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In kort bestek
Einde aan vrijblijvendheid
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aan de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat om een uitwerking gevraagd van het eerdere raadsadvies over 
locatiebereikbaarheid uit 2004. 
Deze uitwerking richt zich specifiek op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en 
locaties met grote geclusterde publieksvoorzieningen, omdat op die locaties de 
problemen op dit moment het meest zichtbaar en voelbaar zijn. 

De Raad adviseert de Minister van Verkeer en Waterstaat locatiebereikbaarheid 
expliciet te agenderen in de gesprekken tussen het Rijk en de provincies in het 
kader van de netwerkaanpak.

De Raad adviseert het Rijk om het puntensysteem mobiliteitsmanagement (of 
afhankelijk van de uitkomsten van de in december 2007 ingestelde Taskforce een 
even effectieve en verplichtende regeling) in te voeren. 

De Raad adviseert het Rijk om onderzoek te doen naar de condities die nodig zijn 
om functiemenging op locaties vanuit het oogpunt van bereikbaarheid tot een 
succes te maken.

De Raad adviseert het Rijk om onderzoek te doen naar de (juridische) mogelijk-
heden om parkmanagement (of andere vormen van niet-vrijblijvende samen-
werking) op bestaande locaties verplicht te stellen.

De Raad adviseert het Rijk en de provincies om in structuurvisies aan te geven op 
welke (goed bereikbare) plaatsen nieuwe bedrijventerreinen, kantoorlocaties of 
locaties voor grote geclusterde publieksvoorzieningen ontwikkeld mogen worden 
en waar niet.

De Raad adviseert de provincies hun sturende bevoegdheid in te zetten door het 
‘vooraf’ vastleggen van nieuwe ontwikkellocaties in provinciale verordeningen en 
provinciale inpassingsplannen.

De Raad adviseert gemeenten om op locaties (nieuwe, bestaande en te herstructu-
reren) bij de gronduitgifte of vergunningverlening parkmanagement verplicht te 
stellen en bereikbaarheid, parkeren en mobiliteitsmanagement hierbij onderdeel te 
maken van het verplichte basispakket van parkmanagement. 
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De Raad adviseert gemeenten om als vervolg op de invoering van het punten-
systeem mobiliteitsmanagement (of afhankelijk van de uitkomsten van de Taskforce 
een even effectieve en verplichtende regeling), een koppeling met een investerings-
programma in infrastructuur te maken.
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1 Waarom een vervolgadvies 
Locatiebereikbaarheid 

De afgelopen jaren hebben we in Nederland allerlei ontwikkelingen laten plaats-
vinden op locaties die wat betreft de bereikbaarheid daarvoor niet geschikt zijn. 
Dit heeft tot de nodige problemen geleid. Bedrijventerreinen zijn aangelegd langs 
autosnelwegen die al doorstromingsproblemen hadden, grote kantoorcomplexen 
zijn gebouwd op locaties waar het openbaar vervoer nog gerealiseerd moet 
worden, fabrieken zijn omgebouwd tot kantoor zonder de bereikbaarheid aan deze 
nieuwe functie aan te passen, nieuwe bedrijventerreinen zijn gebouwd terwijl de 
oude locaties nooit opgeruimd zijn en grootschalige zorg en educatieve instellingen 
clusteren op locaties waar de bereikbaarheid voor auto, fiets en openbaar vervoer 
niet optimaal is. 

Met dit advies wil de Raad voor Verkeer en Waterstaat opnieuw aandacht vragen 
voor de manier waarop we in Nederland op dit moment de bereikbaarheid van 
bedrijventerreinen, kantoorlocaties en locaties met grote geclusterde publieks-
voorzieningen (bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholencomplexen, bouwmarkten, 
woonboulevards, etc.) met elkaar organiseren. Terwijl de bereikbaarheidsproblemen 
steeds groter worden, ontwikkelen en bouwen we gewoon op de oude voet verder. 
Met op termijn desastreuze gevolgen voor de (economische) vitaliteit en leefbaar-
heid van deze locaties en hun omgeving. 

Dit advies richt zich specifiek op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en groot-
schalige geclusterde publieksvoorzieningen omdat op die locaties de problemen 
op dit moment het meest zichtbaar en voelbaar zijn. We spreken in dit advies van 
locatiebereikbaarheid als bij de keuze, de (her)ontwikkeling en het gebruik van 
deze locatietypen de mobiliteit en bereikbaarheid in het geding is.

Het gaat in dit advies niet over (incidentele) recreatieve evenementen (zoals 
bijvoorbeeld concerten, stranddagen of koninginnedag) omdat de bereikbaarheids-
problemen bij deze evenementen zo specifiek zijn dat hiervoor oplossingen op 
maat nodig zijn. 
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De vraag
De Raad heeft in 2004 een advies uitgebracht over locatiebereikbaarheid: ‘Ieder 
zijn deel, locatiebereikbaarheid anders aanpakken’. De Minister van Verkeer en 
Waterstaat heeft de Raad gevraagd om als vervolg op het advies uit 2004 een 
uitwerking te geven van een strategie om bij de keuze, de (her)ontwikkeling en 
het gebruik van verschillende typen locaties, bereikbaarheid sterker op de kaart 
te zetten. 

De uitgangspunten en conclusies van het advies uit 2004 zijn nog steeds valide. 
Bereikbaarheid staat bij de ontwikkeling, het gebruik en de herstructurering van 
bedrijventerreinen, kantoorlocaties en locaties met grote geclusterde publieks-
voorzieningen nog steeds niet hoog op de agenda. En dat terwijl de urgentie met 
de dag toeneemt. Het huidige advies moet dan ook vooral worden gezien als 
een uitwerking en verdieping van het advies uit 2004 met als doel de bereikbaar-
heid van deze locaties in de veranderde context van 2008 (en de jaren daarna) 
te verbeteren.
Als er in het advies gesproken wordt over locaties, worden bedrijventerreinen, 
kantoorlocaties en locaties met grote geclusterde publieksvoorzieningen bedoeld.

Hoofdlijnen ’Ieder zijn deel’
Het advies uit 2004 kent drie hoofdlijnen. De eerste advieslijn gaat over het 
anders organiseren van bereikbaarheid. De essentie van deze advieslijn was dat 
de gebruikers van locaties meer met elkaar zouden moeten samenwerken en dat 
de overheden hun verantwoordelijkheden moesten aanscherpen en waar moge-
lijk wetgeving op het gebied van locatiebeleid en grondbeleid zouden moeten 
aanpassen.
De tweede advieslijn handelt over het anders betalen van bereikbaarheid. De 
Raad was van mening dat iedere belanghebbende aangesproken moet worden 
op zijn financiële verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheid van de locatie. Als 
voorbeeld werd ook value capturing genoemd, een verzamelnaam voor de instru-
menten waarmee overheden additioneel geld uit de markt kunnen halen, omdat 
grond en gebouwen meer waard zijn geworden door besluiten of handelingen van 
diezelfde overheden. 
De derde advieslijn werd prioriteit in bereikbaarheid genoemd. Het gaat er daarbij 
om gericht en selectief keuzes te maken om de bereikbaarheid van bepaalde 
knooppunten te garanderen omdat de financiële middelen en de wenselijkheid 
ontbreken om alles aan te pakken. 
Uitgangspunt van de Raad in ‘Ieder zijn deel’ was dat ieder die baat heeft bij de 
bereikbaarheid van een locatie ook zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen. 
In de bijlage worden de adviezen uit ‘Ieder zijn deel’ uitgebreider toegelicht.
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Weinig tot niets gebleken van nieuwe aanpak
In de afgelopen jaren is er weinig tot niets gebleken van een nieuwe aanpak. 
En dat terwijl er alle aanleiding is om met kracht de verslechterende bereikbaar-
heid van locaties aan te pakken. Ondanks de toenemende problemen komen de 
betrokken actoren nauwelijks in actie. Overheden schuiven de verantwoordelijk-
heid vaak naar elkaar. De rijksoverheid heeft veel taken gedecentraliseerd, maar 
wordt door bedrijven nog steeds gezien als de belangrijkste speler bij het oplossen 
van bereikbaarheidsproblemen. 
Bedrijven zien mobiliteitsbeleid voornamelijk als een taak voor de overheid. Veel 
bedrijven zijn wel bereid om samen met de overheid stappen te zetten, maar 
dan zal de overheid wel duidelijk de kaders en randvoorwaarden moeten stellen. 
Vaak schrikt de overheid er nog voor terug restrictief beleid te voeren vanuit de 
gedachte dat bedrijven zich hierdoor niet gestimuleerd voelen. �reatieve ideeën 
van bedrijven om de locatiebereikbaarheid te verbeteren worden daarentegen door 
de overheid vaak niet beloond.

