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ABSTRACT

This rapport describes an evaluation of energy conservation measures
in the traffic- and transportsector, which were implemented by the
Dutch government in the period

1973-1987.

The study was commissioned

by the Netherlsnds Agency for Energy and the Environment (NOVEM) and
the ministry of Transport and Public Works and carried out by the
Energy Study Centre of the Netherlands Energy Research Foundation
(ECN). Bureau Goud8ppel Coffeng BV (BGC) in Deventer (NL) eollected
the necessary literature and compiled a first inventarisation of the
measures. In this study 14 measures were selected and evaluated
grouped under 6 main aspects. A complete description of the measures
is provided.

The energy conservation related with the 14 measures appears to be
16% of the present consumption of this sector. Total savings in the
period 1973-1987 equals present annual consumption. Proof for the
energy conservation could hot be found in the statistics due to
uncertainties and effects of dissaving. Only a saving by personal
cars was detectable. The main component of eneigy savings (50%) results from efficiency improvements by private cars (related with the
agreement between car producers and the EC in 1978) ~~d the Dutch
legislation with respect to speed l~mits for road traffic of 1974.
Information distribution (fuel efficiency guide) and educational
activities concerning economical navigation and driving behaviouì
were responsible for 25% of the energy saving.

About 15% of the

energy saving is caused by the realized snnual vehicle inspection,
investment subsidies on energy savings by airplanes, taxation of diesel fuel and energy savings in street lighting.

Most effective are measures which are supported by legislation. The
effect of the speed limit is diminished by the high percentage of
offenders. The spreading of information and the support of education
is a good method to reduce unnecessary energy consumption. The effect

of infFastructural measures, which can directly be related to the
meesure, is small. Long teFm secondary s~ving 8nd dissaving effects
do appear but could also be c~used by other developments. The ssvings
caused by research and experiments seem tobe (still) low. 0ne of the
reasons for this is the veF¥ fast commercialization of cleaF successes. This takes often place befo~e the project, paid by the government, is finished. The ~elation between both disappears by the fast
adoption, and the pìo~ect seems waste of money.
Because the possibilities of substitution are fairly restricted and
elasticities are low in this sector, taxes are not very effective for
energy saving. Although it is a convenient source of government revenue. Subsidies increases energy savings, but at a high cost. If the
basis for subsidies is hot clearly specified and restricted the efficiency of the expenditures are questionable.

The efficiency of some measures is uncertain because knowledge about
the savings potential and the state of penetration is lacking. This
may Pesult in a wrong choice of ta~~et groups and measuFes and un~ustified expectations about results.
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SAMENVATTING
Dit rapport bevat een evaluatie van energiebesparende maatregelen in
de veçkeers- en vervoerssector die in de periode 1973-1987 door de
overheid zijn genomen. De Nederlandse Maatschappij voor EnerGie en
Milieu (NOVEM) en het Directoraat Generaal voor het Vervoer van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben het Energie Studie Centrum van het EnerGieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hiertoe een
opdracht gegeven. Het verzamelen van de benodigde literatuur en het
maken van een eerste inventarisatie is uitgevoerd door het Bureau
Goudappel Coffeng BV te Deventer.

De literatuurstudie heeft zich uiteindelijk toeGespitst op 14 maatregelen geranGschikt onder 6 hoofdaspecten. Van deze maatregelen is een
zo volledig mogelijke beschrijvinG Gemaakt. Het uiteindelijke jaarlijkse besparinGseffect blijkt rond de 16% van het huidige verbruik
te liggen. De totale besparing over de periode 1973-1987 komt Globaal
overeen met het huidige jaarverbruik. Uit statistisch materiaal kon
door onzekerheden en ontsparinGseffecten alleen een besparinG bij
personenauto’s aangetoond worden. Het Grootste besparinGseffect (49%
van de besparing) wordt momenteel veroorzaakt door het zuiniGer worden van personenauto’s (31%, o.a. door afspraken in EG-verband) en de
binnen Nederland geldende maximale snelheid (18%).
Het meest effectief zijn besparingsmaatreGelen die via regelgeving
veroorzaakt worden. Bij de maximum snelheid wordt het effect echter
ondergraven door het grote aantal overtredinGen. Het geven van voorlichtinG en educatie is een zeer Goed middel om onnodig verbruik (ofwel het weggooien van geld) tegen te gaan. Infrastructurele maatregelen hebben meestal maar een beperkt besparingseffect dat hiermee direct in verband staat. Op de langere termijn treden er grotere besparings- of ontsparingseffecten op, maar deze kunnen ook andere oorzaken hebben. De energiebesparing die veroorzaakt is door onderzoek en
experimenten lijkt gerinG. Dit komt o.a. doordat successen in deze

sfeer bij implementatie snel onder een ander maatregeltype terecht
komen.
Heffingen lijken in deze sector beter bruikbaar voor het verkrijgen
van financiën dan voor het bereiken van ener~iebesparing omdat substitutiemogelijkheden onvoldoende beschikbaar zijn en de prijselasticiteit gering is. Subsidies leveren energiebesparing op maar kosten
de overheid (relatief) veel geld.

Bij een onvoldoende gedefinieerd

subsidieplan komt het voor dat subsidie gegeven moet worden in ongewenste oi niet efficiënte situaties.

Van een aantal maatregelen kan gesteld worden dat de slagvaardigheid
negatief beïnvloed wordt door onvoldoende inzicht in het potentieel
en het aandeel dat hiervan reeds gerealiseerd is. Een benadering van
de doelgroep met verkeerde middelen en verkeerde verwachtingen kan
hiervan het gevolg zijn.
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i. INLEIDING

Sinds 1973 voert de Nederlandse overheid een beleid op het gebied van
energiebesparing in de verkeers- en vervoerssector. Dit beleid is
onder te verdelen in verschillende typen maatregelen. Dit betreft
o.a. vooïlichting, onderzoek en experimenten, infrastructurele maatregelen, heffingen en subsidies, fiscale maatregelen en maatregelen
waarbij de overheid een voorbeeldfunctie heeft. Door het Directoraat
Generaal voor het Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu (NOVEM)
is aan het Energie Studie Centrum vsn het Energieonderzoek Centrum
Nederland gevraagd een evaluatie te maken van de verschillende maatregelen die de overheid in de afgelopen 16 jaar genomen heeft. De
evaluatiestudie zou kunnen fungeren als deel van de Nederlandse
inbreng in het Europese COST-307 project.

De evaluatie heeft zich

onder andere bezig te houden met het ontstaan, de uitvoering en het
effect van de verschillende maatregelen.
De studie werd uitgevoerd op basis van de beschikbare literatuur. In
opdracht van ECN werd door het bureau Goudsppel Coffeng BV (BGC) te
Deventer aan het project een bijdrage geleverd. Deze bijdrage bestond
uit het verzamelen van de literatuur, het maken van een eerste selectie en het identificeren van de verschillende maatregelen t.b.v, deze
studie.

Het uitvoeren van de uiteindelijke literatuurstudie en het

evalueren van de verschillende maatregelen is door het ESC uitgevoerd.
In het rapport wordt allereerst in hoofdstuk 2 een summier overzicht
gegeven van de algemene ontwikkeling op energiegebied in de afgelopen
16 jaar. Hierna volgt in hoofdstuk 3 de gebruikte methodiek en resultaten van de maatregelinventarisatie. In hoofdstuk 4 staan de evaluatieresultaten beschreven. In hoofdstuk 5 worden door het ESC nog wat
kanttekeningen bij de evaluatieresultaten geplaatst. Een grote hoeveelheid informatie is opgenomen in de bijlagen. In bijlage i is een

overzicht opgenomen van alle gevonden maatregelen. In bijlage 2 zijn
de voor de evaluatiestudie gekozen maatregelen uitvoerig beschreven.
In bijlage 3 volgt tenslotte een overzicht van de verschillende bibliotheken en andere informatiebronnen.
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2. HISTORISCHE ONTWIKKELING
Eerste oliecrisis
Het is nog geen twee decennia geleden dat energiebesparing als onderwerp voor overheidsheleid in de belangstelling kwsm te sta~~.

Het

beleid was er voor die tijd voornamelijk op gericht om een zodanige
aanvoer van energiedragers te creëren dat onder alle omstandigheden
aan de groeiende vraag voldaan kon worden. In de afgelopen twee decennia hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het besparingsuitgm~gspunt aan het beleid hebben toegevoegd. Allereerst is
er de Club van Rome die in 1972 zijn rapport "grenzen aan de groei"
publiceert. De voorraad fossiele energiedragers bleek niet onuitputtelijk. Om er zo lang mogelijk gebruik vsn te kunnen maken en om tijd
te winnen voor het zoeken naar nieuwe energiebronnen diende zuiniger
met energie te worden omgegaan. Voordat het beleid op de te verwachten toenemende schaarste kon inspelen volgde in 1973/1974 tijdens de
olieboycot de eerste energiecrisis. De oliecrisis uitte zich gezien
de binnenlandse voorraden (de netto olie-invoer in

1973

van

77

mtoe

is een historisch maximum) niet door een fysiek tekort, maar door
onzekerheid over de aanvoer. Er werden noodmaatregelen genomen en de
olieprijs verdrievoudigde. Na de crisis in september

1974

verschijnt

de energienota met het nieuwe beleidsuitgangsDunt: beperking van de
groei van het energiegebruik. Tevens wordt in de nota opgemerkt dat
de milieuproblematiek van de energievoorziening niet vergeten dient
te worden.

1979

De langzame stijging van de olieprijzen die hierna tot

plaatsvond werd volledig gecompenseerd door de daling van de

dollarkoers.
Tweede oliecrisis
In september 1979 publiceert de overheid, met het oog op de verslechterende energiesituatie, de nota energiebeleid.

Hierin zijn twee

"nieuwe" beleidsuitgangspunten opgenomen:
- Beperking van de vraag naar energie;
- Uitbreiding van het energieverbruik over meer energiedragers: diversificatie.
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In 1979/1980 volgt ondermeer door het stilvallen van de olie-export
van Irsn de tweede oliecrisis. In korte tijd verdubbelt de olieprijs.
De langzame daling van de olieprijzen die na 1980 plaatsvindt loopt
gelijk met een stijging van de dollarkoers. In 1984-1985 is de prijs
van geïmporteerde olie in Nederland het hoogst. Hierna volgt door
overproduktie in 1986 een daling van de olieprijs. Gecombineerd met
de ook sterk dalende dollarkoers zijn de olieprijzen in Nederlandse
guldens (exclusief de 40% inflatie) in 1986 weer op het niveau van
voor de tweede oliecrisis. Een belangrijke drijfveer voor energiebesparing, de energiekosten, heeft aan kracht ingeboet.

De huidige opvattingen, voorjaar 1989, laten zich als volgt kenschetsen:
- Lage energieprijzen die in de toekomst slechts langzaam zullen
stijgen;
- Voldoende olie- en gasvoorraden, bij het huidige verbruik voor de
komende 40 jaar;
- Een grote bezorgdheid omtrent de milieugevolgen van een blijvend
hoog niveau van verbruik van fossiele brandstoffen (o.a. broeikaseffect).

