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Introductie 

De ANWB en haar partners TLN, RAI en NS vormen samen een Mobiliteitsberaad. Belangrijke vraag daarin 

is: hoe houden we Nederland optimaal bereikbaar middels duurzame mobiliteit, nu straks en in de verdere 

toekomst? Dit vraagt een visie op de mobiliteit van de toekomst en een onderbouwing van keuzes die 

gemaakt (moeten) worden om de juiste weg in te slaan. De partners stellen zich open voor andere 

organisaties, stakeholders en wetenschappers die met hen invulling willen geven aan de centrale vraag.  

Via een thematische aanpak wordt het onderwerp mobiliteit opgedeeld in vier centrale thema’s:  

 Infrastructuur  

 Veiligheid  

 Energie  

 Betalen/financiering  

Het proces start met een zogenaamd Feitenonderzoek. Voor de onderbouwing van een visie zijn feiten, 

argumenten en perspectieven nodig, waarbij de perspectieven zijn gestoeld op waarschijnlijkheden, op 

waarschijnlijke ontwikkelingen. In deze rapportage is de eerste weergave van dit feitenonderzoek terug te 

vinden. Nadrukkelijk wordt gesteld dat het een begin is. Aan de partners wordt gevraagd het 

feitenonderzoek aan te vullen. We noemen deze methode een zogenaamde ‘Hackathon’. Deze aanpak –

veelal toegepast in bijvoorbeeld software ontwikkeling- symboliseert dat je door reviews en aanvullingen 

van anderen een steeds beter beeld krijgt. In dit geval betekent dit dat de fact finding wordt voorgelegd aan 

de partners (en mogelijke externe deskundigheid) voor reviews en aanvullingen. Dat gebeurt per partner en 

opeenvolgend, zodat er steeds een completer verhaal ontstaat, dat bovendien in latere fases weer kan 

worden aangevuld en verscherpt. 

In een deze fase zal daarnaast ook aandacht bestaan voor een analyse op hoofdlijnen van programma’s, 

ontwikkelingen en standpunten bij andere organisaties die mogelijk relevant zijn voor de partners in het 

mobiliteitsberaad.  

 

Leeswijzer 

Deel 1 beschrijft de megatrends op gebied van Technologie, Economie, Maatschappij en Milieu. We geven 

daarmee een plek aan trends als verstedelijking, verduurzaming en vergrijzing. Per onderdeel gaan we in 

op de impact op mobiliteit en bereikbaarheid, waarna in paragraaf 3 aan de hand van twee scenario’s wordt 

geschetst hoe groot de impact kan zijn. In deel 2 maken we de verdieping naar de deelthema’s. Waar 

mogelijk wordt daarbij onderscheid gemaakt in:  

 Vandaag: wat weten we met (grote) zekerheid 

 Morgen: wat zal met grote waarschijnlijkheid binnen nu en 5 jaar werkelijkheid zijn 

 Overmorgen: wat komt er op ons af in de periode daarna en wat kan dat betekenen? 

Aanvullend aan de feiten worden in deel 3 enkele ‘versnellers’ van verandering beschreven. Katalysatoren 

die in gang gezette ontwikkelingen sneller werkelijkheid zouden kunnen maken dan verwacht. Dit deel is 

minder gebaseerd op feiten en meer op interpretatie en concepten. Dit deel is vooral ook bedoeld ter 

inspiratie voor de verdere vormgeving van een visie en ambitie.  
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I. Trends en impact 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we kort enkele (mega)trends, de gevolgen voor Nederland en de impact op 

mobiliteit.   

 

1.1 Positie Nederland 
 

Nederland scoort op internationale vergelijkingsranglijstjes (economische concurrentiepositie, kwaliteit 

onderwijs, werkloosheid) behoorlijk goed. Dat zegt iets over de ontwikkeling van Nederland, de 

economische concurrentiekracht en de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. De afhankelijkheid van 

internationale handel en wereldeconomie maken dat bereikbaarheid en mobiliteit voor Nederland cruciaal 

zijn. Het is een van de belangrijkste pijlers onder onze economie en onze welvaart. Vergeleken met andere 

ontwikkelde landen heeft Nederland een goed ontwikkeld
1
 transportnetwerk. Volgens de OESO is de 

bereikbaarheid van Europese markten over de weg en per spoor in Nederland anderhalf tot twee keer zo 

goed als gemiddeld in Europa (OECD, 2014). Onderstaande figuren onderbouwen deze positie. 

 

 
Bron: Eurostat (links); World Economic Forum (rechts). 

 

De basis voor de huidige hoge kwaliteit van de Nederlandse transportinfrastructuur is gelegd 

met grote investeringen in snelwegen en spoor tussen 1960 en 1990 toen het aantal wegkilometers met 

een factor 2,5 is gegroeid. Sindsdien zijn er slechts beperkt nieuwe wegverbindingen bijgekomen en is er 

met name geïnvesteerd in wegverbredingen. Terwijl het aantal wegkilometers anno 2015 nagenoeg gelijk is 

aan dat in 1990, is het aantal strookkilometers met een kwart gegroeid. Ossokina en Brouwers stellen dat in 

een scenario met voldoende economische groei de mobiliteit toeneemt en dan ontstaan er nieuwe 

knelpunten in weg en ov infrastructuur bij ongewijzigd beleid. Problemen op de weg komen voor op een 

beperkt aantal plekken, OV knelpunten vooral in de steden.  

 

1.2 Trends  
 

Wat zijn de belangrijke megatrends, hoe slaan deze neer in Nederland en wat is de verwachte invloed op 

mobiliteit? In deze paragraaf beschrijven we de bronnen die hier richting aan geven. We beschrijven trends 

op gebied van maatschappij (groei bevolking, vergrijzing, verstedelijking), milieu (Klimaat, duurzaamheid, 

energie en luchtkwaliteit), technologie en economie.  

                                                        
1 Ossokina en Brouwers (CPB, 2016), Policy brief Investeren in Infrastructuur 
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1.2.1 Maatschappij 

Groei van de wereldbevolking 

Aan het eind van deze eeuw leven er tussen de 9,6 en 12,3 miljard mensen op aarde leven. Nu (2016) zijn 

dat er 7,4 miljard
2
.  

 

 
 

In afwijking van de wereldtrend is de verwachting dat de bevolkingsgroei in Nederland afzwakt. De 
komende 15 jaar is met name in de Randstad nog een stijging van het aantal inwoners te zien. Aan de rand 
van Nederland treedt bevolkingskrimp op. Allochtonen wonen vrij sterk geconcentreerd in de Randstad en 
dat zal in de toekomst nog steeds het geval zijn.

3
 Allochtonen maken minder vaak gebruik van de fiets, en 

vaker van het openbaar vervoer; ook lopen ze vaker dan autochtonen. Opvallend is dat ook de tweede 
generatie minder fietst dan hun autochtone leeftijdgenoten.

4
  

 

Effect op mobiliteit 

De verwachting is dat de mobiliteit (aantal vervoersbewegingen) blijft groeien, ook als de bevolking 

stagneert.
5
 Het aantal auto’s in Nederland blijft toenemen, maar vlakt af in vergelijking met voorgaande 

jaren. In een laag scenario komt dit door een gematigde inkomensontwikkeling, en in een hoog scenario 

door een stijging van de kosten van autobezit. Hierin wordt uitgegaan van een duurdere auto wegens 

technologische ontwikkelingen die geëist worden door het klimaatbeleid.
6
 

 

Vergrijzing 

De samenstelling van de bevolking wijzigt ook. De verwachting is dat elke vijfde persoon in de wereld ouder 

is dan 60 jaar in 2050.
7
 Nu is 12% van de wereldbevolking ouder dan 60. Het vergrijzingsniveau verschilt 

per continent. Vergrijzing concentreert zich niet alleen in Westerse landen, maar voor het eerst sinds lange 

tijd ook in Aziatische landen. Alleen in Afrika is nog geen sprake van vergrijzing.
8
  

Ook in Nederland is de verwachting dat het aantal ouderen versnelt toeneemt.
9
 De leeftijdsverwachting van 

de bevolking van Nederland stijgt, maar we krijgen minder kinderen. De verwachting is dat er in 2035 een 

oudere op twee werkende is. In tegenstelling tot een oudere op drie werkende nu.
10

  

 

                                                        
2
 https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ United Nations Population Division, World population prospects 

3
[1]http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/Artikel_Regionale_Bevolkings_en_Huishoudensprognose_2011_2040.pdf  

4
 http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2013_Demografische%20ontwikkelingen-2010-2040_1044.pdf 

5
 http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CP-B-Policy-Brief-2016-06-Investeren-in-infrastructuur.pdf  

6
 http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-PBL-Boek-23-Kansrijk-mobiliteitsbeleid_0.pdf 

7
 http://mens-en-samenleving.infonu.nl/ouder-en-gezin/124593-de-vergrijzing-van-de-wereldbevolking.html 

8
 Bron: 2014, http://mens-en-samenleving.infonu.nl/ouder-en-gezin/124593-de-vergrijzing-van-de-wereldbevolking.html  

9
 https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F89016A0-47AF-45BE-AD3A-0AC6FB45940E/0/kernprognose20152060hogebevolkingsgroeiopkortetermijn.pdf 

10
 http://www.pwc.nl/nl/megatrends/demografie.html 

https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/Artikel_Regionale_Bevolkings_en_Huishoudensprognose_2011_2040.pdf
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2013_Demografische%20ontwikkelingen-2010-2040_1044.pdf
http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-06-Investeren-in-infrastructuur.pdf
http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-PBL-Boek-23-Kansrijk-mobiliteitsbeleid_0.pdf
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/ouder-en-gezin/124593-de-vergrijzing-van-de-wereldbevolking.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/ouder-en-gezin/124593-de-vergrijzing-van-de-wereldbevolking.html
https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F89016A0-47AF-45BE-AD3A-0AC6FB45940E/0/kernprognose20152060hogebevolkingsgroeiopkortetermijn.pdf
http://www.pwc.nl/nl/megatrends/demografie.html
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Effect vergrijzing op mobiliteit 

De steeds grotere groep ouderen heeft effect op mobiliteit: 

- Minder harde groei congestie, omdat ouderen onregelmatige vrije tijd verplaatsingen  maken 

(minder dagelijks woon - werkverkeer) en vaker de spits mijden dan andere leeftijdsgroepen.
 11

 

- Afzwakking groei automobiliteit. Gemiddelde groei van de automobiliteit is 2 procent. Verwachting 

is dat dit na 2020 1 procent zal zijn. Ouderen zijn tegenwoordig vitaler en rijden tot latere leeftijd 

nog auto.
12

 Daar staat tegenover dat ouderen langer doorwerken.
13

 Per saldo is sprake van een 

dempend effect.  

- Ouderen leggen gemiddeld genomen kortere afstanden af, maar fietsen ook minder vaak. De 

toenemende vergrijzing kan er mogelijk toe leiden dat lopen steeds belangrijker wordt voor de 

zelfredzaamheid van ouderen. Wel zou de elektrische fiets een rol kunnen spelen om ouderen 

langer over iets langere afstanden mobiel te houden. 
14

 Volwassenen tot 50 jaar gebruiken de e-

fiets voor 6 procent van de woon-werk gerelateerde fietskilometers. Volwassenen in de leeftijd van 

50 tot 65 jaar leggen 17 procent van hun woonwerkkilometers per e-fiets af.
15

  

- Het ongevalsrisico bij ouderen is groter. 
16

  

Verstedelijking 

Steden worden steeds belangrijker in de wereldeconomie.
17

 Wereldwijd vestigen elke seconde twee 

mensen zich in een stedelijk gebied. In Europa woont nu al driekwart in de stad. De verwachting is dat in 

2020 80% van alle Europeanen in een stad woont. Verder is de verwachting dat in 2020 11 nieuwe 

megasteden verreizen in China en India. Deze verstedelijking heeft effect op de CO2 uitstoot. Nu al is 69% 

van de CO2  in Europa afkomstig van Europese steden. En daarnaast is de verwachting dat er 40 biljoen 

dollar nodig zal zijn voor een goede infrastructuur in stedelijke gebieden.
18

  

 

Ook in Nederland nemen stedelijke gebieden steeds meer ruimte in beslag. Dit komt doordat de bevolking 

in steden toenam (en toeneemt), steeds meer huishoudens uit minder personen bestaan (waardoor het 

aantal huishoudens twee keer zo hard is gegroeid) en doordat de woningen steeds groter worden evenals 

de ruimte die we gebruiken voor werk, recreatie en andere activiteiten. Met name in Utrecht, Noord en Zuid-

Holland zie je een sterke verstedelijking (een kwart van het oppervlakte) in de provincies Groningen, 

                                                        
11

 http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/vergrijzing-en-ruimte 
12 http://www.swov.nl/rapport/R-2015-16.pdf  
13 http://www.swov.nl/rapport/R-2015-16.pdf  
14 bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit, KiM, oktober 2015 
15 bron: http://www.kimnet.nl/sites/kimnet.nl/files/fietsen-en-lopen_de-smeerolie-van-onze-mobiliteit.pdf , 2015  
16 http://www.pbl.nl/publicaties/vergrijzing-en-mobiliteit 
17 http://inrix.com/scorecard/key-findings-us/ 
18 bron: PWC, 2015. Versnellende verstedelijking (http://www.pwc.nl/nl/megatrends/urbanisatie.html)  
Urban and rural population of the world, 1950-20150; bron: Verenigde naties, 2015. Trendrapport urbanisatie 
An Urban World 2050, bron: http://www.unicef.org/sowc2012/urbanmap/  

http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/vergrijzing-en-ruimte
http://www.swov.nl/rapport/R-2015-16.pdf
http://www.swov.nl/rapport/R-2015-16.pdf
http://www.kimnet.nl/sites/kimnet.nl/files/fietsen-en-lopen_de-smeerolie-van-onze-mobiliteit.pdf
http://www.pbl.nl/publicaties/vergrijzing-en-mobiliteit
http://inrix.com/scorecard/key-findings-us/
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Friesland, Drenthe en Zeeland is dit een tiende.
19

 Het aantal banen in stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar 

met 30% toegenomen (hierbuiten is dat 20%).
20

 

 

In de stedelijke gebieden wordt veel opgehangen aan het begrip Smart City, dat digitalisering en 

verstedelijking samen brengt. In een Smart City vindt innovatie plaats op knooppunten van connectiviteit, 

energie en water. Digitalisering voegt een laag toe aan de fysieke lagen ondergrond, netwerken en 

gebouwde omgeving. In de digitale omgeving versterken responsieve systemen, open datasets en ‘wisdom 

of the crowd’ elkaar om veiligheid, mobiliteit en persoonlijke dienstverlening te verbeteren heeft. Een Smart 

City is een samenvoeging van een digitale stad, groene stad en kennisstad. Dit maakt een Smart City 

complex, met een lange termijnvisie voor de stedelijke omgeving, gericht op het verminderen van de 

milieuvoetprint en het creëren van een betere leef kwaliteit voor bewoners van de stad
21

.  

  
   
 

 
  
 
Effect op mobiliteit 

- Steeds meer steden gaan beperkingen stellen aan automobilisten, ook in de openbare ruimte en 

accommoderen OV en langzame vormen van vervoer. 