Urgentie toegenomen.
Het aantal voertuigverliesuren op zowel het hoofdwegennet als het onderliggend 
wegennet neemt jaar op jaar toe. Het aantal voertuigverliesuren op het hoofd-
wegennet veroorzaakt door congestie bedroeg in 2006 ruim 44 miljoen uren. Dit is 
een toename van meer dan 10% ten opzichte van 200�. Vertaald naar maatschap-
pelijke kosten leverde dit een kostenpost op van naar schatting 3 miljard euro. Het 
totaal aantal voertuigverliesuren op het onderliggend wegennet en het stedelijk 
wegennet zijn volgens inschattingen in Noord-Brabant zelfs nog meer dan twee 
maal zo groot.

�ongestie wordt gemeten in ‘voertuigverliesuren’. Wanneer een voertuig één 
uur in de file staat is er sprake van één voertuigverliesuur. �irca 70 procent 
van de voertuigverliesuren op het hoofdwegennet is structureel en treedt op 
in de twee spitsperioden, met name in de Provincies Noord- en Zuid-Holland, 
Utrecht en Noord-Brabant. 
De overige 30 procent van de voertuigverliesuren hebben een meer inciden-
teel karakter en worden veroorzaakt door ongevallen, bijzondere weersitua-
ties, wegwerkzaamheden en evenementen.

Bij toename van de drukte wordt ook de afstemming tussen het hoofdwegennet 
en het onderliggend wegennet steeds belangrijker; bottlenecks, bijvoorbeeld bij 
de ingang van een bedrijventerrein zorgen dan vooral in de spitsperioden voor 
steeds meer congestie. Door deze congestie neemt de kans op sluipverkeer over 



12 | Raad voor Verkeer en Waterstaat

het lokale wegennet toe. Ook parkeren wordt steeds problematischer. Dit geldt 
niet alleen voor binnensteden. Ook op bedrijventerreinen is het regelmatig moei-
lijk om een parkeerplaats te vinden. Hierdoor neemt de parkeeroverlast en de 
overlast van verkeer veroorzaakt door automobilisten op zoek naar een parkeer-
plaats in de omliggende (woon)gebieden toe. Door de toenemende automobiliteit 
worden milieunormen zowel op het gebied van geluid als luchtverontreiniging 
overschreden.
De verwachting is dat in de nabije toekomst de automobiliteit nog sterk zal 
toenemen. Er wordt met een flinke groei van het goederenverkeer rekening 
gehouden. De roep om duurzame mobiliteit wordt intussen, gevoed door het 
groeiende besef van de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering, steeds 
sterker. Het openbaar vervoer, het voor de hand liggend alternatief, is echter niet 
uitgerust voor een nog grotere stijging van het aantal reizigers. Ook voor vracht-
verkeer zijn er geen duidelijke opties. Het lijkt niet overdreven om te stellen dat het 
in meer dan één opzicht vijf voor twaalf is. 

Veranderende context biedt nieuwe kansen

Nieuwe wetgeving
De overheid beschikt op dit moment al over voldoende instrumenten om waar 
nodig in te grijpen op de ruimtelijke ordening, maar in de praktijk wordt daar 
zelden gebruik van gemaakt. De consensuscultuur is nog steeds de norm, waardoor 
ongewenste ontwikkelingen nog steeds te vaak doorgang vinden.
De komst van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de nieuwe 
Grondexploitatiewet zorgen voor nieuwe kansen voor overheden om sterker te 
sturen op locatiebereikbaarheid. Naar verwachting zal de nieuwe Wro op 1 juli 
2008 in werking treden. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de Wro is: 
de juiste verantwoordelijkheid neer te leggen op het juiste bestuurlijke niveau, 
centraal waar dat moet en decentraal waar dat kan. De nieuwe Wro gaat er 
vanuit dat ruimtelijke vraagstukken worden opgelost op het passende niveau. Elke 
bestuurslaag krijgt de bevoegdheden en de instrumenten om de ruimtelijke vraag-
stukken waar men voor verantwoordelijk is, aan te pakken. 

Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid staat hoog op alle bestuurlijke agenda’s. De ontwikkeling 
van duurzame mobiliteit is een belangrijk onderdeel van het beleid. Duurzaamheid 
is echter niet alleen voorbehouden aan de overheid; ook duurzaam ondernemen 
krijgt steeds meer aandacht. Het besef dringt steeds meer door dat een gezamen-
lijke aanpak van de toenemende milieuproblemen noodzakelijk is. Belangrijke 
nieuwe mobiliteitsprojecten moeten bijvoorbeeld worden getoetst aan de Europese 
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normen voor fijn stof. Op nationale schaal wordt gedacht aan mobiliteitsmaat-
regelen in het kader van de Wet Milieubeheer.

Netwerkanalyses
In ‘Ieder zijn deel’ werd geadviseerd om gericht en selectief keuzes te maken bij 
investeringen in infrastructuur. Inmiddels zijn in de Nota Mobiliteit 11 stedelijke 
netwerken gedefinieerd waar de mobiliteitsproblemen het grootst zijn en waarbij 
een integrale aanpak noodzakelijk is om de problemen het hoofd te kunnen 
bieden. Hierbij is het begrip ‘Netwerkanalyse’ geïntroduceerd. Dat houdt in dat 
op regionale schaal gezamenlijk problemen worden geanalyseerd en oplossings-
richtingen worden geïdentificeerd. 
De bereikbaarheid van locaties is een probleem dat bij uitstek op regionaal niveau 
(het niveau van het stedelijke netwerk) speelt en dus ook op dat niveau opge-
lost moet worden. Elke locatie heeft specifieke bereikbaarheidsaspecten en een 
eigen problematiek. Lokale expertise is dus onontbeerlijk. Wat elke locatie wel 
gemeenschappelijk heeft is dat bij de probleemanalyse en bij de oplossingsrich-
tingen altijd meerdere partijen betrokken zijn. Zowel de centrale als de decentrale 
overheid, het bedrijfsleven en ook de diverse wegbeheerders. In het kader van de 
netwerkanalyses is een platform ontstaan dat uitermate geschikt is om locatie-
bereikbaarheid te behandelen op decentraal niveau. Dit gebeurt nog niet overal. 
Het Rijk kan hierin een regiefunctie vervullen en erop toezien dat in elk stedelijk 
netwerk probleemlocaties benoemd worden, probleemanalyses worden uitgevoerd, 
oplossingen worden voorgesteld en een uitvoeringsagenda wordt opgesteld. De 
specifieke uitwerking van die agenda is de verantwoordelijkheid van de decentrale 
overheden.

Binnen de regionale samenwerkingsagenda’s tekent zich een aantal inhoude-
lijke onderwerpen af die een sterke relatie met locatiebereikbaarheid hebben. 
Het gaat met name om de volgende zaken:

Gedifferentieerde bereikbaarheid
Een ruimtelijk-economische visie als vertrekpunt voor regionale samenwer-
king is belangrijk. Zo’n visie is essentieel om de vraag te kunnen beant-
woorden welke locaties (in de toekomst) prioritair zijn en met welke kwaliteit 
ze bereikbaar moeten zijn. De bereikbaarheidsnormen kunnen per regio 
verschillen. Voor het Rijk is de prioritering uit de nota Mobiliteit en de nota 
‘Pieken in de Delta’ een belangrijk uitgangspunt.
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Kennis
Welke bereikbaarheid heeft een regio nodig om zijn ambities te kunnen 
verwezenlijken? Het gaat hierbij om het vertalen van een ruimtelijk-econo-
mische visie in gedifferentieerde bereikbaarheidseisen en concrete reis-
tijdnormen zoals snelheid, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Ook de 
afweging tussen de verschillende modaliteiten komt hierbij aan de orde. 
Een gemeenschappelijk te ontwikkelen onderzoeksagenda kan hierbij helpen.

Versterken integrale keten en mobiliteitsmanagement
Mensen reizen van deur tot deur en gebruiken daarbij diverse afzonderlijke 
trajecten van het netwerk van wegen en rails. Voor een betrouwbare reis-
tijd van deur tot deur zijn niet alleen de afzonderlijke trajecten van belang, 
maar ook een snelle en betrouwbare overstap op de knooppunten tussen 
de diverse trajecten. Het is belangrijk dat de reiziger een bewuste keuze kan 
maken tussen auto, openbaar vervoer, fiets of een combinatie.