Aandeel vsn de transportsector
In de periode 1972-1988 is het binnenlands energieverbruik (TVB) met
8% gestegen van 2470 tot 2660 PJ/2aaì. Het aendeel olie (incl.
grondstofgebruik) daalde in deze periode met 15% van 46% naar 36%. In
dit geheel vormt de transportsector een opvallende component.
Het
verbruìk steeg namelijk met 40% van 10,5% naar 15,2% van het TVB. De
afzetcijfers voor het wegverkeer blijken niet geheel consistent hiermee maar geven wel een vergelijkbaar beeld. Hier is de stijging van
205 PJ (8,5%) naar 351PJ (12,4) zelfs 60%. De stijging van het binnenlands verkeer heeft in de evaluatieperiode, ondanks de besparingen, geresulteerd in een hoger brandstofverbruik en een groter aandeel
in het olieverbruik.
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3. BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSSTAPPEN

3.1. Inventarisatie
Bureau Goudappel Coffeng BV (B~C) heeft in opdracht van het ECN in
het kader van het onderzoek "evaluatie overheidsmaatregelen op het
gebied van energiebesparing in de sector verkeeì en vervoer" een
inventarisatie gemaakt van de betreffende maatregelen.
Om te komen tot een lijst van maatregelen is een literatuurverkenning
gedaan waarbij een groot aantal bibliotheken, instellingen en databanken zijn geraadpleegd. Een overzicht van de literatuurbronnen is
opgenomen in bijlage 3. De literatuur en overige informatie is bekeken op relevantie voor deze studie.

Gekeken is ondermeer naar be-

leidsmaatregelen, naar onderzoek en naar effectiviteit van de maatregelen. Uiteindelijk heeft de maatregelinventarisatie, waarover ook
tussentijds aan de opdrachtgever gerapporteerd is, geleid tot een
lijst van 57 maatregelen die naar een zestal hoofdaspecten werden
gerangschikt (zie bijlage i).

Deze hoofdaspecten zijn:
- Regelgeving;
- Infrastructurele maatregelen;
- Heffingen, belastingen en prijzen;
- Onderzoek en experimenten;
- Voorlichting en educatie;
- Voorbeeldfunctie.
Hoewel andere indelingen zijn overwogen is uiteindelijk aan de door
BGC voorgestelde indeling vastgehouden. Ten behoeve van de ev~~uatie
werd door BGC tevens een literatuurlijst samengesteld met per bron
een indicatie voor relevantie en een summiere inhoudsbeschrijving. Om
praktische redenen is in dit rapport alleen de literatuurlijst opgenomen.
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3.2. Selectie van de te evalueren maatregelen

Aangezien het evalueren van

57

maatregelen niet binnen het kader van

het projectbudget gerealiseerd kon worden diende een selectie gemaakt
te worden. Door het Ministerie van V&W en de NOVEM werd een eerste
selectie gemaakt van 2~ maatregelen. Aan 17 maatregelen hiervan werd
de eerste voorkeur gegeven. Als randvoorwaarde werd hierbij tevens
aangegeven dat van elk hoofdaspect minstens 1 maatregel ge~valueerd
diende te worden.
Uiteindelijk zijn door het ESC in overleg met BGC 14 maatregelen uit
deze 24 gekozen voor een nadeìe evaluatie. Op 1 maatregel na hadden
deze ook de voorkeur van de opdrachtgever. I0 Maatregelen zijn afgewezen vanwege de beschikbaarheid van literatuur (6 maatregelen) en de
beschikbare budgetruimte (4 maatregelen) een afwijzende rol gespeeld.
Een overzicht van de 14 geselecteerde maatregelen en de 10 niet geselecteerde maatregelen is opgenomen in bijlage 2. In deze bijlage is
tevens een uitvoerige beschrijving van de geselecteerde en een korte
beschrijving van de niet geselecteerde maatregelen opgenomen.

3.3. Onderzoeksmethode van de verschillende maatre~ele~
Bij het opstellen van het projectvoorstel was er vanuit gegaan dat de
literatuur op voorhand geselecteerd kon worden op informatie over een
bepaalde maatregel. Dit bleek niet mogelijk. Na selectie van literatuur en inventarisatie van 1 maatregel bleek ook in de niet geselecteerde literatuur nog relatief veel relevante informatie aanwezig te
zijn.

Voor de andere maatregelen is dan ook een andere methode ge-

volgd. Alle relevante literatuur werd doorgenomen. Indien informatie
over een maatregel werd aangetroffen werd hiervan een zeer summiere
samenvatting gemaakt. Deze samenvattingen werden nadien gerangschikt
naar maatregel en gebruikt voor de maatregelbeschrijving (zie bijlage
2). Bij het beschrijven van de maatregel werden naast de samenvattingen ook, indien noodzakelijk, enkele oorspronkelijke literatuurbronnen gebruikt.
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Tijdens de studie is gebleken dat de relevante informatie zeer diffuus is. Vaak zijn er maar maar enkele zinnen of 1 alinea met relev~]te informatie in een rapport aanwezig. Ook rapporten met veel
informatie leveren niet altijd eenvoudig bruikbare informatie¯ In
verschillende rapporten blijken de resultaten sterk af te hangen van
bepaalde aannamen, die zeer moeilijk zijn terug te vinden. Tenslotte
blijken er ook nog publikaties te zijn met onjuiste of onvolledige
informatie.

In onderstaand lijstje is aangegeven waarover veel en waarover weinig
informatie is aangetroffen:
- Veel:
¯ Mogelijke besparingmaatregelen
¯ Door overheid aangekondigde maatregelen
¯ Schatting van het besparingseffect van mogelijke maatregelen
- Af en toe:
¯ Goede beschrijving van de overheidsmaatregel
¯ Losstaande kostencijfers
¯ Incidentele cijfers over een effect van een bepaalde maatregel
¯ Evaluatie van bepaalde maatregel
- Eigenlijk niet:
¯ Harde

doelstelling van een bepaalde maatregel

Uit bovenstaand lijstje blijkt al duidelijk dat de literatuur geen
volledig overzicht geeft van alle benodigde informatie. In een aantal
gevallen is er aanvullende informatie bekend maar niet of zeer beperkt (bijv. alleen in dagbl~den) gepubliceerd. In een groot aantal
andere gevallen is bepaalde informatie niet verzameld. Bij de evaluatie is getracht om een zo volledig

mogelijke beschrijving van de 14

te evalueren maatregelen te maken.

Een groot aantal "gaten" in de

literatuur werden hierbij opgevuld

met aannamen. Bij het maken van

deze aannamen werd gebruik gemaakt vsn incidentele gegevens over het
effect van een bepaalde maatregel en schattingen van het besparings-
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effect. Hierbij werd ook uitgebreid gebruik gemaakt van statistische
gegevens.
Van de 10 niet geëvalueerde maatregelen is op basis van de beschikbare samenvattingen een korte beschrijving gemaakt (zie bijlage 2).
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EVALUATIE VAN DE MAATREGELEN
Voor een uitgebreide beschrijving van de maatregel wordt verwezen
naar bijlage 2. De maatregelen zijn in dit hoofdstuk gerangschikt
naar hoofdaspect. Aangezien de meeste maatregelen weer te onderscheiden zijn in submaatregelen staan in de tabel 4.1 meer dan 1~ maatregelen. In deze tabel staat het besparingseffect van de verschillende
maatregelen. Er is aangegeven wat de jaarlijkse besparing is in 1988
door invoering van de verschillende maatregelen, en wat de totale
gerealiseerde besparing is door de maatregelen in de periode 1973 t/m
1987. Het bespaìingseffect van de verschillende maatregelen blijkt
enorm te verschillen.

4.1. Regelgeving
Algemene Periodieke Keuring
De APK-2 keuring werd op aandrang van de Tweede Kamer (na adviezen
hierover van de EG) in Nederland ingevoerd. De APK-I en de APK-2 keuring kunnen rekenen op een hoge graad van acceptatie. Er kan gesproken worden van succesvolle maatregelen. Het neveneffect van de APK:
een geringe energiebesparing, zal hierdoor aan de verwachtingen moeten voldoen.

Eisen t.a.v, het brandstofverbruik
Binnen Nederland worden geen wettelijke eisen gesteld aan het brandstofverbruik van voertuigen. Miertoe bestaat binnen de "wet energiebesparing toestellen" wel de mogelijkheid.
Afspraak over het brandstofverbruik (EG)
Binnen de EG is in 1978 een afspraak met de automobielfabrikanten
gemaakt om de nieuwe personenauto’s in 1985 10~ zuiniger te laten
zijn. Aan deze afspraak is in 1983 al voldaan. In 1985 waren de
nieuwe auto’s inmiddels 14~ zuiniger. De gerealiseerde besparing is
dan ook groter dan verwacht. Deze zeer succesvolle maatregel is binnen Nederland ondersteund door een voorlichtingsbeleid over het
brsndstofverbruik van personenauto’s.

- 18 -

Jaarlijkse besparing Cumulatief

in 1988 t.o.v.
situatie zonder
de maatregelen

bespaard
tot jan-88

PJ/j
Regelgeving
I. Algemene Periodieke Keuring
Eisen t.a.v, het brandstofverbruik
Afspraak brandstofverbruik (EG) (ook 18)

Infrastructurele maatregelen
2. Park en Ride
Stallingen bij stations
Park en Pool
5. Zuiniger openbare verlichting
Effect zomertijd
4. Elektrificatie van het openbaar vervoer
5. 0pleggers/wissellaadbakken via tïein
Containers via binnenschip/trein
6. Voorkeursregeling openbaar vervoer
Telecommunicatie en fysieke verplaatsingen
Vrachtuitwisselingssystemen
Ritplanningssystemen
Heffingen, belastingen en prijzen
7. WIR-ET vliegtuigen
WIR-ET schepen
WIR-ET vrachtauto’s
8. Fiscale beh. reiskostenvergoedingen

Onderzoek en experimenten
9- Experiment recuperatie van remenergie
Teruglevering remenergie bij trams
10.Diversificatie brandstoffen: gebruik CNG
Voorlichting en educatie
ll.Brandstofverbruik personenauto’s (ook i)
12.Carpooling
13.Verbetering rijgedrag personenauto’s
Verbetering rijgedrag vrachtauto’s
Economiemeter personenauto’s
Maximum snelheid (jaarl.besp. dec.1988)
Verbetering vaargedrag. (incl. bunkering)
Voorbeeldfunctie
14.Proefproject motivatie PTT-Zwolle
Totaal hier genoemde maatregelen

4,6
n.v.t,
21

PJ
12
n.v.t.

90

± 0,i

0,3

(?)0,2

1,1

0,08

2,4

0,i

0,3

14,3

0,7

Oeen directe besparing

-+ 0,003

0,016

± 0,1

1

± 0,2

1,5

Grote vcrschuivíngen

0,1

0,2

1,5

3,5

>3,7
>0,i
>0,008
0
<0,001
± 0,05

± 0,001

± 3
pm
± 4
± 2
± 1
±12,5
~ 8,8

pm
±63

Tabel 4.1.: Overzicht besparingseffect geëvalueerde maatregelen

± 14,5
± 0,5
± 0,03
0

<o,oo3
0,15
0,005
± 15
~ pm

± 65
± 25

±5
±130

± 0,01
-+405
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4.2. Infrastructurele maatregelen
Park en Ride
Het P+R beleid, waarvoor de overheid samenwerkt met de NS en de ANWB,
wordt gekenmerkt door een plan in 1978 van 68 P+R-lokaties en een
subsidie van eerst 50 en later 80~. In 1988 bleken er 37 P+R-plaatsen
gerealiseerd te zijn (55~) waarvan de meeste op de in het plan opgenomen lokaties. Een gedeelte van de parkeerlokaties is niet gerealiseerd wegens ongewenste lokale neveneffecten (o.a. meer verkeer door
het stadscentrum).