- Er is meer bestel -en vrachtverkeer nodig om de steden te bevoorraden 

- De druk op de infrastructurele voorzieningen om de mobiliteit te verwerken neemt toe, de mate 

waarin is sterk afhankelijk van ontwikkelpaden (zie ook impact) 

- Een aantal jaren is het bezit van een auto onder jongeren licht gedaald, maar nu is het bezit weer 

stijgend, ook door de aantrekkende economie. Zowel relatief als absoluut. Jongeren in landelijke 

gebieden bezitten steeds vaker een auto. In de stedelijke gebieden neemt het bezit juist af. Dit 

komt onder andere door de opkomst van het autodelen en de hoge kosten van parkeerplaatsen.
22

  

- Binnen smart cities omvat mobiliteit niet alleen milieu en economische aspecten, maar heeft ook 

hoogstaande technologie en vooruitstrevende inwoners nodig. Veel steden en stedelijke 

agglomeraties proberen inhoud te geven aan het begrip smart city. Het stelt ook eisen aan 

planning en ruimtelijke ordeningsbeleid, wat dan meer gericht is op het verbeteren van de 

connectiviteit, verduurzamen van mobiliteit en ontwikkelen van hubs en marktplaatsen en bieden 

van ruimte voor meervoudig gebruik.
23

  

- Frost en Sullivan verwachten een sterke groei in het aanbod van kleine elektrische voertuigen 

(twee- en driewielers).  

                                                        
19

 http://www.pbl.nl/onderwerpen/verstedelijking-en-economie/vraag-en-antwoord/hoe-snel-breidt-het-stedelijk-gebied-in-nederland-zich-uit 
20

 http://www.pbl.nl/onderwerpen/verstedelijking-en-economie/nieuws/sterke-banengroei-in-nederlandse-steden-maar-werklozen-profiteren-niet 

http://www.pbl.nl/publicaties/de-verdeelde-triomf-verkenning-van-stedelijk%E2%80%91economische-ongelijkheid-en-opties-voor-beleid-

ruimtelijke-verkenningen 
21

 http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/36/22/Smart_Cities_krant-1422533241.pdf 
22 Bron: VWE Whitepaper 
23

 https://www.researchgate.net/publication/277137441_Smart_Mobility_in_Smart_City_ICT_intensity_impact_and_public_benefits 
 

http://www.pbl.nl/onderwerpen/verstedelijking-en-economie/vraag-en-antwoord/hoe-snel-breidt-het-stedelijk-gebied-in-nederland-zich-uit
http://www.pbl.nl/onderwerpen/verstedelijking-en-economie/nieuws/sterke-banengroei-in-nederlandse-steden-maar-werklozen-profiteren-niet
http://www.pbl.nl/publicaties/de-verdeelde-triomf-verkenning-van-stedelijk%E2%80%91economische-ongelijkheid-en-opties-voor-beleid-ruimtelijke-verkenningen
http://www.pbl.nl/publicaties/de-verdeelde-triomf-verkenning-van-stedelijk%E2%80%91economische-ongelijkheid-en-opties-voor-beleid-ruimtelijke-verkenningen
http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/36/22/Smart_Cities_krant-1422533241.pdf
https://www.researchgate.net/publication/277137441_Smart_Mobility_in_Smart_City_ICT_intensity_impact_and_public_benefits
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1.2.2 Milieu 

Klimaat 

In 2015 heeft de klimaatconferentie in Parijs plaatsgevonden. De uitkomsten:  

- de doelstelling om zo snel mogelijk een einde te maken aan de stijging van de uitstoot van 

broeikasgassen. Doelstelling is dat er aan het eind van de 21
e
 eeuw een evenwicht moet zijn 

tussen alle uitstoot van de broeikasgassen en dat wat de natuur kan absorberen. 

- Beperking van de opwarming van de aarde. Met als doelstelling dat de wereldwijde temperatuur tot 

2100 met niet meer dan 2 graden mag stijgen. 

Elke vijf jaar wordt het klimaatbeleid van de deelnemende landen geëvalueerd.
24

 Dit is de eerste keer dat 

een internationaal klimaatverdrag deelnemende landen verplicht om de opwarming van de aarde terug te 

dringen.
25

 Nederland is een van de deelnemende landen.  

 

Het SER-Energieakkoord vormt de basis ons klimaatbeleid tot 2030. In het akkoord zijn afspraken 

opgenomen met betrekking tot energiebesparing, schone technologieën en klimaatbeleid. Ruim veertig 

organisaties hebben zich hier aan verbonden met als doel om minder broeikasgasemissies uit te stoten. 
26

 

 

Effecten op mobiliteit 

Klimaatverandering heeft effect op mobiliteit, afhankelijk van de (extreme) weersomstandigheid.  

Bij extreme warmte zal sprake zijn van meer spoorvorming en problemen bij bewegende bruggen; bij 

intensieve regenbuien van vaker onderlopende wegen en tunnels en mogelijk ook snellere aantasting van 

de ondergrond waarop de infrastructuur wordt aangelegd; bij extreme droogte van inklinking van de 

onderbouw. Daarnaast kunnen zonder tijdig onderhoud grote hoeveelheden water, sneeuw en ijs de slijtage 

van het wegdek versnellen.
27

 

Duurzaamheid, energie en luchtkwaliteit 

De vraag naar fossiele brandstoffen blijft stijgen. Dit komt met name door de economische groei in China en 

India. De verwachting is dat alternatieve energiebronnen aantrekkelijker worden, zoals zonne-, wind, 

geothermische, en bio-energie. Met name wind – en zonne-energie worden goedkoper. De kosten van 

onshore turbines zal met 41% en van zonnepanelen met 60% gedaald zijn in 2040. Daarnaast investeert 

China in synthetische olie die gehaald wordt uit gas, steenkool, bruinkool en teerzanden. Die zullen de 

wereld nog 200 jaar van olie kunnen voorzien.
28

 

 

Europa legt steeds striktere eisen en regelgeving op aan Europese landen op gebied van NOx en fijnstof, 

luchtkwaliteit in steden en de veiligheid. 
29

 Door de vraag naar alternatieve, schonere vormen van brandstof 

is een verbetering van de luchtkwaliteit mogelijk. Verder zal de sector mobiliteit zich in de volle breedte 

geconfronteerd zien met (hogere) technische en Europese eisen en striktere Europese regelgeving op 

onder andere het gebied van emissies van NOx en fijnstof, de luchtkwaliteit in steden alsmede veiligheid.
30

 

Groot stedelijke agglomeraties zullen de drijvende kracht worden achter de elektrificatie van mobiliteit. De 

actieradius van elektrische auto’s is passend bij de structuur van de stad en in de stad bevinden zich 

relatief veel ‘early adopters’.
31

 

 

Nederland staat hoog op de lijst wat betreft het aandeel in elektrische auto’s.
32

 In Nederland rijden veel 

elektrische en hybride auto’s vanwege de fiscale voordelen, maar ook vanwege de voorzieningen die zijn 

                                                        
24 https://www.europa-nu.nl/id/vjmhg41ub7pp/klimaatconferentie_parijs_2015_cop21#p3 
25 Bron: december 2015, http://www.express.be/business/nl/economy/het-klimaatverdrag-van-parijs-een-globaal-succes-of-een-vorm-van-
moderne-hekserij/217547.htm  
Bron: december 2015, http://www.nu.nl/klimaat/4181718/195-landen-stemmen-in-met-wereldwijd-klimaatverdrag-parijs.html  
Europa Nu, 2015, http://www.europa-nu.nl/id/vjmhg41ub7pp/klimaatconferentie_parijs_2015_cop21  
26 http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord 
27 http://www.swov.nl/rapport/R-2016-05.pdf 
28 http://www.cmo.nl/vnarena-vob/economie/basisopdrachten/de-jacht-op-grondstoffen/fossiele-brandstoffen 
29 www.raivereniging.nl/ecm/?id=workspace://SpacesStore/b67a0af9-15a0-46a4-a0d4-29f08c3638d1 
30 Bron: RAI vereniging https://www.raivereniging.nl/ecm/?id=workspace://SpacesStore/b67a0af9-15a0-46a4-a0d4-29f08c3638d1 
31 http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/disruptive-trends-that-will-transform-the-auto-industry  2016 
32 Bron: financieel dagblad, 2015, http://fd.nl/ondernemen/1118189/elektrische-auto-is-niet-meer-te-stoppen 

https://www.europa-nu.nl/id/vjmhg41ub7pp/klimaatconferentie_parijs_2015_cop21#p3
http://www.express.be/business/nl/economy/het-klimaatverdrag-van-parijs-een-globaal-succes-of-een-vorm-van-moderne-hekserij/217547.htm
http://www.express.be/business/nl/economy/het-klimaatverdrag-van-parijs-een-globaal-succes-of-een-vorm-van-moderne-hekserij/217547.htm
http://www.nu.nl/klimaat/4181718/195-landen-stemmen-in-met-wereldwijd-klimaatverdrag-parijs.html
http://www.europa-nu.nl/id/vjmhg41ub7pp/klimaatconferentie_parijs_2015_cop21
http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord
http://www.swov.nl/rapport/R-2016-05.pdf
http://www.cmo.nl/vnarena-vob/economie/basisopdrachten/de-jacht-op-grondstoffen/fossiele-brandstoffen
http://www.raivereniging.nl/ecm/?id=workspace://SpacesStore/b67a0af9-15a0-46a4-a0d4-29f08c3638d1
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/disruptive-trends-that-will-transform-the-auto-industry


 6 

getroffen voor de elektrische auto’s. In vergelijking met 2013 staan er nu twee keer zoveel oplaadpalen. 

Ook wordt er geïnvesteerd in snellaadstations voor elektrische auto’s. 
33

 

 

Effect op mobiliteit 

- Tussen 2007 en 2013 is de CO2 uitstoot van een auto gemiddeld met 7% per jaar gedaald. In 2014 

bedroeg de daling minder, namelijk 2%. De reden hiervan is dat er in 2014 minder semi elektrische 

auto’s zijn verkocht ten opzichte van het jaar hiervoor. Dat komt door aanpassingen van de fiscale 

bijtelling.
34

 De trend om een schone en zuinige auto te kopen lijkt toch een blijvende trend. Het In 

2014 was 7% van de nieuw verkochte auto’s schoon en zuinig. 
35

  

- In de afname van de uitstoot van CO2 bij vrachtverkeer zijn technologische ontwikkelingen en 

bijmenging van biobrandstof relevante factoren. 
36

 

- De overstap op elektrische auto’s maakt het mogelijk om ongeveer de helft van de lange termijn-

klimaatambities voor de sector verkeer en vervoer te verwezenlijken. Elektrische auto’s zijn 

duurder in aanschaf, waardoor het autobezit zal dalen.
37

  

- Naast de e-auto blijft de e-fiets bezig aan een opmars. In 2013 waren er al 1 miljoen verkocht in 

Nederland.
38

 Er wordt al steeds meer gebruik gemaakt van de e-bike, ook in het woon –

werkverkeer.
39

  

- Als de huidige ontwikkeling wordt doorgetrokken rijden er in 2030 ongeveer 1,2 miljoen elektrisch 

auto’s op de Nederlandse weg. Dit komt neer op circa 13% van het wagenpark
40

. Tegelijkertijd laat 

de wijziging in fiscaal regime (bijtelling in 2016 aangepast en in 2017 verder gewijzigd) met dat de 

plug in Hybride een stuk minder aantrekkelijk is geworden.  
- Als het huidig beleid wordt voorgezet stabiliseert het energiegebruik door efficiëntieverbetering in 

voertuigen en laadvoorzieningen.
41

 

 

1.2.3 Technologie 
 

De informatiesamenleving maakt een deel van de verplaatsingen overbodig (‘Het Nieuwe Werken’), maar 

zorgt ook voor een nieuwe behoefte aan verplaatsingen. De informatiesamenleving vergroot ook de 

behoefte om tijdens het reizen iets nuttigs of leuks te kunnen doen. De attitude ten aanzien van reistijd 

wordt waarschijnlijk voor veel mensen anders. Beleving van de reis zelf en mogelijkheden om verplaatsing 

te combineren met andere activiteiten, zullen in 2050 naar verwachting belangrijke motieven zijn. 
42

 

 

In 2014 bezat 40% van de mensen wereldwijd over internet. In Nederland is 95% van de mensen 

verbonden met internet. Er zijn ook steeds meer voorzieningen aanwezig die er voor zorgen dat we overal 

altijd bij kunnen. Denk hierbij aan Wi-Fi in bus en trein. De verbindingen worden nog steeds verbeterd. 

Denk aan het 4G netwerk, waardoor internetten nu nog sneller gaat.
 43

 De afgelopen jaren is het aanbod 

van informatiediensten ter ondersteuning van weggebruikers sterk toegenomen. Vooral op mobiele 

apparaten en ingebouwd in voertuigen. Toch zijn de nieuwe mogelijkheden van reisinformatiediensten nog 

redelijk onbekend bij de reizigers zelf.  

 

ITS geeft nieuwe toepassingen op weg naar een efficiënter en veiliger vervoerssysteem. Daarnaast zullen 

er ook voertuigen op de weg komen die steeds meer taken van de bestuurder overnemen. Het tempo 

waarin dit gebeurt is onduidelijk.  

 

                                                        
33 Bron: Financieel dagblad, http://fd.nl/frontpage/ondernemen/991112/hoge-verkopen-van-elektrische-auto-in-Nederland 
34 http://www.clo.nl/indicatoren/nl0134-koolstofdioxide-emissie-per-voertuigkilometer-voor-personenautos 
35 http://kpvvdashboard-3.blogspot.nl/ 
36 http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-PBL-Boek-23-Kansrijk-mobiliteitsbeleid_0.pdf  
37 http://www.bna.nl/wp-content/uploads/2016/02/PBL_2012_Elektrisch-rijden-in-2050_500226002.pdf 
38 http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2013/9/NVC-2013-4.1.10-Huib-Beets-ea-De-elektrische-fiets-vraagt-om-een-upgrade-
van-het-fietsbeleid.pdf 
39 http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2013/9/NVC-2013-4.1.10-Huib-Beets-ea-De-elektrische-fiets-vraagt-om-een-upgrade-
van-het-fietsbeleid.pdf 
40 http://www.netbeheernederland.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsitemid=197984397  
41 http://www.pbl.nl/onderwerpen/mobiliteit/publicaties/verkeer-en-vervoer-in-de-nationale-energieverkenning-2015 
42 http://www.swov.nl/rapport/R-2016-05.pdf 
43 November 2014, NRCQ, http://www.nrcq.nl/2014/11/06/over-zes-jaar-heeft-iedereen-internet 

http://www.clo.nl/indicatoren/nl0134-koolstofdioxide-emissie-per-voertuigkilometer-voor-personenautos
http://kpvvdashboard-3.blogspot.nl/
http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-PBL-Boek-23-Kansrijk-mobiliteitsbeleid_0.pdf
http://www.bna.nl/wp-content/uploads/2016/02/PBL_2012_Elektrisch-rijden-in-2050_500226002.pdf
http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2013/9/NVC-2013-4.1.10-Huib-Beets-ea-De-elektrische-fiets-vraagt-om-een-upgrade-van-het-fietsbeleid.pdf
http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2013/9/NVC-2013-4.1.10-Huib-Beets-ea-De-elektrische-fiets-vraagt-om-een-upgrade-van-het-fietsbeleid.pdf
http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2013/9/NVC-2013-4.1.10-Huib-Beets-ea-De-elektrische-fiets-vraagt-om-een-upgrade-van-het-fietsbeleid.pdf
http://nationaalverkeerskundecongres.nl/Uploads/2013/9/NVC-2013-4.1.10-Huib-Beets-ea-De-elektrische-fiets-vraagt-om-een-upgrade-van-het-fietsbeleid.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsitemid=197984397
http://www.pbl.nl/onderwerpen/mobiliteit/publicaties/verkeer-en-vervoer-in-de-nationale-energieverkenning-2015
http://www.swov.nl/rapport/R-2016-05.pdf
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In de logistieke sector kan het delen en beschikbaar stellen van elkaars data en aansluiting op elkaars ICT-

systemen efficiëntie vergroten. Zo is met “papierloos transport” een reductie in de kosten van elke factuur te 

realiseren van circa €8 per factuur. In Nextlogic werken bijvoorbeeld 25 marktpartijen samen aan een 

betrouwbaar en concurrerend containerbinnenvaartproduct. Informatie-uitwisseling is de fundering hiervoor. 

