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Hoofdlijnen van het advies

In het kielzog van de groeiende economie en welvaart is de mobiliteit
gegroeid tot bijna onhanteerbare proporties. Dit groeiproces moet gestuit
worden, anders dreigt een ramp voor bereikbaarheid, milieu en de 
kwaliteit van de leefomgeving. Deze constatering is verre van nieuw, en
daarmee is meteen het belangrijkste punt aangegeven waarover de 
Raad voor verkeer en waterstaat zich heeft gebogen na het verzoek van
minister Jorritsma om haar te adviseren over het verkeers- en vervoers-
beleid op de lange termijn.
Het advies van de Raad is in eerste instantie gericht op de
‘Perspectievennota’ die najaar 1998 zal verschijnen, als aanzet tot een
derde Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-III). De Raad heeft zich
echter vooraf een gewetensvraag gesteld: moet er eigenlijk wel een SVV-III
komen? Na te hebben kennis genomen van de lotgevallen van het SVV-II,
beantwoordt de Raad deze vraag met de woorden: ‘Nee, tenzij’. 

Voorwaarden voor een SVV-III
Ook in 1990, bij het verschijnen van het SVV-II, werden verontruste
geluiden gehoord over de ontwikkeling van de mobiliteit. Deze gingen
vergezeld van een groot enthousiasme over een nieuwe aanpak van de
problematiek. In het SVV-II stonden ambitieuze doelstellingen over
geleiding en beperking van de mobiliteitsgroei, een ‘modal shift’ van indi-
vidueel naar openbaar vervoer en van wegvervoer naar spoor- en water-
vervoer, en terugdringen van de CO2- en NOx-uitstoot. Op geen van
deze gebieden lijken de normen echter te worden gehaald; in sommige
opzichten treedt zelfs een achteruitgang op waar een verbetering was
voorzien.
Als we niet bereid zijn hieruit lessen te trekken, kan een SVV-III naar het
oordeel van de Raad net zo goed achterwege blijven. Kernboodschap van
dit Raadsadvies is dan ook dat een SVV-III alleen zin heeft als aan een
drietal basisvoorwaarden wordt voldaan: 
• Aan het SVV-III moet een brede, eenduidige en integrale visie ten

grondslag liggen. Hieraan moeten heldere doelstellingen en randvoor-
waarden worden gekoppeld.

• Om het bestuur te committeren wil de Raad dat de resultaten van de
voorgestelde beleidsmaatregelen zich lenen voor monitoring en evalu-
atie aan de genoemde doelstellingen en randvoorwaarden.

• De bestuurlijke uitvoering moet in het SVV-III een centrale plaats 
krijgen toebedeeld.

Hieronder gaat de Raad verder op deze voorwaarden in.

Een integrale ontwikkelingsvisie
De almaar groeiende stapel van sectorale beleidsnota’s, scenario’s en 
adviezen over de inrichting van Nederland zorgt voor levendige 
discussies, maar beneemt ons ook het zicht op het totale plaatje. 
Bomen genoeg, maar hoe moest het bos er ook weer uitzien? 
Het toevoegen van een nieuw advies aan de stapel heeft volgens de Raad
alleen zin als eerst duidelijkheid wordt verschaft over de ruimtelijk-
economische keuzen die we in Nederland willen maken. Het kabinet
moet komen met een integrale ontwikkelingsvisie op de samenhang 
tussen welvaart, economie, ruimtelijke inrichting en mobiliteit, die als
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‘casco’ kan dienen voor de plannen van overheden en sectoren. Aan deze
visie moeten heldere doelstellingen en randvoorwaarden worden gekop-
peld, die zich lenen voor monitoring en evaluatie.

Ernst maken met bestuurlijke verantwoordelijkheden
Naast een tekort aan daadwerkelijke integraliteit is een gebrek aan
bestuurlijk draagvlak een belangrijke oorzaak van het mislukken van het
SVV-II. Zowel op rijksniveau als op provinciaal en gemeentelijk niveau
bleek de bestuurlijke commitment en slagvaardigheid volstrekt onvol-
doende om de doelstellingen te realiseren. In geen enkele andere maat-
schappelijke sector lijkt de effectiviteit van het bestuurlijk bestel zo laag 
te zijn als bij het verkeers- en vervoersbeleid.
Met het denken over de inrichting van Nederland is, gezien de productie
van beleidsstukken, niets mis. Ook op de formele arrangementen valt 
volgens de Raad weinig aan te merken. Reorganisaties of andere structuur-
ingrepen zijn daarom ook niet de oplossing. Het probleem is dat het den-
ken en de structuren een eigen leven dreigen te gaan leiden, waarbij het
handelen verweesd achterblijft. Uitvoerende verantwoordelijkheden zijn
verschraald; zij worden zo beleefd dat bevoegdheden ongebruikt blijven.
Dit geldt ook in het verkeer tussen overheden onderling. Nederland kent
een cultuur van non-interventie tussen ministers en ministeries, waardoor
integraliteit uitblijft. Ministers maken slechts bij hoge uitzondering
gebruik van hun bevoegdheid om provincies die de wet aan hun laars 
lappen, een ‘aanwijzing’ te geven. Provincies op hun beurt zouden veel
krachtdadiger kunnen optreden naar gemeentebesturen.
In een nieuw SVV zou nauwkeurig en eenduidig moeten worden aange-
geven wat de relatie is tussen de beoogde doelen en de inzet van instru-
menten, en welke overheden en partners waarvoor verantwoordelijk zijn. 

Beheersbaarheid door meten en evalueren
Uit verschillende evaluaties van het SVV-II is gebleken dat het is verzand
in een onsamenhangend conglomeraat van beleidsinspanningen, waarvan
de uitvoering zo versnipperd en vrijblijvend is dat deze zich niet meer
leent voor verantwoorde evaluatie en monitoring. De beleidsvoorstellen
in een SVV-III zouden dan ook compacter moeten zijn dan in het SVV-
II, en beter op elkaar afgestemd. Zij moeten van te voren worden getoetst
op de mogelijkheid tot monitoring en evaluatie. 

Concentratiepunten
Tot zover de terugblik op de lessen die uit de beleidsinhoudelijke en
bestuurlijke evaluaties van het SVV-II zijn te trekken. De Raad wilde aan
deze belangrijke waarschuwingen niet voorbijgaan, maar heeft daarnaast de
ogen op de toekomst gericht, en reikt een aantal concentratiepunten aan
ten behoeve van de bepleite ontwikkelingsvisie en de Perspectievennota.
Uitgangspunt voor deze overwegingen, die vergezeld gaan van aanbeve-
lingen, is dat er volgens de Raad een ‘new deal’ moet komen tussen wel-
vaart, economie en mobiliteit. De vanzelfsprekend geachte koppeling van
welvaartsstijging, materiële economische groei en mobiliteitstoename
moet worden doorbroken. We moeten wegen zoeken naar een nieuwe
relatie tussen deze drie factoren, waarbij zij elkaar niet langer opjagen,
maar in evenwicht houden.
Met het oog hierop acht de Raad een selectieve reductie van de automo-
biliteit en/of een verschuiving naar andere vervoerwijzen onvermijdelijk.
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Het inzetten van prijsmaatregelen in welke vorm dan ook is hierbij onaf-
wendbaar. Gezien de ervaringen met het SVV-II en de urgentie van de
problematiek, vindt de Raad dat onconventionele en meer offensieve
middelen niet mogen worden geschuwd.

Draagvlak bevorderen door keuzen te bieden
Al een aantal jaren wordt burgers de boodschap voorgehouden dat zij, 
als ze het goede voorhebben met hun kinderen en kleinkinderen, hun
mobiliteit moeten verminderen. Deze benadering blijkt niet te werken:
de praktijk leert dat burgers hun gedrag niet meer zo makkelijk door
reclame laten beïnvloeden. 
Om burgers te motiveren tot gedragsverandering, en draagvlak te creëren
voor nieuwe maatregelen, zal de overheid mobiliteit positiever moeten
benaderen. Uitgangspunt moet zijn dat er iets te kiezen valt. Niet voor
niets luidt de slagzin waarmee de reclamebranche zichzelf op CNN aan-
prijst: Advertising. Your right to choose. De consument moet alternatieven
tegen elkaar kunnen afwegen: de auto tegen aantrekkelijke vormen van
openbaar vervoer, en fysieke transportfaciliteiten tegen goede mogelijkhe-
den voor ‘virtuele’ mobiliteit. De overheid kan, onder andere door inves-
teringen en startsubsidies, de ontwikkeling van deze alternatieven stimu-
leren.

Technologie en levensstijl
In een deel van de Nederlandse economie wordt al een doorbreking zicht-
baar van de genoemde koppeling. Economische groei hoeft niet meer
alleen te worden gezocht in toenemend materiaalgebruik. Het hoeft niet
noodzakelijk om ‘versjorbare’ economie te gaan, het kunnen ook elektro-
nen zijn die worden getransporteerd.  
Ingrijpende veranderingen in levensstijl en consumptiepatroon gaan
hand in hand met de opkomst van een ‘virtuele communicatiesector’ in
de economie. We besteden een toenemend deel van onze tijd en ons geld
in een minder materieel georiënteerde economie, met ‘virtuele’ vormen
van ontmoeting, werk en vrijetijdsbesteding. Hierbij treedt een ‘modal
shift’ op van fysieke naar virtuele mobiliteit. Nederland heeft alles in huis
om in deze sector toonaangevend te worden als kennisland, en behalve
mainport ook ‘brainport’ te worden.
De overheid kan hierbij een stuwende rol spelen, door zich krachtig in 
te zetten voor de introductie van nieuwe communicatiemogelijkheden,
zoals breedbandige elektronische infrastructuur. Daarnaast kan zij een
‘selectiever’ omgang met fysieke mobiliteit stimuleren door ervoor te 
zorgen dat alle reële kosten en maatschappelijke kosten in de vervoer-
prijzen worden doorberekend.