Stallingen bij stations
Over het algemeen is de kwaliteit van de stallingsvoorzieningen in de
evaluatieperiode verbeterd. Bij 22% van de stations is een bewaakte
fietsenstalling. Dit percentage is in de evaluatieperiode niet verenderd. Wel kan men hier beter een fiets huren. Bij 50~ van de endere
stations zijn de laatste jaren een beperkt aantal fietskluizen geplaatst.
Park en Pool
Omtrent P+P-parkeerplaatsen is geen harde beleidsdoelstelling bekend.
In 1983 waren er 44 carpoolpunten met gemiddeld Ii auto’s, in 1988
waren er 89 carpoolpunten met gemiddeld 13 auto’s. N.a.v. het onderzoek in 1983 heeft de ANWB nogal kritiek geleverd op het aantal en de
capaciteit van de P+P-plaatsen. Dit heeft blijkbaar effect gehad. Het
is niet duidelijk hoeveel P+P-plaatsen er nog aangelegd of uitgebreid
moeten worden voor een optimale situatie. Wel is duidelijk dat veel
aangelegde en "wilde" P+P-plaatsen per geparkeerde auto bijzonder
succesvol functioneren.

Zuiniger openbare verlichting
Zonder besparingsmaatregelen had openbare verlichting nu ongeveer 40%
meer energie gevraagd. Door de uitbreidingen is er in de evaluatieperiode ondanks de besparingen nog sprake van een stijging van het
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verbruik in absolute zin van 20%. De besparing is bereikt door verlaging en egalisatie van het verlichtingsniveau, vervanging door zuiniger lampen en toepassing van "nachtregelingen".

De bijdrage van zo-

mertijd in de besparing is ongeveer 5%. De "autonome" efficiency verbetering van lampen heeft duidelijk aan de besparing bijgedragen.
Omdat 60 tot 70% van de potentiële besparing (huidige technologie)
bereikt is, kan gesproken worden van redelijk succesvol subsidie- en
voorlichtingsbeleid.

Elektrificatie van het openbaar vervoer
Tussen 1973 en 1987 is het geëlektrificeerde gedeelte van het NS-net
gestegen van 58 naar 69%. Het verbruik aan elektriciteit door de NS
is met 25% gestegen. Uit een vergelijking tussen energieverbruik en
transportprestatie komt echter geen energiebesparing naar voren. Het
verbruìk van elektricteit door tram, metro en trolley is in dezelfde
periode met 75% gestegen. Door het hogere verbruik van elektrische
"rail"voertuigen in vergelijking met dieselbussen heeft ook hier geen
directe energiebesparing plaatsgevonden. Wel is er door elektrificatie sprake van een kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer. De
olie-afhankelijkheid van het Nederlandse vervoer is door de voortgaande elektrificatie met 0,6% afgenomen tot 96,9% (excl. bunkers).

Stimuleren gecombineerd vervoer
De belangrijkste overheidsmaatregelen op dit gebied hebben te maken
met het up to date houden van de Nederlandse havens, het behoud yam
het marktaandeel van NS-goederentransport en het laten uitvoeren van
onderzoek naar o.a. het energiebesparingseffect.

Een belangrijke

inspanning bij de oprichting van overslagpunten en terminals is geleverd door het bedrijfsleven en de lokale overheid. Het beleid heeft
er toe geleid dat de positie van de Nederlandse havens en de NS (nog)
niet achteruit gegaan is en dat er een aantal (>i0) overslaglokaties
zijn waarvan enkele op een "verkeerde" plaats. De huidige positie van
gecombineerd vervoer is slechts 25% van het potentieel. Oorzaken van
dit tegenvallende peìcentage zijn: de gang van zaken bij de oprich-
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ting van de terminals, onvoldoende oog voor de binnenvaart en te weinig concurrentie van de NS met het wegtransport.
Voorkeursregeling openbaar vervoer
Op een groot aantal kruispunten met verkeerslichten in Nederland is
een detectiesysteem gemonteerd dat specifiek reageert op openbaar
vervoer. Bij detectie van een bus of tram zal het verkeerslicht snel
op groen springen. De gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer
wordt hierdoor groter en regelmatiger. Als gevolg hiervan kan met een
lager aantal fitten op een bepaalde route worden volstaan. Momenteel
zijn er zelfs experimenten om m.b.v,
de verkeerslichten een tram op
de dienstregeling te houden.
Telecommunicatie en fysieke verplaatsingen
Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat het gebruik van de telefoon niet heeft geleid tot een vermindering van het aantal fysieke
verplaatsingen. Wel zijn er door de eenvoud om over grotere afstanden
contacten te onderhouden of informatie uit te wisselen (grotere communicatie-afstand) grote verschuivingen in het verplaatsingspatroon
opgetreden. Bepaalde verplaatsingen zijn verminderd (b.v. opnemen van
orders van vaste klanten), andere vinden nu over een grotere afstand
plaats (mensen kunnen verder van familie en vrienden af gaan wonen)
en nieuwe zijn er bijgekomen (verplaatsingen waarvoor eerst telefonisch informatie is ingewonnen, b.v. bestellen kaartjes voor theatervoorstelling in andere plaats). De telefoon kan voorts beschouwd worden als communicatiebuffer in crisissituaties (b.v. autoloze zondagen). Andere vormen van telematica (b.v. teleshopping) zullen voorlopig nog een zeer beperkte invloed op fysieke verplaatsingen hebben.
Telecommunicatie en vrachtvervoer
Bij het vrachtvervoer wordt tegenwoordig op twee nieuwe manieren gebruik gemaakt van telecommunicatie.

In de eerste plaats zijn er

informatiesystemen beschikbaar waarmee men via een advertentiesysteem
vracht of laadruimte kan aanbieden.

Dit leidt tot een hogere bela-
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dingsgraad van het vrachttransport. Ook kan dit tot nieuwe contacten
leiden waarmee een volgende keer direct telefonisch informatie over
vracht- of laadruimte uitgewisseld kan worden. Een tweede informaticavorm waarmee energie bespaard kan worden is de z.g.n, ritplanningssoftware.

Het aanbod van lading en laadruimte kan hiermee optimaal

worden verdeeld, terwijl voor elke vrachtwagen of bestelauto een
goede route aangegeven wordt. De beide informatica-toepassingen zìjn
te beschouwen als eigen initiatief van het bedrijfsleven.

4.3. Heffingen, belastingen en prijzen

Investeringsubsidies energiebesparin~
De inmiddels afgeschafte subsidieregelingen die voor deze evaluatiestudie van belan~ zijn, nl. de WIR-ET (toeslag op de WIR voor energiebesparende investeringen), de NPR (non profit regeling) en de SER0
(Stimuleringsregeling voor het energiebesparingsprogramma binnen de
Rijksoverheid) vertonen een vrij grillig karakter. Dit wordt ondermeer duidelijk uit de wijziging van subsidiepercentages en regelingen
en de snelle afschaffing. Als oorzaak hiervan kan het verschil tussen
aanvragen en budget genoemd worden en de beslissingsgrond voor subsidieverlening. Zowel zeer rendsbele projecten, die geen subsidie nodig
hadden, als weinig ìendabele projecten en in een enkel geval zelfs
onrendabele of maatschappelijk ongewenste projecten kwamen voor subsidie in aanmerking. In de nieuwe stimuleringsregelin~ van 1988 (vervanger van WIR-ET en NPR) wordt een veel gerichter beleid gevoerd dat
zich echter niet meer richt op de transportsector. Een goede methode
om alle gewenste investeringen (d.w.z. het volledige potentieel) met
een stimuleringsregeling van de grond te krijgen is echter niet gevonden. Voor de effectiviteit van een subsidieregeling blijft dit een
onzekere factor. Op de subsidies die aan demonstratieprojecten en aan
verbeteringen van de infrastructuur uitgegeven zijn wordt hier niet
nader ingegaan.
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WIE-ET, NPR en SF!~O
De.belangrijkste van de drie afgeschafte investeringssubsidies is de
WIR-ET geweest. De kritiek dat de WIR-ET niet evenwichtig werkt voor
de transportsector (5 tot 6% van de toegewezen WIE-ET bedragen) lijkt
gerechtvaardigd als men ziet dat in deze sector 97% wordt uitgekeerd
voor vliegtuigen, 3% voor schepen en slechts 0,2% voor vrachtauto’s
(basis: periode 1985-1987). Een oorzaak hiervan is o.a.
de hoge
investeringsdrempel. Voor vrachtwagens hebben de meeste eneìgiebesparende investeringen waarschijnlijk dan ook geen WIR-ET gehad. Hoewel
WIE-ET alleen uitgekeerd wordt bij energiebesparing kan men zich
afvragen of niet indirect het vliegverkeer gestimuleerd is.
Omtrent
de bedragen die aan de transportsector zijn uitgegeven in het kader
van de NPR en de SER0 zijn geen gegevens aangetroffen.
Reiskostenvergoedingen
Op het fiscale gebied van de reiskostenvergoedingen zijn in de evaluatieperiode geen maatregelen genomen. Er is dan ook geen sprake van
energiebesparing. Zelfs het omgekeerde is het geval. De regeling
heeft in de evaluatieperiode het gebruik van de privé-auto gestimuleerd en de algemene tendens ondersteund om verder van het werk te
gaan/blijven wonen. Indien reiskosten in het woon-werkverkeer niet
langer worden gezien als verwervingskosten (men kan ook verhuizen) en
vergoedingen door de werkgever van de vaste kosten van een privé-auto
gezien worden als inkomen kan het energieverbruik van het personenautoverkeer met ~ tot 2~ dalen. Ook de belasting bij verkoop van een
eigen huis speelt in dit kader een bescheiden rol.

Onderzoek en experimenten
Recuperatie van remenergie
In Nederland wordt een relatief groot bedrag besteed aan de ontwikkeling v~] vliegwielen voor de opslag van remenergie. Tot op heden
heeft dit, uitgezondeìd een op technische gronden mislukt experiment
in 1981, niet geresulteerd ìn een daadwerkelijke toepassing. Door het
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gebruik van remenergie kan bij voertuigen die vaak optrekken (trams,
stoptreinen en stadsbussen) gemiddeld 20~ bespaard worden (potentiële
besparing 6 PJ/jaar). Binnen Nederland wordt succesvol remenergie
teruggeleverd aan het net bij een aantal trams. Tevens loopt er een
experiment met het zgn. cumulo-systeem bij een tweetal stadsbussen.
De besparingsresultaten hiervan komen met de verwachtingen overeen.