Zonder goede informatie-uitwisseling is het onmogelijk de afhandeling van de containerbinnenvaart in 

Rotterdam te optimaliseren. Dit vraagt naast werken aan en bouwen van informatieclusters ook vooral 

werken aan vertrouwen tussen ketenpartijen. 

 

Doordat de wereld steeds beter te bereiken is via internet ontstaan nieuwe economische modellen. Denk 

aan Uber, het grootste taxibedrijf dat niet in bezit is van taxi’s. En het grootste retailbedrijf, Alibaba (Chinese 

versie van E-bay) dat niet in bezit is van goederen. 
44

 

 

 

Effect op mobiliteit 

- Uit de Monitor Weg gerelateerde Informatiediensten (2015) blijkt dat 90% van de respondenten 

geen behoefte heeft aan extra informatie, maar aan actualiteit, integraliteit en gebruiksgemak. 

Reizigers maken met name gebruik van de informatiediensten vanuit apps, radio en websites 

voordat ze op reis gaan. Daarnaast gebruiken autorijders tijdens hun reis (soms) 

rijtaakondersteuning. Ze hebben meestal beschikking over cruise control, parkeersensoren, 

adviezen over zuinig reizen en achteruitrijcamera’s.  Minder vaak over diensten, zoals adaptieve 

cruise control of waarschuwingen voor aanrijdingen. Uit de Monitor blijkt dat reizigers vaker bereid 

zijn te betalen voor rijtaakondersteuning dan route –en reisinformatie. 
45

 Wel geldt dat er steeds 

meer real time verkeersinformatie beschikbaar is.
46

 

- Voertuigen die taken overnemen en ITS kunnen potentieel grote gevolgen hebben in een efficiënt 

vervoerssysteem maar kunnen ook een omslag betekenen in de keuze voor modaliteiten (meer 

mobiliteit door gemak en groei van mogelijkheden om onderweg te werken, minder openbaar 

vervoer in de vorm die we nu kennen; mogelijk meer autodelen; groei van individueel vervoer, 

efficiënter transport door truck platooning en datadeling).  

- Daarnaast valt te verwachten dat ICT ontwikkelingen breder in allerhande maatschappelijke 

activiteiten (wonen, werken, recreëren, winkelen) gevolgen zullen hebben voor de mobiliteit. 

Hierdoor zal het karakter van de mobiliteit, ook in relatie tot de arbeids- en woningmarkt kunnen 

wijzigen. De verdeling over de dag en over de dagen van de week kan veranderen door meer 

dynamiek en grotere flexibiliteit in activiteitenpatronen. Dit kan gevolgen hebben voor ruimtelijke 

keuzes van mensen en bedrijven en het woon-werk en woon-winkel verkeer.
47

 

- Verwacht wordt dat de eerste zelfrijdende auto’s in 2020 op de markt komen.
48

 Uit onderzoek van 

The Boston Consulting Group blijkt dat de autonome/zelfrijdende auto tegen 2025 42 miljard dollar 

waard zal zijn. En dat de vraag naar autonome auto’s vooral komt door de verbetering van de 

veiligheid, lagere verzekeringspremies en een prettige berijdersbeleving. 
49

 

- McKinsey stelt dat de auto-industrie in toenemende mate zal groeien tot een diverse aanbieder van 

deeloplossingen, het aanbieden van technologie (apps, navigatie, entertainment) en nieuwe 

upgrades. Connected cars zullen constant in verbinding staan met het internet, andere auto’s, 

installaties langs de weg en andere services.
 50

  

 

 
 

                                                        
44 www.linkedin.com/pulse/things-which-i-learned-from-uber-facebook-alibaba-airbnb-tushar-goyal 
45 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/09/reizigers-nog-relatief-onbekend-met-mogelijkheden-verkeersinformatie-en-
diensten 
46 https://www.tno.nl/media/2580/verkeersinfo-mobiel-bjorn-heijligers.pdf en 
https://www.tno.nl/media/1325/tno-jrv090311-01hr.pdf 
47 file:///Users/flexplek1/Downloads/rapport-werkgroep-bereikbaarheid.pdf 
48 http://www.driverless-future.com/?page_id=384 
49 http://www.consultancy.nl/nieuws/10581/markt-voor-zelfrijdende-auto-bereikt-77-miljard-in-2035 
50 Rapport MCKinsey & Company trends die de autoindustrie zullen veranderen 

http://www.linkedin.com/pulse/things-which-i-learned-from-uber-facebook-alibaba-airbnb-tushar-goyal
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/09/reizigers-nog-relatief-onbekend-met-mogelijkheden-verkeersinformatie-en-diensten
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/09/reizigers-nog-relatief-onbekend-met-mogelijkheden-verkeersinformatie-en-diensten
https://www.tno.nl/media/2580/verkeersinfo-mobiel-bjorn-heijligers.pdf
https://www.tno.nl/media/1325/tno-jrv090311-01hr.pdf
file:///C:/Users/flexplek1/Downloads/rapport-werkgroep-bereikbaarheid.pdf
http://www.driverless-future.com/?page_id=384
http://www.consultancy.nl/nieuws/10581/markt-voor-zelfrijdende-auto-bereikt-77-miljard-in-2035
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1.2.4 Economie 
 

Er vindt een verschuiving van de economische macht plaats van het westen naar het oosten. Verwachting 

is dat dit in 2017 het nieuwe hoogtepunt bereikt, waarbij de E7 landen de G7 landen voorbij gaan in de 

economische macht. Dit zorgt voor een verandering van het internationale systeem, omdat de wereld niet 

langer wordt gedomineerd door een sterke macht maar verschillende machtscentra ontstaan.
51

 

 

Dit heeft gevolgen voor de positie van Europa en Nederland. Binnen Nederland gaat dit samen met 

discussie over het gebruik van het BNP als maatstaf voor welvaart omdat het negatief correleert met 

bijvoorbeeld milieudruk
52

 en omdat het een boekhoudkundige benadering is.
53

  

 

Naar verwachting groeit onder invloed van een aantrekkende economie en een lagere brandstofprijs het 

wegverkeer in 2015 en 2016 met 1,5 tot 2,5 procent per jaar en tussen 2014 en 2020 met in totaal 9 

procent. Tot 2020 wordt deze verwachte groei slechts voor een deel opgevangen door uitbreiding van de 

wegcapaciteit. Het reistijdverlies kan hierdoor tot 2020 toenemen met in totaal 45 procent ten opzichte van 

het niveau in 2014
54

. 

 

In 2025 zijn we er aan gewend dat de economie onvoorspelbaar is. Door de toenemende mondialisering is 

het economisch systeem erg complex geworden. Meer dan 1 à 2 jaar vooruitkijken is al erg lastig. De 

wereldeconomie draait aardig goed in 2025, mede door de stabiliteit van de Chinees centraal geleide 

economie. Dit is gunstig voor exportlanden als Nederland. Toch houden we voortdurend rekening met groei 

en krimp. De naweeën van de crisis van 2008 en de toenemende zorgkosten hebben een langdurige 

impact op de overheidsfinanciën.
55

 

 

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. In het programma 

Monitoring van Arbeid onderzoekt TNO deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, 

innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Dit laat zien hoe ons werk 

in de afgelopen jaren is veranderd. Zo willen we steeds minder uren werken en zijn we dat ook gaan doen. 

Maar sinds 2012  willen we juist méér werken dan we feitelijk doen. We missen minder vaak familie- of 

gezinsactiviteiten, maar maken ons meer zorgen om het behoud van onze baan. En ook onze 

zelfstandigheid in het werk is de laatste jaren veranderd.
56

 

 

Werknemers willen steeds minder in loondienst werken. Dit gaat de manier waarop P&O'ers met 

talentmanagement moeten omgaan drastisch veranderen. Jonge werknemers gaan steeds vaker kiezen 

voor een eigen bedrijf en zich inzetten voor verschillende opdrachtgevers. Dat verwacht hoogleraar 

Transitiekunde Jan Rotmans. Hij denkt dat er over tien jaar meer ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) 

zijn dan medewerkers met een vast arbeidscontract.
57

 

 

In 2025 is flexibiliteit de norm in het werk én op de arbeidsmarkt. Op kantoor bereikbaar zijn en ‘nine to five’ 

zijn echt passé. Steeds meerwerkgevers sluiten individuele deals (i-deals) af met werknemers, die 

aansluiten bij levensfasen en persoonlijke wensen. Vaste banen zijn schaars geworden en het hebben van 

meerdere banen tegelijk wordt steeds gebruikelijker. ‘Life long learning’ wordt een steeds belangrijkere 

voorwaarde om inzetbaar te blijven. Door de onzekere economie is de omvang van de arbeidsmarkt in 

2025 niet goed te voorspellen
58

. Het effect of mobiliteit is afhankelijk van het groeipad economie. Zie 

hiervoor hoofdstuk 3.  

 

                                                        
51 http://www.pwc.nl/nl/megatrends/economie.html 
52 Vanden Bergh in ESB, 2016) 
53 (Witteveen en Aslander in ‘Nooit af’ – 2016).  
54 Bron: Verkeersnet, Mobiliteit & RO, 23 oktober 2015, http://www.verkeersnet.nl/17233/reistijdverlies-kan-komende-jaren-sterk-opl-
open/ 
55 https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Trendanalyse%20RWS%20NEXT_tcm21-64294.pdf  
56 http://www.monitorarbeid.tno.nl/nieuws/10-opvallende-trends-in-arbeid 
57 http://pwdegids.nl/artikel/talentmanagement-gaat-steeds-vaker-over-zzper/ 
58https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Trendanalyse%20RWS%20NEXT_tcm21-64294.pdf  

http://www.pwc.nl/nl/megatrends/economie.html
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Trendanalyse%20RWS%20NEXT_tcm21-64294.pdf
http://www.monitorarbeid.tno.nl/nieuws/10-opvallende-trends-in-arbeid
http://pwdegids.nl/artikel/talentmanagement-gaat-steeds-vaker-over-zzper/
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Trendanalyse%20RWS%20NEXT_tcm21-64294.pdf
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1.3 Impact van trends en ontwikkelingen op Mobiliteit 

Scenario’s 

 

In de beschrijving van de trends in 1.2 is steeds aandacht besteedt aan de impact op mobiliteit. Vaak is 

deze wel te duiden, maar is de intensiteit sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de (wereld)economie en 

samenleving. In deze paragraaf schetsen we kort de impact op mobiliteit aan de hand van een hoog en een 

laag groeiscenario. Daarbij baseren we ons primair op de toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving
i
, 

waarin ook naar de periode 2030 en 2050.  

In de kaders kort een schets van de kenmerken.  

 

Scenario Hoog 

 

Er is sprake van een voorspoedige technologische en economische ontwikkeling (en welvaart). De economische groei leidt tot 

meer immigratie. Het scenario gaat samen met een hogere levensverwachting, meer geboortes, eerder het huis uit, kleiner 

wordende huishoudens uit en ouderen die blijven langer zelfstandig wonen. Bevolkingsgroei tot 2030 van 9 procent, tot 2050 

jaarlijkse stijging met 15 procent). Verbetering van de overheidsfinanciën. De groei komt vooral door voortgaande 

technologische ontwikkeling, een stimulerende rol van financiële markten (door bijvoorbeeld soepeler kredietvoorwaarden) en 

een grotere internationale handel (o.a. door TTIP). Nederland profiteert van het mondiaal herstel. De productiviteitsgroei gaat 

terug naar het niveau van voor de crisis en de werkgelegenheid groeit ook. Dit alles zorgt voor een groei van het bruto 

binnenlands product (bbp) van 2 procent per jaar, vooral als gevolg van een toename van de productiviteit. Hierin zijn 

belangrijke rollen weggelegd voor Rotterdam en Schiphol, maar veranderingen in de sectorstructuur (verdere groei zakelijke 

dienstverlening) zorgen voor een dempend effect op groei goederenvervoer.  

 

De bevolkingsgroei vindt vooral plaats in de Randstad en de steden. Verdichting gaat samen met een aanzienlijke 

woningbouw om de steden heen. Er is sprake van positieve buitenlandse en binnenlandse migratie. De arbeidsparticipatie, 

vooral van ouderen en vrouwen, blijft stijgen. We werken bovendien langer door omdat de AOW-leeftijd oploopt met de 

toenemende levensverwachting. Dit zorgt voor een toename van het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer, gedempt door 

voortzetting van het nieuwe werken, mede bevorderd door nieuwe en slimme ICT toepassingen.  

 

Er wordt adequaat invulling gegeven aan de klimaatafspraken.  

 

 

 

Scenario: Laag 

 

In dit scenario is sprake van een gematigd herstel van de Europese economie, relatief trage technologische vooruitgang en 

een stagnerende interne markt. De arbeidsmarkt herstelt maar mondjesmaat. Het herstel in de VS zet wel door en Azië groeit 

snel. Dit betekent relatief weinig investeringen door bedrijven, beperkte overheidsuitgaven en huishoudens die vooral hun 

schulden aflossen. Er is minder export. Er is sprake van een beperktere toename van de levensverwachting en er worden 

minder kinderen geboren. Ook de migratie is beperkter, zowel in als uit. Jongeren stellen het uit om het ouderlijk huis te 

verlaten, stellen gaan minder snel uit elkaar en ouderen wonen vaak wel zelfstandig maar zijn, als ze hulpbehoevend worden, 

veelal aangewezen op mantelzorg van kinderen of omgeving. De bevolkingsgroei vlakt af (tot 2030 nog groei met 3 procent, 

daarna tot 2050 krimp met 1 procent) en huishoudens worden nog iets kleiner, vooral in de periode tot 2030.  

 

De concentratie in (delen van) de Randstad en enkele steden daarbuiten zet door, maar minder sterk dan in het Hoge 

scenario. Dit vertaalt zich in een spreiding van de groei over meerdere steden. Er is sprake van minder verdichting van 

bestaand stedelijk gebied en minder transformatie van bestaand bebouwd gebied (haven- en bedrijfsterreinen).  