Ruimtelijke inrichting
Behalve voor het verlichten van de vraag naar fysieke mobiliteit, kunnen
nieuwe technologieën ook van groot nut zijn voor het verbeteren van het
mobiliteitsaanbod: het milieuvriendelijker maken van voertuigen en hun
brandstof, en het efficiënter maken van het weggebruik. Zo kan de capa-
citeit van het bestaande wegennet aanmerkelijk worden verhoogd met
behulp van automatische voertuiggeleiding.
Een dergelijk gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden is in 
overeenstemming met een andere aanbeveling van de Raad: accommo-
deer de toenemende mobiliteit in de eerste plaats door het huidige 
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netwerk te optimaliseren. Waar uitbreiding van infrastructuur toch nodig
is, moet een eenduidig beleid worden gevoerd voor een goede inpassing
in de omgeving.
Daarnaast pleit de Raad ervoor dat de overheid investeringen in infrastruc-
tuur meer gaat beschouwen als een mogelijkheid tot bewust ruimtelijk
ingrijpen. Met gerichte investeringen kunnen bedrijven worden gestimu-
leerd om zich te vestigen op locaties die uit maatschappelijk en milieu-oog-
punt gunstig zijn, zoals knooppunten langs de vervoerscorridors. Zulke
infrastructuur zou met voorrang moeten worden aangelegd of verbeterd.

Openbaar vervoer à la carte
Openbaar vervoer wordt nog sterk als ‘massavervoer’ ervaren, met alle
negatieve connotaties van dien. Toch acht de Raad het niet alleen wense-
lijk, maar ook mogelijk dat het openbaar vervoer zich ontwikkelt tot een
serieus alternatief voor de auto. Hiertoe moet een grote kwaliteitssprong
worden gemaakt in betrouwbaarheid, comfort, veiligheid en privacy. 
Ook op dit punt kunnen nieuwe technologieën, gestimuleerd door de
overheid, een belangrijke stuwende rol spelen. Zo kunnen systemen van
‘door-to-door’ vervoer met behulp van computerprogramma’s sterk 
worden verbeterd en verfijnd tot een uitgebreid menu van ‘openbaar 
vervoer à la carte’. Deze vorm van vervoer heeft de potentie om tot iets
chics uit te groeien: men hoeft niet meer zelf achter het stuur te kruipen,
maar laat zich voorrijden.
De overheid beschikt over goede middelen om de ontwikkeling van dit
soort vervoersalternatieven te bevorderen. Zo zou een kwaliteitssprong
van het openbaar vervoer randvoorwaarde kunnen zijn bij privatisering
en aanbesteding. De kosten van deze opwaardering moeten worden afge-
wogen tegen de te verwachten verbetering van de bezettingsgraad, die
zowel bedrijfseconomische als milieuvoordelen zal opleveren.

EU, overheid en marktpartijen
De aanleg van grootschalige vervoersinfrastructuur is uiterst complex,
zowel qua besluitvorming, inpassing en voorbereiding, als wat financiering
en uitvoering betreft. Alleen al de opgave om hiervoor voldoende creativi-
teit te mobiliseren, maakt het nodig dat overheden en marktpartijen meer
gaan samenwerken. Een tweede reden voor publiek-private samenwerking
is dat de investeringen die met deze projecten gemoeid zijn, nooit hele-
maal door de overheid kunnen worden opgebracht.

Een belangrijke achtergrond is hierbij de steeds verder gaande invloed 
van de EU en de liberalisering van de Europese markt. De mogelijkheden
voor nationaal beleid worden hierdoor beperkt. De Raad vindt dat de
Nederlandse overheid niet bij de pakken neer moet zitten, maar moet inspe-
len op de sturingsmogelijkheden waarvan in de nieuwe situatie het grootste
rendement mag worden verwacht, en deze met verve moet gebruiken.
Uitgangspunt dient hierbij te zijn dat een sterke markt vraagt om een
sterke overheid. In de nieuwe context is dat een overheid die minder zelf
doet, maar wel effectief waakt tegen valse mededinging en misbruik van
machtsposities, toezicht houdt op openbare aanbesteding, en de maat-
schappelijke eindverantwoordelijkheid blijft dragen. Bij het heersende
enthousiasme over de terugtredende overheid moeten we uitkijken dat 
we haar niet zover uitkleden dat ze niet meer over voldoende expertise
beschikt om als goed en deskundig opdrachtgeefster te kunnen fungeren.
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1  Inleiding

De adviesaanvraag
Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad voor verkeer
en waterstaat op 26 november 1997 gevraagd haar te adviseren over het
verkeers- en vervoersbeleid op de lange termijn in de vorm van een nieuw
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-III). Het SVV-III moet rond
de eeuwwisseling verschijnen en moet, zo stelt de minister in haar advies-
aanvraag, de strategische component van het verkeers- en vervoersbeleid
versterken en zich daarbij op een verder weg liggende tijdshorizon oriën-
teren. 
De reikwijdte van dit nieuwe Structuurschema zal breder zijn dan die 
van zijn voorgangers. Ingevolge de nieuwe Planwet fungeert het SVV-III
tevens als eerste Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP), dat
tezamen met de andere overheden wordt voorbereid. Het strategisch
belang beperkt zich dus niet tot het personenvervoer over weg en rail,
maar strekt zich ook uit tot de beleidsvelden scheepvaart, luchtvaart en
telecommunicatie.
Ter voorbereiding van het SVV-III zal een maatschappelijke discussie
plaatsvinden over de te hanteren uitgangspunten. Als leidraad voor deze
discussie maakt het ministerie van V&W in nauwe samenwerking met
andere overheidsinstanties een ‘Perspectievennota’ over de belangrijkste
problemen die om een oplossing vragen. Deze Perspectievennota
verschijnt najaar 1998. De volgende fase is het verschijnen van deel 1 
van de Planologische Kernbeslissing (PKB), volgens de huidige planning
in 1999.
De Raad is gevraagd om ten behoeve van de Perspectievennota zijn visie
te geven op de agenda voor de komende tien tot twintig jaar. Hierbij is de
Raad verzocht ook in te gaan op de volgende vragen:
• Op welke wijze kan de verkeers- en vervoersector binnen de grenzen

van duurzaamheid bijdragen aan de politieke doelstellingen, zoals
geformuleerd in de missiebrief van het kabinet?

• Op welke terreinen, en in welke mate, kan en moet Nederland hierbij
gebruikmaken van de Europese besluitvormingskaders?

• Op welke wijze kunnen de overheden in dialoog met de maatschappij
komen tot een effectieve en intern goed afgestemde beleidsrealisatie?

De missiebrief van het kabinet
Een belangrijk referentiepunt voor dit advies vormt de missiebrief van het
kabinet ‘Versterking van de ruimtelijk-economische structuur; investeren
in de toekomst’. Grote lijn van deze missiebrief is dat ‘concurrerende toe-
komstbeelden ons land voor nieuwe dilemma’s en uitdagingen plaatsen
(..) en derhalve om keuzes vragen.’ 
In 2015 telt Nederland achttien miljoen inwoners, twee miljoen meer
dan nu. Voor die inwoners zal er voldoende werkgelegenheid moeten
zijn, en ze moeten kunnen wonen, zich verplaatsen en recreëren in een
schone en veilige omgeving. Dit vraagt volgens de missiebrief om ‘een
geïntegreerde langere-termijnvisie en een actieve opstelling van de over-
heid die de problemen vroegtijdig onder ogen durft te zien en vervolgens
handelt’. 
Veel van deze problemen hebben volgens de missiebrief het karakter van
dilemma’s. Om aan de groeiende bevolking voldoende werkgelegenheid
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te kunnen bieden, is bijvoorbeeld een economische groei van drie procent
over een reeks van jaren nodig. De uitdaging is om deze economische
groei hand in hand te laten gaan met een beter beheer van ruimte, natuur
en biodiversiteit, en een absolute daling van milieubelastende emissies.
Daarnaast is mobiliteit een voorwaarde voor economische groei. Tegelijk
leidt mobiliteitsgroei echter tot meer bereikbaarheidsproblemen, waar-
door de economische groei juist wordt bedreigd.
In de Voortgangsrapportage missiebrief 1997 wordt vastgesteld dat een
oplossing van deze dilemma’s alleen in zicht komt als richtinggevoel en
daadkracht op alle niveaus van het openbaar bestuur worden gecombi-
neerd.

Keuzen van de Raad
De vraagstelling van de minister is zo ruim dat de Raad niet de pretentie
heeft hieraan over de hele breedte recht te doen. Daarnaast realiseert de
Raad zich dat veel van de betreffende onderwerpen niet nieuw zijn, maar
al op de agenda staan van de groepen die zich bezighouden met de voor-
bereiding van de Perspectievennota. De Raad heeft een poging gedaan
om binnen de grenzen van de vraagstelling een aantal bruikbare stand-
punten te formuleren die als concentratiepunten bij dit voorbereidings-
proces kunnen dienen. 
De Raad wijst erop dat de aanwezigheid van een goed verkeers- en ver-
voerssysteem en van voldoende mobiliteitsmogelijkheden door de bevol-
king wordt gepercipieerd als een recht. Burgers zullen vanuit deze opvat-
ting beleidsintenties van de overheid beoordelen. De Raad ziet reductie
van de mobiliteit dan ook niet als doel op zich. Tegelijkertijd constateert
de Raad dat daar waar sprake is van ‘rechten’, een balans moet bestaan met
plichten. Daarbij is de Raad ervan doordrongen dat de huidige trends op
het gebied van mobiliteit en de daarmee verbonden milieubelasting bui-
tengewoon onrustbarend zijn. Daarom staat in dit advies de noodzaak
centraal om tot een selectief mobiliteitsbeheersingsbeleid te komen. 
De ramp op het gebied van verkeer en vervoer zal ons niet overvallen in
een stormachtige februarinacht, maar krijgt sluipenderwijs zijn beslag.
Willen we dit proces stuiten, dan is een selectieve reductie, of verschui-
ving, van mobiliteit nodig. De Raad richt zijn aandacht daarbij vooral op
het wegverkeer, omdat daar de problemen het grootst zijn en omdat
andere sectoren, zoals de luchtvaartproblematiek, al aan de orde komen
in andere Raadsadviezen.