Diversificatie brandstoffen
De overheid heeft verschillende onderzoeken naar de toepassing van
andere brandstoffen in de transportsector gestimuleerd. Dit betreft
o.a. het gebruik van methanol en elektriciteit in personenauto’s en
het gebruik van LPG in stadsbussen. Uit deze en andere experimenten
is gebleken dat er geen echte technische problemen zijn. De invoering
van bovenstaande technieken wordt gehinderd door andere redenen zoals
brandstofprijs (methanol), actie radius (elektriciteit) en motivatie
om zonder harde noodzaak te veranderen (LPG).
Wel toegepast wordt, voornamelijk uit kostenoverwegingen en op initiatief van het bedrijfsleven, zware stookolie in scheepsmotoren en
CNG in een zestigtal benzine voertuigen (v.n. Gasbedrijf Groningen).
Bij het gebruik van CNG vindt een kleine energiebesparing plaats.
Voor het gebruik van gas in aangepaste of omgebouwde dieselmotoren
zijn weer experimenten in ontwikkeling (bedrijfvoertuigen VAM, stadsbussen). De ombouw, een aantal jaren geleden, van een stadsbus voor
CNG door het gasbedrijf in Groningen is op grond van financiën en
ontbreken van technische kennis binnen het bedrijf halverwege gestopt. Zeer recent is deze toepassing echter weer aangevat.
4.5. Voorlichting en educatie

Brandstofverbruik personenauto’s
De jaarlijkse publikatie, sinds 1980, van het brandstofverbruik van
personenauto’s maakt het mogelijk om dit aspect daadwerkelijk mee te
laten wegen bij de aankoop van een nieuwe auto. De afspraak met
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importeurs over de publikatie van alle drie de ECE-testcijfers is
niet overgenomen door iedereen.

Enkele importeurs, veel dealers en

bepaalde dag- en weekbladen vinden, indien brandstofverbruikscijfers
worden gepubliceerd, drie cijfers blijkbaar te veel. Wel is het zo
dat indien slechts één brandstofverbruikscijfer genoemd wordt dit wel
een relatie heeft met de ECE-testprocedures.

Aangezien de door de

voorlichting bereikte besparing naast het voorlichtingsmateriaal geen
(investerings) kosten met zich mee brengt is er bij een zeer geringe
respons al sprake van een uitstekende kosteneffectiviteit. Deze maarregel lost namelijk minder dan 1 cent per liter bespaarde brandstof.
De maatregel overlapt het effect van de EG-afspraak met de automobielfabrikanten.

Carpooling
Carpooling is mede door de verschillende acties binnen Nederland nu
een bekend begrip. Reeds 10% van de mensen is in het woon-werkverkeer
bij een vorm van carpooling betrokken. Het is niet waarschijnlijk dat
de voorlichting hier veel invloed op heeft gehad. Uit experimenten
blijkt dat het percentage samenrijders met gerichte voorlichting per
bedrijf of conglomeraat van bedrijven (tijdelijk) met i tot 2% te
verhogen is. Voor het meçendeel van de werknemers wegen de nadelen
van carpooling (afhankelijkheid, minder privacy) echter zwaarder dan
de huidige voordelen. Bij door de werkgever geregeld vervoer (bedrijfsbus) is het aantal meerijders echter wel groot. Indien in de
afweging van de effectiviteit van voorlichting over carpooling naast
het geringe potentieel ook maatscheppelijke baten worden meegenomen
(minder spitsverkeer, minder parkeerplaatsen) blijken de voorlichtingsacties vooral voor binnensteden kosteneffectief.
Verbetering rijgedrag
Door de overheid is, vooral tijdens de perioden met olieschaarste,
via voorlichting getracht de autobestuurders er op te wijzen met welk
rijgedrag ze hun brandstofverbruik kunnen verminderen. Een aantal van
deze tips worden ook nu nog massaal opgevolgd (geen leeg imperiaal op
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het dak, niet nodig om motor warm te laten worden voordat wordt weggereden).
Door de voorlichtingsacties wordt een blijvende besparing
bereikt. Het besparingsdoel van 5~ is echter waarschijnlijk nooit
gehaald. Het besparingseffect wordt verbeterd door de nu al veelvuldig in het dashbord gemonteerde economiemeters. De besparing door een
beter rijgedrag bij vrachtauto’s is relatief groter dan bij personenauto’s. Dit komt o.a. doordat er ook duidelijk aan opleiding op dit
gebied gedaan wordt. Hierbij kan men denken aan de op de praktijk
gerichte cursussen die door door de verschillende importeurs gegeven
worden. Voor deze cursussen wordt o.a.
informatie van de SVEN gebruikt.
Maximum snelheid
Een regulerende maatregel om het rijgedrag te verbeteren is de
instelling van de maximum snelheid vm~ 80 en i00 km/h in
oliecrisis in

1979

1973.

Bij de

werd reeds gewezen op het grote aantal overtre-

ders. In 1988 werd in een poging om het aantal overtredingen te verlagen de maximum snelheid hier en daar verhoogd tot 120 km/h gekoppeld aan een strengere controle. In de eerste maand hierna daalde de
afzet van motorbrandstoffen (tijdelijk) met maar liefst 5~ t.o.v, de
periode ervoor.
Verbetering van het vaargedrag
Voor het verbeteren vsn het vaargedrag zijn in 1982 door de SVEN
brochures toegestuurd aan binnenvaartschippers. In het kader van het
programma "Hationeel Energiegebruik in de Scheepvaart" werden een
aantal uit het Engels vertaalde brochures toegestuurd aan iedereen
die bij de zeescheepvaart betrokken is. De eenvoudigste methode om
bij schepen energie te besparen is langzamer varen. Daarnaast kan de
juiste route, goed onderhoud, methode van besturing, trimming van het
schip etc. ook invloed hebben. Een geringe inspanning van de overheid
op het gebied van een verbruiksindicator voor schepen (zgn. energieklokje) zorgde ervoor dat dit goedkope hulpmiddel via het bedrijfsleven op de markt kwam.
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4.6. Voorbeeldfunctie
Proefprojecten voor motivatie
Een methode om een hoger rendement uit voorlichting of educatie over
energiebesparing te halen is het opzetten van een motivatie-actie
binnen het gehele bedrijf. Hiervoor is bij de PTT in Zwolle een experiment uitgevoerd. 0fschoon het bereikte besparingsniveau niet blijvend is (vervolgacties nodig) kan de motivatiecampagne toch v~~uit
het bedrijf gezien financieel rendabel zijn (vooral bij vrachtauto’s). Het succes van deze en andere motivatieacties heeft niet geleid tot massale aanvraag van informatie bij de IVEN. Binnen een aantal bedrijven is getracht via bepaalde premiemethoden de chauffeurs
tot een zuiniger rijgedrag aan te zetten. Dit kan bij een onvoorzichtige aanpak leiden tot oplichting (om de premie te winnen) en discriminatie (onzuinige chauffeurs).

4.7. Niet ge~valueerde maatregelen
Van de tien niet geëvalueerde maatregelen zijn in tabel 4.2 besparingseffecten opgenomen. In een aantal gevallen is pro memorie aangegeven dat er wel een besparingseffect is maar dat hierover geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn. Gezien het werkinisgebied van de
betreffende maatregelen gaat het hierbij meestal maar om kleine besparingen. Voor de volledigheid dient nog vermeld te worden dat energiebesparing bij de Nederlandse defensie in deze studie volledig buiten beschouwing is gelaten. Ook hier gaat het waarschijnlijk niet om
spectaculaire besparingen. Het effect van het ruimtelijke ordening
beleid op het energieverbruik is moeilijk kwantificeerbaar. In een
aantal, maar lang niet alle, situaties is hierdoor een besparing bereikt.
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Jaarlijkse besparing
in i988 t.o.v.
situatie zonder
de maatregelen

Cumulatief
bespaard
tot jan-88

PJ/j
Regelgeving
15.1nvoering zesbskduwvaart
Infrasflructurele maatregelen
16.Bevordering doorstr, stedelijke gebieden
Oroene golven (huidige afstelling)
Parkeerordening
Verkeersbegeleiding op snelwegen
Heffingen, belastingen en prijzen
17.Tariefstelling brandstoffen
Variabilisatie
18.Fiscale maatr.t.b.v, dieselauto (incl.raff.)

Onderzoek en experimenten
19.Verhoging bezettingsgraad
20.Verbetering aandrijflijn binnenvaart
21.Ruimtelijke ordening:
Opzet stadswijk
Woonkernenbeleid
Woonvergunningen beleid
Werklokaties bij stations
Railverbindingen

pm

8
±0,05
pm
±0,02

PJ

pm

Q
+0,4
pm
±

Hoger verbruik
Niet toegepast
±24
±3,5

pm
pm

pm
pm

Varieert (meestal hoger)
Hoger verbruik
Lager verbruik
Lager verbruik
Lager verbruik

Voorlichting en educatie

Voorbeeldfunctie
22.Aankoopbeleid overheid
2~.Investering in luchtschilden (ook 14c)
2~.Benutten afvalwarmte

pm
±i
pm

pm
± 6
pm

Totaal hier genoemde maatregelen

±5

±31

Tabel 4.2.: Schatting besparingseffect niet geëvalueerde maatregelen
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5. ANALYTISCHE KANTTEKENINGEN
5.i. Besparing versus verbruik
In tabel 5.1 is per transportmiddel aangegeven wat het effect is van
de in dit rapport beschreven maatregelen.

Zonder de maatregelen zou

het huidige verbruik in de transportsector 16% hoger liggen.

Voor

1988 zou dit betekenen dat er 57 PJ meer brandstof verbruikt zou worden. De tussen 1972 en 1988 gerealiseerde cumulatieve besparing komt
globaal overeen met het binnenlandse verbruik van 1986 door de transportsector. De maatregelen bij personenauto’s zijn verantwoordelijk
voor 74~ van de gerealiseerde besparing.

Verbruik
in 1986
(evt. ’84)

Sector

PJ

Personenauto’s
Openbaar vervoer (+bussen)
Vrachtverkeer
Binnenscheepvaart (in Ned.)
Zeescheepvaart (in Ned.)
Vliegtuigen (tot llOO m)
Openbare verlichting
Raffinaderijen
0verig wegtransport
Landbouwwerktuigen
Bunkering - verbruik in Ned.
brandstof voor schepen
brandstof voor vliegtuigen

198
19
86
19
±13
± 5
6
nvt
4

Totaal (binnen Nederland)

357

Jaarlijkse
besparing
in 1988 tov
situatie
zonder de
maatregelen
PJ/j

Vermeden
meerverbruik
in % van
verbruik
’86
(%)

Cumulatief
bespaard
tot jan.
1988

PJ

42
0,3

21
2

265
2

10
i
8
4

12
5
5
14

91
5
35
15

2

35

14

3

-

6

57

16

367

7
139
24

NB: Elektriciteit omgerekend naar brandstof
Tabel 5.1.: Besparing door de in dit rapport beschreven maatregelen
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Hoewel het statistische materiaal over de periode 1973-1987 duidelijk
te wensen overlaat is getracht een analyse te maken van de transportprestatie en het verbruik over de genoemde periode. Zie hiervoor
tabel 5.3. De groei van het transport die hierin verwerkt is, is duidelijk te zien in tabel 5.2.