Door de jongere bevolkingsopbouw in de Randstad en omdat immigranten daar meer dan evenredig terecht komen, is de 

bevolkingsaanwas daar groter. Diverse regio’s krijgen te maken met krimp.  

 

Door technologische ontwikkelingen in de ICT ontwikkelt nieuwe werkgelegenheid zich zowel in de Randstad als in de rest van 

ons land. Het aandeel werkgelegenheid in de zakelijke dienstensector daalt licht. Het aandeel overheid (inclusief quartaire 

diensten zoals onderwijs en zorg) stijgt. Beide zaken maakt de werkgelegenheidsontwikkeling meer bevolkingsvolgend.  

 

Door de lagere economische groei en minder internationale samenwerking zijn landen minder bereid om hun klimaatbeleid aan 

te scherpen en te continueren na 2020. Na 2020 resteert een beperkt klimaatbeleid.  
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Impact op Mobiliteit  

 

In beide scenario’s neemt het aantal auto’s toe, maar neemt de groei af. In scenario laag door gematigde 

inkomensontwikkeling in hoog door stijging kosten. Nieuwe technieken die nodig zijn om klimaatbeleid 

inhoud te geven maken aanschaf duurder. De gebruikskosten dalen. Het aantal verplaatsingskilometers 

stijgt, maar meer gespreid over de dag en buiten de spits. Er worden vooral langere afstanden gereisd. De 

auto neemt hierin een belangrijke rol en het aantal kilometers als autobestuurder stijgt. Ook is er sprake van 

een groei van het vliegverkeer en trein. OV, overig, lopen en fietsen stijgen eveneens maar minder hard.  

 

Zonder nieuwe investeringen in infra (uitgangspunt is dat alleen projecten tot en met 2030 zijn 

meegenomen) neemt congestie fors toe in het hoog scenario. In scenario laag volstaan huidige 

investeringen. De bereikbaarheid van banen neemt met alle vervoersmogelijkheden toe, in beide 

scenario’s. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen de Randstad, Brabant, Gelderland en Overijssel en 

overig NL.  

 

De uitstoot van CO2 zal afnemen door zuiniger wordende auto’s, idem waar het betreft de emissie van 

andere schadelijke stoffen. Het aantal verkeersdoden daalt naar verwachting ook, maar aantal gewonden 

nauwelijks.  

 

De invloed ICT/innovaties op mobiliteit wordt gevoed door:  

- meer thuis en flexibel werken 

- minder forenzen en meer op andere tijdstippen 

- minder ritten naar winkels, meer bezorgen 

- meer deelname aan vrije tijd activiteiten op afstand 

- andere tijdbeleving van reizen 

Er wordt naar verwachting minder gereisd in woon-werk en meer zakelijk.  

 

Het tempo van de introductie van autonome voertuigen heeft impact op een efficiënter gebruik van de 

wegcapaciteit (minder congestie), geeft meer mensen die een auto kunnen gebruiken waardoor mogelijk 

meer mobiliteit ontstaat, waarschijnlijk grotere verkeersveiligheid, kleinere parkeerbehoefte in de stad, 

duurdere auto’s (zeker in scenario hoog) dus lager autobezit en mogelijk meer vraag naar openbaar 

vervoer. Het tempo is echter ongewis en deskundigen (TU Delft, Milakis et al, 2015) zijn het hierover niet 

eens. De verwachting is dat er in 2050 nog geen noemenswaardige penetratiegraad is van de zelfrijdende 

auto.  

 

Peak car is de hypothese dat autogebruik (al dan niet per capita) zijn piek (heeft) bereikt en daarna gaat 

stabiliseren of dalen. Dit wordt mede gevoed door groei deelauto’s (klassiek zoals Greenwheels; via 

initiatieven als Snappcar en Wego, via moderne vormen van samenrijden (Blablacar, Samobiel) en door 

veranderingen in de markt (Uber) en ordening daarvan.  

 

Het internationaal klimaatbeleid maakt auto’s duurder in aanschaf. In het Hoge scenario is ten opzichte van 

2014 een stijging van de kale autoprijzen verondersteld van circa 3.000 tot 5.000 euro in 2050, afhankelijk 

van het type auto, en in het Lage scenario een stijging van circa 1.500 tot 3.000 euro (prijspeil 2010). Daar 

staat tegenover dat auto’s zuiniger worden. Voor wat betreft het autobezit zijn consumenten echter 

gevoeliger voor de aanschafprijs dan voor de gebruikskosten. Tenslotte speelt de olieprijs via de 

brandstofprijs nog een bescheiden rol. Variabele autokosten gaan dalen.  

 

De groei van Mobiliteit is in de Randstad hoger, al neemt het aantal voertuigverliesuren in de Randstad tot 

2030 minder hard toe dan in de intermediaire zone. Dit komt door de capaciteitsuitbreidingen die nog in de 

Randstad gepland staan tot 2030. 

 

Het energieverbruik per kilometer door personenauto’s daalt in beide WLO-scenario’s, in scenario Hoog iets 

meer dan in scenario Laag. Ook de CO2-emissies dalen in beide scenario’s, wederom in Hoog meer dan in 

Laag (tabel 5.15). Dit laatste heeft te maken met de snellere en meer vergaande technologische 
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ontwikkeling in het hoge scenario. De daling na 2030 is hierbij aanzienlijker dan voor 2030. In scenario laag 

dalen de CO2-emissies voor 2030 juist meer dan daarna.  

Ook bestelauto’s gaan minder energie verbruiken per gerede kilometer. Hierdoor nemen CO2 emissies 

verder af, in beide scenario’s vergelijkbaar. Meer kilometers worden in het hoge scenario gecompenseerd 

door snellere verbeteringen in de industrie.  

 

Impact op goederenvervoer 

 
In beide referentiescenario’s groeit de internationale aan- en afvoer sneller dan het binnenlands vervoer. De 

voortschrijdende globalisatie zorgt namelijk voor een sterke groei van invoer en uitvoer.  

 

Het totale goederenvervoer van, naar, in en door Nederland tot 2050 groeit met 60% in scenario Hoog en 

met 17% in Laag. Deze groei doet zich vooral in de internationale aan- en afvoer. Het binnenlandse 

goederenvervoer groeit veel minder hard. In Laag is zelfs sprake van krimp
ii
 

 

Over land zien we, gemeten in vervoerde hoeveelheden de grootste toename in het wegvervoer. Dit geldt 

zowel voor Hoog als voor Laag, hoewel de toename in Laag beperkt blijft. Procentueel gezien neemt het 

spoorvervoer het sterkst toe. In zowel Hoog als Laag verliest de binnenvaart marktaandeel. Het wegvervoer 

wint veel marktaandeel in Hoog maar verliest marktaandeel in Laag. 

De groei van het totaal aantal ritten wegvervoer is minder sterk dan de groei in het aantal vervoerde tonnen 

wegvervoer. Dit wordt veroorzaakt door de veronderstelde ontwikkelingen in de logistieke organisatie 

(hogere beladingsgraden, efficiëntiewinst door de inzet van zwaardere voertuigen).  

 

Het goederenvervoer via de zeehavens groeit sterker dan het totale nationale goederenvervoer. Dit is het 

gevolg van de sterkere groei op internationale handelsstromen, in vergelijking tot bijvoorbeeld de 

binnenlandse handelsstromen. Binnen deze totale overslagontwikkeling zijn er de volgende ontwikkelingen 

relevant: 

 De ontwikkeling van de containeroverslag gaat sneller dan de totale overslag, vooral door toename 

aandeel goederen dat via containers kan worden vervoerd (samenstellingseffect).  

 De aanvoer van energiedragers via de Nederlandse zeehavens is onderdeel van het 

overslagbeeld. Dat kunnen in de toekomst biomassa en biobrandstof zijn in plaats van kolen en 

olie nu. Deze ontwikkeling is uiterst onzeker en bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de mogelijkheid 

om internationaal biomassa te verhandelen.  

 

Onzekerheidsanalyses  

 

CPB en PBL hebben daarnaast enkele onzekerheidsanalyses doorgevoerd. In het kort de impact daarvan 

op vragen rondom mobiliteit.  

 

1) Klimaat 

Als we de klimaatafspraken van Parijs (2015) willen halen (het max tweegradenscenario) is een forse 

reductie van CO2-emissies voor alle sectoren noodzakelijk. Het nationale Energie-akkoord voorziet voor de 

transportsector, momenteel verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de CO2- emissies, dat in dat 

geval een reductie van ongeveer 60 procent in 2050 ten opzichte van de emissies in 1990 nodig is. Binnen 

de sector verkeer en vervoer stoten personenauto’s momenteel ongeveer de helft van de CO2 uit. Zij 

hebben, vergeleken met de andere vervoerwijzen, de meeste technische mogelijkheden om minder uit te 

stoten en zullen daarom ook de meeste emissiereductie (80 – 90 procent) moeten realiseren om tot de 

gewenste 60 procent reductie voor de transportsector als geheel te komen. Zwaar wegverkeer heeft veel 

minder mogelijkheden (daar is biobrandstof de belangrijkste optie, al worden andere opties niet helemaal 

uitgesloten, zie bijvoorbeeld den Boer et al. 2013) en voor scheep- en luchtvaart zijn de mogelijkheden nog 

beperkter. Een twee graden scenario vraagt een veel grotere transitie naar elektrisch rijden (naar 80% 

elektrisch) dan nu in de scenario’s is doorberekend en waar het aandeel elektrisch op ca. 7% komt.  
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Naar verwachting zullen accu’s, die een belangrijk deel van de prijs van elektrische auto’s uitmaken, 

weliswaar beter worden, maar desondanks relatief duur blijven. Hierdoor zullen elektrische auto’s ook in de 

toekomst duurder blijven in aanschaf dan vergelijkbare conventionele auto’s (Nykvist & Nilsson 2015). Maar 

doordat in een dergelijk scenario naar verwachting de (internationale) CO2-prijzen sterk zullen stijgen, 

wordt fossiele brandstof ook veel duurder en wordt het rijden met een elektrische auto relatief snel 

goedkoper dan rijden met een conventionele brandstofauto. Minder stringent klimaatbeleid betekent 

waarschijnlijk dat auto’s iets minder duur zullen worden en dat er dus relatief meer auto’s zullen zijn.  

 

2) Regionale spreiding 

Ruimtelijke kenmerken hebben net als persoonlijke/huishoudkenmerken en attitudes, invloed hebben op het 

reisgedrag
59

. Zo zorgen hogere bebouwingsdichtheden voor een toename van de geografische 

bereikbaarheid en een lager autogebruik. Hiertoe moet verdichting overigens wel op grote schaal 

plaatsvinden en bijvoorbeeld niet voor één geïsoleerde wijk. En ruimtelijke inbreiding op binnenstedelijke 

locaties zorgt voor een lager autokilometrage en lager autobezit dan uitbreiding (bijvoorbeeld op nieuwe 

plekken aan de rand van de stad). Daarnaast neemt de bereikbaarheid voor fietsers en wandelaars toe 

doordat inbreiding leidt tot een grotere nabijheid van activiteitenlocaties. Het ruimtelijk mixen van functies 

heeft een beperkt effect op het autogebruik. Menging van ‘wonen’ en ‘werken’ in een woonwijk heeft weinig 

effect op het aantal afgelegde autokilometers. Functiemenging van voorzieningen (bijvoorbeeld wonen met 

winkelen en/of werk met winkelen) heeft wel effect op het aantal afgelegde autokilometers.  

Het effect van ov-knooppunten op het reisgedrag is minder groot als er veel parkeerplekken in de buurt zijn 

en/of als de parkeerkosten laag zijn. Parkeren lijkt een onderschatte factor wanneer het om reisgedrag 

gaat. Sturen op minder parkeerplekken bij knooppunten kan een positief effect hebben op het gebruik van 

andere vervoerwijzen (ov, fiets).  

 

Als de concentratie wat minder sterk betekent dit voor de Randstad een lagere groei van het trein- en van 

het bus/tram/metro-gebruik, idem voor lopen en fietsen. Daarnaast komt het autogebruik ook iets lager uit, 

waardoor al met al de mobiliteit in de Randstad enkele procentpunten minder groeit. Dit zien we terug in de 

voertuigkilometers op het hoofdwegennet en deze afname in vervoersvraag heeft vooral veel 

invloed op de congestie in de Randstad in 2050, welke beduidend lager uitkomt. 

 

3) Snellere introductie zelfrijdende auto’s  
 

In de referentiescenario’s in de studie van CPB en PBL is er vanuit gegaan 

dan dat automatische voertuigen niet voor 2050 een penetratiegraad 

bereiken die substantiële veranderingen in de mobiliteitspatronen met zich 

meebrengt. Maar wat als de ontwikkelingen sneller gaan? Dan zijn de 

volgende verwachtingen reëel 

- Hogere capaciteit van de wegen (dichter op elkaar, efficiënter 

gebruik); 

- menselijk gedrag (wat doe je als een elektrisch voertuig stopt voor 

een zebrapad?) is echter vooralsnog onvoorspelbaar en daarmee 

zijn uitspraken over reistijden nauwelijks mogelijk 

- Meer mobiliteitsmogelijkheden die ook nog nuttig in de tijd 

besteed kan worden. Mobiliteitsvolume kan toenemen. 

- SWOV (Weijermars et al. 2015) schat in dat de verkeersveiligheid 

toeneemt. 

- Minder autobezit en meer sturing doet de vraag naar parkeren 

dalen 

- Boost voor autodelen (je hoeft de auto niet meer op te halen) 

- Maar veel onzekerheid over uitkomsten verschillende scenario’s. 

 

                                                        
59 Ruimtelijke kenmerken, geografische bereikbaarheid en reisgedrag  

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid -Taede Tillema Peter Jorritsma,  Juli 2016 
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PBL-onderzoek in Nederland (Nijland et al. 2015) laat zien dat autodelen leidt tot een daling van het 

autobezit en autogebruik van de ondervraagden.  

Als autodelen komt in plaats van een eigen auto leidt dat veelal tot minder autogebruik. Als autodelen wordt 

gekozen door huishoudens die anders geen (extra) auto hadden gekocht leidt het tot extra autogebruik. Het 

eerste effect lijkt sterker. De deelauto wordt vaak gebruikt als tweede auto.
60

 

 

Enerzijds kun je zeggen, dat zelfs als autodelen heel groot zou worden (bijvoorbeeld 30 procent van de 

automobilisten doet aan autodelen), de effecten op het totaal aantal verreden kilometers beperkt zal zijn (bij 

30 procent autodelen 7 procent minder autokilometers). Anderzijds kan het wel een behoorlijke impact op 

de stedelijke omgeving hebben, aangezien het vooral een stedelijk verschijnsel is en het aantal auto’s in de 

steden aanzienlijk zou kunnen dalen.
61

 

 

 

  

                                                        
60 PBL Planbureau voor de Leefomgeving Den Haag, 2016 PBL-publicatienummer 2372 Contact hans.hilbers@pbl.nl Auteurs Hans Hilbers (PBL), 

Gerbert Romijn (CPB), Daniëlle Snellen (PBL), Jordy van Meerkerk (PBL) en Hans Nijland (PBL) 

61 Goederenvervoer en zeehavens WLO – Welvaart en Leefomgeving Scenariostudie voor 2030 en 2050 Romijn, G., P. Verstraten, H. Hilbers & A. 