Opzet van dit advies
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 gaat de Raad in op de achtergronden
van waaruit dit advies is geschreven, en geeft hij een schets van de belang-
rijkste problemen en trends. De lotgevallen van het SVV-II vormen 
daarbij een belangrijk aanknopingspunt.
In de hoofdstukken 6 en volgende gaat de Raad dieper in op een serie
lange-termijnthema’s die hij voor een beleid van selectieve mobiliteits-
beheersing van speciaal belang acht. Achtereenvolgens wordt aandacht
besteed aan: nieuwe perspectieven op het gebied van technologie en
levensstijl, het belang van door-to-door vervoer, ruimtelijke inrichting en
milieu, samenwerking tussen overheid en marktpartijen en de positie van
Nederland in Europa. Het advies besluit met twee hoofdstukken over
keuzemogelijkheden als voorwaarde voor het verwerven van draagvlak en
over besturen en verantwooordelijkheid nemen.
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2  Op zoek naar een nieuw evenwicht

Bij de opening van de manifestatie ‘200 jaar Rijkswaterstaat’ op 4 juni
1998 vergeleek ir. G. Blom, de directeur-generaal Rijkswaterstaat, de ver-
keers- en vervoerproblemen met de problematiek van de waterbeheersing
in het verleden. Er was een Watersnoodramp voor nodig om te komen tot
een efficiënt en nationaal gedragen waterbeheersingsbeleid. In de veertig
jaar na de ramp heeft het waterbeheer zich ontwikkeld tot een parade-
paardje van Nederland. Blom pleitte ervoor om op het gebied van verkeer
en vervoer niet te wachten totdat de ramp een feit is, maar nu de handen
ineen te slaan om deze sector tot het paradepaardje van de toekomst te
maken.

Acht jaar eerder, bij het verschijnen van het SVV-II, werden enthousiaste
geluiden gehoord over een nieuwe aanpak van de mobiliteitsproblema-
tiek. In het SVV-II stonden ambitieuze doelstellingen over geleiding en
beperking van de mobiliteitsgroei, een ‘modal shift’ van individueel naar
openbaar vervoer, en van wegvervoer naar spoor- en watervervoer, en
terugdringen van de CO2- en NOx-uitstoot. Geloof in de haalbaarheid
van deze doelstellingen was in hoge mate aanwezig. Eind jaren negentig
moeten we vaststellen dat het SVV-II wel heeft bijgedragen tot bewust-
wording van het mobiliteitsprobleem, maar wat de uitvoering betreft aan-
stevent op een mislukking. Op geen van de genoemde gebieden lijken de
normen te worden gehaald; in sommige opzichten treedt zelfs een achter-
uitgang op waar een verbetering was voorzien.
De Raad wenst het SVV-III een dergelijk lot te besparen. Een deel van dit
advies is dan ook gewijd aan een terugblik op de leereffecten van het
vorige SVV en de feitelijke doorwerking daarvan. Als we niet bereid zijn
lessen daaruit te trekken, dan heeft een SVV-III volgens de Raad geen zin.
Vandaar de titel van dit advies: ‘SVV-III: Nee, tenzij.’

De huidige sterke groei van de mobiliteit is geen autonoom proces, maar
hangt samen met de bevolkingsgroei, de economische situatie en de ont-
wikkeling van sociaal-culturele behoeften, zoals die aan welvaart.
Mobiliteit, welvaart en economische groei beïnvloeden elkaar. Volgens de
gangbare, ook door de rijksoverheid onderschreven, gedachtengang ziet
het verband er zo uit: het welbevinden van de burger vereist welvaart, en
welvaart is alleen mogelijk in een materieel groeiende economie. 
Daarbij wordt op de koop toe genomen dat economische groei momen-
teel gepaard gaat met een minstens evenredige toename van mobiliteit en
milieubelasting. Elk procent economische groei betekent ruim 1 procent
extra milieubelasting1. Bij de huidige economische groei van drie procent
is een jaarlijkse mobiliteitstoename te verwachten van minstens drie pro-
cent, waarbij de auto het leeuwendeel voor zijn rekening neemt. 
Verdere extrapolatie van deze trends leidt onherroepelijk tot de conclusie
dat we een ‘new deal’ moeten vinden tussen welvaart, economische groei
en mobiliteit, waarbij deze factoren elkaar niet opjagen, maar in even-
wicht houden. Gezien de ervaringen met het SVV-II en de urgentie van
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de problematiek, is de Raad van mening dat onconventionele, meer
offensieve oplossingen daarbij niet mogen worden geschuwd.
Dit is de ‘tenzij’-kant van het ‘Nee, tenzij’. Een SVV-III kan zijn nut
afwerpen als we niet beducht zijn om nieuwe wegen in te slaan. 
Dit betekent voor de Raad dat er een eenduidige en integrale visie aan ten
grondslag moet liggen, dat de resultaten meetbaar moeten zijn, en dat
zorg wordt gedragen voor de bestuurlijke uitvoering.
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3  Lessen van het SVV-II

Het SVV-II werd in 1992 goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.
Hoofddoel was de bevordering van een optimale economische, ruimte-
lijke en sociale structuur, gebaseerd op een duurzame ontwikkeling van
werkgelegenheid en economie, en tevens op een verbetering van de leef-
baarheid in ons land.
Dit hoofddoel werd uitgewerkt in 35 beleidsmaatregelen op het gebied
van werkgelegenheid, economie, leefbaarheid, verkeersveiligheid, concur-
rentie in de vervoerssector, selectieve bereikbaarheid, alternatieven voor
het wegverkeer, reductie van de groei en spreiding van het wegverkeer.
Om deze beleidsmaatregelen te realiseren werden in het SVV-II ruim 
150 acties uitgezet.
In 1996 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat op verzoek van de
Tweede Kamer een extra impuls gegeven aan het SVV-II in de vorm van
de nota’s SWAB (Samen werken aan bereikbaarheid) en TIB (Transport
in balans). Het in deze nota’s opgenomen maatregelenpakket is onder
meer gericht op het tegengaan van milieuvervuiling, het terugdringen van
de groei van het autogebruik, en het stimuleren van de verschuiving naar
minder vervuilende vervoerwijzen.

Zoals gezegd werd het SVV-II met groot enthousiasme ontvangen. 
Uit diverse effectmetingen2 die nadien plaatsvonden kwam echter een
minder rooskleurig beeld naar voren. De mobiliteitsgroei bleek veel 
groter dan verwacht. Een aantal maatregelen leidde niet tot het beoogde
effect, onder andere door het ontbreken van voldoende draagvlak bij
bestuurders. Op belangrijke punten bleken de doeleinden niet te worden
gehaald: 
• De groei van automobiliteit moest volgens de doelstelling worden

beperkt tot 35 procent in de periode 1986 tot 2010. De verwachting
was dat de groei zich eerst zou voortzetten en pas later zou afvlakken,
doordat het ingezette beleid pas na enige jaren vruchten kon afwerpen.
De eerste helft van deze voorspelling is ruimschoots in vervulling
gegaan: tussen 1986 en 1996 groeide het aantal autokilometers met 
25 procent. Over de vraag of het doel van 35 procent groei tot 2010
hierna nog haalbaar is, lopen de meningen uiteen. Het Centraal 
Plan-bureau verwacht een groei van 45 procent tussen 1986 en 2010
(Economie en milieu, 1996), het ministerie geeft in het MIT 1998-
2002 aan dat het onduidelijk is of het doel wordt gehaald.

• De groei van het vrachtvervoer concentreert zich vooral bij het wegver-
voer. Van 1986 tot 1996 bedroeg de totale groei van het aantal tonkilo-
meters goederenvervoer 21 procent. Het wegvervoer gaf een groei te
zien met 53 procent. Het aandeel van het wegvervoer in het totaal 
aantal tonkilometers nam daarmee toe van 46 procent in 1986 tot 
58 procent in 1996. De gewenste modal shift komt niet op gang door
deze sterke groei van het wegvervoer, maar ook doordat het spoor-
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vervoer over het geheel vrijwel constant blijft en slechts vier procent
van het totaal aantal tonkilometers uitmaakt. De binnenvaart groeit
licht, vooral bij het containertransport.

• De gewenste reductie van de CO2-uitstoot door het wegverkeer met
tien procent in de periode 1986-2010 wordt niet gehaald. In 1996
bedroeg de toename van de CO2-uitstoot door het wegverkeer bijna
dertig procent ten opzichte van 1986. Ook de doelstellingen voor Nox
worden niet gehaald, maar hierbij is wel een daling op gang gekomen
sinds 1988.

• De geluidbelasting, hoofdzakelijk veroorzaakt door het wegverkeer, is
toegenomen. 

• De aanleg van extra openbaar-vervoersinfrastructuur blijft ver achter
bij het schema. Onder andere hierdoor kan de groei van het auto-
gebruik niet worden teruggedrongen: de alternatieve vervoerwijze is
niet (tijdig) aanwezig.