In het recent door de Raad voor Verkeer en Waterstaat uitgebrachte advies ‘Van 
wegbeheer naar netwerkbeheer’ wordt ook aangesloten bij het schaalniveau van 
de stedelijke netwerken. De Raad stelt dat er een Nationale Wegen Autoriteit 
moet komen die het hoofdnet van rijkswegen, belangrijkste provinciale wegen 
en gemeentelijke aan- en afvoerwegen gaat aansturen. Dit is nodig omdat Rijk, 
provincies en gemeenten weliswaar steeds meer samenwerken, maar deze samen-
werking onvoldoende verplichtend is om de steeds urgenter wordende verkeers-
problemen effectief aan te pakken. Aangezien de instelling van een Nationale 
Wegen Autoriteit tijd kost en er geen tijd te verliezen is, zullen als tussenstap 
in de 11 belangrijkste stedelijke regio’s Regionale Wegen Autoriteiten tot stand 
moeten komen. 
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2 Nieuwe accenten voor 
locatiebereikbaarheid

Einde aan vrijblijvendheid
Gezien de toename van de problemen en de maatschappelijke belangstelling voor 
bereikbaarheid is het de hoogste tijd tijd om de koers te verleggen. Dit kan alleen 
als de betrokken overheden en het bedrijfsleven de urgentie van het probleem 
inzien en vervolgens de nodige stappen zetten. Door de verwachte explosieve 
groei van de mobiliteit in het komende decennium is het nodig dat overheden en 
bedrijfsleven de problemen met kracht aanpakken. De problemen moeten worden 
aangepakt op die locaties, waar de problemen het grootst zijn. Overheden moeten 
sterker sturen op ruimtelijk beleid en elkaar aanspreken op de uitgesproken beleids-
voornemens. Het bedrijfsleven moet gestimuleerd worden om waar mogelijk eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Kortom, een einde aan de vrijblijvendheid.
Het accent van de aanpak van locatiebereikbaarheid in dit advies ligt hierbij vooral 
bij de nieuwe wet- en regelgeving en bij de stedelijke netwerken. Beiden bieden 
kansen om als overheden zakelijker en meer stimulerend te handelen en een einde 
te maken aan de heersende bestuurlijke consensuscultuur. De toenemende belang-
stelling voor duurzaamheid biedt extra ondersteuning om het draagvlak voor 
maatregelen te vergroten.

Specifieke aanpak voor de verschillende ontwikkelingsfasen
Elke locatie in Nederland doorloopt een ‘locatielevenscyclus’. In dit advies 
gebruiken we de cyclus met daarin drie fasen: de fase van ontwikkeling van een 
nieuwe locatie, de fase van gebruik van een bestaande locatie en de fase van 
herstructurering. Voor iedere fase wordt aangeven welke problemen er aan de orde 
zijn, wat de oorzaken van deze problemen zijn, hoe de gewenste situatie eruitziet 
en hoe die situatie te bereiken is.

2.1 Nieuwe locaties

Problemen, oorzaken en gewenste situatie
Nog te vaak worden er overal in het land nieuwe locaties ontwikkeld of nieuwe 
bedrijven of kantoren gevestigd op locaties die slecht bereikbaar zijn. Soms zijn 
de locaties slecht bereikbaar voor alle vervoerwijzen (auto, openbaar vervoer 
en fiets), soms voor één of enkele vervoerwijzen. Een bijkomend risico van het 
steeds ontwikkelen van nieuwe locaties is dat het verhuisstromen stimuleert en 
mede hierdoor leidt tot leegloop en snelle veroudering van de bestaande locaties. 
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Doordat lokale overheden de ontwikkeling van nieuwe locaties onvoldoende 
afstemmen ontstaat er vaak congestie bij de aansluiting van deze locaties op het 
hoofdwegennet. Vooral wanneer op- en afritten van verschillende aansluitingen 
dicht bij elkaar liggen kunnen er snel file’s ontstaan. Het verschil in snelheid bij 
het optrekken en afremmen tussen personenauto’s en vrachtverkeer versterkt 
de filegevoeligheid. 
Verder zien we dat veel gemeenten hun eigen, vaak kleine bedrijventerreinen 
aanleggen. Deze versnippering maakt het moeilijk deze terreinen met regulier 
openbaar vervoer of met besloten vervoer goed te ontsluiten.

Belangrijke oorzaken van de slechte situering en versnippering van locaties zijn het 
gebrek aan een regionale visie en gebrek aan (bestuurlijke) durf om nationaal en 
regionaal te sturen. Rijk en provincies maken onvoldoende gebruik van hun moge-
lijkheden om plannen van gemeenten te sturen, en ze maken slechts bij zeer hoge 
uitzondering gebruik van hun mogelijkheden om ongewenste plannen tegen te 
houden. De huidige bestuurlijke cultuur in Nederland maakt dat hogere overheden 
alleen in uitzonderlijke gevallen tegen de wensen van gemeenten ingaan.

Uit een oogpunt van bereikbaarheid is het wenselijk locaties Regionaal te 
bundelen op knooppunten van infrastructuurwerken. Door regionale bunde-
ling wordt versnippering tegengegaan. Bundeling leidt ook tot schaalvergroting 
waardoor kosteneffectieve maatregelen, zoals intensief (besloten) vervoer, moge-
lijk worden. Op kleinere locaties zijn dit soort oplossingen niet mogelijk. In de 
praktijk leidt regionale bundeling – mits infrastructuurinvesteringen daar gelijke 
tred mee houden – eigenlijk alleen maar tot voordelen voor zowel overheden als 
bedrijfsleven.
Om die bundeling in de praktijk te realiseren zullen het Rijk en vooral de provin-
cies veel krachtiger moeten sturen. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
biedt zowel het Rijk als de provincies nieuwe en effectieve mogelijkheden om 
de gewenste ontwikkeling af te dwingen en ongewenste ontwikkelingen te 
voorkomen.

Ruimtelijke beslissingen worden op alle niveaus genomen, op landelijk, 
regionaal en lokaal niveau. De essentie van de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) is dat het voortaan duidelijker moet zijn wie waarvoor 
verantwoordelijk is. 
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In de nieuwe Wro wordt meer ruimte gegeven aan de decentrale overheden, 
met name de gemeente, om aan het ruimtelijk beleid invulling te geven. Daar 
staat tegenover dat het Rijk en ook de provincies meer mogelijkheden hebben 
om vooraf regels te stellen. Meer vrijheid en verantwoordelijkheden voor de 
gemeente dus, maar wel binnen de kaders van vooraf gemaakte afspraken. 
Rijk, provincies en gemeenten stellen straks een structuurvisie op. Dit is 
een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke ontwikkelingen in 
een bepaald gebied. Een structuurvisie komt in de plaats van de planolo-
gische kernbeslissing (Rijk), het streekplan (provincie) en het structuurplan 
(gemeente). Beleidsdoelen uit de structuurvisie worden gerealiseerd in het 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in principe opgesteld door 
de gemeente. Rijk en provincie kunnen gemeenten algemene regels geven, 
die een gemeente in acht moet nemen.Vinden Rijk en provincie dat ze zelf 
verantwoordelijk zijn voor een bepaalde ontwikkeling of gebied, dan kunnen 
ze zelf een inpassingsplan vaststellen. 