Brouwers 1 februari 2016 Achtergronddocument 
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II. Verdieping op deelthema’s 
 
In dit deel vindt een verdieping plaats van de algemene trends naar enkele belangrijke deelthema’s:  

 Infrastructuur 

 Veiligheid 

 Energie 

 Betalen / Financiering 

Waar mogelijk maken we daarbij een onderscheid tussen dat wat er is (vandaag), wat er met grote 

zekerheid op ons afkomt (morgen) en welke ontwikkelingen op de langere termijn relevant zijn om keuzes 

op te baseren (overmorgen). In de uitwerking ligt een wat sterker accent op personenmobiliteit.  

We starten met een blok algemeen, relevant voor alle vier de thema’s.  

 

2.1 Algemeen 
 

Het Mobiliteitsbeeld 2015
62

 geeft een heldere weergave van ‘vandaag’ en een doorkijk naar morgen en 

overmorgen. Dit is van belang voor alle thema’s.  

Vandaag  

In de personenmobiliteit is het aantal autokilometers sinds 2008 vrijwel op gelijk niveau gebleven. De 

laatste jaren is hier nauwelijks iets in veranderd. Ook het totaal aantal verplaatsingen is nagenoeg 

onveranderd: zowel in 2004 als in 2014 verplaatsten Nederlanders zich gemiddeld circa drie keer per dag. 

Autodelen groeit maar de effecten op de totale mobiliteit zijn vooralsnog beperkt. Er wordt vaker en verder 

gefietst en de E-bike wordt steeds meer gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar en steeds vaker ook 

voor woon-werk en winkelen. Het treingebruik nam jaar op jaar toe, tussen 2004 en 2007 sterker dan de 

periode daarna, De trein is goed voor 2 procent van de verplaatsingen en 9 procent van alle 

reizigerskilometers. De trein wordt vooral gebruikt om (middel)lange afstanden te overbruggen. De groei in 

het treingebruik sinds 2004 is met name te verklaren door het imagoherstel van de trein, een effectiever 

aanbod (betere en snellere lijnen), effectieve marketing (combinaties met kortingkaartjes) en de 

toegankelijkheid van het aanbod verklaringen. Uit de reismotieven blijkt dat het motief vrije tijd het meest 

bijdroeg aan de groei. De luchtvaart blijft groeien.  

 

Met bijna 80 miljard reizigerskilometers omvat de vrijetijdsmobiliteit in 2014 ongeveer de helft van de totale 

mobiliteit. Bijna 40 procent van alle sociaal-recreatieve ritten gaat per auto. In tegenstelling tot woon-werk is 

daarin wel vaak sprake van medepassagiers. In omvang is de vrijetijdsmobiliteit sinds 2004 met 5 procent 

toegenomen.   

 

De werk gerelateerde mobiliteit (optelsom van woon-werk- en zakelijke mobiliteit) nam tot 2008 toe. 

Sindsdien is het aantal werk gerelateerde kilometers licht afgenomen, maar stijgt inmiddels weer. Vooral de 

groep 40-plussers rijdt meer autokilometers. Onder de groep volwassenen tot 40 jaar is het autogebruik als 

bestuurder juist afgenomen door veranderingen in omvang van deze groepen (demografie), langer 

doorstuderen en woonomgeving (meer in de stad, meer gebruik OV en fiets). Voor Nederland heeft het KiM 

geen bewijs kunnen vinden voor een fundamenteel andere houding ten aanzien van de auto.   

 

Voor alle verplaatsingen met een herkomst én een bestemming in één van zeven steden in de Randstad 

speelt het openbaar vervoer (vooral de trein) een belangrijke rol. Tussen Amsterdam en Utrecht, Den Haag 

en Utrecht en Den Haag en Leiden is het aandeel van het openbaar vervoer zelfs groter dan het aandeel 

van de auto.  

Voor woon-werkverplaatsingen met een herkomst en bestemming in hetzelfde stedelijke gebied maken 

inwoners van Amsterdam en Utrecht relatief veel gebruik van de fiets (meer studenten), terwijl ze in Den 

Haag en Rotterdam juist vaker de auto gebruiken. Het aandeel lokale verplaatsingen per openbaar vervoer 

ligt in de vier grote steden (G4) aanzienlijk hoger dan daarbuiten.  

 

                                                        
62

 KIM, 2015 
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Het aantal mensen dat gebruik maakt van een of meer vormen van autodelen, is in Nederland nog gering.
63

  

Het gaat om ongeveer 90.000 autodelers. Over het algemeen zijn autodelers jonge (18-40), hoogopgeleide 

stedelingen. Een andere belangrijke gebruikersgroep zijn de tweepersoonshuishoudens (stellen zonder 

kinderen) in de leeftijd van 50 tot 65 jaar. Wel geeft bijna 20 procent van de Nederlanders aan open te 

staan voor een of andere vorm van autodelen. Het gebruik van bus, tram en metro nam toe van ongeveer 

6,3 miljard reizigerskilometers in 2004 tot 7 miljard in 2011. Deze groei vond vooral plaats tussen 2009 en 

2011.  

 

Het totale goederenvervoervolume herstelt in 2014 door aantrekkende binnenlandse afzet. Het 

marktaandeel van de Nederlandse zeehavens in de totale goederenoverslag is in 2014 nagenoeg stabiel, 

maar de containeroverslag in Rotterdam nam in 2014 met 6 procent toe. Het aandeel van de binnenvaart in 

het containervervoer van en naar het achterland blijft toenemen, maar het binnenlandse goederenvervoer 

ligt nog steeds onder het topniveau van 2007/2008. Wel is er voor het eerst sinds jaren weer sprake van 

een substantiële groei. De toename van het goederenvervoer is ook terug te zien in de ontwikkeling van het 

vrachtverkeer.  

Rotterdam heeft het grootste marktaandeel in de Hamburg – Le Havre range en dit aandeel schommelt al 

jaren tussen de 35 en 37 procent. In 2014 werd in Rotterdam 26 procent meer overgeslagen dan in 2004. 

De groei komt met name vanuit de containeroverslag.  

 

(Over)morgen 

Wegverkeer en reistijdverlies nemen toe door aantrekkende economie en lagere olieprijs. Het treingebruik 

blijft toenemen en de luchtvaart groeit snel en verder door. Het  goederenvervoer zit in de lift door 

aantrekkende binnenlandse afzet en internationale handel. Het KiM verwacht tussen 2014 en 2020 een 

toename in het wegverkeer van in totaal 9 procent. Het verkeer op het hoofdwegennet neemt naar 

verwachting iets sneller toe dan het totale wegverkeer. De verwachtingen worden mede gevoed door de 

positieve vooruitzichten voor de Nederlandse economie van het CPB en het IMF maar gaat samen met de 

nodige onzekerheden in de wereld, die het lastig maken de ontwikkelingen te ramen. De luchtvaart blijft 

groeien, primair op en rond Schiphol. Het beeld bij de regionale luchthavens is wisselend. Eindhoven zal 

nog duidelijk groeien, terwijl het aantal passagiers op Rotterdam lijkt te stabiliseren.  

De ontwikkelingen op Groningen en Maastricht zijn onzeker. Het KiM verwacht voor de periode 2014-2020 

voor het binnenlands goederenvervoer een groei van gemiddeld 2,1 procent per jaar en voor het 

internationale vervoer een groei van gemiddeld 1,7 procent per jaar. Dat is dus een toename van 13 

respectievelijk 10 procent in de komende zes jaar.  

 

2.2 Infra 

Infra vandaag 

De uitgaven voor infrastructuur in Nederland gaan omlaag. Argument hierbij is dat de Nederlandse 

infrastructuur grotendeels al af. Budget van het Infrastructuurfonds is nu (2016) 6 miljard euro.
64

 

 

De elektrische fiets is met een opmars bezig. In 2013 zijn er in Nederland al 1 miljoen elektrische fietsen en 

worden er jaarlijks ca. 180.000 verkocht
65

. Voor Nederland wordt geschat dat met 2 miljoen elektrische 

fietsen de markt binnen 5 jaar verzadigd is, tenzij de elektrische fiets op grote schaal ook gebruikt gaat 

worden door bijvoorbeeld forensen, scholieren en bakfietsgebruikers. Natuur en Milieu (KIEN onderzoek, 

2015) laat zien dat mensen die zowel een auto als een elektrische fiets bezitten de laatste als een 

uitstekend alternatief zien voor de korte ritten. 60% geeft aan de auto steeds minder vaak te gaan 

gebruiken. Voor lange ritten is het geen alternatief. De opmars van de elektrische fiets stelt eisen aan de 

weg infra, de inrichting van de openbare ruimte en voorzieningen (parkeren, laden). 

 

                                                        
63

 TNS NIPO Monitor autodelen 2014 
64 http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-06-Investeren-in-infrastructuur.pdf 
65 Van Boggelen en van Oijen, 2013 

http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-06-Investeren-in-infrastructuur.pdf
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Een onlangs uitgevoerde evaluatie
66

 naar de F35, een fietssnelweg in Twente, laat zien dat de gebruikers 

de fietssnelweg hogelijk waarderen, maar dat de effecten op de modal split en op de congestie beperkt zijn. 

Ook uit een evaluatie van fietssnelwegen in de Randstad
67

 komt naar voren dat gebruikers de nieuwe 

infrastructuur zeer waarderen. Fietssnelwegen bieden de fietser, naast tijdwinst, ook meer comfort en daar 

blijken fietsers een hoge waardering voor te hebben.   

 

Reizigers willen het liefst zo snel mogelijk van A naar B
68

. Bij het gebruik van openbaar vervoer is de 

reiziger een groot deel van zijn totale reistijd kwijt aan tijd buiten de tram, bus of trein: het reizen naar en 

van de halte (het zogenaamde voor- en natransport) en de tijd die opgaat aan wachten en overstappen op 

de halte. Om die reistijd buiten het voertuig zo kort mogelijk houden, verkiest veruit het grootste deel van de 

reizigers frequent boven fijnmazig: reizigers hebben liever hogere frequenties in het openbaar vervoer, en 

nemen daarbij wat verder lopen naar de halte dan nu vaak gangbaar is op de koop toe. Of ze nemen zelfs 

de fiets naar de halte toe. Hoge ov-frequenties geven de reiziger ook meer zekerheid en gebruiksgemak. In 

een regio als de Metropool Den Haag Rotterdam heeft het gebruik van Randstadrail tot veel hogere 

reizigersaantallen geleid dan verwacht. Een netwerk dat wat meer frequent, maar minder fijnmazig is, is niet 

alleen voor de meeste reizigers per saldo sneller, maar nog goedkoper in de exploitatie ook. Op termijn 

kunnen ook diensten met zelfrijdende auto’s daarin een rol gaan spelen.  

 

Infra morgen 

 

Voor de periode na 2028 zijn nog geen nieuwe investeringen in de infrastructuur gepland. Zonder extra 

investeringen neemt de congestie na 2030 flink toe
69

. Het Centraal Plan Bureau en Planbureau voor de 

Leefomgeving zien in hun studie Welvaar en Leef Omgeving (2015) een woningbouwopgave van ongeveer 

250.000 in het lage scenario en een miljoen in het hoge scenario. De plek van deze woningen heeft tevens 

invloed op de bereikbaarheid en belasting van de netwerken.
70

 

Mede door de opkomst van de elektrische fiets wordt een toenemend aandeel fietsers in het woon-

werkverkeer verwacht. Om die groei te faciliteren, en om automobilisten te verleiden de fiets te gebruiken, 

worden sinds enige jaren fietssnelwegen aangelegd. Over het gebruik en de effecten daarvan is nog weinig 

bekend.  

 

Effecten van klimaatverandering op infra zijn divers. Er wordt meer spoorvorming bij extreme warmte 

verwacht, meer problemen bij bewegende bruggen, vaker onderlopende wegen en tunnels bij intensieve 

regenbuien, een sterkere verweking of afkalving van de onderbouw (de ondergrond waarop infrastructuur 

wordt aangelegd) door verhoogde regenintensiteit; een sterkere inklinking van de onderbouw bij extreme 

droogte; − minder vorstindringing bij hogere wintertemperaturen. Zonder tijdig onderhoud kunnen grote 

hoeveelheden (regen)water, sneeuw en ijs de slijtage van het wegdek versnellen.
71

 

 

Op kortere termijn kan synchromodaal transport in potentie leiden tot een efficiëntere logistieke 

organisatie.
72

 Verder kan synchromodaal transport de modal split (waarschijnlijk van wegvervoer naar spoor 

en binnenvaart) en de concurrentiepositie van Nederland als doorvoerland beïnvloeden. Deze effecten zijn 

echter onzeker.  
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68

 KIM, 2016 
69

 Kim, 2015; CPB en PBL 2016 
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Infra overmorgen 

 

Het gebruik van het Hoofdwegennet stijgt met bijna 28% tot 2030 en met 50% in 2050 (CPB, PBL, 2016 

scenario hoog). Op het Onderliggend Wegennet (OWN) liggen de percentages 10 procentpunt lager. Groei 

in dal periode ligt hoger dan in de spitsen (spreiding). Tot 2020 wordt de verwachte groei van het 

wegverkeer nog voor een deel opgevangen door een uitbreiding van de wegcapaciteit. Het reistijdverlies 

kan echter ook dan al toenemen met in totaal 45 procent in vergelijking met 2014. 

 

Ook in de toekomst zullen steden mensen blijven aantrekken. Zowel bij hoge als bij lage groei. Hierdoor 

ontstaan nieuwe uitdagingen voor het mobiliteitsbeleid. Bij uitstek voor besluitvorming op lokaal niveau 

waarbij sprake kan zijn van samenwerking en medefinanciering vanuit het Rijk. 

De bereikbaarheid van stedelijke gebieden kan verder worden verbeterd door de integratie van rail en 

metro en/of tram. In bijvoorbeeld de Noordvleugel worden hier al verkenningen naar gedaan. Reizigers 

kunnen dan clusters van winkelen of werken direct bereiken i.p.v. dat moet worden overgestapt op een 

centraal station. Dit stelt aanvullende eisen aan de verbindingsinfrastructuur en vraagt om additionele 

investeringen.  

 

Door technologie zijn infrastructuur, weggebruikers en voertuig steeds meer met elkaar verbonden; door 

gebruik van slimme systemen langs de weg en door automatisering van voertuigen. In de toekomst gaat 

alle informatie naar het voertuig in plaats van de bestuurder. De bestuurder speelt in de toekomst een 

steeds kleinere rol omdat systemen dan met elkaar zijn gekoppeld.
73

 Nederland zit al in de koplopers groep 

wat betreft zelfrijdende auto’s
74

. De wens van Nederland is om  de internationale wet –en regelgeving aan 

te passen, zodat het sneller mogelijk wordt om zelfrijdende auto’s de weg op te laten.
75

  

Bureau Ronald Berger verwacht dat de opkomst van de zelfrijdende auto er als volgt uitziet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerder is geschetst dat de zelfrijdende auto in 2050 naar verwachting nog geen noemenswaardige invloed 

heeft op de gehele mobiliteit. Maar ontwikkelingen kunnen sneller gaan dan verwacht  De gevolgen van de 

zelfrijdende auto (onderzoek van KIM) zijn dan voelbaar op meerdere vlakken: 

- 85% minder files en opstoppingen bij VRI’s en kruisingen 

- 85% vermindering files en opstoppingen bij VRI's en kruisingen 

 

Platooning lijkt een van de eerste toepasbare mogelijkheden te zijn met behoorlijke impact op mobiliteit. Het  

kan de afstandskosten van wegvervoer verlagen. Lagere afstandskosten van wegvervoer zullen uiteindelijk 

leiden tot een andere modal split: meer wegvervoer, minder spoor en/of binnenvaart.  