De evaluaties van het SVV-II bieden ook inzicht in de achtergronden
van deze tegenvallende resultaten. De bestuurlijke commitment en 
slagvaardigheid op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau bleek vol-
strekt onvoldoende om de doelstellingen te realiseren. Uit de evaluaties
komt het beeld naar voren van een onoverzichtelijk conglomeraat van
beleidsinspanningen, dat zelfs nauwelijks te ‘monitoren’ valt.
Maart 1998 heeft de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV, een strate-
gisch planbureau voor het ministerie van V&W) op verzoek van de
Bestuursraad van het ministerie een onderzoeksrapport ‘Evaluatie effec-
ten van SVV-II instrumenten’ uitgebracht. In dit rapport kon voor slechts
veertien van de 35 beleidsmaatregelen uit het SVV-II een beleidseffect
worden geformuleerd. Deze beleidseffecten zijn voornamelijk kwalitatief
onderbouwd en de uitspraken erover zijn aan de lichte kant.
De AVV verwijst in dit rapport ook naar een onderzoek door de Rand
Corporation in 1994, waarbij bleek dat het leveren van een totaalinzicht
in de effecten van het SVV-II ‘vanwege gebrek aan voldoende gegevens als
een nagenoeg onmogelijke opgave moet worden beschouwd.’ 
Een extra handicap hierbij is de hoge mate van integraliteit in het beleids-
veld: doordat ‘alles met alles samenhangt’ valt het effect van afzonderlijke
SVV-beleidsmaatregelen nauwelijks te meten.
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4  Het SVV en andere beleidsvelden

Recente adviezen en scenario’s
In het SVV-II is gesteld dat het daarin uitgestippelde beleid ‘een belang-
rijk fundament is onder de economische, ruimtelijke en sociale structuur
in ons land.’ Daarom heeft de Raad zich, behalve op het SVV-II, ook
georiënteerd op een breed palet van recente beleidsstukken, adviezen en
scenariostudies in aanpalende beleidsterreinen3. Enkele elementen daaruit
wil de Raad ter onderbouwing van zijn advies nader toelichten.

In de discussienota ‘Nederland 2030, verkenning ruimtelijke perspectie-
ven’ (1997) van de Rijksplanologische Dienst (RPD ) wordt de conclusie
uitgesproken dat in Nederland 2030 belangrijke opgaven blijven liggen
op het gebied van beheersing van de mobiliteitsgroei, verbetering van de
bereikbaarheid van de stedelijke gebieden, en verbetering van de milieu-
kwaliteit in het landelijk gebied. ‘Ook de vitaliteit en concurrentiekracht
van steden, het realiseren van alternatieve economische dragers in het 
landelijke gebied, de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit 
van de natuur blijven na 2010 belangrijke opgaven.’

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt in zijn
advies ‘Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek’ (1998) dat de komende jaren
belangrijke beslissingen over de ruimtelijke organisatie worden geno-
men, waardoor zowel het inhoudelijk afwegingskader als de bestuurlijk-
institutionele afwegingsstructuur onder druk komen te staan. De dyna-
miek van maatschappelijke veranderingen is volgens de WRR zo groot
dat deze ‘niet langer is op te vangen door het systeem op onderdelen aan
te passen.’
Daarom bepleit de WRR een heroriëntatie op vorm en inhoud van de
ruimtelijke ordening. Het nationaal strategisch beleid zou zich moeten
concentreren op de hoofdstructuur en een beperkt aantal projecten, neer-
gelegd in een plan voor de ruimtelijke hoofdstructuur. De nationale over-
heid kan zich voor de meeste andere gebieden beperken tot het definiëren
van een aantal basiskwaliteitseisen die richting geven aan de regionale
ruimtelijke planning. Uitvoeringsplicht en financiering moeten daarbij
stevig aan elkaar worden gekoppeld.
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De VROM-raad concludeert in zijn advies ‘Stedenland plus’ over
Nederland 2030 dat er behoefte is aan een breed gedragen en door het
kabinet onderschreven lange-termijnvisie op de ruimtelijke inrichting 
van Nederland. De VROM-raad acht het noodzakelijk dat investerings-
beslissingen aan deze langetermijnvisie worden getoetst. De Vinex bezit
naar de indruk van de VROM-raad niet (meer) voldoende overtuigings-
kracht om deze functie van ruimtelijk toetsingskader te vervullen.
De VROM-raad memoreert dat aan het begin van de kabinetsperiode
1994-1998 velen dachten dat nieuw beleid voorlopig niet nodig was, en
dat de aandacht vooral moest uitgaan naar uitvoering van het vastgestelde
beleid. Sindsdien heeft de ruimtelijke dynamiek zich echter ‘overrompe-
lend snel’ ontwikkeld, ‘waardoor er minder tijd beschikbaar is om na te
denken over toekomstig beleid.’ Verder constateert de VROM-raad dat
‘onder de verantwoordelijkheid van een kabinet verschillende depar-
tementen afzonderlijke visies naar buiten brengen. Blijkbaar bestaat er
ook tussen de departementen onduidelijkheid over de vraag waar het
coördinatiepunt in het ruimtelijke beleid ligt.’
De VROM-raad verwijst ook naar de nota ‘Ruimte voor economische
dynamiek, een verkennende analyse van ruimtelijk economische ontwik-
kelingen tot 2010’ van het ministerie van EZ. Daarin wordt gepleit voor
regionaal maatwerk, ingebed in een Noordwest-Europese invalshoek.
Zo’n maatwerkaanpak zou vóór 2010 de plaats moeten innemen van ‘het
werken met ruimtelijke concepten die als sjablonen over heel Nederland
worden gelegd’.

Door de bomen het bos niet meer zien
Verschillende onderzoek- en adviescolleges dringen dus sterk aan op een
integrale aanpak van de ruimtelijke inrichting van ons land en op een
duidelijke interdepartementale coördinatie daarvan. De Raad sluit zich
bij deze belangrijke signaleringen aan. Plannen en beleidsnota's in aanpa-
lende sectoren hebben een grote invloed op de beleidsruimte voor verkeer
en vervoer, en andersom. De afstemming tussen de beleidsvelden zoals
die nu plaats vindt, is naar de mening van de Raad echter zeer beperkt. 
Recent is een nieuw Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3) uitgekomen.
Behalve een nieuw Structuurschema Verkeer en Vervoer moet ook een
Vijfde nota over de ruimtelijke ordening verschijnen. Deze overvloed aan
sectorale voornemens en beleidsdocumenten zorgt voor levendige discus-
sies, maar dreigt ons tevens het zicht op het totale plaatje te ontnemen.
Bomen genoeg, maar hoe moest het bos er ook weer uitzien? 

17 Raad voor verkeer en waterstaat 

SVV-III: NEE, TENZIJ



5  Nee, tenzij: hoezo?

Een belangrijke vraag die de Raad zich stelt is: moet er wel een nieuw
SVV komen? Het antwoord op deze vraag is: 

Nee, tenzij.

In het vorige hoofdstuk constateerde de Raad dat er op het gebied van
ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer een scala aan sectorale beleids-
visies, scenario’s, perspectieven en actieprogramma’s bestaat. Het tempo
van concretisering en tenuitvoerlegging ligt echter vele malen lager.
Deze discrepantie ontstaat door het feit dat de genoemde scenario’s en
beleidsvisies niet congruent zijn: zij verschillen in tijdhorizon, reikwijdte
en bestuurlijke achtergrond. Tussen de voorgestelde maatregelen bestaat
vaak weinig of geen synergie. Sectorale competenties staan, de goede uit-
zonderingen daargelaten, interdepartementale integratie in de weg.
Hierdoor gaat het overzicht verloren, worden keuzen ontlopen, en wordt
het onmogelijk keuzen ten uitvoer te leggen. We dreigen te stikken in het
poldermodel, waar duizend bloemen er op los bloeien. 

Het kabinet aan zet
Op de vraag of er een nieuw SVV moet komen antwoordt de Raad ‘nee’,
als het SVV-III simpelweg het zoveelste departementale stuk op de stapel
zou zijn. Volgens de Raad heeft het geen zin, is het zelfs contraproductief,
om een SVV-III op te stellen als niet eerst het kabinet duidelijkheid ver-
schaft over de te maken ruimtelijk-economische keuzen en de daarbij
horende randvoorwaarden. Het ‘tenzij’ heeft betrekking op de mogelijk-
heid om bij het SVV-III uit te gaan van de brede samenhang tussen 
welvaart, economie, ruimtelijke inrichting en mobiliteit. Een plan tot
selectieve verschuiving en reductie van de mobiliteit maakt alleen kans 
als het gemaakt wordt vanuit een integrale visie op deze samenhang.
Nederland heeft als geen ander land ter wereld een eeuwenoude ruimte-
lijke planningscultuur. Met die vooruitziende blik zetten we ons land op
de kaart. Kwantitatief gesproken doen we nog steeds ruimschoots recht
aan deze planningstraditie: nooit in onze geschiedenis is er zoveel geschre-
ven en gedacht over de vraag hoe ons land er uit moet gaan zien. 
Een belangrijke voorwaarde voor succes dreigt echter uit het zicht te 
verdwijnen: planning vereist ook een zekere mate van overeenstemming
en eenduidigheid, zowel bij het opstellen als het uitvoeren van beleid. 
Naar de mening van de Raad moet dan ook op zeer korte termijn een
convergentieslag plaatsvinden, waarbij de vele beleidsstukken en scena-
rio’s worden bijeengebracht tot een integrale ontwikkelingsvisie voor
Nederland in de Noordwest-Europese context. Deze visie zal op het
hoogste bestuurlijke niveau, binnen het kabinet, moeten worden geas-
sembleerd en uitgedragen. Op die plaats kunnen ook kansrijke combina-
ties en projecten die de toon zetten voor de vormgeving van ons land, 
het best worden bepaald. Ook de uitwerking en uitvoering van deze 
projecten dient direct onder regie van het kabinet plaats te vinden, 
desgewenst in samenwerking met partijen in het veld.
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Ten aanzien van de concretisering van deze ontwikkelingsvisie voelt de
Raad het meest voor de aanpak die is voorgesteld door de WRR in zijn
genoemde rapport ‘Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek’. De ontwikke-
lingsvisie fungeert dan als ‘casco’ voor de uitwerking en uitvoering. 
Deze kan, afhankelijk van het internationale, nationale of regionale
belang, op het betreffende schaalniveau plaatsvinden, binnen het kader
van vooraf bepaalde en breed gedragen basiskwaliteitsregels. De Raad
hoopt dat in het recente kabinetsinitiatief voor een SPEER-notitie
(Strategische Principes Ecologie, Economie, Ruimte) gebruik wordt
gemaakt van dit voorstel.