Pers.
auto

Vervoersprestatie in mld. km/jaar
VrachtBromMotor
Bus
Vracht- Bijz. Bestel- vervoer
fiets
auto
voert,
auto
in mln
ton km

1973
1974

47,5
46,0

4,3
4,0

,6
,6

,5
,5

4,3
4,3

,2

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

48,7
51,9
55,7
59,6
60,6
61,4
61,o
62,9
65,6
68,2
67,8
71,0
74,2

3,7
3,0
2,7
2,4
2,0
1,7
1,4
1,3
1,5
1,3
1,7
1,7
1,5

,6
,7
,7
,7
,8
,8
,9
,9
,9
,8
,8
,8
,8

,5
,5
,5
,5
,5
,6
,6
,6
,6
,6
,6
,6
,6

4,4
4,4
4,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,6
4,5

,2
,2
,2
,3
,3
,5
,6
,5
,5
,5

,2

3,7

3,8
3,7
3,7
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,1
4,1
4,3

4,9

,4

4,7

5,2
5,3

,4
,4

5,2
5,8

19,5
20,3
19,9
21,8
22,6
22,4
23,4
24,1
24,2
24,3
24,3
25,8
26,2
27,6
28,9

NB: Cijfers van 1973-1977 zijn minder nauwkeurig

Tabel 5.2.: Vervoersprestatie vanhet wegverkeer 1973-1987
Een energiebesparing is echter in tabel 5.3 niet te achterhalen.
Hiervoor zou het verbruik van het

wegverkeer in 1973 op basis van de

efficiency van 1986 statistisch significant lager moeten zijn dan de
aflevering in 1986. Dit is niet het geval. De belangrijkste oorzaak
hiervan is het verschil tussen de binnenlandse afleveringen t.b.v.
het transport (autogas, benzine
en diesel voor automotoren) en het
verbruik door het weg~erkeer. De onzekerheid ín beide posten is zodanig groot en het verschil is zo onvoorspelbaar dat een eventuele
energiebesparing niet aantoonbaar is. Volgens het te onnauwkeurige
cijfermateriaal zijn er indicaties dat er in 1986 t.o.v. 1973 wel een
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besparing is opgetreden bij de personenauto’s maar een ontsparing bij
het vrachtverkeer. Het vrachtverkeer zou in 1973 zuiniger zijn geweest. Als verklaring hiervoor kan op~evoerd worden de lagere vermogens per vrachtvoertui~ en de hiermee samenhangende rijstijl en voertuigsnelheid. Terzijde moet nog opgemerkt worden dat het effect van
een aantal besparin~smaatregelen buiten deze analyse valt. Dit betreft b.v. carpooling en gecombineerd vervoer. De conclusie uit deze
statistische analyse is: de gemiddelde verhouding tussen brandstofverbruik en en prestentie van het wegverkeer is niet statistisch aantoonbaar verbeterd in de periode 1973-1987. Door de bespaìingsmaatregelen heeft er ook geen statistisch aantoonbare efficiency verslechtering plaatsgevonden.

Afleverin~
t.b.v,
wegverkeer

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

215
204
223
247
258
285
28~
291
295
290
297
302
380
318
317

Brandstof
van het
wegverkeer

254
256
261
268
271
282
287
288
297
307

Prestatie
Aflevering
wegverkeer
- verbruik
x spec.
bij efficiency
verbruik 1986
van 1986
205
203
209
222
233
244
252
257
258
263
271
282
283
297
312

Ii
2
14
25
25
41
29
33
37
27
26
20
16
20
6

NB: Efficiency in 1986 in MJ/km: personensuto’s 2,79; bestelauto’s
4,9; bromfiets 0,73; motor 2,05; bus 11,7; bijzondere voertuigen
4,9. Efficiency vrachtvervoer in 1986 2,16 MJ/ton km.
Tabel 5.3.: Br~~dstofverbruik in PJ van het wegverkeer 1973-1987
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~.2. Penetratie van ener~_aringsmaatregelen

M.b.v.

subsidies, onderzoek, experimenten etc. wordt getracht om

ener~iebesparingsmaatre~elen op vrijwillige basis in de transportsector ingevoerd te krijgen. Verschillende voorbeelden hiervm~ zijn in
dit rapport beschreven. Nieuwe of betere technieken (innovaties) worden niet gelljktljdig op alle plaatsen doorgevoerd.

Er is eerder

sprake van een langzame penetratie.
In figuur 5.1 is aangegeven wat men kan veïwachten bij de invoering
van bespa~ingsmaatregelen. In het algemeen geldt bij consumenten dat
een nieuwe techniek het eerste ingang vindt bij "innovators".

Dit

zijn mensen die "ongeacht" het prijsniveau bepaalde zaken uitprobeten.

Hierna volgen een tweetal groepen mensen, de "early adopters"

die zich snel op nieuwe technieken instellen, en de "early majority"

% of adopters

2,5%
lnnovators

13,5%
eady
adopters

34%
early
majorily

34%
late
majodty

16%
laggards

Het adoptieproces van besparingsmaatregelen en typen van
consumenten
Bron: Ontleend aan Rogers, 1983 [132].
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die gekenmerkt wordt door een degelijke informatievoorziening. Hierna
begint de snelheid van adoptie weer te dalen. Bij voldoende duidelìjk
voordeel en een redelijk eenvoudige beschikbaarheid van de techniek
zal hierna de "late majority" volgen. De laatste groep, die aangeduid
wordt met "laggards", ontplooít geen eigen initiatief en is ook niet
(meer) geïnteresseerd in innovatie.
Hoewel dit "denkmodel" natuurlijk geen algemene geldigheid bezit kan
het toch als handvat dienen bij het evalueren van het perspectief van
enkele maatregelen. Hiertoe zal voor verschillende besparingsmaatregelen aangegeven worden in welke doelgroep ze zich momenteel bevinden:
Innovators:
- Gebruik CNG;
- Cumulo-systeem bij stadsbussen;
- Marktintroductie teleshopping.

Early adopters/majority:
- Verkeersbegeleiding op snelwegen;
- Teruglevering remenergie aan elektriciteitnet;
- Vrachtuitwisselingsystemen en ritplanninssoftware;
- Gebruik gecombineerd vervoer.
Late majority:
- Voorkeursregeling openbaar vervoer;
- Luchtschilden op vrachtwagens;
- Aanleg P+R parkeeìplaatsen;
- Energiebesparing bij openbare verlichting;
- Carpooling;
- Eietsvoorzieningen bij stations.
Laggards:
- Gebruik telefoon;
- APK-keuring;
- Aankoop zuiniger personenauto’s.
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Hoewel uit dit overzicht natuurlijk niet echt nieuwe zaken naar voren
komen zijn wel een aantal opmerkingen te maken. Succesvolle maatregelen die door "innovators" zijn uitgeprobeerd kunnen m.b.v, informatieverspreiding (vakbladen) verder penetreren (gebeurt o.a. via de
NOVEM). Indien er sprake is van een massaproduktie-effect kan een
gerichte subsidieverlening helpen. Maatregelen die tot de groep van
"early adopters/majority" zijn doorgedrongen kunnen verder worden
gestimuleerd met algemene voorlichting (zoals de SVEN doet). Belangrijke elementen hierin moeten rentabiliteit en eenvoud van invoering
zijn. Bij het bereiken vsn de "late majorit~" kan van een succesvolle
maatregel gespïoken worden. Meer dan 50% van het potentieel is dan
bereikt. Algemene voorlichting wordt hier minder effectief. Bepaalde
maatregelen zullen vanzelf nog wat verder penetreren. Voor andere
maatregelen kan een gerichte vooìlichting nog wat effect sorteren (de
"SVEN" aan huis). De groep van "la~gards" wordt alleen bereikt met
regelgeving (bij voldoende maatschappelijk draagvlak) met zeer geìichte acties of na een lange tijdsperiode.
N.a.v. het bovenstaande kan het volgende opgemerkt worden:
- De Nederlandse informatievoorziening op het gebied van energiebesparing (NOVEM en SVEN) sluit goed aan bij dit penetratiemodel. Het
stimuleren van sommige maatregelen binnen de groep "late majority"
is en blijft echter voor de SVEN en sndere energieadviseurs een
probleem;
- Van bepaalde maatregelen is niet goed bekend waar ze zich bevinden.
Dit betreft o.a: groene golven, P+P voorzieningen, parkeerordening,
verhoging bezettingsgraad en het gebruik van het openbaar vervoer.
Voldoende kennis over de penetratiepositie is voor een slagvaardig
beleid echter wel noodzakelijk;
- Gezien de penetratiepositie van carpooling is het logisch dat zelfs
gerichte voorlichting een tegenvallend effect heeft;
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- Voor de teruglevering van remenergie aan het elektriciteitnet en
het gebruik van opslagsystemen voor hergebruik van remenergie dienen gezien hun penetratiepositie subsidiemaatregelen overwogen te
worden.

5.5. Niet aangetroffen maatregelen
Bij een evaluatiestudie van overheidsmaatregelen is het belangrijk om
ook even stil te staan bij maatregelen die niet in overweging zijn
genomen. Een aantal maatregelen die wel in de literatuur genoemd maar
niet zijn vertaald in beleid staan hieronder:
- Het rangeren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van
bedrijven en instellingen op het briefpapier. Daarnaast kan men ook
aan een inlegvel denken, toe te sturen bij het uitnodigen van bezoekers, met een kaartje en de openbaar vervoerslijnen met vertrek
en aankomsttijden;
- De suggestie om een bromfiets met viertaktmotor te ontwikkelen.
Deze kan 40~ zuiniger dan de huidige zijn. Ook kan met het beperken
van het geluidsniveau de aantrekkelijkheid van het zuinigste motorvoertuig verbeterd worden;
- De suggestie om in peìsonenauto’s of vrachtauto’s naast kilometers
ook het brandstofverbruik (in liter of liter per kilometer) aan te
geven. Dit kan het gevoel van de bestuurder voor het brandstofverbruik verbeteren;
- Het stimuleren van het huren van een fiets bij het stations buiten
de recìeatieve sfeer (b.v. voor zakenbezoek).

Hoewel niet direct in de literatuur genoemd hadden ook de volgende
maatregelen kunnen worden overwogen:
- Afspraak met de fabrikanten over vermindering van het brandstofverbruik van vrachtauto’s en trekkers voor opleggers;
- Verbetering van de aerodynamica van containers, wissellsadbakken en
hijswerktuigen op vrachtauto’s;
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- Een publikatie van emissiecijfers van personenauto’s in navolging
van de publikatie van brandstofverbìuikcijfers. Dit ter stimulering
van milieubewust en zuinig autogebruik;
- Het verstrekken van korting op openbaar vervoer-abonnementen (b.v.
OV-jaarkaart) aan ri~bewi~sbezitters. Dit als compensatie voor het
optredende investeringsverlies in het ri~bewijs.
5-4. Overige opmerkingen

Kosteneffectiviteit
Hoewel het hier en daar al ter sprake is geweest moet toch nog eens
duidelijk genoemd worden dat de belangrijkste drijfveer voor energiebesparing de kosteneffectiviteit is. Deze wordt bepaald door de
brandstofprijs (incl. heffingen) en de kostprijs voor de energiebesparingsmaatregel (minus subsidies). Een besparingsmaatregel waarvan
duidelijk is dat deze zichzelf niet terugbetaalt zal slechts een zeer
laag marktaandeel halen. Het geven van subsidie zal het marktaandeel
vergroten, maar voor de overheid een blijvende kostenpost opleveren.
Toch zou een blijvende subsidie overwogen kunnen worden indien hier
voldoende maatschappelijke voordelen tegenover staan. Een voorbeeld
hiervan is het openbaar vervoer waar jaarlijks door de overheid f
250,- per inwoner aan wordt bijgedragen.
In de beschouwingen over
kosteneffectiviteit in dit rapport is geen rekening gehouden met de
daling van de overheidsinkomsten, uit BTW en accijnzen, die ontstaat
als er door besparing minder brandstof wordt verkocht. Het meenemen
van deze inkomstendaling zou in een aantal gevallen wel een ander
beeld opgeleverd hebben.
Automobiliteit
Een belangrijk probleem vormt de automobiliteit. Het grote aantal
auto’s in de stad heeft de snelheid van het openbaar vervoer in de
stad verminderd. Het voordeel van de autobestuurder (vrijheid, snelle
verbindingen) is ten koste gegaan van de openbaar vervoer reiziger
(langzamer verbindingen) en andere weggebruikers (gevaar, geluids-
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overlast, luchtvervuiling). A1 geruime tijd wordt overwogen om de
(groei van de) automobiliteit aan te pakken met financiële instrumenten. Behalve een lage effectiviteit ontbreekt hiervoor waarschijnlijk
ook het maatschappelijk draagvlak (energiebesparing, afrekenen met
files).