 

                                                        
73 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst/inhoud/ontwikkelingen-in-voertuigen-en-op-de-weg 
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Infrastructuur kan ook breder worden bekeken, Zo is de ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS) in 

volle gang.
76

 Centraal staat het gemak van drempelloos en in optimale vrijheid kunnen kiezen hoe je reist. 

Dit vraagt om andere samenwerkingsvormen, nieuwe marktpartijen, een andere rol voor de overheid en 

slimmer gebruik van beschikbare data en IT. Onderstaande figuur schetst deze ontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Veiligheid 

Veiligheid vandaag  

Tot 2013 is het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop teruggebracht, terwijl het verkeer veel 

drukker is geworden. Wel nam het aantal ernstig gewonden toe, met name onder fietsers en voetgangers. 

In vergelijking met andere landen steekt de verkeersveiligheid van Nederland redelijk gunstig af.  

Daling van het aantal verkeersdoden in Nederland was onder andere het resultaat van: 

- toegenomen veiligheid door veiligheid toepassingen in de auto, zoals het gebruik van 

veiligheidsgordels, kinderzitjes en airbags 

- een infrastructuur die steeds meer ingericht is op kwetsbare groepen, zoals fietsers en voetganger, 

te beschermen (vb. rotondes, woonerven, drempels) 

- verlaging van snelheidslimiet op veel wegen (zones van 30 km/uur en 60 km/uur) 

- voorlichtingscampagnes om het gebruik van alcohol in het verkeer terug te dringen 

 

Helaas is er recent weer sprake van een trendbreuk. Zowel het aantal doden als het aantal gewonden stijgt 

weer. De cijfers over de laatste jaren dienen wel met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd 

(SWOV, 2014a). Zestig procent van alle ernstig gewonden zijn (e-)fietsers. Bij grofweg vijf van de zes 

gewonden was geen motorvoertuig bij het ongeval betrokken (SWOV, 2014b). 

 

De veiligheid van automobilisten verbetert sneller dan de veiligheid van fietsers en voetgangers, dankzij de 

veiligheidsvoorzieningen in auto’s
77. 

Het aantal fietsdoden blijft stabiel en het aantal in de categorie ‘overig’ 

vertoont een stijgende trend. Dit zijn voornamelijk verkeersdoden onder bestuurders van brommobielen, 

scootmobielen en (andere) invalidenvoertuigen. Over de korte termijn er zijn geen significante 

ontwikkelingen. Van alle ernstig verkeersgewonden in de ziekenhuisregistratie in 2014 was 38% 60 jaar of 

ouder. Dit zet de stijgende trend in het aandeel 60-plussers voort.
78

  

 

                                                        
76 http://telematicswire.net/mobility-as-a-service-maas-launches-first-on-demand-mobility-service-in-finland/ 77

 (SWOV, 2013) 

78
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79

 

 

 

Veiligheid morgen  

Wat doet de verstedelijking met veiligheid? Als er meer ‘kwetsbare’ groepen door de stedelijke 

agglomeraties gaan betekent dat enerzijds een kans op meer ongelukken, maar de autonomie van 

voertuigen in de toekomst kan dat weer compenseren.  

Voor de speedpedelec, waarmee 45 km per uur kan worden ‘gefietst’, geldt vanaf 1 januari 2017 dat een 

bromfietsbewijs, WA-verzekering en het dragen van een bromfietshelm verplicht is. Verder moet de pedelec 

dan zijn voorzien van een bromfietskenteken. Eind oktober 2015 waren er bijna 6.000 speedpedelecs 

geregistreerd in Nederland.
80

 

 

De toepassing van ITS (intelligente Transportsystemen) in het verkeer is in ontwikkeling. De huidige 

ontwikkeling van ITS is met name gericht op het verbeteren van het rijcomfort en de bereikbaarheid. Verder 

worden er systemen ontwikkeld zie zich richten op de verkeersveiligheid (zoals een alcohol en gordelslot). 

En er zijn systemen die niet direct ontwikkeld zijn voor de verkeersveiligheid, maar hier wel invloed op 

hebben. Bijvoorbeeld crouse control en dynamische route-informatiepanelen. Eventuele nadelen van ITS 

zijn verminderd aandachtniveau, te veel informatie, overschatting va het systeem en gedrag / effecten bij  

Niet gebruikers.
81

 

 
De vergrijzing van de mobiliteit leidt tot een toename van het aantal verkeersslachtoffers. Het 

ongevalsrisico bij ouderen is groter
82

 door medische aandoeningen en functiebeperkingen.
83

 Dit vereist 

nieuwe veiligheidsmaatregelen, waaronder het aanpassen van de verkeersinfrastructuur aan de toename 

van het aantal ouderen in het verkeer.  

 
De volgende tabel geeft de prognose aan voor het aantal fietsslachtoffers in 2020 en 2030. Naar 
verwachting zal het aantal verkeersdoden onder fietsers de komende 15 jaar dalen. Het aantal ernstig 
gewonden laat geen dalende trend zien. Uit model van SWOV blijkt dat het aantal ernstig 
verkeersgewonden zich met name ongunstig ontwikkelt voor fietsongevallen zonder motorvoertuig.

84
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85

 

 

 

The Internet of Things bestaat uit sensoren die gekoppeld zijn aan objecten die informatie en meldingen 

over zichzelf versturen. Dit kan benut worden om de vervoerssector efficiënter en veiliger te maken.
86

 

Door nieuwe technologieën worden reizigers beter voorzien in mobiliteits- en comfortbehoeften. Verder 

veranderen de nieuwe technologieën delen van het voertuigonderhoud. Hierdoor gaat softwarekennis een 

grotere rol spelen. De slimmere en hoogwaardige systemen vergroten de verkeersveiligheid. 
87

 

 

Veiligheid overmorgen 

Uit onderzoek van het nationaal verkeerskunde congres blijkt dat het effect van de high en full automated 

voertuigen op het totaal van de ongevallen relatief beperkt is. De high automated voertuigen kunnen voor 

ongeveer een kwart vermindering van het aantal ernstige ongevallen zorgen.  

 

En de full automated voertuigen kunnen zorgen voor een vermindering tot ongeveer een derde van het 

aantal ernstige ongevallen. Bij een derde van de ernstige ongevallen is langzaam verkeer betrokken. 

Ondanks dat de zelfrijdende auto’s hier op anticiperen kunnen de systemen in de auto’s hier maar beperkt 

op anticiperen. Dit past bij het beeld van de laatste jaren dat de grootste daling van de slachtoffers 

plaatsvindt onder inzittenden van een personenauto. Automated voertuigen kunnen ongevallen voorkomen, 

maar een grote groep van de ongevallen is niet te voorkomen met een geautomatiseerd voertuig, door de 

betrokkenheid van langzaam verkeer. Verder zal er zolang er nog geen fuly automated auto’s zijn een 

overdracht plaatsvinden tussen het ‘ stuur’ van de auto en de bestuurder. Dit brengt risico’s met zich mee. 
88

 

 

Volgens onderzoek van TNO kan de ernst van hoofdletsel met een factor van vijf afnemen door gebruik van 

een fietsairbag in auto’s. Op dit moment bestaat er ook al een fietsairbag die de fietser kan dragen. Een 

soort sjaal die reageert op een ongeluk en zich dan opblaast.  

 

De zelfrijdende auto kan uiteindelijk ook een bijdrage leveren aan de veiligheid. Een grotere groep 

mensen kan gebruik (blijven) maken van de auto. Dit geldt met name voor de groep 65+ waarvan het aantal 

50% sneller groeit dan rest van de bevolking en er relatief veel ongelukken plaatsvinden. In algemene zin 

kan de zelfrijdende auto in de toekomst leiden tot 90% minder ongelukken op de weg die eerder werden 

veroorzaakt door menselijk falen.
89
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2.4 Energie 

Energie vandaag 

Zou de Club van Rome vandaag een zelfde rapport uitbrengen, dan zou dat weinig anders zijn dan het 

rapport uit 1970. De vraag naar grondstoffen is in de afgelopen eeuw explosief gestegen. De 

wereldbevolking is 34x meer materialen gaan gebruiken, 27x meer mineralen, 12x meer fossiele 

brandstoffen etc. Er is sprake van klimaatverandering en een dreigende grondstoffenuitputting. Daarbij 

komt 90% van de 54 kritische materialen die Europa, en daarmee Nederland, nodig heeft uit China.
90

 De 

groei in de olieproductie van de afgelopen jaren is vrijwel in zijn geheel te danken aan de schalie-

olieproductie van de VS
91

.  

 

Duurzame energie 

5,5% van onze energie (Nederland) komt uit hernieuwbare bronnen als wind, zon, algen, daar waar het 

Europees gemiddelde 16% is.  

 

In februari 2016 stonden er 19.200 oplaadpunten in Nederland, een verdubbeling ten opzichte van 2014. 

Ook het aantal snel laadpunten groeit snel. Op dit moment is het aantal oplaadpunten voor elektrische 

auto’s echter onvoldoende om de Nederlandse ambitie die voor 2020 is gesteld te behalen. Fastned gaat 

langs de Nederlandse snelwegen 130 snel laadstations realiseren. Hiermee zal Nederland koploper worden 

op het gebied van snel laden
92

.  

 

De transitie naar duurzame energie is nodig in relatie tot klimaatdoelen. Het wegverkeer is op het land een 

grote  bron van emissies. Wel is sprake van daling bij alle verkeersemissies, sinds 2011 ook bij CO2. De 

bijdrage van verkeer aan buitenluchtconcentraties van NO2 en fijnstof neemt af. Bij alle stoffen, met 

uitzondering van SO2 (waar zeevaart grootste bijdrage leverde), leverde het wegverkeer in absolute zin de 

grootste bijdrage aan de emissiereducties. In 2014 werd duidelijk dat het rijden in een schone en zuinige 

auto geen hype is, maar een blijvende trend:  

 Het aantal schone en zuinige personenauto’s (hybride, plug in hybride, CNG en elektrische auto’s), 

groeide met 26.000 tot 170.000.  

 7% van de nieuw verkochte personenauto’s was schoon en zuinig.  

 Het aantal CNG auto’s is bijna verdubbeld. 

 De plug-in hybride is ook in 2014 de meest verkochte schone en zuinige personenauto
93

. 

Echter, met ingang van 1 januari 2017 wordt in Nederland alleen nog volledig elektrisch rijden fiscaal 

gestimuleerd.
94

 Het is nog niet duidelijk wat het effect hiervan zal zijn.  

Energie morgen 

Ondanks de intensivering van de opschaling van het gebruik van duurzame energie (water, zonne, wind, 

bio-energie) zal in 2020 slechts 10% van de werelds’ stroomproductie uit duurzame energie bestaan.
95

 De 

schatting voor 2040 is 17%.  

Voor de Nederlandse situatie is verplicht gesteld door de Europese richtlijn Hernieuwbare Energie dat in 

2020 het aandeel hernieuwbare energie in vervoer op 10% moet liggen. Dit percentage zal naar 

verwachting met name waargemaakt worden met de inzet van biobrandstoffen.  

Hernieuwbare energie neemt wereldwijd fors toe (4,6% per jaar) de komende 25 jaar, maar dan nog is het 

aandeel hernieuwbare energie in totale productie straks 17% (McKinsey).  

De kostprijs van duurzame energie is een goede indicatie van de ontwikkeling van de verschillende soorten 

duurzame energie. Met name de kostprijs van zonne-energie is de afgelopen jaren scherp gedaald en deze 

daling zal doorzetten. Ook de kostprijs van windenergie zal dalen, zowel op land als op zee.  
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Om de doelstelling van 10% te behalen zal er een groei van 65% gerealiseerd moeten worden
96

. 

Om de groei van elektrische auto’s te ondersteunen is in de brandstofvisie van het Rijk als doel gesteld om 

in 2020, 70.000 publieke oplaadpunten in Nederland te hebben. Dit betekent grofweg dat in 2020 op de 3 

elektrische auto’s 1 publiek oplaadpunt aanwezig zal zijn. Ideaal is  iedere 150 km een vulpunt voor auto's 

die op aard-/groengas (CNG) rijden in 2025. Voor LNG zou er minstens iedere 400 km een vul punt moeten 

zijn in 2025. Door verschillende exploitanten van groen gas vulpunten is eerder aangegeven dat een 

netwerk van circa 250 locaties nodig is in Nederland voor een dekkend netwerk
97.

 CE Delft verwacht dat in 

2020 er meer biodiesel wordt ingezet dan biobenzine, met name in trucks en bestelbusjes.
98 

De 

bijmengverplichting zal er voor zorgen dat in 2020 9% van de brandstof uit biobrandstof zal bestaan 

(tegenover 4,31% in 2011).
99 

 

 

Door de toenemende vraag naar grondstoffen als gevolg van de groeiende wereldbevolking en 

middenklasse (3 biljoen in de komende 2 decennia, met name afkomstig uit India en China)
100

, zullen 

bijvoorbeeld metalen die nodig zijn voor dynamo’s en elektromotoren duurder worden.  

Elektrische auto’s zullen mede daardoor eerder duurder worden dan goedkoper. De prognose is dat in 2040 

35% van de verkochte auto’s elektrisch zal zijn (meer dan 90x zoveel als in 2015). Het elektriciteitsnet zal 

dan wel verder moeten worden aangepast om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.
101

 

Naast auto’s op batterijen staat ook waterstof in de belangstelling als brandstof voor auto’s. Met name voor 

dunbevolkte gebieden zou waterstof beter in het gebruik zijn dan batterijen.
102

 Met een actieradius van 500 

km komen waterstofauto’s op dit moment verder dan elektrische auto’s. Hiervoor zijn investeringen nodig in 

de (vul) infrastructuur. In februari 2016 waren er slechts 3 waterstof tankstations.
103

 Bij waterstof geldt wel 

dat er nog een reactie toevoer van energie (elektriciteit) nodig. Alleen wanneer deze elektriciteit door middel 

van duurzame energie wordt opgewekt, is ook de toepassing van waterstof als alternatief voor benzine en 

diesel duurzaam te noemen. Daarmee is waterstof dus geen energiebron, maar een energiedrager, of 

medium. 