Het denken is op orde, nu het handelen nog
Naast het gebrek aan interdepartementale samenhang - en waarschijnlijk
ook ten gevolge daarvan - is gebrek aan bestuurlijke commitment en slag-
vaardigheid een belangrijke oorzaak van het mislukken van het SVV-II.
Ook op dit punt spreekt de Raad met betrekking tot het SVV-III een
‘nee, tenzij’ uit. Een heel scala aan beleidsmaatregelen in het SVV-II blijkt
eenvoudigweg te kunnen verzanden in een conglomeraat van acties die
zich nauwelijks meer lenen voor enige vorm van verantwoorde evaluatie
en monitoring.
Met het denken over de toekomstige inrichting van Nederland is, gezien
de veelheid aan beleidsstukken, niets mis. Het probleem is dat dit denken
een eigen leven dreigt te gaan leiden, waarbij het handelen verweesd 
achterblijft. Het ‘tenzij’ houdt hier dus in dat een SVV-III volgens de
Raad alleen zin heeft als de bestuurlijke uitvoering daarin een centrale
plaats krijgt toebedeeld. 
De Raad houdt zich hierbij verre van de gedachte dat bestuurlijke 
reorganisaties de oplossing zouden moeten brengen. Niet de formele
arrangementen zijn verkeerd, maar de manier waarop daarmee wordt
omgesprongen. In nieuwe strategische plannen moet veel beter worden 
duidelijk gemaakt wat de relatie is tussen de beoogde doelen en de inzet
van beleidsinstrumenten. 
Het zou daarbij helpen als het SVV-III een compacter pakket beleids-
maatregelen omvat dan het SVV-II, en als een meer uitvoeringsgerichte
werkwijze wordt gekozen. De Raad wijst op de werkwijze aan de hand
van ‘beleidspaketten’ of ‘strategische allianties’, die werd gevolgd bij de
ICES-evaluatie van de investeringswensen tot 2010.
Verder moet een veel duidelijker relatie worden gelegd met de verant-
woordelijkheid van het rijk, lagere overheden en andere belanghebben-
den. In het verleden is er te weinig bestuurlijk commitment geweest,
vooral op het vlak van de uitvoering. Verantwoordelijkheden zijn 
verschraald; zij worden zo beleefd dat bevoegdheden ongebruikt blijven.
Mede daardoor is het ambitieniveau van het SVV-II volstrekt niet
gehaald. Een ‘cultuuromslag’ lijkt nodig om (weer) van deze bevoegd-
heden gebruik te durven maken.

Resultaten moeten meetbaar zijn
Een derde conditio sine qua non voor het opstellen van een SVV-III ligt
naar het oordeel van de Raad hierin dat de resultaten meetbaar moeten
zijn. De uitvoering moet zo worden georganiseerd dat zij zich leent voor
monitoring en evaluatie.

19 Raad voor verkeer en waterstaat 

SVV-III: NEE, TENZIJ



Visie van de Raad
In een wereld van sterk toenemende dynamiek is Nederland maar een
klein land, dat mee moet surfen op de golven van mondiale ontwikke-
ling. In deze metafoor is het belangrijk om vroegtijdig een zodanige 
positie te kiezen dat het evenwicht bewaard blijft. Als de golfbewegingen
tijdig worden onderkend, biedt de surfsport ook de mogelijkheid zo nu
en dan een kunststukje op te voeren waarmee de surfer zich even boven
het wateroppervlak verheft.
De Raad acht, hoewel hij zich vooral uitspreekt over de mobiliteit te land,
de tijd rijp voor zulke kunstukjes. De daarvoor benodigde ruime blik
kunnen wij ons eigen maken door middel van de bepleite ontwikkelings-
visie, waarin een integraal beeld wordt gegeven van het verband tussen
welvaart, economische groei en mobiliteit. 
In de volgende hoofdstukken gaat de Raad dieper in op een aantal 
thema’s die als concentratiepunten kunnen dienen bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van zo’n visie. Belangrijkste uitgangspunt is daarbij dat de
huidige ontwikkelingen nopen tot een selectieve reductie/verschuiving
van de (auto)mobiliteit, en dat daarbij een meer offensieve aanpak niet
moet worden geschuwd.
De Raad wijst onder andere op mogelijkheden om de vanzelfsprekend
geachte koppeling van economische groei en mobiliteitstoename te door-
breken. Op het gebied van het openbaar vervoer ziet de Raad kansen voor
ingrijpende verbeteringen door een andere benadering. Verder pleit de
Raad voor een actiever inzet van overheidsinvesteringen in infrastructuur
om de vestiging van bedrijvigheid naar maatschappelijk wenselijke loca-
ties te geleiden.
Afzonderlijke aandacht wordt besteed aan thema’s die samenhangen met
de uitvoering van beleid: de vraag hoe de kloof tussen goede voornemens
en feitelijke uitvoering kan worden overbrugd, en de manier waarop
draagvlak kan worden verworven.
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6  Technologie en levensstijl

In een deel van de Nederlandse economie wordt al een doorbreking van
de koppeling tussen economische groei en mobiliteitstoename zichtbaar.
De combinatie van welvaart en snelle technologische ontwikkeling schept
mogelijkheden voor nieuwe vormen van behoeftebevrediging met minder
milieu- en ruimtegebruik en minder fysieke verplaatsingen. We besteden
een toenemend deel van onze tijd en ons geld aan ‘virtuele’ vormen van
ontmoeting en vrijetijdsbesteding. Via internet worden we in een mum
van tijd geïnformeerd over wat elders gebeurt. Op de elektronische snel-
weg zijn nu al bandbreedtes mogelijk in de orde van twintig keer die van
de huidige telefoonlijn. Daarmee neemt de kwaliteit, de volledigheid en
de ‘levensechtheid’ van de informatie stormachtig toe.
Deze veranderingen in levensstijl en consumptiepatronen gaan gepaard
met de opkomst van een ‘virtuele’ sector in de economie. Economische
groei hoeft niet meer alleen te worden gezocht in meer materiaalgebruik.
Het hoeft niet noodzakelijk ‘versjorbare’ economie te zijn, het kunnen
ook elektronen zijn die worden getransporteerd. 

De high-tech branche: ‘schone’ groei
Als Nederland goed op deze ontwikkelingen inspeelt, verstevigt het zijn
economische concurrentiepositie. Nederland heeft alles in huis om op
langere termijn toonaangevend te worden als kennisland, en behalve
mainport ook ‘brainport’ te worden.
Onze economie zit in de nog steeds opkomende golf van de diensten-
economie. Consumentendienstverlening en zakelijke dienstverlening
ontwikkelen zich tot belangrijke pijlers van onze economie. Naast en 
binnen deze dienstverleningsgolf zien we andersoortige ontwikkelingen
ontstaan. In de dienstensector, maar ook in de industrie, komen steeds
meer productie-activiteiten op die samenhangen met de opmars van de
informatie- en communicatietechnologie. Voorbeelden zijn de chips- en 
computerindustrie, de vervaardiging van software, help-desks en andere
servicebedrijven, multimedia-diensten, de uitbouw van de ‘leisure-
industrie’, research & development.
De werkgelegenheid, zowel de directe als de indirecte, vaart wel bij de
opkomst van deze nieuwe diensten. Bovendien zijn de nieuwe banen
‘mobiliteitsvriendelijk’. Qua vestigingsplaats zijn high-tech bedrijven in
hoge mate ‘footloose’. De industriële productie hoeft niet in de buurt van
de dienstverleners te gebeuren. Hetzelfde geldt voor de ‘back-offices’,
zoals call-centers en computercentra. Zij zoeken een omgeving met 
voldoende gekwalificeerde werknemers, die dus niet ver naar hun werk
hoeven te reizen.

Van fysieke naar virtuele mobiliteit
Een bijkomend effect van de communicatierevolutie is dat we in steeds
meer gevallen kunnen kiezen tussen fysiek en virtueel transport. 
We kunnen kiezen voor telewerken, telewinkelen, video-conferencing 
en ‘teledating’. In al die gevallen komt virtuele mobiliteit naast, of in
plaats van fysieke mobiliteit. Als iemand beslist om, na goed te zijn 
geïnformeerd, toch over langere afstand op reis te gaan, dan zal het nut
van die verplaatsing groot zijn. 

22 Raad voor verkeer en waterstaat 

SVV-III: NEE, TENZIJ



Deze ‘modal shift’ van fysieke naar virtuele mobiliteit zou sneller kunnen
verlopen dan nu gebeurt. De huidige prijsontwikkeling in het verkeer en
vervoer vormt geen stimulans om ‘selectiever’ om te gaan met fysieke
mobiliteit. 