Ook het gebruik van een ander maatschappelijk draagvlak

(milieu) via de methode van twee vliegen in één klap leidt waarschijnlijk door onduidelijkheid over het doel van de maatregelen tot
een halfslachtige aanpak.
De sinds 1975 gewijzigde energiesituatie, de milieuproblemen, de risico’s in het verkeer, de bereikbaarheidsproblemen en de grote groei
van de mobiliteit vragen om een fundamentele bezinning op het verkeers- en vervoersgebied. Uit de gevonden literatuur (uitgezonderd
enkele recente publikaties) blijkt niet dat hieraan op grote schaal
aandacht is besteed. Voor een aantal besparingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld: het niet overtreden van de maximale snelheid, het niet te
snel optrekken en het minder gebruik maken van de personenauto, is
dit echter wel belangrijk.

Openbaar vervoer
Van verschillende kanten wordt op een uitbreiding van het openbaar
vervoer aangedrongen. Van de openbaar vervoer middelen heeft de bus
het laagste verbruik. Hierna volgen de tram, metro en trein. Allereerst moet geconstateerd worden dat stimulering van het openbaar
vervoer aleen dan zinvol is als het ten koste van het autoverkeer
gaat. Het veroorzaken van mobiliteit, of het concurreren met fiets en
lopend verkeer levert zeker geen besparing op. Ter illustratie kan
vermeld worden dat bij een staking van het openbaar vervoer in
Amsterdam 45~ van de fitten werd vervangen door te lopen of te fietsen (dit is natuurlijk wel een extreme situatie).
A1 geruime tijd
draait het openbaar vervoer in de spits op maxímale capaciteit. Stimulering van het openbaar vervoer heeft een verdere overbezetting tot
gevolg.
In de spits dient dan ook, mede uit kostenoverwegingen, het
verhogen van de bezettinggraad van de personenauto’s een hogere prioriteit te hebben.
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6. CONCLUSIES
6.1. Al~emene conclusies
De kosteneffectiviteit, die o.a. beïnvloed wordt door de brandstofprijs, is in veel gevallen doorslaggevend bij een beslissing over
energiebesparing.
De besparing (68 PJ/j) van de in dit rapport beschreven maatregelen
ligt op 16% van het huidige verbruik in de transportsector. De tussen
1972 en 1988 gerealiseerde cumulatieve besparing komt globaal overeen
met het binnenlandse verbruik van 1986 door de transportsector. De
maatregelen bij personenauto’s zijn verantwoordelijk voor 75% van de
gerealiseerde besparing. Uit statistisch materiaal is door onzekerheden en ontsparing alleen een besparing bij personenauto’s aan te tonen.

Bij ongeveer ~5% van de besparing heeft de (E)EG een initiërende, of
anderszins belangrijke, rol gespeeld.

Ten aanzien van de verschillende hoofdaspecten geldt:
i. Het meest efficiënt zijn besparingsmaatregelen die via regelgeving
veroorzaakt worden.
Bij de maximum snelheid wordt het effect
echter ondergraven door het grote aantal overtredingen.
2. Het geven van voorlichting en educatie is een zeer goed middel om
onnodig verbruik tegen te gaan.
3. Infrastructurele maatregelen hebben meestal maar een beperkt besparingseffect dat het direct aanwijsbare gevolg van de maatregel
is. Op de wat langere termijn kan een maatregel, via verschuivingen in vervoersvraag en aanbod, indirect grotere energie-effecten
hebben. Deze indirecte effecten kunnen het besparingseffect vergroten maar ook teniet doen.
4. Het besparingseffect dat veroorzaakt wordt door onderzoek en experimenten is op het eerste gezicht gering. Dit komt o.a. doordat
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snelle successen in deze sfeer na implementatie vaak tot een ander
maatregeltype gerekend worden.
5. Heffingen lijken in deze sector beter bruikbaar voor het verkrijgen v~] financiën dan het bereiken van energiebesparing omdat de
prijselasticiteiten gering zijn en substitutiemogelijkheden onvoldoende beschikbaar zijn.
6. Subsidies leveren wel energiebesparing maar kosten de overheid
veel geld. Bij een onzorgvuldig gedefinieerd subsidieplan komt het
voor dat subsidie gegeven moet worden in ongewenste of niet efficiënte situaties.
De Nederlandse informatievoorziening op het gebied van energiebesparing (NOVEM en SVEN) sluit voldoende asn bij de doelgroepen. Het stimuleren van sommige van de maatregelen die reeds op grote schaal worden toegepast is voor de SVEN en andere energie-adviseurs een blijvend probleem.
De effectiviteit van bepaalde besparingsmaatregelen wordt in belangrijke mate bepaald, door de zorg die besteed wordt am] het creëren,
vasthouden of uitbreiden van het maatschappelijk draagvlak. De Nederlandse overheid heeft zich echter, tot voor kort, onvoldoende bezig
gehouden met fundamenteel onderzoek omtrent de gewenstheid van de
huidige positie van de verkeers- en vervoerssector en de ontwikkelingen hierin. Dit belangrijke instrument voor het beïnvloeden van
het maatschappelijk draagvlak lijkt niet te zijn gebruikt.

Stimulering van het openbaar vervoer leidt niet in alle gevallen tot
energiebesparing.
6.2. Conclusies over specifieke maatregelen
Het grootste besparingseffect wordt momenteel veroorzaakt door het
zuiniger worden van personenauto’s (51%, o.a.

door afspraak in

EG-verband) en de binnen Nederland geldende maxìmale snelheid (18~).
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Daarnaast heeft ook voorlichting en opleiding over een zuinig rij/vaargedrag en het verspreiden van informatie over het brandstofverbruik van personenauto’s het nodige effect gehad (samen zo’n 26% van
de besparing). De volgende 15% besparing wordt veroorzaakt door de
APK-keuring, de WIR-ET bij vliegtuigen, de fiscale behandeling van de
dieselauto en besparingen bij de openbare verlichting. Het totale
effect van alle andere in deze studie beschouwde maatregelen ligt
rond de 10%.
Van bepaalde maatregelen is niet goed bekend wat het potentieel is en
hoeveel hiervan is gerealiseerd. Dit betreft o.a: groene iolven,
P+P-voorzieninien, paikeeçordening, verhoging bezettingsgraad en het
gebruik van het openbaar vervoer. Dit staat een slagvaardig beleid in
de weg.
Carpooling wordt sinds jaar en dag massaal toegepast binnen de groep
mensen die hieraan, bij de gegeven omstandigheden en binnen zekere
grenzen, kan en wil deelnemen. Bij de verschillende experimenten op
dit gebied is hier, oÇa. bij het evalueren van de resultaten, onvoldoende rekening mee gehouden.

Voor de teruglevering van remenergie aan het elektriciteitnet en het
gebruik van opslagsystemen voor hergebruik van remenergie zouden gezien hun huidige marktpositie subsidiemaatregelen overwogen kunnen
worden.
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BIJLAGE i: Lijst van overheidsmaatregelen met betrekking tot energiebesparing in verkeer en vervoer

Te onderscheiden zijn de categorieën:
- Regelgeving;
- Infrastructurele maatregelen;
-

Heffingen, belastingen en prijzen;
Onderzoek en experimenten;
Voorlichting en educatie;
Voorbeeldfunctie.

Regelgeving
Ten aanzien van voertuigen:
- Het stellen van eisen aan rendementen van motoren en transmlssies
en het stïeven naar een betere vormgeving;
- Het verbeteren van het onderhoud en het uitvoeren van regelmatige
controle hierop
- Eisen ten aanzien van brandstofverbruik (toelatingseisen en onderhoudseisen).

Ten aanzien van de capaciteit (bezettings- en beladingsgraad):
- Het vervoeren van grotere eenheden; het verruimen van voorschriften
ten aanzien van lengte, breedte en hoogte van voertuigen;
- Het bevorderen van openbaar- en groepsvervoer ten opzichte van autogebruik;
- Invoering zesbaksduwvaart.
Ten aanzien van snelheid:
- Controle op de naleving

Wet energiebesparing toestellen.
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Infrastructurele maatregelen
Verbeteren verkeersafwikkeling:
- Opheffen congestie en knelpunten, verkeersregeling en coördinatie,
doorstromingsprojecten voor openbaar vervoer, toepassing verkeerssignaleringssystemen;
- Aanleg parkeerplaatsen bij stations (P+R), carpoolplaatsen, kiss en
ride plaatsen, fietsenstallingen bij stations;
- Doorrekenen verkeersplannen en ingrepen op energieverbruik;
- Doorrekenen van varianten in tracénota’s op energieverbruik;
- Streven naar korte optimale routes;
- Optimaliseren openbare verlichting;
- Elektrificatie openbaar vervoer ten behoeve van diversificatie
invoering trolleybussen;
- Hergebruik van asfalt in de wegenbouw;
- Creëren van vrije banen voor fietsverkeer en openbaar vervoer;
- Inrichten van goederendistributiecentra;
- Stimuleren gecombineerd vervoer door goede infrastructurele voorzieningen (havens, wegen, distrlbutiecentra, spoorwegen);
- Stimuleren gebruik moderne (tele)communicatiemiddelen;
- Stimuleren openbaar vervoer in plaats van parkeerplaatsen personeel;
- Verminderen automobiliteit;
- Verplicht stellen gebruik openbaar vervoer voor dienstreizen voor
overheid;
- Situeren kantoren in nabijheid van stations;
- Elektrificatie buslijnen, aanleg metro’s en tramlijnen (elektrificatie).
Heffingen, belastingen en prijzen
- Variabilisatie autokosten (jaarlijkse evaluatie);
- Investeringssubsidies (WIR-ET, regeling investeringen non profit
sector, SER0);
- Tariefstelling en concurrentiepositie openbaar vervoer, kortingenpolitiek abonnementen;
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- Tariefstelling brandstoffen, accijnsen, heffingen, toeslagen en
stimuleren zuinige (= lichte en goedkope) auto’s door tariefstelling BVB;
- Heffingen op gebruik motorboten (overwogen, niet toegepast);
- Overdrachtsbelasting;
- Reiskostenaftrek inkomstenbelasting (keuze auto-openbaar vervoer).
Onderzoek en experimenten
Zuiniger transportmiddelen:
- Recuperatie remenergie; weg-rail;
- Motor-transmissierendement (CVT); weg;
- Motoren en aandrijflijn; weg en binnenvaart;
- Energiehuishouding aan hoofd; weg- en binnenvaart;
- Gecombineerd vervoer;
- Verkeersregelingen;
- Logistiek.
Diversificatie brandstoffen:
- Elektriciteit.