Het kabinet vindt het wenselijk de verplichte samenwerking, zoals geregeld 
via de Wet gemeenschappelijke regelingen, ook voor de ruimtelijke ordening 
in te vullen. Om die reden heeft het kabinet het oorspronkelijke voorstel in 
de Wro aangepast. De in de Nota van wijziging voorgestelde regeling houdt 
in dat de deelnemende gemeenten voor concrete ontwikkelingsprojecten de 
bevoegdheid tot het vaststellen van bestemmingsplannen en projectbesluiten 
en in het verlengde daarvan andere bevoegdheden zoals het exploitatieplan 
over kunnen dragen aan de regio. Het voorstel biedt ook de provincies de 
mogelijkheid om op vrijwillige basis hun verordende bevoegdheid in het 
belang van een goede regionale ruimtelijke ordening aan een Wgr-plusregio 
over te dragen.
Op 9 oktober 2007 is echter een amendement (Nepperus c.s.) aangenomen 
dat deze regeling verwerpt. Wgr-plusregio’s krijgen (nog) geen nieuwe 
bevoegdheden op het gebied van de ruimtelijke ordening. Op dit moment 
is het dus nog onduidelijk hoe de Wgr-plusregio’s in de Wro terecht zullen 
komen. Omdat dit betekent dat in deze regio’s het juridisch instrumentatrium 
op het gebied van de ruimtelijke ordening bij de provincie en de gemeente 
zit, maar de financiële middelen om een goede bereikbaarheid op die locaties 
te realiseren bij de Wgr-plusregio, vraagt dit om een goede samenwerking en 
afstemming van de ruimtelijke en verkeerskundige plannen. 
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Zoals eerder aangegeven wordt de filegevoeligheid van een weg versterkt door 
het verschil in snelheid bij het optrekken en afremmen tussen personenauto’s en 
vrachtverkeer. Dergelijke problemen kunnen enigszins worden verzacht als het 
mogelijk is het vrachtverkeer en het personenverkeer bij de op- en afritten aparte 
rijstroken te geven. Een proef met dit zogenaamde ‘filteren’ loopt op het moment 
op de A67.
Een betere oplossing zou zijn om het probleem bij de kern aan te pakken. Door 
locaties regionaal meer te bundelen kan het aanbod aan vrachtverkeer geconcen-
treerd worden op slechts enkele aansluitingen, waardoor de filegevoeligheid van 
de desbetreffende weg afneemt.

De afgelopen decennia is duidelijk geworden dat ontwikkeling van gebieden vraagt 
om samenhangende en veelal gelijktijdige initiatieven. Gebiedsontwikkeling is 
een instrument dat bestuurlijke en sectorale grenzen doorsnijdt. Het betekent het 
versterken van slagvaardigheid, het synchroniseren van belangen, het koppelen 
van dossiers, het genereren van snelheid en het op gang brengen van kwalitatieve 
en duurzame bewegingen. Het is een manier van denken en samenwerken, gericht 
op realisatie. 

Hoe is de gewenste situatie te bereiken
Regionale bundeling van bedrijfslocaties is alleen te bereiken als het Rijk en 
vooral de provincies hun verantwoordelijkheid nemen. Rijk en provincies zullen 
een krachtig beleid moeten voeren als het om de situering van locaties gaat. In 
nationale en provinciale structuurvisies zal moeten worden aangegeven waar 
nieuwe locaties moeten of mogen worden ontwikkeld. De bereikbaarheid per auto, 
openbaar vervoer en fiets zal daarbij een belangrijk onderdeel moeten zijn. Om er 
daadwerkelijk voor te zorgen dat nieuwe locaties alleen op de gewenste plekken 
terechtkomen, zullen Rijk en provincies actief gebruik moeten maken van de instru-
menten die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening gaat bieden. Het Rijk kan in een 
algemene maatregel van bestuur, en de provincie in een provinciale verordening, 
aan gemeenten aanwijzingen geven over de gewenste situering van locaties.
Als het Rijk en de provincies op deze manier gaan bepalen waar locaties wel en 
niet mogen worden ontwikkeld dan moeten zij ook zorgen dat die terreinen goed 
ontsloten zijn. Dat betekent dat zij moeten investeren in goede aansluitingen op 
het (hoofd)wegennet, het openbaar vervoernet en het fietspadennet.
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Een interessant voorbeeld van bestuurlijke samenwerking tussen overheden 
is de wijze waarop Rijk en regio samenwerken in het nieuwe Urgentie-
programma Randstad (UpR). Voor het gehele programma is de Minister van 
Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk. Voor de urgentieprojecten wordt 
een duo gevormd van bestuurders: één vakminister of staatssecretaris en één 
regionale bestuurder. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voort-
gang van het project. De projecten krijgen ook een vertegenwoordiger van 
een maatschappelijke organisatie of bedrijfsleven, die als ambassadeur van 
het project optreedt. Hij of zij houdt het duo scherp op snelheid en kwaliteit 
van de besluitvorming. Voor het project stelt het duo een contract op. Hierin 
staan onder meer aangegeven: doel van het project, mijlpalen, dienstrege-
ling, go – no go momenten, randvoorwaarden, doorzettingsmacht, verdeling 
verantwoordelijkheden en inzet instrumenten. Twee keer per jaar legt het duo 
verantwoording af aan de programmaminister van het Urgentieprogramma 
Randstad. Het wordt interessant om te volgen welke winst in kwaliteit en 
snelheid deze aanpak gaat opleveren.

Niet alleen de overheid is aan zet. Ook het bedrijfsleven kan op nieuwe locaties 
een actieve bijdrage leveren aan een goede bereikbaarheid. Door het stimuleren 
van mobiliteitsmanagement kunnen werkgevers zorgen dat hun werknemers op 
een zodanige manier reizen dat ze zo min mogelijk bijdragen aan congestie, het 
leefmilieu zo min mogelijk belasten, en toch op een comfortabele en snelle manier 
op hun werk kunnen komen. Mobiliteitsmanagement zal echter alleen dan een 
maximaal effect hebben als het onderdeel wordt van parkmanagement. 
Parkmanagement is het centraal en professioneel organiseren van diensten en 
voorzieningen op een bedrijventerrein of in een kantorengebied om de gewenste 
kwaliteit te realiseren en te behouden. De diensten en voorzieningen onder park-
management kunnen variëren van onderhoud van groen- en waterpartijen tot 
gebiedsbeveiliging en afvalinzameling. Bij verplichte deelname zitten deze diensten 
vaak in het basispakket. Daarnaast kunnen naar keuze aanvullende diensten zoals 
kinderopvang worden aangeboden. De parkmanagementorganisatie kan door de 
gezamenlijke inkoopkracht van de eigenaren en/of bedrijven gunstige tarieven 
bedingen bij aanbieders van diensten, producten en voorzieningen. Het hoofddoel 
van parkmanagement is het waarborgen van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. 
Bedrijven en overheden vinden dit steeds belangrijker. 
Parkmanagement zal alleen kunnen slagen als alle bedrijven verplicht worden om 
deel te nemen. Zo wordt immers freeridergedrag – profiteren van de lusten zonder 
voor de lasten op te draaien – voorkomen. Bij nieuwe bedrijfsterreinen kunnen 
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gemeenten bij de gronduitgifte bedrijven verplichten lid te worden van een onder-
nemersvereniging die het parkmanagement op zich neemt.
Bij het uitgeven van nieuwe bedrijventerreinen is een verplichte deelname aan 
een parkmanagement organisatie een goede manier om de betrokkenheid van 
bedrijven bij de kwaliteit van de bedrijfsomgeving en de (mede)verantwoordelijk-
heid voor de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie te bewerkstelligen. 

In Nederland is parkmanagement een betrekkelijk nieuwe methode om van 
een bedrijfsterrein een bedrijfsgemeenschap te maken. Vaak wordt ook 
gesproken over Business Improvement District (BID). Voor een groot deel 
komen de activiteiten van parkmanagement en BID’s overeen. Bij beide 
vormen van samenwerking staan management en beheer, gebiedsbeveiliging 
en een vorm van marketing op de agenda. 
Afspraken over bereikbaarheid zijn nu nog niet vaak opgenomen in park-
management; vaak beperken de afspraken zich tot het parkeren op de locatie.
Succesvolle voorbeelden van afspraken over bereikbaarheid opgenomen 
in parkmanagement zijn onder meer te vinden in Utrecht (kantorenpark 
Papendorp) en Waalwijk (industrieterrein Haven). Op deze locaties maakt 
mobiliteitsmanagement deel uit van het basispakket parkmanagement. Dit is 
uitgewerkt in vervoerscans, scooterplannen, fiets- en carpoolprogramma’s, en 
grootverbruikcontracten bij het openbaar-vervoerbedrijf.

Adviezen
De Raad adviseert het Rijk en de provincies om in structuurvisies aan te geven 
op welke (goed bereikbare) plaatsen nieuwe bedrijventerreinen, kantoor
locaties of locaties voor grote geclusterde publieksvoorzieningen ontwikkeld 
mogen worden en waar niet.
De Raad adviseert de Minister van Verkeer en Waterstaat locatiebereikbaarheid 
expliciet te agenderen in de gesprekken tussen het Rijk en de provincies in het 
kader van de netwerkaanpak.
De Raad adviseert de provincies hun sturende bevoegdheid in te zetten door 
het ‘vooraf’ vastleggen van nieuwe ontwikkellocaties in provinciale verorde
ningen en provinciale inpassingsplannen.
De Raad adviseert gemeenten op nieuwe locaties bij de gronduitgifte park
management verplicht te stellen. Bereikbaarheid, parkeren en mobiliteits
management moeten hierbij onderdeel zijn van het verplichte basispakket van 
parkmanagement. Bij gronduitgifte worden kopers verplicht om het basis
pakket af te nemen.