Transportaanbieders berekenen alleen hun directe kosten in de prijs door;
daarnaast maakt een toenemende productiviteit prijsverlaging mogelijk.
De overheid kan hierin verandering brengen door niet alleen de directe
exploitatiekosten in de transportprijs te verdisconteren, maar ook de
externe kosten: de overlast voor de samenleving. Om burgers te bewegen
tot een selectiever afweging van lange-afstandsverplaatsingen, moeten 
de individuele kosten van vervoer zo goed mogelijk de maatschappelijke
kosten weerspiegelen.
Deze maatschappelijke kosten zijn niet altijd en overal gelijk. De Raad
denkt dan ook aan vervoerstarieven die naar tijd en plaats (en vervuilings-
graad) variëren. Een dergelijke kostentoerekening is tegenwoordig moge-
lijk bij alle modaliteiten. De laatste tijd is grote vooruitgang geboekt bij
het ontwikkelen van wetenschappelijke modellen die een objectieve basis
bieden voor deze variabele kostentoerekening.
De Raad benadrukt dat het inzetten van het prijsmechanisme van twee
kanten belicht moet worden. Ten eerste kan het prijsmechanisme worden
benut om het gebruik van bepaalde modaliteiten te ontmoedigen (push-
maatregelen). Ten tweede acht de Raad het noodzakelijk dat de consu-
ment keuzen kan maken. Er moeten dus alternatieven voorhanden zijn:
goede telecommunicatiefaciliteiten naast fysieke transportfaciliteiten,
maar ook aantrekkelijk openbaar vervoer naast de auto (pull- lees 
kwaliteitsmaatregelen).

Investeren in technologie
De beschreven economische en sociaal-culturele ontwikkelingen komen
‘vanzelf ’ op gang, maar dat is voor de overheid geen reden om de armen
over elkaar te houden. Communicatietechnologie kan als een katalysator
werken voor ontwikkelingen die gunstig zijn voor economie, milieu en
mobiliteitsontwikkeling. Wil Nederland daarvan ten volle profiteren, 
en koploper worden op de elektronische snelweg, dan is een krachtige 
stimulerende rol van de overheid onontbeerlijk.

Hetzelfde geldt voor de betekenis van nieuwe technologieën voor de
oplossing van mobiliteitsproblemen en aanverwante milieuproblemen.
Enerzijds gaat het daarbij om een vermindering van de mobiliteitsvraag
en een verschuiving in de modal split, anderzijds om een verbetering van
het mobiliteitsaanbod, een betere benutting van bestaande verkeers- en
vervoersvoorzieningen, en het milieuvriendelijker maken van voertuigen
en hun brandstof.
De recente proeven met automatische voertuiggeleiding hebben de leden
van de Raad nog eens goed van deze mogelijkheden doordrongen. 
De capaciteit van de infrastructuur kan hiermee aanmerkelijk worden
verhoogd. Ook kunnen op basis van nieuwe technologieën nieuwe 
vervoersdiensten worden ontwikkeld. Zo kunnen ketenverplaatsingen
veel efficiënter verlopen door het leveren van reisinformatiediensten, die
de reiziger in staat stellen om voor iedere ‘schakel’ in de verplaatsing van
te voren de optimale vervoerwijze te kiezen.
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Kenmerk van technologie-ontwikkeling is dat het bijzonder moeilijk is
om van een demonstratieproject tot een commercieel product te komen.
Vooral in die fase moet de overheid doortastend optreden. Hier ligt niet
alleen een uitdaging voor het ministerie van EZ. Voor de sector verkeer
en vervoer, die nauw bij de besproken ontwikkelingen is betrokken, 
moet het ministerie van Verkeer en Waterstaat als gangmaker fungeren.
Voor wat betreft de milieutechnologie is samenwerking met de ministe-
ries van EZ en VROM van groot belang.

Deze overwegingen brengen de Raad tot de volgende aanbevelingen:
• De overheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opkomst van

een minder materieel georiënteerde economie, met gunstige effecten
op onder andere de mobiliteitsgroei, door zich krachtig in te zetten
voor de introductie van volwaardige alternatieve communicatiemoge-
lijkheden, zoals breedbandige elektronische infrastructuur.

• Directe exploitatiekosten en externe kosten van lange-afstandsver-
plaatsingen moeten worden doorberekend in de vervoerprijs. Hierbij
valt te denken aan het doorberekenen van schaarste (congestieheffing)
en van externe milieu- en veiligheidskosten.

• Het technologiebeleid voor verkeer en vervoer moet waar mogelijk
technologische vernieuwing uitlokken. Hiermee is niet alleen de oplos-
sing van problemen en tekortkomingen in ons transportsysteem
gediend, maar ook de Nederlandse concurrerentiepositie.

• Het verdient aanbeveling het bedrijfsleven te stimuleren tot innova-
tieve oplossingen voor mobiliteitsproblemen door op voorhand duide-
lijk te maken dat bestaande tekortkomingen op termijn niet meer 
zullen worden geduld. Zo kunnen auto- en vliegtuigbouwers, lucht-
vaartmaatschappijen en brandstofleveranciers ervan worden door-
drongen dat over tien jaar strengere milieu-eisen voor hun producten
zullen gelden. 
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7  Openbaar vervoer à la carte

Een belangrijk alternatief voor het autoverkeer is het bieden van comfor-
tabel openbaar vervoer ‘op maat’. Momenteel is het openbaar vervoer 
een wirwar van langs elkaar heen werkende aanbieders, deels particulier,
deels overheid en deels rondzwalkend in de schemerzone daar tussenin.
Deze gefragmenteerde toestand heeft ernstige gevolgen omdat openbaar-
vervoerverplaatsingen bijna altijd ketenverplaatsingen zijn. Tussen voor-
transport, hoofdtransport en natransport moet worden overgestapt.
Momenteel betekent dat vaak: wachten of rennen.
Veel burgers ervaren trein en metro als een armoedige of zelfs vijandige
omgeving: het is er vaak vuil, de veiligheid laat te wensen over en er zijn
veel ongemakken, zoals slechte overstapvoorzieningen en een gebrek aan
zitplaatsen. Vergeleken daarbij biedt de auto een zee van vrijheid, gemak,
comfort en privacy. Om aan deze achterstand een eind te maken zijn,
behalve ‘push-maatregelen’ als het afremmen van het autogebruik, ook
‘pull-maatregelen’ nodig in het openbaar vervoer. Daarin is een grote
kwaliteitssprong nodig, zodanig dat de kwaliteit van de vervoersdienst die
door de ‘keten’ wordt geleverd, gelijk is aan die van de eigen auto. 
Er moet een goed geïntegreerd, breed en fijnmazig pakket van voorzie-
ningen worden aangeboden, zodat multimodale ketens kunnen worden
gesloten. De technologische ontwikkeling biedt daarvoor goede mogelijk-
heden, ook om te voorzien in de zwakste schakels bij ketenverplaatsing:
het voor- en het natransport. Nu al bieden integrale vervoersystemen als
‘Odessey’ geïndividualiseerde reisvoorzieningen van deur tot deur.

Door-to-door vervoer als luxe artikel
Behalve in snelheid en efficiency is ook een kwaliteitssprong nodig in
comfort, luxe en ‘status’. Door-to-door vervoer heeft de potentie om 
tot iets ‘chics’ uit te groeien - men laat zich voorrijden in plaats van zelf
achter het stuur te kruipen - als de klant zijn vervoer à la carte kan samen-
stellen. Behalve het voordelige menu moeten er dan ook exquise moge-
lijkheden op de kaart staan, zoals auto met chauffeur, valet parking, 
treinen met steward-service, en aan huis afgeleverde en opgehaalde huur-
auto’s. In eerste instantie zal de cultureel smaakmakende groep zich 
hiermee willen onderscheiden, maar het lijkt goed mogelijk dat de 
trend daarna als een ‘zinkend cultuurgoed’ door bredere groepen wordt
overgenomen.

Een en ander brengt de Raad tot de volgende aanbevelingen:
• Om het openbaar vervoer te verlossen van zijn reputatie van ‘massa-

vervoer’ moet een ingrijpende kwaliteitssprong worden gerealiseerd.
De kosten van deze opwaardering moeten worden afgewogen tegen 
de te verwachten verbetering van de bezettingsgraad, die zowel
bedrijfseconomische als milieuvoordelen zal opleveren.

• Bijzondere aandacht moet hierbij worden besteed aan systemen van
‘ketenverplaatsing’. Met behulp van uitgekiende computerprogram-
ma’s kunnen zulke systemen sterk worden verbeterd en verfijnd. 
De overstappunten - knooppunten in deze systemen - moeten goed
bereikbaar zijn, en goed gefaciliteerd met voorzieningen als parkeren
en bewaking.
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8  Ruimtelijke inrichting

Een welvarende maatschappij is zich bewust van de kwaliteit van de
omgeving. Meer welvaart vraagt om hogere investeringen in onze leefom-
geving. Dat geldt ook bij de aanleg van verkeers- en vervoersinfrastruc-
tuur. Het negatieve effect daarvan op de omgeving moet worden verzacht
door een goede inpassing, en gecompenseerd door positieve milieumaat-
regelen ter plekke of elders.
In de praktijk leidt de kwestie van inpassing en compensatie steeds weer
tot discussies. Verzoeken om zulke voorzieningen worden vaak als een
extra hinder- en kostenpost gezien. Achteraf blijkt echter steeds weer dat
natuur- en milieu-eisen worden ingepast. Het kwaliteitsbesef met betrek-
king tot een verantwoorde milieu-inpassing van nieuwe infrastructuur is
door de jaren heen sterk gegroeid. Het steeds opnieuw voeren van de 
discussie over de vraag of zulke maatregelen wel nodig zijn, is naar het
oordeel van de Raad dan ook contraproductief. In plaats daarvan zou een
eenduidig beleid op dit punt moeten worden geformuleerd, waarbij de
concrete inpassing uiteraard per geval kan worden beoordeeld.
In de ogen van de Raad ligt hier dus eerder een bestuurskundige dan een
milieukundige opgave. Binnenkort brengt de Raad over de kwaliteit van
de inpassing van de infrastructuur een afzonderlijk advies uit. 