Verminderen van de vraag naar verplaatsingen:
- Ruimtelijke ordening;
- Telecommunicatie.
Voorlichting en educatie
- Voorlichting over het brandstofverbruik van (personen)auto’s;
- Carpooling (landelijk carpoolregister inmiddels opgeheven);
- Tips voor verbetering tij- en vaargedrag door motivatie;
- Videofilms en demonstratieprojecten;
- Het instellen van prijzen voor energiebesparing;
- Informatie over snelheidsbeperking;
- Actie ter besparing vsn 5~ extra in het kader van de actie verstandig met energie
- Educatie.
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Voorbeeldfunctie
- Een op ene~giebesparin~ gericht aankoopbeleid voeren, mede ~ericht
op diversificatie;
- Investeringen ten behoeve van luchtschilden;
- Proefp~ojecten voor motivatie (PTT-RAC) van chauffeuFs en het aanleren van een rustige rijstijl;
- Snelheidsbeperkin~;
- Het benutten van afvalwarmte bij schepen~
- Het stellen van eisen waar nieuw te bouwen voer- en vaartuigen aan
dienen te voldoen.
pkOSa
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BIJLAGE 2: Beschrijving vsn de diverse maatregelen
Toelichting bij de maatregelbeschrijving

Beschreven maatregelen en hoofdaspecten
Een veertiental maatregelen zijn uitgebreid onderzocht.
Van deze
maatregelen is getracht een zo goed en volledig mogelijk overzicht
samen te stellen. Deze maatregelen zijn gerangschikt naar 6 verschillende hoofdaspecten:
i. Regelgeving (i maatregel)
2. Infrastructurele maatregelen (5 maatregelen)
5. Heffingen, belastingen en prijzen (2 maatregelen)
4. Onderzoek en experimenten (2 maatregelen)
5. Voorlichting en educatie (3 maatregelen)
6. Voorbeeldfunctie (i maatregel)
Daarnaast is van een tiental andere maatregelen aangegeven welke
informatie direct in de literatuur is aangetroffen. Van deze tien
maatregelen zijn de eerste 4 niet uitgebreid onderzocht op basis van
het beperkte projectbudget en de andere 6 op basis van beperkte beschikbaarheid van informatie.

Deze 10 maatregelen zijn opgenomen in

hoofdstuk 7 van deze bijlage.
Interpretatie van literatuur
Bij deze literatuurstudie is van een grote hoeveelheid publikaties
gebruik gemaakt. Van de meeste publikaties bleek maar een klein gedeelte (i hoofdstuk, 1 alinea of enkele regels) bruikbaar te zijn
voor deze evaluatiestudie. De gevonden informatie is samengevat, gecomprimeerd, gecombineerd en hergeformuleerd in dit rapport terug te
vinden. Een accentverschuiving is hierbij niet uit te sluiten. De
uiteindelijke literatuurverwijzingen die in dit rapport aan het eind
van elke maatregelbeschrijving zijn opgenomen kunnen enigszins karikaturaal en ongenuanceerd overkomen omdat, gezien het grotere geheel,
meer accent gelegd is bij verschillen dan bij overeenkomsten. De genuanceerdheid van de vele publikaties is echter wel in het grotere
geheel terug te vinden.
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Bepaling van het effect van een maatregel
Door het ESC is getracht om per maatregel onderdeel zo goed mogelijk
aan te geven wat hiervan het energie-effect is. Het uiteindelijke
cijfer dat opgenomen is kan op verschillende manieren tot stand zijn
gekomen:
i. Directe overname uit de literatuur.
2. Als resultaat van een inschatting van verschillende in de literatuur gevonden waarden.
3. Als resultaat van een combinatie tussen niet energetische literatuur cijfers en statistische informatie.
4. Een ESC-schatting op basis van te verwachten effect, summiere
informatie uit de literatuur en statistische informatie (geschatte
nauwkeurigheid
5. Geen effect aangegeven, of alleen positief of negatief.
Terzijde moet opgemerkt worden dat van een aantal maatregelen het
werkelijke effect via onderzoek statistisch niet of alleen tegen zeer
hoge kosten te bepalen is. Dit kan komen door het geringe effect of
door het complexe geheel van factoren.
De energiebesparing wordt uitgedrukt in PJ (10*~ Joule). Het totaal
verbruik van het wegverkeer is momenteel ongeveer 308 PJ.
wordt

2/3

Hiervan

verbruikt door personenauto’s. In ondersta~]de tabel B1 is

het verband aangegeven tussen PJ, mln liter en mln gulden.

Brandstof
Benzine
Diesel
LPG

Verbrandingswaarde
(stook- onderwaarde)
MJ/kg
MJ/I

1 PJ komt overeen met:
min liter

min gld (liter prijs)

44,0

32,78

30,5

48,8

(f 1,60)

42,7

35,89

27,9

25,1

(f 0,90)

45,2

24,4

41,0

20,5

(f 0,50)

Tabel BI..: 0mrekening van 1 PJ
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i. REGELGEVING
i.i. Verbetering van het onderhoud en het uitvoeren van een regel
matige controle hierop (APK): eisen ten aanzien van het
brandstofverbruik en onderhoud

i.i.i. Beschrijving van de maatregel
Algemene Periodieke Autokeuring (APK)
De voornaamste redenen om over te gaan tot een algemene periodieke
keuring van motorvoertuigen zijn het bevorderen van de veiligheid in
het verkeer en het verminderen van de milieubelasting door het verkeer.

Omdat een verkeerd afgestelde motor naast een te hoge milieu-

verontreiniging ook een hoog brandstofverbruik heeft, wordt indirect
ook energie bespaard. De reikwijdte van de APK is echter wel beperkt
tot een jaarlijkse momentopname.

De APK-I betreft motorrijtuigen en aanhangwagens waarvan het eigengewicht vermeerderd met het laadvermogen meer is dan 3500 kg. De APK-I
is rand 1981 in 1 jaar tijds ingevoerd en betreft ongeveer 180’.000
voertuigen. De meeste keuringseisen hebben betrekking op de verkeersveiligheid. Slechts enkele betreffen de milieu-effecten. Voor de keuring is tevens het kentekenbewijs noodzakelijk.

De keuringen worden

uitgevoerd door een daartoe erkende instantie. Na goedkeuring wordt
het voertuig direct op een centraal punt afgemeld waarna de auto een
korte periode voor een steekproef controle van de keuring beschikbaar
moet zijn als deze bij de afmelding voor een steekproef geselecteerd

is (3~).
De APK-2 betreft personenauto’s en lichte bestelauto’s. De invoering
heeft in 3 jaar plaatsgevonden. In 1985 betrof het 118.088 auto’s, in
1986 1.400.000 auto’s en in 1987 3.680.000 auto’s. De keuring moet
jaarlijks worden uitgevoerd bij auto’s die drie jaar of ouder zijn.
De kosten van een keuring zijn nog f 50,-. Een verhoging met minstens
f 18,- is in april 1989 aangekondigd.

Indien de keuring plaatsvindt

bij een zgn. "grote beurt" is deze gratis. De keuring is wat betreft
eisen en uitvoering vergelijkbaar met de APK-I.
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Over de invoering van de APK-3 vooï lichte aanhangwagens loopt de
discussie nog. Voor motorfietsen wordt geen APK ingevoerd.
Eisen t.a.v, het brandstofverbruik
Met de automobielfabrikanten is in 1978 in EG-verband een afspraak
gemaakt om er voor te zorgen dat nieuwe personenauto’s in 1985 10%
zuiniger zijn dan in 1978. In 1983 is deze efficiency verbetering
reeds bereikt. In Nederland zijn verder geen eisen van kracht ten
aanzien van het brandstofverbruik van personenauto’s. In de VS is dit
bijv. wel het geval.
1.1.2. Betrokken instanties
Het wettelijk veìplichten van een periodieke keuring voor vrachtauto’s (APK-I) is in eerste instantie op Europees niveau voorgeschreyen. Ook voor bestelauto’s is er inmiddels een EG-richtlijn. De APK-2
voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s is veel meer een initiatief van de Nederlandse parlement (initiatief wetsontwerp). Een organisatie die in belangrijke mate betrokken is bij de uitvoering en
controle van de APK is de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).
Hoewel van diverse kanten gesuggereerd is dat niet alleen de keuring
maar ook onderhoud wettelijk voorgeschreven moest worden is dit niet
in de wetgeving overgenomen.

Bij de afspraak om te komen tot zuiniger personenauto’s zijn de EG en
de automobielfabrikanten betrokken. Over een specifieke Nederlandse
bijdrage m.b.t, deze afspraken t.a.v, het brandstofverbruik is geen
informatie gevonden.
1.1.3. Overige aspecten
Naast een omzetstijging bij de onderhoudsbedrijven levert de keuring
ook voordelen op voor bezitter van het motorvoertuig. Het voertuig is
zuiniger, en door de vroegtijdige signalering van technische problemen neemt ook de levensduur toe.

Deze voordelen kunnen de keurings-

kosten gedeeltelijk compenseren. Hoewel er voor en bij de invoering

-32.7van de APK veel weerstand bestond bij de meeste betrokkenen en ook de
invoering niet geheel zonder problemen verliep wordt de APK nu tamelijk positief gewaardeerd. Een uitzondering hierop vormt een gedeelte
van de particulieren, die zelf het onderhoud van (hun) voertuig(en)
verzorgen.

1.1.4. Aard van de besparingsmaatregelen
Indien de koolmonoxide-emissie van de motor te hoog is zal deze
opnieuw afgesteld moeten worden. Naast een verlaging van de milieubelasting betekent dit ook een vermindering van het te hoge brandstofverbruik. Ook de controle van de banden kan een besparing opleveren.
Te zachte handen of een verkeerde uitlijning van de auto leiden namelijk tot een hoger brandstofverbruik.
Daarnaast heeft de APK-2 geleid tot een eenmalige extra vervanging/
sloop van 158.000 afgekeurde auto’s (bij de invoering van APK-I is
dit verschijnsel niet opgetreden). Omdat nieuwe auto’s zuiniger zijn
levert dit een besparingseffect op wat echter enigszins gecompenseerd
wordt door het energiegebruik bij de produktie van de nieuwe voertuigen. Het omgekeerde effect treedt op door de iets langere levensduur
van goed onderhouden auto’s (blijvend effect). Aangezien het aantal
ongevallen ook met naar schatting i% is gedaald treedt ook hier een
klein besparingseffect op.