-

-

-

-
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De Raad adviseert gemeenten aanvullend een regeling te maken voor de 
koppeling van grondeigendom en verplicht lidmaatschap bij parkmanagement. 
Dit om ‘freeriders’ bij doorverkoop te voorkomen.

2.2 Bestaande Locaties

Problemen, oorzaken en gewenste situatie
De bereikbaarheid van bestaande locaties staat steeds meer onder druk. Door de 
snelle groei van het wegverkeer neemt de kans op vertragingen toe. De vooruit-
zichten stemmen niet optimistisch.
Door de forse doorontwikkeling van bestaande locaties kunnen deze locaties aan 
betekenis inboeten omdat de bereikbaarheid steeds meer te wensen overlaat. 
Knelpunten zijn onder meer:

de ontsluitende infrastructuur en collectieve (openbaar vervoer) voorzieningen 
blijven achter bij de locatieontwikkeling;
de aandacht voor langzaam verkeer is onder de maat terwijl daar juist veel te 
verdienen valt.

Op bestaande locaties is een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven 
van essentieel belang om de bereikbaarheid van de locatie op peil te houden en te 
verbeteren. In de praktijk zien we echter zowel binnen het op een locatie geves-
tigde bedrijfsleven als tussen dat bedrijfsleven en de gemeentelijke overheid een 
gebrek aan samenwerking. Het anders organiseren van bereikbaarheid was ook in 
het eerste advies van de Raad een van de hoofdlijnen.

Bij het zoeken naar oplossingen voor de verbetering van de bereikbaarheid heeft 
een individueel bedrijf of kantoor vaak onvoldoende schaalgrootte. Omdat de 
verschillende bedrijven op een locatie een vergelijkbaar bereikbaarheidsbelang 
hebben, kan samenwerking voor de juiste schaalgrootte zorgen. Een grotere schaal 
zorgt voor een grotere inkoopkracht en maakt daarmee kostenbesparing mogelijk. 
Een eerste stap hierbij is het opstarten c.q. deelnemen aan een ondernemersver-
eniging. Door samen te werken wordt het mogelijk om extra faciliteiten aan niet 
alleen de werknemers, maar ook de bezoekers van een locatie aan te bieden.

Samenwerking komt op vrijwillige basis maar moeizaam van de grond. Daarom is 
de Raad ook op bestaande locaties een voorstander van niet vrijblijvende samen-
werkingsverbanden zoals parkmanagement. De praktijk laat op dit moment zien 
dat de invoering van parkmanagement op bestaande locaties berust op draagvlak. 

-

-

-
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Partijen die geen bijdrage leveren (freeriders) kunnen in deze situatie nog moeilijk 
worden aangepakt of geweerd. 

De nadruk van locatiebereikbaarheid op bestaande locaties zal in eerste instantie 
moeten liggen op het verbeteren van de bereikbaarheid op de locatie zelf. Als de 
locatie in een filegevoelig gebied ligt, moet niet de verwachting worden gewekt 
dat er wat aan deze files gedaan zal worden. Dit kan tot frustratie en teleurstel-
ling bij de deelnemende partijen leiden. De oorzaak van files ligt namelijk vaak 
buiten de directe beïnvloedingssfeer van lokale overheden of bedrijfsleven. De 
bereikbaarheid op de locatie zelf kan daarentegen wel worden aangepakt. Denk 
hierbij aan een tekort aan parkeerplaatsen, moeite om tijdens de spits het terrein 
op of af te komen, het ontbreken van goede fietsvoorzieningen of het ontbreken 
van een goede frequente openbaar vervoer verbinding. Bij het oplossen van deze 
problemen kunnen kleine infrastructurele maatregelen, verkeersmanagement of 
mobiliteitsmanagement worden ingezet.

Hoe is de gewenste situatie te bereiken
Een betere samenwerking tussen de overheden onderling en tussen over-
heden en bedrijfsleven kan bereikt worden bij Gebiedsgericht Benutten (GGB), 
Gebiedsgerichte Aanpak (GBA) en Gebiedsgewijze Samenwerking (GGS). Van 
belang is dat in een regionaal samenwerkingsverband synergie kan ontstaan 
waarbij het effect van het gezamenlijk optreden groter kan worden dan wanneer 
partijen individueel gehandeld hadden.

Een goed voorbeeld van succesvolle gebiedsgerichte samenwerking is het 
project SWINGH (Samen Werken IN Groot Haaglanden), waarin overheden, 
bedrijfsleven en consumenten samenwerken. In 2003 is SWINGH gestart 
met een inventarisatie van de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid 
in Groot Haaglanden. Uit die inventarisatie kwamen ruim 200 verschillende 
knelpunten. SWINGH heeft toen een samenwerkingsagenda opgesteld met 
17 prioritaire projecten; knelpunten die vroegen om snelle actie. Intussen 
heeft SWINGH aantoonbaar succes opgeleverd. Zo zijn er gezamenlijke 
afspraken gemaakt over de openingsregime’s van bruggen, het afstellen van 
de verkeersregelinstallaties, gezamenlijke gladheidsbestrijding en de proef 
‘Spitsmijden’. In de proef ‘Spitsmijden’ wordt de automobilist verleid voor 
een beloning van � euro de spits te mijden. Verder is er een consumenten-
platform opgericht en zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt over de wijze 
van optreden bij incidenten en ongevallen.
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Om de aanpak van locatiebereikbaarheid op bestaande locaties minder vrijblij-
vend te maken adviseert de Raad het puntensysteem dat in het kader van de Wet 
Milieubeheer is voorbereid in te voeren. Het puntensysteem is een ministeriële 
regeling die tot doel heeft dat werkgevers maatregelen treffen om de negatieve 
effecten van het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer op luchtkwaliteit en 
congestie te beperken. 

Het puntensysteem kan op een goede en effectieve manier ingezet worden om 
de bereikbaarheid op bestaande locaties te verbeteren. Het puntensysteem haalt 
mobiliteitsmanagement uit de sfeer van vrijblijvendheid, terwijl de administratieve 
lasten voor overheden en werkgevers gering blijft. Alleen het ‘verleiden’ tot een 
andere mobiliteitskeuze is tot op heden niet voldoende gebleken om werkgevers 
en werknemers tot ander mobiliteitsgedrag te bewegen. De nadruk in het punten-
systeem ligt daarom op het uitvoeren van maatregelen en niet zoals vanouds op 
het maken van vervoerplannen (die daarna vaak niet van de grond kwamen).

Om de doelmatigheid van het puntensysteem te optimaliseren geldt de rege-
ling voor ondernemingen met meer dan �0 werknemers. Het gaat globaal 
om 2% van de werkgevers met in totaal 2,� miljoen medewerkers. Omdat er 
een groot verschil bestaat in de mogelijkheden om mobiliteitsmanagement in 
te zetten tussen landelijke en stedelijke gebieden, is er onderscheid gemaakt 
tussen een ‘normaal regime’ en een ‘licht regime’. Het vereiste puntenaantal 
dat door een bedrijf behaald moet worden hangt af van de bedrijfsomvang 
en locatie waar het bedrijf gevestigd is.

Maatregelen op het terrein van mobiliteitsmanagement kunnen zeer effectief 
zijn, afhankelijk van aard en omvang van de maatregelen en van de situ-
atie waarin ze worden toegepast. Vrij eenvoudige pakketten als openbaar-
vervoer-vergoedingen geven, carpoolen stimuleren, een goede fietsenstalling 
aanbieden, gebruik maken van fiscale vrijgestelde vergoedingen en een 
goede communicatie hebben in de praktijk geleid tot � - 1�% reductie van 
het autogebruik bij de deelnemende bedrijven. Telewerken zorgde in de regio 
Amsterdam voor een daling van 1 - 3% van het autogebruik in de spits.

Door een koppeling aan te brengen tussen de mate van invoeren van het punten-
systeem op locaties (door bedrijven en kantoren) en de investeringen in infrastruc-
tuur (door de overheid), kan aan het puntensysteem een beloning gekoppeld 
worden. Een gemeente kan de verdeling van de financiële middelen om de kwali-
teit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid te verbeteren laten afhangen 
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van de mate van invoering van het puntensysteem door het bedrijfsleven. De inzet 
van publieke middelen om de bereikbaarheid van een bestaande locatie te verbe-
teren kan op deze manier gekoppeld worden aan de bereidheid van de betrokken 
bedrijven en kantoren om ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. 
Op deze wijze kan het nieuwe puntensysteem effectief ingezet worden. 