Bewust gebruik van overheidsinvesteringen
De Raad wil voor het overige kort zijn over het te voeren ruimtelijke-
inrichtingsbeleid. De VROM-raad heeft hier het nodige over gezegd en
ook de WRR heeft in zijn recente rapport over ruimtelijke ontwikkelings-
politiek opvattingen naar voren gebracht die de Raad onderschrijft.
Het eigen accent dat de Raad wil leggen, is dat meer dan tot nu toe de
overheidsinvesteringen in de infrastructuur als een vorm van bewust
ruimtelijk ingrijpen moeten worden gezien. Met gerichte investeringen
kunnen bedrijven worden gestimuleerd om zich te vestigen op knoop-
punten langs de vervoercorridors. Zulke infrastructuur zou met voorrang
moeten worden aangelegd of verbeterd.

Op het gebied van de ruimtelijke inrichting doet de Raad de volgende 
aanbevelingen:
• Het mobiliteitsprobleem moet geaccommodeerd worden. Dat kan,

gezien de schaarse ruimte, met name door het huidige netwerk te 
optimaliseren. Uitbreidingen moeten beperkt blijven tot realistische,
uit de ruimtelijk-economische ontwikkelingen voortkomende vragen.

• De concentratie van logistieke en industriële ontwikkelingen in sub-
concentraties (knooppunten) langs de vervoercorridors moet worden
gestimuleerd door een gerichte aanleg van infrastructuur.

• Het verdient aanbeveling een eenduidig beleid te ontwikkelen en uit te
voeren met betrekking tot het aanbrengen van natuur- en milieuvoor-
zieningen aan transportinfrastructuur.
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9  Overheid en marktpartijen

De overheid als opdrachtgeefster
Voor de uitvoering van de grote infrastructuurprojecten die op het pro-
gramma staan, is een helder beeld nodig van de rol die overheid en markt
daarbij zullen spelen. Veel grote projecten hebben een uiterst complex
karakter, zowel op het gebied van besluitvorming, inpassing en voorberei-
ding, als wat betreft de uitvoering. Om dit alles tot een goed eind te bren-
gen, is steeds meer creativiteit en inventiviteit nodig. Ook wordt een zeer
zwaar beslag gelegd op de beschikbare personele capaciteit.
Het is dan ook onvermijdelijk dat overheid en marktpartijen steeds inten-
siever gaan samenwerken bij het realiseren van grote projecten. De Raad
acht een nieuwe generatie van publiek-private samenwerking (PPS)
noodzakelijk. In het Verenigd Koninkrijk wordt in toenemende mate
gekozen voor private medefinanciering van grote infrastructuurprojecten.
Essentieel is daarbij dat de financiers al in een vroeg stadium bij de pro-
jecten worden betrokken. 
Een belangrijke achtergrond is hierbij het toenemend belang van
Europees recht. Het openbreken van de interne markt leidt tot liberalise-
ring in vervoer, luchtvaart, telecom, bank- en verzekeringswezen. 
De euro brengt een nieuwe schaal en dimensie in het ondernemen met
zich mee. Dogma’s over de vraag ‘overheid of markt’ hebben in dit kader
afgedaan. Belangrijk is nu dat valse mededinging en misbruik van
machtsposities effectief worden verboden, dat toezicht wordt gehouden
op openbare aanbesteding, en dat voorzien wordt in voldoende consulta-
ties, hearings en overleg.
De Raad stelt vast dat een sterke markt vraagt om een sterke overheid, 
die als een deskundig opdrachtgever de maatschappelijke eindverant-
woordelijkheid blijft dragen. Bij het heersende enthousiasme over de
terugtredende overheid moeten we ertegen waken dat de overheid zo ver
wordt uitgekleed dat zij niet meer over voldoende expertise beschikt om
goed als opdrachtgeefster te kunnen fungeren.

Deze overwegingen zijn ook van toepassing voor de Europese overheid.
Van belang is dat de Europese Commissie PPS ondersteunt, en daarbij
een meer op grote projecten toegesneden aanbestedingsrecht overweegt.

Financiering
Een tweede reden om gebruik te maken van PPS is dat de investeringen
die met grote projecten zijn gemoeid, nooit helemaal door de overheid
kunnen worden opgebracht. Private medefinanciering is onvermijdelijk,
ook uit een oogpunt van efficiënte inzet van het beschikbare geld. 
De overheid zal daarbij vooraf de kwaliteitseisen, de kaders en het 
programma van eisen moeten formuleren. Zo weten marktpartijen 
tijdig waar ze aan toe zijn, mede om de financierbaarheid te kunnen
beoordelen.
De Raad vestigt de aandacht op een bijzondere vorm van PPS: leasing van
bestaande of toekomstige goederen met duurzame gebruikswaarde. 
Dit is een beproefde methode om liquiditeiten te genereren voor nieuwe 
activiteiten, die bij verkeers- en vervoersinfrastructuur tot nu toe echter
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nauwelijks wordt toegepast. Ook voor de financiering van ‘dedicated
lanes’ op wegen en spoorlijnen zouden dergelijke constructies hun nut
kunnen afwerpen.

Naar het idee van de Raad liggen de belemmeringen in de samenwerking
tussen overheid en marktpartijen niet zozeer in de operationele financie-
ringsmogelijkheden, maar veeleer in aspecten als acceptatie, verantwoor-
delijkheidsafdracht en het doorbreken van traditionele beelden en rol-
patronen. Ook moet rekening worden gehouden met EMU-afspraken 
en eventuele effecten daarvan op het financieringstekort. Verder is het
essentieel dat bij de overheid voldoende expertise wordt ontwikkeld en
gemobiliseerd op het gebied van publiek recht, aanbestedingsrecht, 
financieringsconstructies, leasen, contracten en onroerend goed. 
Bij de financiering van grootschalige verkeers- en vervoersinfrastuctuur
van nationaal belang moet naar het oordeel van de Raad het primaat lig-
gen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Binnen dit departement
kan per project de beste vorm van financiering worden gezocht, het over-
leg met betrokken partijen worden georganiseerd, en de besluitvorming
in het kabinet worden voorbereid. 

Op het gebied van overheid en marktpartijen doet de overheid de volgende
aanbevelingen:
• In de èn-èn benadering van overheid en marktpartijen moet de over-

heid er alert op zijn over voldoende expertise te beschikken om als
goede opdrachtgeefster te fungeren. Bij het ministerie van Verkeer en
Waterstaat moet een expertisecentrum komen dat het voortouw kan
nemen bij de samenwerking met marktpartijen.

• Voor de realisatie van grote infrastructurele projecten is particuliere
financiering onmisbaar. Aanbevolen wordt de mogelijkheden (en
belemmeringen) in kaart te brengen van het beschikbare financiële 
instrumentarium voor projecten van Verkeer en Waterstaat. De vraag
die daarbij gesteld moet worden is welke financiële vormen we in de
toekomst willen gebruiken. Vervolgens kunnen ze in praktijk gebracht
worden bij de diverse infrastructuurprojecten. 
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10  Nederland in Europa

Binnen de EU is de vrijheid van lidstaten om beleidsinstrumenten effec-
tief in te zetten aan grenzen gebonden. Daarnaast gelden beperkingen als
gevolg van de ‘open markt’. Liberalisering betekent dat marktwerking
haar loop moet hebben. Het tempo van de liberalisering is niet in alle 
sectoren gelijk maar ook waar sectorspecifieke regelgeving ontbreekt, 
gelden algemene regels die de beleidsvrijheid van lidstaten beperken.
Voorbeelden zijn de aanbestedingsplicht voor overheden, het mede-
dingingsrecht, en het verbod op overheidssteun.
Ook op het gebied van mobiliteitsgerichte maatregelen is de Nederlandse
overheid feitelijk en economisch beperkt in haar mogelijkheden. Naast
wettelijke regelingen zijn er marktgrenzen die de reikwijdte van het
Nederlandse beleid in de EU inperken. Dit geldt bijvoorbeeld voor een-
zijdige verhoging van de kerosineprijzen en de benzineaccijns, voor het
handhaven van ‘rekeningrijden’ ten opzichte van buitenlanders, en voor
het opleggen van asymmetrische lasten aan nationale aanbieders van
diensten. Wat aan Nederlandse sectorspecifieke regelgeving overblijft, is
implementatie van Europese regelgeving.

Resterende beleidsinstrumenten met verve gebruiken
Welke beleidsinstrumenten kan de Nederlandse overheid nog relatief 
zelfstandig als sturingsinstrument inzetten? In de sector verkeer en 
vervoer zijn dat: de planning en financiering van infrastructurele werken,
de kennisinfrastructuur, ruimtelijke ordening en planning, het milieu-
beleid (met inachtneming van de hiervoor genoemde beperkingen), en
het scheppen van gunstige voorwaarden door effectieve implementatie 
en regulering.
Deze resterende sturingsmogelijkheden moeten naar het oordeel van de
Raad met verve worden gebruikt. Daarnaast pleit de Raad voor een effec-
tiever rolverdeling, door de taak van de rijksoverheid meer af te stemmen
op een schakelfunctie tussen Europa en de lagere overheden.