Energie overmorgen 

Na 2020 zal het aandeel zonne-energie in de duurzame energiemix blijven groeien. De groei in het 

segment windenergie moet dan met name komen van offshore windmolens
104

. De leercurve in deze sector 

zal na 2020 zorgen voor een substantiële daling van de kostprijs. Mede door deze ontwikkeling is de 

verwachting dat de CO2 uitstoot van het Nederlandse verkeer ook na 2030 blijven dalen. Deze afname is 

vooral het gevolg van Europese CO2-normering voor nieuwe personen bestelauto’s en de verplichte 

bijmenging van biobrandstoffen.
105

 Frost & Sullivan verwachten dat de combinatie van slimme auto’s, 

slimme wegen en steden zal leiden tot minder en efficiëntere ritten. Dit zou een wereldwijde verlaging van 

private ritten met 360 biljoen kilometers kunnen zijn. 
106

 Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog 

auto’s verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. 
107

  

In een wat breder perspectief beschrijven Hofkes en Verbruggen
108

enkele prikkels/voorwaarden om groene 

doorbraaktechnologieën te stimuleren: 

1. Commitment. De overheden (en EU) werkt met geloofwaardige lange termijndoelstellingen richting 

markt en kennisinfrastructuur.  

2. Vergroenen van heffingen, subsidies en regelgeving  

3. Publiek-privaat gefinancierde programma’s neerzetten die transformatie in gang zetten 

4. Forcerende regelgeving, bijvoorbeeld ten gunste van start-ups.  

De zelfrijdende auto kan uiteindelijk resulteren in 23% - 39% efficiënter gebruik van brandstoffen (KiM).  
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2.5 Betalen en financiering 

Betalen vandaag  

Nog niet heel veel Nederlanders maken via hun werkgever gebruik van nieuwe vormen van automobiliteit, 

zoals autodelen, autoreisdelen, zakelijke deelauto, private leasing of een mobiliteitsbudget. 1,2% maakt 

gebruik van een mobiliteitsbudget en 0,5% van autoreisdelen. Oorzaak hiervan is onder meer de 

onbekendheid. Hier ligt nog een groot potentieel. Uit onderzoek blijkt dat 60% niet eerder heeft gehoord van 

autoreisdelen of zakelijke deelauto. Private lease is wel bekender, daar heeft 74% al eens van gehoord en 

weet 48% wat het ongeveer inhoudt.
109

 

 

De deelauto is wel in opkomst. In maart 2014 waren er 11.210 deelauto’s. Ten opzichte van 2013 is dit een 

groei van 113 procent. Utrecht is de gemeente met de meeste deelauto’s. Verwachting is dat het de 

komende jaren meer groeit. Verder blijkt dat autodelers vaker het OV en de fiets pakken.
110

 In Nederland 

zijn 1,3 miljoen mensen bereid om hun auto te delen.
111

 Onderzoek van KIM geeft daarentegen wel aan dat 

het lastig is de ontwikkeling van autodelen te voorspellen, omdat mensen die nu enquêtes invullen zich 

vaak nog niet goed kunnen voorstellen wat de vraag inhoud.
112

 

 

In 2015 kopen 11,1 miljoen Nederlanders online en neemt het aantal aankopen via internet met 17% toe 

(detailhandel plus 2,5%)
113

.  

 

In veel Europese landen zijn de belastingen (BPM, MRB en accijnzen) op auto’s de afgelopen 15 jaar 

sterker CO2 afhankelijker geworden. Vooral aanschafbelasting is effectief, waarschijnlijk omdat ze ook 

direct voelbaar zijn. De analyse is wel gericht op particuliere aanschaf, terwijl helft van nieuwe auto’s in de 

EU leasewagens zijn.
114

 

 

Betalen en financiering (over)morgen  

Vanaf 2017 gelden er nieuwe bijtellingstarieven. Namelijk 4% fiscale bijtelling voor auto’s die geen 

schadelijke stoffen uitstoten en 22% voor alle overige leaseauto’s. De fiscale stimulering van de hybride 

lease auto wordt tussen 2017 en 2020 afgebouwd. Volledig elektrische auto’s worden helemaal vrijgesteld 

van MRB en BPM.
115

 

 

In veel Europese landen zijn de belastingen (BPM, MRB en accijnzen) op auto’s de afgelopen 15 jaar 

sterker CO2 afhankelijker geworden. Vooral aanschafbelasting is effectief om de koop van duurzamere 

voertuigen te bespoedigen, waarschijnlijk omdat ze ook direct voelbaar zijn. Analyse is wel gericht op 

particuliere aanschaf, terwijl helft van nieuwe auto’s in de EU leasewagens zijn.
116

 

 

Om de Europese klimaatdoelen binnen bereik te brengen, moet de personenautomobiliteit CO2 -neutraal 

worden.
117

 Een dergelijke transitie gaat gepaard met grote kosten.. Doordat elektrische auto’s naar 

verwachting relatief duur blijven, zal het autobezit dalen en zullen de opbrengsten uit de aanschafbelasting 

afnemen. Verder is de energieheffing op elektriciteit verhoudingsgewijs lager dan de accijns op benzine en 

diesel. Bij ongewijzigd beleid zullen de overheidsinkomsten jaarlijks 5 tot 7 miljard euro lager zijn dan nu De 

transitie naar elektrisch rijden kost niet alleen de overheid veel geld, maar ook een groot deel van de 

automobilisten zal met stijgende kosten worden geconfronteerd.  

 

                                                        
109

 http://downloads.gfk.nl/marketing/GfK-Automotive-Mobiliteitsconcepten-e.pdf 
http://www.gfk.com/nl/insights/press-release/consument-maakt-nog-nauwelijks-gebruik-van-nieuwe-automobiliteitsconcepten/ 
110

 http://kpvvdashboard-4.blogspot.nl/2014/10/trendbericht-2014.html 
111

 http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/03/auto-staat-23-uur-per-dag-geparkeerd 
112

http://www.vzr.nl/app/webroot/userfiles/files/Website%202015/Bijlage%201%20Mobiliteitsbudget%20generatie%202.pdf 
113

 – Thuiswinkel, 2015 
114

 Michielsen, Van den Bijgaart, Gerlagh en Nijland in ESB, augustus 2016 
115

 http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers 
116

 Michielsen, Van den Bijgaart, Gerlagh en Nijland in ESB, augustus 2016 
117

 http://www.bna.nl/wp-content/uploads/2016/02/PBL_2012_Elektrisch-rijden-in-2050_500226002.pdf 

http://downloads.gfk.nl/marketing/GfK-Automotive-Mobiliteitsconcepten-e.pdf
http://www.gfk.com/nl/insights/press-release/consument-maakt-nog-nauwelijks-gebruik-van-nieuwe-automobiliteitsconcepten/
http://kpvvdashboard-4.blogspot.nl/2014/10/trendbericht-2014.html
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/03/auto-staat-23-uur-per-dag-geparkeerd
http://www.vzr.nl/app/webroot/userfiles/files/Website%202015/Bijlage%201%20Mobiliteitsbudget%20generatie%202.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers
http://www.bna.nl/wp-content/uploads/2016/02/PBL_2012_Elektrisch-rijden-in-2050_500226002.pdf


 24 

De normstelling bij auto’s en tariefdifferentiatie om CO2 te reduceren worden door theorie ondersteund als 

het gaat om de efficiëntie van het instrument maar vanuit de empirie is er minder bekend over de 

effectiviteit.
118

   

 

Van der Ploeg
119

 pleit voor een heroriëntatie om groene groei mogelijk te maken. Hij benoemt de volgende 

punten:  

 schaf subsidies op fossiele brandstoffen af 

 subsidieer hernieuwbare energie, maar alleen bij markt falen 

 belast niet energie, maar belast de CO2 uitstoot 

 vervang specifieke subsidies door generieke R&D subsidies 

 organiseer veel meer durfkapitaal 

 maak waar mogelijk beleggingen CO2-proof 

 

Nieuwe technologie zal worden ingevoerd als de productiekosten (privaat) lager zijn /worden dan die van 

bestaande technologie. Belastingen en subsidies beïnvloeden de private productiekosten en kunnen 

introductie versnellen, maar kunnen ook verstorend werken bij verkeerde (te specifieke) toepassing.  

 

Er wordt in het OV – geëxperimenteerd met betalen met bankpas en de mobiele telefoon, eerst kleinschalig 
en nu iets grootschaliger, maar nadrukkelijk als experiment.  
 

Voor de financiering van nieuwe infra wordt er steeds vaker een bijdrage gevraagd vanuit de regio. 

De Rijksoverheid betaalt dan een bedrag dat word gebaseerd op de economisch beste variant van het 

project, dus niet noodzakelijk één met volledige inpassing. In de realisatie wordt wel gekozen voor een 

variant met deze inpassing en de regio draagt de meerkosten. Bijvoorbeeld: bij de nieuwe verbinding A13-

A16 in Rotterdam betaalt de regio 10% van de totale aanlegkosten, onder meer ter financiering 

van een tunnel (inpassing).  

 

In enkele verkiezingsprogramma’s
120

 komt de wens om mobiliteitsgedrag te beïnvloeden weer naar voren, 

met name door te betalen naar gebruik. Het spreiden van reizigers over de tijd kan een effectief middel zijn 

tegen files en overvolle treinen: het leidt namelijk tot betere benutting van het bestaande netwerk. Een 

voorbeeld van dergelijk beleid is het beprijzen van wegkilometers
121

 om congestie te verminderen. Een 

ander voorbeeld is de aanpassing van de OV-studentenkaart (met name het weekabonnement) om het 

aandeel studenten in de spits te reduceren en zo het probleem van overvolle treinen aan te pakken. De 

uitvoerbaarheid van gedragsmaatregelen hangt echter vaak af van de beschikbaarheid van voldoende 

ontwikkelde technologieën. Bij een flexibele congestieheffing moeten mensen bijvoorbeeld op elk moment 

informatie kunnen krijgen over de kosten van hun reis. Ook de sociale randvoorwaarden zoals flexibiliteit 

van werk- en schooltijden spelen een rol. 

 

Bij een congestieheffing
122 

wordt een belasting geheven op het binnenrijden van een zone, waarbij de 

omvang van de zones varieert, van kleine gebieden in sommige stadscentra tot grotere stedelijke gebieden. 

De tolheffing varieert eveneens naar de tijd van de dag, in de spits wordt een hogere heffing geheven dan 

buiten de spits. Een congestieheffing zorgt voor een afname van het aantal voertuigen in de zone, met 

name in de eerste periode. Ook zorgt het voor een afvlakking van de spitsperiode, waarbij het verkeer 

buiten de spits toeneemt en neemt in veel gevallen de hoeveelheid verkeer net buiten het heffingsgebied 

toe, afhankelijk van de wegenstructuur.  

 

In Nederland zal in 2020 sprake zijn van tolheffing (Blankenburgtunnel en verlengde A15, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van moderne technologie (geen tolpoortjes)  
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Een belangrijke investeringsopgave ligt in de bereikbaarheid van steden. Dit gaat samen met hoge 

(inpassings-)kosten door de bestaande hoge dichtheid van bebouwing en een gebrek aan ruimte voor 

wegverbreding, en met eventuele negatieve effecten zoals geluidsoverlast of uitstoot van schadelijke 

stoffen. Hier staan potentieel grote baten tegenover doordat een groot aantal mensen gebruik maakt van 

het netwerk. Adressering van stedelijke mobiliteitsvraagstukken vraagt daarom vaak om een 

combinatie van maatregelen en vervoerwijzen. In Stockholm, Londen en enkele andere steden is 

bijvoorbeeld een cordon toll geïntroduceerd: een heffing op autoverkeer binnen de 

stadsgrenzen. Dit heeft de steden autoluwer gemaakt. Om tegelijkertijd de bereikbaarheid te 

waarborgen, waren er echter aanzienlijke investeringen in openbaar vervoer nodig. 

Stedelijke bereikbaarheid is tevens bij uitstek een onderwerp waar besluitvorming op lokaal 

niveau voor de hand ligt en waar sprake kan zijn van samenwerking en medefinanciering 

vanuit de kant van het Rijk
123 

 

 

Betaaltechniek 

Vier van de grootste banken van de wereld gaan gezamenlijk een nieuwe digitale valuta creëren. UBS, 

Deutsche Bank, Santander en BNY Mellon willen de munteenheid al in 2018 lanceren. Dat kondigden ze 

recent aan in The Financial Times
124

. Dit zou een nieuwe munt kunnen creëren.  

De banken willen de munt vooral gebruiken voor de onderliggende blockchain-technologie. Blockchain is 

een techniek (zoals bij de Bitcoin) waarmee transacties in digitale munteenheden worden gecontroleerd en 

geregistreerd. De belofte van blockchain is dat die gebruikt kan worden voor het automatisch registreren en 

controleren van allerlei soorten transacties; van financiële overboekingen tot het betalen van taxiritjes. De 

huidige toepassingen van blockchain zijn nog zeer experimenteel en het is vooralsnog erg onzeker of de 

grote beloftes gaan uitkomen. Maar als dat gebeurt, kan dat betekenen dat derde partijen die nu nog nodig 

zijn voor het borgen, registreren en controleren van transacties en contracten, zoals banken en notarissen, 

(deels) overbodig worden.  

 

Nieuwe methoden ontstaan door samenwerken en concurrentie. Het voorbeeld dat de Europese 

Commissie vaak aanhaalt is Ideal, dat op initiatief van Thuiswinkel.org is ontstaan en waaraan al circa 70 

aanbieders (banken en betaalinstellingen) zijn verbonden.  

 

Er ontstaat een nieuwe ordening door nieuwe toetreders. Zo hanteert Uber prijzen die stijgen wanneer de 

vraag toeneemt (zoals bij slecht weer) terwijl bij taxi’s de prijzen vast staan. Onderzoek laat zien dat het 

aanbod en het aantal ritten op regenachtige dagen bij Uber toeneemt, het aantal gewone taxiritten niet. 

Piekprijzen zijn effectief om het arbeidsaanbod te verhogen.
125
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III. Versnellers van verandering  
 
 
Langetermijnplanning wordt steeds moeilijker als externe technologische veranderingen in een steeds 
sneller tempo plaatsvinden

126
. De in deel 1 beschreven trends en ontwikkelingen worden gevoed door 

enkele drivers, door katalysatoren die ervoor zorgen dat we steeds maar weer en steeds sneller 
veranderen. Innovaties gaan sneller en de daarmee gepaard gaande veranderingen idem, ook in mobiliteit 
en transport. Zo hebben Amazone en DHL pilots uitgevoerd om pakketbezorging per drone te 
verwezenlijken. De Amazone drone is in staat pakketten tot 2,3 kg binnen 30 minuten te verzenden naar 
een klant in de binnenstad (Logistiek.nl, 2014). De DHL-drone, de “parcelcopter” kan volledig autonoom 
vliegen, zonder tussenkomst van een bestuurder/piloot en doet dat op een snelheid van 65 km/h (DHL, 
2015). Een drone biedt in potentie veel voordelen: sneller en tot vijf keer goedkoper vervoeren dan 
transport per vrachtwagen, de mogelijkheid op zonne-energie of andere niet-fossiele brandstoffen te 
vliegen, lokale congestie verminderen en de luchtkwaliteit en leefbaarheid van steden verbeteren. Er 
moeten echter nog veel barrières overwonnen worden. De veiligheid zal aangetoond moeten worden, wet- 
en regelgeving dient te worden aangepast en ook de maatschappij zal tijd nodig hebben voordat 
pakketdistributie met drones volledig geaccepteerd is. Toch zijn drones en andere ontwikkelingen, zoals 
pakketbezorging via taxiplatforms als UberCargo (UBER.com, 2015), interessant. En ze hebben de nodige 
invloed op de benutting van de infrastructuur. 
 