In december 2007 is de Taskforce mobiliteitsmanagement van start gegaan. 
Hoewel werkgevers het belang inzien van minder vrijblijvend mobiliteitsmanage-
ment, zijn ze erg huiverig voor regelgeving op dit gebied. Daarom heeft de minister 
de werkgevers een jaar de tijd gegeven om zelf met concrete alternatieve voor-
stellen te komen. In de Taskforce overlegt het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
met bedrijven, overheden en vakbonden. Mocht de Taskforce met een alternatief 
komen dan zal dat volgens de Raad even verplichtend en even effectief moeten 
zijn als het puntensysteem.

Adviezen
De Raad adviseert het Rijk om onderzoek te doen naar de (juridische) mogelijk
heden om parkmanagement (of andere vormen van nietvrijblijvende samen
werking) op bestaande locaties verplicht te stellen.
De Raad adviseert het puntensysteem mobiliteitsmanagement (of afhankelijk 
van de uitkomsten van de Taskforce een even effectieve en verplichtende rege
ling) in te voeren gekoppeld aan een ‘beloningssysteem’. Een koppeling met 
een investeringsprogramma in infrastructuur is hiervoor een goede mogelijk
heid. Gemeenten, provincies en Wgrplusgebieden kunnen hiervoor prestatie
contracten met parkmanagementorganisaties of ondernemersverenigingen 
afsluiten. 

2.3 Herstructureringslocaties

Problemen, oorzaken en gewenste situatie
Door het steeds ontwikkelen van nieuwe locaties worden verhuisstromen op 
bestaande locaties gestimuleerd, met als gevolg een snelle leegloop en achteruit-
gang van deze locaties. Als deze cirkel niet doorbroken wordt kan gesteld worden 
dat iedere nieuwe locatie binnen afzienbare termijn een herstructureringslocatie 
wordt, met alle (financiële) gevolgen van dien. 

Herstructureringslocaties geven vaak meerdere problemen op het gebied van de 
bereikbaarheid. Een belangrijk probleem doet zich voor op die locaties waar van 

-

-
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oudsher industriële bedrijven zijn gevestigd. Deze, vaak extensieve bedrijven met 
veel ruimtebeslag, genereren veel vrachtverkeer. Bij het ontstaan van de locaties 
lagen deze terreinen vaak nog aan de rand van de stad. Later is de stad met 
nieuwe woonwijken als het ware om de terreinen heen gegroeid, waardoor de 
infrastructuur niet meer berekend is op de vervoersstromen. Het vrachtverkeer 
zorgt daarbij ook nog eens voor problemen op het gebied van de verkeersveiligheid 
en het leefklimaat. Vanaf het moment dat een aantal van deze industriële bedrijven 
zijn getransformeerd in kantoorbedrijven ontstaat er een bijkomend probleem. 
De infrastructuur van en naar deze locaties is namelijk niet berekend op het extra 
personenverkeer dat door de nieuwe kantoren wordt gegenereerd. Van oudsher 
zijn veel herstructureringslocaties niet of slecht aangesloten op het openbaar 
vervoer- en het langzaam verkeer netwerk.

Herstructureren van verouderde bedrijventerreinen is al geruime tijd een speer-
punt in het ruimtelijk beleid. Door oude terreinen opnieuw geschikt te maken 
voor vestiging van bedrijven moet de ruimteclaim voor nieuwe terreinen worden 
teruggedrongen. 
De herstructureringsopgave in Nederland is in de loop van de tijd alleen maar 
toegenomen. Volgens het informatiesysteem bedrijventerreinen (IBIS) lag in 
2007 ruim 4�% van het uitgegeven oppervlak op bedrijventerreinen, die volgens 
gemeentelijke opgaven geheel of gedeeltelijk verouderd zijn.
Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen ligt tot nu toe vooral op het 
bordje van gemeenten. Om de onrendabele top van projecten te financieren, 
kunnen gemeenten onder andere een beroep doen op subsidies van het Ministerie 
van Economische Zaken. De verstrekte subsidies bieden echter onvoldoende stimu-
lans om de problemen daadwerkelijk op te pakken.
De VROM-raad (2006) heeft in haar advies over werklandschappen gepleit 
voor een fundamenteel andere aanpak bij de planning van bedrijventerreinen. 
Het accent zou niet langer moeten liggen bij het op grote schaal aanleggen van 
nieuwe bedrijventerreinen, maar moet liggen bij het vernieuwen van de bestaande 
terreinen. Deze voorgestelde koerswijziging komt helaas nog nauwelijks van de 
grond. In de praktijk hanteren provincies en gemeenten vaak twee argumenten om 
te kiezen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen:
1.  Herstructureren van verouderde terreinen is verliesgevend. Er zijn onvoldoende 

financiële middelen beschikbaar om de onrendabele top van projecten te 
financieren.

2.  Herstructureren van verouderde terreinen levert weinig ruimtewinst op. 
Om de regionale economie te stimuleren is daarom de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen nodig.
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Bij de herstructurering van locaties zijn er goede mogelijkheden tot beïnvloeding 
van de bereikbaarheid. Zeker als er bedrijven (noodgedwongen) verdwijnen. Vooral 
de keuze van de nieuwe bedrijvigheid en de inrichting van de openbare ruimte 
bieden mogelijkheden. Het is dan wel zaak bij de herstructurering tijdig prioriteit 
te leggen bij de bereikbaarheid van de locatie. De overheid zal dan ook de regie bij 
de herstructurering ter hand moeten nemen en een duidelijke visie moeten hebben 
over de wijze waarop de verbetering van de bereikbaarheid in de plannen wordt 
gewaarborgd. 

Een goed voorbeeld van een herstructureringslocatie is de Goudse poort in 
Gouda. Dit bedrijventerrein wordt gerevitaliseerd met als doel het terrein 
opnieuw als toplocatie in de markt te zetten. Op het terrein ontstond een 
lobby van het bedrijfsleven richting de overheid, omdat het gebied verpau-
perde en de gemeente te weinig hiertegen deed. De lobby leidde tot een 
intensieve samenwerking om het terrein op te knappen. Parkmanagement 
biedt hier een geschikte vorm om het terreinbeheer goed te regelen. 
Bereikbaarheid met alle modaliteiten is hier belangrijk voor de overheid, 
ontwikkelaars en bedrijfsleven. Bedrijven betalen daarom mee aan de Goudse 
Poort Expresse (een nieuwe openbaar vervoerdienst). Ook het beheer van het 
gezamenlijke parkeerterrein wordt samen opgepakt. De ondernemers hebben 
via parkmanagement een sterkere invloed op de mobiliteit op en naar hun 
terrein.

Hoe is de gewenste situatie te bereiken
Een manier om op locaties de bereikbaarheid te verbeteren is de mogelijkheid van 
functiemenging. Op veel terreinen zijn er of kantoren of (extensieve) loodsen en 
bedrijven. Door slim gebruik te maken van de verschillende tijdstippen waarop de 
verschillende functies gebruik maken van het terrein en de beschikbare infrastruc-
tuur, kan het gebruik van deze voorzieningen over de dag gespreid worden. 

In Nederland is IJsseloord II in Arnhem een voorbeeld van functiemenging. 
In Engeland gaat men nog een stap verder en neemt men ook de woon- en 
recreatiefunctie mee; voorbeelden zijn Kings Hill, Greenpark en Milton Park. 
Dergelijke locaties bieden ook de mogelijkheid om integraal aan parkmanage-
ment te doen, waarbij bereikbaarheid een vanzelfsprekend en geïntegreerd 
onderdeel is.
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De VROM-raad heeft in haar advies over Werklandschappen al concrete adviezen 
geformuleerd die de Raad van harte ondersteunt en nogmaals onderschrijft als 
mogelijkheid om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen te verbeteren.

Adviezen
De Raad adviseert het Rijk om onderzoek te doen naar de condities die nodig 
zijn om functiemenging vanuit het oogpunt van bereikbaarheid tot een succes 
te maken.
De Raad adviseert gemeenten om bij het verlenen van medewerking aan 
herstructurering in publiekrechtelijke zin (vergunningverlening etc.) deelname 
aan een parkmanagementorganisatie verplicht te stellen.