Gespecialiseerde regio’s
Binnen Europa ontstaat een ruimtelijk patroon van gespecialiseerde
regio’s. Hierdoor neemt het goederen- en personenvervoer toe. Tevens
ontstaat er meer beleidsconcurrentie tussen de lidstaten, die tot uiting
komt in het optimaliseren van vestigings- en investeringscondities. 
Dit alles brengt een grote druk op de infrastructuur met zich mee. 
In Nederland woont driekwart van de bevolking in de Randstad en de
zuidelijke en oostelijke corridors. De in dit advies geschetste dilemma’s
doen zich hier in de meest gecondenseerde vorm voor. Tussen deze 
dilemma’s bestaat een duidelijk verband, maar het ontbreekt aan een
bestuurlijke entiteit die zorgt voor integraliteit en samenhang. 
Meer samenwerking op Europees niveau kan hier perspectieven openen,
zowel voor de zee- en luchthavens als voor de weg, het spoor, de binnen-
wateren en de elektronische snelweg. Naar de mening van de Raad moet
Nederland de voorbereidingen tot en de daadwerkelijke aansluiting op de
Trans Europese Netwerken voortzetten.
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Met betrekking tot Nederlands positie in Europa doet de Raad de volgende
aanbevelingen:
• Nederland moet de mogelijkheden die het nog heeft om het verkeers-

en vervoersbeleid binnen Europa aan te sturen, volledig benutten.
• Nederland moet, daar waar het geen autonomie meer heeft, wel mee

blijven praten om goed in te spelen op ontwikkelingen.
• Het rijk moet bewust omgaan met de schakelfunctie die het heeft 

tussen Europa en de regio’s in Nederland.





11  Draagvlak bevorderen door keuzen te bieden

De Raad wil specifiek stilstaan bij de betekenis van draagvlak en commu-
nicatie als essentiële voorwaarden voor een succesvol SVV-III. Marketing
en communicatie worden vaak gezien als een manier om draagvlak te ver-
krijgen voor nieuw beleid. Zo worden automobilisten via ‘groene’ recla-
mecampagnes aangesproken op hun ecologisch geweten. Al geruime tijd
wordt de boodschap uitgedragen dat het ‘minder’ moet, maar de praktijk
leert dat burgers hun gedrag niet meer zo makkelijk door reclame laten
beïnvloeden. Milieu-idealisme lijkt voor weinigen een reden om de auto
aan de kant te zetten. Wil de overheid burgers motiveren tot gedrags-
verandering, dan zal zij dit recht moeten accepteren door een positieve
benadering van mobiliteit.

Niet minder mobiliteit maar betere mobiliteit
Alle sprongen in de ontwikkeling van het transport hebben tot nu toe een
kwaliteitsverbetering ingehouden: van paard en wagen naar de trein naar
de auto. Zo’n sprong kan nu weer worden gemaakt. In plaats van ‘minder
mobiliteit’ moet dan ‘betere mobiliteit’ het doel zijn. De overheid
beschikt over goede middelen om alternatieven te ontwikkelen die voor
de consument een verbetering inhouden. Zij kan investeren in de juiste
infrastructuur en het gebruik daarvan met startsubsidies op weg helpen.
De opzet van het SVV-III op basis van de Planwet biedt alle kansen om
op dit punt tot gerichte afspraken te komen en van te voren zeker te 
stellen dat deze afspraken de instemming hebben van betrokkenen en 
uitvoerbaar zijn.
De overheid kan er verder aan bijdragen dat een deel van de fysieke mobi-
liteit verschuift naar elektronische communicatie. Zij kan de consument
motiveren en stimuleren om zowel qua werk als qua ontspanning meer
‘van huis uit’ te doen. Als gelijkwaardige of betere alternatieven beschik-
baar komen, wordt het niet meer als een ‘straf ’ ervaren wanneer bijvoor-
beeld het privé-autorijden duurder wordt gemaakt. Er staat dan immers
iets tegenover: er valt iets te kiezen. Pas dan kunnen reclamecampagnes
hun nut afwerpen, bijvoorbeeld om de nieuwe middelen op de juiste
manier te positioneren. Niet voor niets luidt de slagzin waarmee de recla-
mebranche zichzelf op CNN aanprijst: Advertising. Your right to choose.

De Raad doet op dit punt als aanbeveling:
• Marketing en communicatie zijn goed bruikbaar als instrument om

het draagvlak voor gedragsverandering te vergroten, maar dan moeten
er wel alternatieven zijn. De overheid kan, onder andere door investe-
ringen en startsubsidies, de ontwikkeling van vervoersalternatieven 
stimuleren.
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12  Besturen en verantwoordelijkheid nemen

Uit de in hoofdstuk 4 besproken evaluatiestudies blijkt dat veel vastge-
steld beleid op het terrein van verkeer en vervoer moeizaam tot stand
komt. In geen andere maatschappelijke sector lijkt de effectiviteit van
beleid zo laag te zijn. Waardoor? Misschien schuilt er iets in de werking
van de Nederlandse politiek dat steeds meer illusoire doelstellingen
oproept. Ook lijkt het erop dat de organisatie die verantwoordelijk is
voor de beleidsuitvoering ondoelmatig functioneert. 
Als verreweg de belangrijkste oorzaak beschouwt de Raad echter een
derde factor: het bestuurlijk bestel, dat verantwoordelijk is voor de uit-
voering van het beleid, functioneert met betrekking tot de verkeers- en
vervoersproblematiek onvolledig. De grenzen van de decentrale beheers-
corporaties zijn niet getrokken in overeenstemming met de grenzen van
de vervoersnetwerken. De samenwerkingspatronen tussen overheden
functioneren niet goed, hoewel de laatste tijd vooruitgang lijkt te worden
geboekt met gemeentelijke samenwerking binnen kaderwetgebieden. 
Last but not least: overheden gebruiken hun eigen bevoegdheden niet, of
in volstrekt onvoldoende mate, om beslissingen van andere overheden die
in strijd zijn met vastgesteld beleid, te corrigeren. Zo is de bevoegdheid
tot het geven van een ministeriële aanwijzing voorhanden, maar slechts
uiterst zelden gebruikt. Ook kan de provinciale overheid krachtdadiger
optreden naar de gemeentebesturen, bijvoorbeeld via de verplichte 
herziening van bestemmingsplannen. Ten slotte merkt de Raad op dat de
wijze waarop in Nederland coalities zijn samengesteld, ook non-interventie
uitlokt tussen ministers en ministeries, waardoor integraliteit uitblijft.

Structuuringrepen in het Nederlandse openbaar bestuur zijn naar het
oordeel van de Raad op dit moment niet de oplossing. De Raad zoekt het
veeleer in mogelijkheden tot interventie binnen de bestaande bestuurlijke
verhoudingen, en in het bevorderen van een ‘cultuuromslag’. Het wordt
tijd dat de bottom-up benadering wordt vertaald in een serieuze beleving
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Veertig jaar geleden vond een dergelijke cultuuromslag ook plaats in het
watermanagement van Nederland. Onder druk van de Watersnoodramp
zagen bestuurlijke autoriteiten zich genoodzaakt, ernst te maken met een
integrale en slagvaardige aanpak. De Raad hoopt er met dit advies aan bij
te dragen dat een dergelijke verandering nu ook op verkeers- en vervoers-
gebied tot stand komt.
Daarbij moet wel worden bedacht dat het veertig jaar heeft geduurd voor-
dat de cultuuromslag in het watermanagement resulteerde in efficiënte en
nationaal gedragen wetgeving. Hopelijk duurt het minder lang voordat
het verkeers- en vervoersbeleid zich heeft ontwikkeld tot nieuw
Nederlands paradepaardje, maar de Raad pleit er wel voor dat in de 
tussentijd de uitvoering van lopende maatregelen, die hun effect moeten
sorteren op de korte en middellange termijn, onverkort wordt voortgezet.
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Met het oog op de bestuurlijke uitvoering van SVV-maatregelen doet de Raad
de volgende aanbevelingen:
• De beleidsintegratie op topniveau moet nadrukkelijker bij het kabinet

worden gelegd, bijvoorbeeld via het model van voorbereidende minis-
teriële commissies.

• Er moet meer helderheid en onderscheid komen in de eindverant-
woordelijkheden van de verschillende ministers, zeker nu het traditio-
nele onderscheid tussen sector- en facetdepartementen aanzienlijk
minder scherp is geworden. Hiermee wordt bovendien de controle-
rende rol van de Tweede Kamer vergemakkelijkt.

• De regionale uitwerking van beleidspakketten zou primair onder 
verantwoordelijkheid van regionale en lokale bestuurders moeten
plaatsvinden zonder permanente inmenging en interventies van de
rijksoverheid. Hierbij zijn wel voldoende garanties vooraf nodig voor
de financiering van de betreffende programma’s. Deze kunnen worden
uitgewerkt via convenanten met resultaatsverplichtingen.

• Verantwoordelijke bestuurders moeten meer gebruik maken van hun
wettelijke mogelijkheden.
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Bijlage 2 - Verantwoording werkwijze

Commissie uit de Raad
Naar aanleiding van de adviesaanvraag van de minister van 26 november
1997 heeft de Raad een commissie samengesteld. De commissie bestond
uit de volgende personen: 
H.Ch.M. Heyning (voorzitter)
P. Bouw
P.J.M. van Laarhoven
G. Prins
H.J. de Ru
R.J. in ’t Veld
A.van Vliet-Kuiper
E.J.Wintzen. 

De commissie werd ondersteund door een projectteam uit het secretariaat
bestaand uit:
A.A. Beukema (projectleider, tot 1 april)
J.G. Hillen (projectleider vanaf 1 april, Twijnstra Gudde) c.s.
H.A. Wieringa (projectmedewerker)
J.D. Parag (projectassistente).

Advies
Bij de voorbereiding van het advies heeft de commissie een tweetal 
activiteiten georganiseerd om te zorgen voor inbreng van externe deskun-
digen. In samenwerking met de TU Delft heeft een drietal zogenoemde
Group Decision Rooms plaats gevonden. Met de deelnemers zijn de
lange termijn problemen rond en oplossingsrichtingen voor verkeer en
vervoer verkend. Daarnaast heeft het projectteam een tiental interviews
gehouden met deskundigen op het terrein van economie, bestuur, milieu
en mobiliteit.
Deze activiteiten hebben de commissie waardevolle informatie opgele-
verd bij het schrijven van het advies. 
Het advies is vastgesteld in juli en afgerond in augustus.
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