Voorbeeld - 1 

 
In Kopenhagen heeft het bedrijfje Bikway een alternatieve manier bedacht voor het aanleggen van wegen. Vooralsnog 
beperkt Bikway zich tot fietspaden, maar het idee kan later ook toegepast worden voor autowegen. Men zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat er zo snel mogelijk betaalbare fietspaden in een nieuwe woonwijk komen te liggen, die 
uitdrukkelijk een bètastatus hebben. De fietspaden bestaan uit goedkope lichtgewicht demontabele platen die, na een 
uurtje training, door twee mensen neergelegd kunnen worden en aan de grond verankerd. De truc is om zo snel 
mogelijk intuïtief een route aan te leggen, zonder uitvoerige planning vooraf, en vervolgens te kijken hoe het fietspad in 
de praktijk functioneert.  

 

 
In deze paragraaf beschrijven we enkele van deze drivers. Deze paragraaf is minder gebaseerd op 
onderzoek en meer op waarnemingen en interpretaties van onderzoek. De voorbeelden –bedoeld ter 
inspiratie voor de verdere visievorming- zijn afkomstig van Aslander en Witteveen (Nooit af, 2016).  
 

Katalysator 1: Big Data 

 
De afgelopen jaren is in grote mate informatie beschikbaar gesteld aan de markt,  in een open source-
omgeving. Zo kwamen in de zomer van 2014 alle vierendertighonderd dataverzamelingen van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek als open data beschikbaar. 14 miljard data!! waarmee entrepreneurs, app-
bouwers en burgers hun voordeel kunnen doen, door nieuwe gebruiksmogelijkheden voor deze informatie 
te bedenken. 
 
Tot enkele jaren geleden werkten bedrijven vaak met bedrijfssoftware die slechts moeizaam gekoppeld kon 
worden met externe databronnen. Het wordt nu steeds gemakkelijker om (near) real-time data ter 
beschikking te krijgen en om data uit diverse bronnen en kanalen te combineren. Al deze “big data” bieden 
nieuwe mogelijkheden om logistieke processen in te richten. Zo kan een Transport Management Systeem 
(TMS) gekoppeld worden aan een externe weer-database of file-index. Deze data-bronnen kunnen ingezet 
worden om betere voorspellingen te doen over de verwachte reis- en aankomsttijd van een vrachtwagen. 
Zo kan personeel en materiaal beter gepland worden, gaan brandstofverbruik en emissies omlaag, en 
neemt de efficiency en kwaliteit van de dienstverlening toe. In de logistieke sector zie je verschillende 
datagedreven innovaties tot stand komen. Bedrijven kunnen door samenwerking in de logistiek de 
totale kosten in de keten verlagen, duurzamer werken en meer flexibiliteit en een betere dienstverlening 
bieden

127
 

 
Data is de belangrijkste grondstof voor deze eeuw. Steeds meer komt beschikbaar en opslag wordt 
goedkoper, combinaties worden steeds slimmer. Databedrijven lijken zelf ook nog niet precies te weten wat 
ze ermee kunnen, alleen dat het heel veel waard is.  
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Kijk naar wat Google allemaal ontwikkeld op dit moment tot en met zelfrijdende auto’s, pakketdiensten, etc. 
Google bestaat pas sinds 1998. Steeds vaker zijn mensen actief in een wereld die ze nauwelijks kennen, 
zoals analisten in de voetbalwereld. The internet of things verbindt data met apparaten en biedt slimme 
toepassingen. Zoals een rookmelder die een sms of app stuurt naar de brandweer als ie afgaat als je niet 
thuis bent. Vaak komen dit soort slimme toepassingen van buiten de eigen branche. Uiteindelijk gaan de 
apparaten rechtstreeks met elkaar gaan praten. Dat wordt bedoeld met ‘the internet of everything’. 
Technologisch wordt dat al haalbaar als rond het jaar 2020 de eerste G5-netwerken zullen komen. Met G5-
netwerken wordt internet 1000 keer zo snel als met G4. 
 
Wat betekent dit voor (het bestaansrecht van) organisaties, afdelingen en mensen? 'In gesimplificeerde 
vorm: als een sensor in onze auto weet dat we nieuwe remblokjes nodig hebben en als die sensor dan zelf 
overlegt met de computer van onze autodealer en volautomatisch een reparatie inboekt, heeft die dealer 
dan nog wel een werknemer nodig die zich fulltime bezighoudt met de planning van de werkplaats?' 
De ontwikkelingen gaan snel, heel snel, in een veel sneller tempo dan de technologische ontwikkelingen in 
de vorige eeuw. De wijze waarop we de wereld hebben georganiseerd, lijkt hier nog totaal niet op 
voorbereid.  
 

Katalysator 2: 3-D Printing 

 
Het lijkt nog een hype, maar 3-D Printing gaat de wereld mogelijk sterk veranderen. In verschillende studies 
blijkt dat er verschillende hoofdscenario’s te onderscheiden zijn (Carolan, 2012), afhankelijk van hoe de 
maatschappelijke en bedrijfsmatige interesse zich ontwikkelt. Als zowel bedrijven als consumenten 3D-
printing links laten liggen, blijft 3D-printing een manier om prototypes te ontwikkelen, maar zal het verder 
een niche-gebied zijn. De impact op de wereldwijde logistieke stromen zal dan ook klein zijn. Maar als we 
de hype moeten geloven en 3D-printing blijft zich koortsachtig ontwikkelen, dan komen we in het scenario 
dat alles en iedereen gebruikmaakt van 3D-printing: Lokale Productie. Je zult 3D-printers vinden thuis in de 
studeerkamer, op school, op het werk en in professionele printcenters. In dit scenario gaan mensen bestek, 
balpennen en allerlei andere kleine producten, die typisch massa geproduceerd worden (vaak ver weg) in 
het opeens lokaal 3D-printen. De impact op het wereldwijde vervoer zal groot zijn, waarbij veel meer ruwe 
(print)grondstoffen vervoerd zullen worden, terwijl de hoeveelheid hoogwaardigere halffabricaten af zal 
nemen.  
bureaubladfabriek 
De impact van 3d-printing staat nog aan het begin. Waar big data ervoor zorgt dat ‘Internet is cutting out the 
middle man’ (makelaars, tussenpersonen en ‘dozenschuivers’) kan de opkomst van 3D-printing in theorie 
de hele bedrijfstak Industriële Productie een middle man worden. Een 3D-printer kan al tien huizen per dag 
aan, van gerecycled betonafval. Medio 2014 waren we al in staat om te 3D-printen in tweehonderd 
verschillende materialen; van titanium tot rubber, plastic, glas, keramiek, leer en chocolade. Als je een 
voorwerp kunt scannen, digitaliseren, mailen, en drie seconden later aan de andere kant van de wereld 
kunt uitprinten, heeft dat ingrijpende economische en maatschappelijke implicaties. En met een grote 
impact op mobiliteit.   
 

Katalysator 3: delen (Sharing)  

 
Een groeiende onderstroom in de maatschappij is bezig de deeleconomie gestalte te geven. Waarom zou 
iedereen een boormachine moeten bezitten, als je maar een of twee keer per jaar een gat wil maken in je 
muur? Bedrijven zijn de deeleconomie massaal aan het ontdekken, als ook de overheid, maar die noemt 
het ‘de participatiemaatschappij’.   
 
ING stelt dat deeleconomie  om 40 miljoen gaat, Aslander en Witteveen om 40 miljard: 'De ene gaat over 
economie: over goederen en diensten, over producenten en consumenten. De andere gaat over 
boekhouding: over geld, financiën, spreadsheets, tabellen en grafieken, jaarverslagen en begrotingen. 
Beide werelden gaan steeds meer uit elkaar lopen. ING definieert deeleconomie klein: het is tegen betaling 
en komt tot de conclusie  dat de impact op de groei van de economie (bbp) nu nog nihil is. 
Aslander en Witteveen stellen echter dat het niet te meten is, omdat er veel ‘gratis’ wordt gedeeld (waar 
producten eerst werden gekocht en terugkwamen in het BBP is dat nu dus niet meer het geval). Maar het is 
wel degelijk een wezenlijk onderdeel van de economie. Het gaat namelijk over dingen van waarde, die 
circuleren onder consumenten.  
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In Duitsland groei carsharing explosief, jaarlijks tot bijna 35 procent. Steeds meer Duitsers stappen af van 
he traditionele autobezit en gaan over tot een andere manier van mobiliteitsbewegingen als carsharing en 
private lease.
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 De geschatte groei van carsharing wereldwijd  tot 2020 wordt geschat op 30% per jaar. 

129
 

Autodelers maken vaker gebruik van het OV voor hun woon-werkverkeer dan niet-autodelers (30% 
tegenover 10%) en hebben vaker een OV-abonnement (65% tegenover 35%) (Bron: Profiel autodelers, 
CROW/ KpVV). Effecten: 

- Dit kan er toe leiden dat er minder auto’s verkocht worden en krimp van het wagenpark.
130

 
- Door minder autobezit daalt de hoeveelheid CO2 uitstoot, met ongeveer 8 tot 13% 
- Minder parkeerruimte nodig, naar schatting kan er 120.000m2 aan ruimte bespaard worden 
- Mckinsey schat dat in 2030 1 op de 10 verkochte auto’s een deel auto zal zijn en ziet daarnaast 

een significante groei in het ‘fit for purpose’ marktaanbod.
131

 
 
 
Voorbeeld -2 zelfrijdende auto (Aslander en Witteveen, 2016) 

 
Het zal nog even duren, maar wat er dan gebeuren kan is enorm. De lijst met mogelijke gevolgen is bijna 
onuitputtelijk. Een kleine selectie: het rijbewijs zal wel worden afgeschaft. Met als gevolg dat alle rijscholen kunnen 
sluiten. Maar ook het cbr. Als het rijbewijs verdwijnt, verdwijnt ook de minimumleeftijd om te rijden. Scholieren 
kunnen met de auto naar school.  
Zo’n auto maakt natuurlijk geen verkeersovertredingen. Dus de 1 miljard euro die het CJIB jaarlijks binnen haalt, 
vervalt. Maar dat betekent ook aanzienlijk minder inkomsten voor het postbedrijf dat al die enveloppen met de 
verkeersboetes bezorgt. Het kantoormeubelbedrijf dat het kantoor van het CJIB onlangs inrichtte voor gemiddeld 
4500 euro per werkplek, is zijn beste klant kwijt. Ook de leveranciers van flitspalen en trajectcontrolekastjes 
worden werkloos. Gemeentes die nu een kwart van hun inkomsten uit parkeergelden halen, krijgen een 
begrotingsprobleem. Want wie gaat dan zijn auto nog voor 5 euro per uur parkeren, als je ook op het dashboard 
kunt intoetsen dat hij maar even terug moet rijden naar buiten de stad, om daar een paar uur te wachten? 
 
Als die auto zo slim is dat hij geen verkeersovertredingen 'maakt, maakt hij ook geen aanrijdingen. Dat vinden de 
autospuiterijen vast niet leuk. Autoschadeverzekeringen verliezen omzet. Ze kunnen alleen nog polissen verkopen 
tegen autodiefstal. Reclamebedrijven die billboards langs de snelweg plaatsen hebben hun langste tijd gehad. 
Want de inzittenden van de onbemande auto kijken nauwelijks nog door het raam. Taxibedrijven kunnen blijven 
bestaan, ze hebben alleen geen chauffeurs meer in dienst. Zij worden dus eigenlijk gewoon autoverhuurbedrijven. 
De markt voor autoverhuur zou wel eens flink kunnen groeien. De psychologische beleving van autorijden 
verandert wanneer de autobezitter niet meer zelf achter het stuur zit.  
Autogebruik wordt belangrijker dan autobezit. Hierdoor neemt het totaal aantal auto’s in omloop af. Deze auto’s 
hoeven ook nog eens minder afstand van elkaar te houden, want de onbemande auto hoeft geen rekening te 
houden met een onoplettende chauffeur die een langere remweg nodig heeft. Dus er is per auto minder vierkante 
meter asfalt nodig, en er zijn ook nog eens minder auto’s.  

 

  
Vooral in drukke, stedelijke gebieden zullen vervoerdeelconcepten een toenemende rol gaan spelen. 
Mensen zullen steeds meer zelf hun mobiliteitsbehoeften gaan invullen. Mensen zullen steeds meer een 
vervoermiddel op maat kiezen. Ze zullen hun eigen mobiliteit via internet en mobiele diensten organiseren. 
Daardoor zal er geen noodzaak zijn een vervoersmiddel in eigen bezit te hebben. Het bezit van voertuigen 
zal verschuiven naar het gebruik van voertuigen. Het gegeven dat mensen in toenemende mate flexibel 
gaan werken versterkt de behoefte om zelf te bepalen wanneer en op welke wijze mensen hun mobiliteit in 
gaan vullen. De opkomst van mobiliteitsbudgetten versterkt deze ontwikkeling. 
De opkomst van deelconcepten opent een nieuwe markt voor voertuigaanbieders en voor aanbieders van 
totale mobilteitsconcepten.  
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 bron:Silicon Canals, november 2015: http://siliconcanals.nl/startups/sharing-economy/de-opkomst-van-de-deeleconomie/ 
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Katalysator 4. Flexibilisering en keuzevrijheid 

 
De individualisering zet verder door, mede gesteund door de technologische ontwikkelingen. Het individu 
wordt de maat der dingen. Social media spelen een steeds grotere rol in de representatie van het individu. 
Mensen worden niet langer gerepresenteerd in vaste groepen, maar in verschillende, vaak single-issue, 
netwerken. Individualisering heeft ook betrekking op meer keuzevrijheid en autonomie van personen. Waar 
individuele keuzes voorheen veelal bepaald werden door de sociaaleconomische achtergrond, kiezen 
mensen nu zelf, op basis van hun eigen voorkeuren en interesses.  
Het gezag van maatschappelijke instituten, zoals overheid, wetenschap et cetera, is niet langer 
vanzelfsprekend. Door de introductie van nieuwe media circuleert kennis snel en is kennis toegankelijk voor 
brede bevolkingsgroepen. Burgers nemen steeds vaker het initiatief om hun belangen te behartigen en de 
leefomgeving te verbeteren. De samenleving is wars van regels, maar wil wel dat de overheid 
verantwoordelijkheid neemt als dingen écht misgaan. De overheid beweegt mee door als facilitator of 
participant mee te werken aan initiatieven vanuit de samenleving. Hoe kan de overheid ruimte bieden voor 
vernieuwing, de concurrentiekracht versterken en de bereikbaarheid op peil houden?
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Flexibel werken is niet meer weg te denken uit Nederland. Bijna de helft van de werknemers beschikt over 
flexibele werktijden of werkt in deeltijd. Een derde werkt minstens één keer per week thuis. Niet gek dus dat 
zowel werkgevers als werknemers van deze nieuwe vorm van werken profiteren. Tegelijkertijd laat recent 
onderzoek zien dat de ‘Baan voor het leven nog steeds bestaat, met name bij mannen, en is bij mannelijke 
werknemers zelfs hoger dan in 1998. Dit aantal zal naar verwachting wel wat afnemen, maar het er is dus 
nog steeds behoorlijk veel stabiliteit op de arbeidsmarkt – De Beer in ESB, aug 2016) 
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