-

-
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Samenvatting ‘Ieder zijn deel’.
De mobiliteit in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen en zal dat de 
komende jaren blijven doen. Daardoor verslechtert de bereikbaarheid van veel 
plekken. De Raad voor Verkeer en Waterstaat vindt dat Nederland anders en beter 
met bereikbaarheid moet omgaan, om bedrijvigheid te waarborgen, vitaliteit en 
leefbaarheid te garanderen en om schade aan het milieu te voorkomen. De Raad 
adviseert dit te doen door de bereikbaarheid van locaties aan te pakken op de 
volgende terreinen: de organisatie en samenwerking, de financiering en de priori-
tering. Uitgangspunt van de Raad hierbij is dat ieder die baat heeft bij de bereik-
baarheid van een locatie ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De Raad 
verwoordt dit in adviezen aan: locatiegebruikers, exploitanten, ontwikkelaars en 
overheden.

De opdracht 
Afnemende bereikbaarheid is vooral een probleem voor bedrijventerreinen, winkel- 
en recreatiegebieden. Tegelijkertijd is de rijksoverheid niet vanzelfsprekend meer 
aan zet om bereikbaarheidsproblemen op te lossen. Het kabinet stelt, in de nota’s 
Ruimte en Mobiliteit, dat zij zich zal terugtrekken en meer ruimte en verantwoor-
delijkheden zal geven aan de andere overheden en aan het bedrijfsleven om de 
bereikbaarheid te verbeteren. Dat zijn immers ook degenen die vanuit economisch 
perspectief het meeste belang hebben bij een goede bereikbaarheid. 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad gevraagd om te kijken 
op welke wijze de rijksoverheid binnen haar nieuwe rolopvattingen samen met 
anderen kan zorgen voor een goede bereikbaarheid. 

Uitgangspunten advies 
De Raad beschouwt locaties als die plekken die op basis van omvang, vervoer-
kundige en economische aspecten grote samenhang hebben en maakt daar-
binnen onderscheid naar: regio, vervoersknooppunt en project (werken, winkelen, 
recreëren).

Bereikbaarheid is de mogelijkheid om een bepaalde bestemmingslocatie tegen 
redelijke inspanning te bereiken.

Uit de analyse blijkt dat problemen rond bereikbaarheid van locaties in zijn alge-
meenheid worden veroorzaakt, doordat:
1.  de bereikbaarheid een ondergeschikte rol speelt bij de planontwikkeling, 

de aanleg en het gebruik van een locatie;

Bijlagen
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2.  bij de planvorming van locaties onvoldoende rekening gehouden wordt met de 
samenhang met de omgeving en het ontsluitende netwerk.

Diverse partijen hebben individueel belang bij een goede bereikbaarheid van loca-
ties. De Raad vindt dat vooral de locatiegebruiker een grote verantwoordelijkheid 
heeft voor de bereikbaarheid van zijn locatie en daarmee aan zet is afspraken te 
maken met anderen. Onder de gebruiker verstaat de Raad het bedrijf of de instel-
ling die op de locatie is gevestigd. De locatiegebruiker is steeds de partij die de 
meeste baat heeft bij een goede bereikbaarheid van “zijn” locatie en vormt de spin 
in het web voor degenen die van en naar de locatie gaan. In die laatste hoedanig-
heid kunnen locatiegebruikers afspraken maken met:
a. bezoekers: voordeur, personeel: zijdeur en leveranciers: achterdeur 
b. de andere locatiegebruikers
c. de locatieontwikkelaars 
d. overheden

De adviezen van de Raad zijn te vatten in twee lijnen: 1) organisatie en samenwer-
king, en 2) financiering. In aanvulling daarop heeft de Raad aandacht besteed aan 
het stellen van prioriteiten door overheden.

De Raad wil met dit advies handvatten geven voor alle betrokken partijen om 
anders om te gaan met locatiebereikbaarheid. De adviezen bestaan uit een mix van 
‘harde’ aanbevelingen en adviezen om te leren van good practices. De adviezen 
zijn gebaseerd op theorie en praktijk, bezoek aan locaties en gesprekken met 
experts en mensen in het veld.

1) De lijn bereikbaarheid anders organiseren
Het Rijk bemoeit zich op dit moment zeer intensief met de locatiebereikbaarheid 
en kan dat niet plotsklaps stopzetten. Een andere verdeling van verantwoordelijk-
heden vraagt een initiatief van de rijksoverheid, maar ook inzet van andere 
partijen. De Raad constateert dat er geen urgentie is bij andere partijen om zelf 
aan de slag te gaan en geeft prikkels om hen aan het werk te zetten. 

Advies aan de locatiegebruiker: werk samen met de overige gebruikers
Locatiegebruikers hebben allen een zelfde belang bij de bereikbaarheid van 
hun locatie, maar individueel vaak onvoldoende slagkracht of geld om optimaal 
resultaat te krijgen. De Raad adviseert daarom om samen te werken in het goed 
bereikbaar maken van de locatie. Een eerste stap hierin kan zijn het oprichten van 
een ondernemersvereniging voor de locatie. Dit kan de opmaat zijn naar nieuwe 
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oplossingen, bijvoorbeeld een pendeldienst voor personenvervoer of een distribu-
tiesysteem voor goederen.

Advies aan de locatieexploitant: exploiteer de locatie als dagelijks evenement
Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een kosteneffectieve of winstge-
vende exploitatie van een locatie. Organisatoren van evenementen en pretparken 
zijn hierin al ver en hebben creatieve oplossingen bedacht om hun locatie ook 
tijdens piekbelasting goed bereikbaar te houden. Zij werken hierbij marktgeoriën-
teerd en bekijken de mobiliteit als een keten. Door goede bereikbaarheid onderdeel 
te maken van de marketingmix, geeft de exploitant zijn locatie onderscheidend 
vermogen. De Raad adviseert exploitanten van locaties om te leren van en te 
experimenteren met deze good practices. 

Advies aan de locatieontwikkelaar: ontwikkel vastgoed als de bereikbaarheid is 
gegarandeerd
Om te voorkomen dat locaties worden ontwikkeld, waarbij onvoldoende rekening 
wordt gehouden met de verbindende infrastructuur, moet vóór de ontwikkeling 
van een locatie ook bekeken worden of de bereikbaarheid is gegarandeerd. Hierbij 
moeten zowel de verkeersinfrastructuur als de omgeving worden meegenomen.

De provincie heeft hierin een toetsende taak en bekijkt of de ontwikkeling past in 
de omgeving en in het netwerk. Daarbij ligt de uitdaging niet alleen in de toetsing 
van de huidige plannen, maar ook bij de toekomstige ontwikkelingen en gevolgen 
daarvan voor bereikbaarheid van het grotere gebied.

Adviezen aan de rijksoverheid
a. Scherp de verantwoordelijkheidsverdeling en samenwerking aan
De nota’s Mobiliteit en Ruimte geven het Rijk de gelegenheid om haar rollen en 
taken duidelijk te maken. Het Rijk is verantwoordelijk voor basiswaarden op het 
gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. 

In de Nota Ruimte heeft het kabinet al een verantwoordelijkheidsverdeling aange-
geven, hoewel de uitwerking daarin, naar het oordeel van de Raad, scherper had 
gekund. Het lijkt er op dat bij praktisch alle aspecten van ruimtelijk beleid nog 
steeds alle overheden zijn betrokken. De Raad adviseert om bij de nadere uitwer-
king van de nota’s nadrukkelijk en concreet onderscheid te maken in de bevoegd-
heden van de respectievelijke overheden. 

Nederland kent veel samenwerkingsverbanden en overlegcircuits, die niet altijd tot 
de gewenste slagvaardigheid en daadkracht leiden. Dit komt vaak doordat er geen 
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heldere taakverdeling is gemaakt. De Raad pleit er dan ook voor de vrijblijvendheid 
van dergelijke verbanden te voorkomen door ze een duidelijke opdracht mee te 
geven en regelmatig de voortgang en de resultaten te publiceren en te toetsen.

b. Pas wetgeving aan zodat er ruimte voor nieuwe bereikbaarheidsoplossingen 
ontstaat
Om nieuwe bereikbaarheidsoplossingen mogelijk te maken, is het soms noodzake-
lijk wettelijke barrières weg te nemen. In de Nota Ruimte heeft het kabinet aange-
kondigd met diverse voorstellen voor wetswijzigingen te komen, bijvoorbeeld op 
het gebied van locatiebeleid en grondbeleid. In aansluiting daarop bepleit de Raad 
bijvoorbeeld de Wet op het Personenvervoer en aanverwante wetgeving zodanig 
aan te passen dat er ruimte voor nieuwe bereikbaarheidsoplossingen ontstaat. 

c. Ontwikkel en trek een actieprogramma “naar dienstverlening in bereikbaarheid”
De Raad adviseert de rijksoverheid om een actieprogramma te ontwikkelen en te 
trekken. In dit programma krijgen andere partijen de gelegenheid te experimen-
teren met hun nieuwe rol en bevoegdheden en kan de rijksoverheid gefaseerd 
stappen terug doen om te groeien naar de door haar gewenste faciliterende rol. 
Ook kan meer creativiteit uit de markt gehaald worden. In het programma kunnen 
elementen aan de orde komen als financiële arrangementen, aanpassing van 
wetgeving en ook de communicatie met partijen die een (andere) rol krijgen. 

2) De lijn bereikbaarheid anders betalen
Er is geen duidelijke koppeling tussen de partijen die investeren in bereikbaar-
heid en die baat hebben bij een goede bereikbaarheid. De Raad is van mening 
dat iedere belanghebbende aangesproken moet worden op zijn financiële verant-
woordelijkheid voor de bereikbaarheid van de locatie. Dat betekent dat een andere 
manier van financiering nodig is die moet leiden tot bij voorkeur een betere bereik-
baarheid zonder dat het meer kost. 

Advies aan de locatiegebruiker: maak van goede bereikbaarheid een kosten
bespaarder en/of een inkomstenbron
De locatiegebruiker moet bereikbaarheid gebruiken in zijn propositie naar zijn 
bezoekers en kan daarmee zijn investering in bereikbaarheid terugverdienen. 
Goede bereikbaarheid betekent in een concurrerende markt beter bereikbaar dan 
de concurrent en kan dus een voordeel opleveren ten opzichte van concurrenten. 

Een bedrijvenlocatie kent verschillende typen bezoekers: werknemers, klanten en 
leveranciers. Differentiatie in de wijze waarop bezoekers de locatie benutten, kan 
de bereikbaarheid vergroten. De Raad vindt dat de gebruiker van de locatie als 
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direct en zakelijk contact voor al deze groepen een rol speelt bij het zoeken naar 
en bieden van oplossingen en alternatieven. Op basis van een mobiliteitsmanage-
mentstrategie kan bijvoorbeeld een mix van telewerken, goederen thuis bezorgen 
en/of pendeldiensten worden aangeboden. 

Advies aan de ontwikkelaar en exploitant: zorg voor balans bij de exploitatie van 
vastgoed en ontsluiting
Een nieuwe locatie vraagt om extra vervoerscapaciteit. De Raad vindt dat al bij de 
ontwikkeling van een locatie moet worden gekeken of de capaciteit voldoende is 
en zo niet, hoe de bereikbaarheid toch kan worden gewaarborgd. De Raad ziet een 
uitdaging voor exploitanten en ontwikkelaars om een kwantitatief instrumentarium 
te ontwikkelen dat de relatie bepaalt tussen bereikbaarheid en de gemiddelde prijs 
per m2. De Raad verwacht dat daarmee kan worden geïllustreerd dat betere bereik-
baarheid een hogere m2 prijs rechtvaardigt.

Adviezen aan de rijksoverheid
a. Kies in de Nota Mobiliteit voor een duidelijke (her)verdeling van rijksgelden
De Raad adviseert het Rijk in de nota Mobiliteit duidelijk te maken wie welke alge-
mene middelen mag besteden aan OV, infrastructuur en bereikbaarheid. 

b. Verbreed het financiële instrumentarium voor bereikbaarheid 
Value capturing is een verzamelnaam voor de instrumenten waarmee overheden 
additioneel geld uit de markt kunnen halen, omdat waardevermeerdering heeft 
plaats gevonden door besluiten of handelingen van die overheden zelf. Zo kan 
waardevermeerdering van de grond en het onroerend goed gebruikt worden voor 
verbetering van de bereikbaarheid. In het buitenland zijn hiervan veel voorbeelden 
te vinden. De Raad adviseert het Rijk om te bekijken welke instrumenten nuttig zijn 
in de Nederlandse situatie en daar zo nodig de wetgeving op aan te passen. 

Behalve het decentraliseren van investeringsbeleid en middelen naar regionaal 
niveau (via de Brede Doeluitkering) is het wenselijk ook lokale overheden op 
termijn middelen te verschaffen om value capture instrumenten te implementeren.

3) Prioriteit in bereikbaarheid
De Raad adviseert het Rijk en decentrale overheden om gericht en selectief keuzes 
te maken om de bereikbaarheid van bepaalde knooppunten te garanderen. Dat kan 
ook niet anders, omdat de financiële middelen ontbreken om alles aan te pakken. 
Hierbij moeten door de overheden te bepalen criteria leidend zijn. De Raad geeft 
hiervoor een aantal opties. 
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a. kies voor verschillende schaalniveaus
De Raad geeft aan dat uitstraling van de locatie een criterium kan zijn voor de 
overheidslaag die zich er mee bemoeit. Daarnaast kan uitstraling ook een manier 
zijn om investeringen met elkaar te vergelijken. 

b. kies voor een combinatie van criteria
�riteria die volgens deskundigen hanteerbaar zijn bij keuzeprocessen rond infra-
structuur zijn beperkt in aantal. De Raad adviseert de overheden om de volgende 
te gebruiken:

Economische potentie van een locatie
Mogelijkheden van de aanwezige bereikbaarheid
De bijdrage die geleverd wordt aan het oplossen van knelpunten
Kosteneffectiviteit van de bereikbaarheidsoplossing

c. bepaal vooraf de spelregels voor de keuze
Bij het maken van keuzen tussen verschillende locaties gaat het ook om de toepas-
sing van de criteria. Vooraf de spelregels vastleggen is dus minstens zo belangrijk. 
Daarmee is het op voorhand duidelijk welke criteria worden gebruikt en wat de 
rolverdeling tussen de verschillende partijen is. 

Hieronder staan alle adviezen per partij opgesomd:

Adviezen aan de locatiegebruiker 
Werk samen met de overige gebruikers
Maak van goede bereikbaarheid een kostenbespaarder en/of een inkomstenbron

Adviezen aan de locatieexploitant 
Exploiteer de locatie als dagelijks evenement
Zorg voor balans bij de exploitatie van vastgoed en ontsluiting

Adviezen aan de locatieontwikkelaar 
Ontwikkel vastgoed als de bereikbaarheid is gegarandeerd
Zorg voor balans bij de exploitatie van vastgoed en ontsluiting

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
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Adviezen aan de rijksoverheid in het bijzonder
Scherp de verantwoordelijkheidsverdeling en samenwerking aan
Pas wetgeving aan zodat er ruimte voor nieuwe bereikbaarheidsoplossingen 
ontstaat
Ontwikkel en trek een actieprogramma “naar dienstverlening in bereikbaarheid”
Kies in de Nota Mobiliteit voor een duidelijke (her)verdeling van rijksgelden
Verbreedt het financiële instrumentarium voor bereikbaarheid

Adviezen aan overheden in het algemeen voor verdeling van geld en aandacht
Kies voor verschillende schaalniveaus
Kies voor een combinatie van criteria
Bepaal vooraf de spelregels voor de keuze

-
-

-
-
-

-
-
-
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Samenstelling commissie en verantwoording werkwijze

Commissie en projectteam
Dit advies is in de periode april - december 2007 voorbereid door een commissie 
bestaande uit drie leden van de vaste Raad en twee leden van de zogenoemde 
Expertisegroep van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en een projectteam.
De commissie is in de periode april - december 2007 zeven keer bijeengekomen. 

�ommissie en projectteam zijn als volgt samengesteld:

Commissie
Mr. G.J. Jansen, commissievoorzitter, tevens voorzitter van de Raad 
Mw. Ir. M.E. van Lier Lels, raadslid
Mr. N.J. Westdijk MBA, raadslid
Mw. Drs. A.M.J. Rijckenberg, lid Expertisegroep 
Dr. Ir. L. Bertolini, lid Expertisegroep

Projectteam
Mw. Drs. Ing. M.E.�. Emmen, projectsecretaris
Drs. R.A. de Bruin, projectmedewerker
Ir. H.J.M. Verkooijen, algemeen secretaris
Mw. J.D. Parag, projectassistente
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