Liters/i80

Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
Engeland

km 1973 1978 1979 1980 1981 1982 1983 % 73/83
10.3
8.8
8.4
10.0
11.0

9.8
8.3
8.2
9.2

9.2

9.6
8.1
8.0
8.9
9.0

9.3
7.8
7.7
8.8

8.7
7.4
7.3

8.5
7.2
7.0

8.4
7.0
6.8

-18%
-20%

8.6

8.5

8.4

-16%

8.7

8.5

8.1

7.9

-28%

-19%

Bron: Long-term prospects for the car industry - 0ECD
Tabel i.i.i.: Energie efficiency van nieuwe auto’s
Door de afspraak met de automobielfabrik~~ten waarin in 1983 al voldaan werd is een nieuwe auto in 1985 rond de 14% zuiniger geworden
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dan zijn voorganger in 1978. Dat ook voor die tijd al besparing
plaatsvond blijkt uit tabel i.i.i. Dit is niet bereikt door kleinere
auto’s op de markt te brengen maar door verbeteringen op het gebied
van de luchtweerstand, motor-efficiency, aandrijving en materiaalgebruik (kunststof).
1.1.5. Kosten en energetische effecten
De kosten voor particulieren van de APK-2 keuring bedragen, afhankelijk van de koppeling met groot onderhoud, tussen de 508 en 780
min/jaar. Hiervan wordt 180 mln/jaar terugverdiend door lagere
brandstofkosten en 108 mln/jaar door een langere levensduur (gesteld
op 1 maand, [37]). In de inkomsten van de overheid treden wel verschuivingen op (o.a. minder bijzondere veìbruiksbelasting) maar geen
grote veranderingen in het totaal.

De investering in de APK-2 door

het bedrijfsleven bedraagt ongeveer 125 mln gulden. De materi~le kosten van verkeersongevallen dalen door de APK-2 met naar schatting 68
mln/jaar [29].

Aangezien energiebesparing is op te vatten als een

bijkomend effect van de APK zijn de genoemde kosten hierasn niet primair toe te rekenen.

Maatregel of effect
APK-I

Jaar
81

APK-2
Brandstofverbruik
85/87
Levensduur (i mnd)
85/87
Extra vervanging (ix)
Zuiniger auto’s
85/86
Extra produktie
85/86
Totaal APK
In EG verband
Afspraak fabrikanten

78/85

Jaarlijkse
besparing
i988
PJ
%
2.0 2%

Cumulatief
tot jan-88
PJ Opmerkingen
ii Vrachtauto’s & bussen
Bestel- & pers.auto’s
v/d gekeurde auto’s
In land van produktie

2.3 2%
.3
nvt
nvt

1
-2 In land van produktie

4.6

12

21

11%

90 Alleen personenauto’s

Tabel i.i.2.: Energetische effecten van de APK en van de afspraak in
EG-verband met de automobielfabrikanten
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In tabel 1.1.2 zijn de verschillende energetische effecten van de APK
opgenomen. Voor de energiebesparing is zowel voor de vrachtauto’s als
de gekeurde personenauto’s uitgegaan van een besparing op het brandstofverbruik van 1,7%. Dit is slechts éénderde van de potentiële besparing van 5% [128]. Daarnaast is aangegeven wat het effect is van
een kleine verlenging van de levensduur van auto’s. De eenmalige
extra vervanging van oude auto’s levert een kleine brandstofbesparing
op die meer dan volledig gecompenseerd wordt door het energiegebruik
bij de produktie van vervangende voertuigen.
1.1.6. Samenvatting
De invoering van de APK heeft het brandstofverbruik van het weg-verkeer met 1,5% verlaagd. De gerealiseerde totale besparing door de APK
is op dit moment voldoende om 2 weken aan de vraag te voldoen.

De

APK-keuring wordt in het algemeen positief gewaardeerd. De afspraak
in EG-verband met de automobielfabriksnten heeft geleid tot
brandstofbesparing bij het wegverkeer. De hierdoor gerealiseerde besparing is inmiddels voldoende om 4 maanden aan de vraag te volàoen.

1.1.7. Chronologisch Overzicht
1975 N.a.v. kamervragen over de energienota wordt geantwoord dat er
thans behalve bouwvoorschriften en maximumsnelhe~d, geen specifieke energiebesparingsvoorschriften van kracht zijn, noch worden overwogen [95d].
1976 In EG-verband worden afspraken gemaakt voor een periodieke keuring van zware voertuigen (invoering voor 1985) [37].
1978 Nederland zal het Europese zuiniger-auto’s-beleid ondersteunen

[5b].
1978 De Europese automobielconstructeurs nemen vrijwillig op zich om
in 1985 de nieuwe personenauto’s 10% zuiniger te doen zijn [55].
1978 Goed onderhoud levert 10% besparing (Shell-test) [95].
1979 Suggestie van Initiatiefgroep Wijs op Weg: Regelmatig onderhoud
en controleren van bandenspanning verplichten [93].
1979 Enquête naar uitstel van onderhoud uit kostenoogpunt: 6% ja,
soms, 86% nee [93].
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1980 Belevingsonderzoek: Verplichte periodieke afstelling is acceptabel. Veel auto’s gaan echter toch al naar de dealer [8].
1980 Nog scherpere milieunormen kunnen volgens auto-industrie besparingsafspraken ondergraven [Sd].
1981 Invoering APK-I voor zware motorvoertuigen en aanhangwagens.
1982 Onderzoek naar regulerende maatregelen op grond van het in te
dienen "wetsontwerp Energiebesparende Toestellen" [Sg].
1982 De AER is van mening dat Nederland niet zelf wat kan doen aan de
efficiëntie-verhoging van vervoermiddelen. Wel evt. rendementseisen mogelijk [96].
1982 NVI-studie toont de mogelijkheid aan van 4~ besparing bij personenauto’s door beter onderhoud [80].
1982 Op symposium: APK-2 bij personenauto’s zal tamelijk veel weerstand ontmoeten, goed onderhoud kan echter 5 tot 10~ besparen.
Keuring koppelen aan verplicht onderhoud [90].
1982 Extra onderhoud (reinigen scheepswand en betere motorafstelling)
kan bij (zee)schepen tot besparingen leiden van 5 tot 28~ [24].
1983 De nieuwe personenauto’s zijn nu I0~ zuiniger dan in 1978 [53].
1984 Bij vrachtauto’s 18~ besparing door goed onderhoud (dit gebeurt
al). Bij personenauto’s nog 5Z haalbaar door APK [91].
1985 De AER is van mening dat m.b.t, het brandstofverbruik bij een
keuring volstaan kan worden met controleren van de motorafstelling via de uitlaatgassen [53]1985 Begin invoering APK-2 voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen. Veel negatieve berichtgeving [37].
1986 Katalysator controle opnemen in APK? [40].
1987 APK-2 volledig ingevoerd. Voorbereidingen APK-3 voor motorfietsen en lichte aanhangers gestopt. Uit evaluatie van APK-2 blijkt
een positieve acceptatie [37].
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2. INFRASTRUCTURELE MAATREGELEN

2.1. Aanleg parkeerplaatsen bij stations, carpoolplaatsen fietsenstallingen en dergelijke
2.1.1. Beschrijving van de maatregel
Het voornaamste doe! van dit type maatregelen is het beïnvloeden van
de zgn. modalsplit. De individuele reiziger die de keuze heeft tussen
verschillende manieren van transport wordt het, door infrastructurele
maatregelen, makkelijker gemaakt om een schonere en energiezuinige
vervoerswijze te kiezen. Dit in de hoop dat de individuele keuze
maatschappelijk gezien positiever uitkomt. Hoewel in eerste instantie
energiebesparing een belangrijk argument vormde voor de aanleg van de
infrastructurele wijzigingen is dit later wat meer naar de achtergrond verschoven. Momenteel lijkt het terugdringen van de congestieproblemen de voornaamste drijfveer.
Park and Ride
Het P+R-beleid is er op gericht om een groter aantal automobilisten
van het openbaar vervoer gebruik te laten maken. Dit wordt bereikt
door een uitgebreide route aanduiding m.b.v. "P+R"-verkeersborden
naar een belangrijke halte van het openbaar vervoer. Bij deze halte,
die met de auto gemakkelijk bereikbaar is, is een zodanig ruime parkeergelegenheid dat een parkeerplaats min of meer gegarandeerd is. De
Rijksoverheid heeft in dit verband in 1979 een P+R-plan opgesteld met
een groot aantal mogelijke lokaties. Dit plan is ter invoering voorgelegd aan de betrokken gemeenten van de 63 P÷R-haltes bij stations
in dit plan bleken er in 1988 33 gerealiseerd (+ 4 op nieuwe lokaties). Daarnaast heeft de Rijksoverheid subsidie beschikbaar gesteld
(eerst 50 later 80%) voor de aanleg van de infrastructurele wijzigingen.

Fietsvoorzieningen
De kwaliteit van de stallingsvoorzieningen bij stations is in de evaluatie-periode verbeterd. Het aantal bewaakte stallingen (bij 22~ van
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de stations) lijkt echter niet te zijn uitgebreid. Wel zijn er de
laatste jaren bij een groot aantal "onbewaakte" stations een beperkt
aantal fietskluizen aangebracht (betreft 50% van alle stations). De
mogelijkheden ~or het huren van een fiets bij een NS-station zijn in
de zichtperiode aanzienlijk verbeterd.

Dit voorkomt in een aantal

gevallen de noodzaak van het meenemen van een fiets in de trein. Uit
de literatuur is niet gebleken dat de verhuur van fietsen zich ook
richt op reizigers buiten de vakantiesfeer. In een enkel krantenbericht wordt wel op deze mogelijkheid gewezen (zie ook tabel 2.1.1.)

Aantal
Treinreizigers
Treinreizigers met fiets àls voortransport
Plaatsen in bewaakte stallingen
hierin gestalde fietsen

600.000/dag
228.000/dag
i00.000
65.000/dag

Fietsen mee in de trein (excl. vouwfietsen)
Fietsverhuur bij stations (à 4,25/dag)
hiervan in de zomermaanden
Fiets verstuurd per trein (recent aangeschaft)

220.O00/jaar
lO0.O00/jaar
75.000/jaar
5.000/jaar

NB: Tekort fietsenstallingen f 0,15 per gestalde fiets, tekort
fietskluizen f 0,25 per kluis per dag.
[Bron: Trouw

5-8-1989]

Tabel 2.1.i.: De fiets en de trein
Psrk en Pool
Om het meerijden (carpooling) van automobilisten, met een verschillend vertrekpunt maar een gezamenlijk reisdoel en aankomsttijdstip,
te bevorderen zijn bij een aantal uitvalswegen van grote steden parkeerplaatsen aangelegd. In 1984 gaf het ministerie van V&W-subsidie
voor 7 nieuwe en de uitbreiding van 3 bestaande P+P-(parkeer)plaatsen. Dit waarschijnlijk mede n.a.v, commentaar van de ANWB die zowel
aantal als capaciteit van de reeds aanwezige P+P-plaatsen onvoldoende
vond. In 1983 waren er 44 carpoolpunten (inclusief zgn. wilde parkeerplaatsen) met op een werkdag gemiddeld ii auto’s. In 1988 bleek
het aantal carpoolpunten, mede n.a.v, het onderzoek in 1983, uitge-
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breid te zijn tot 89 met gemiddeld 13 auto’s [126]. De carpoolpunten
worden ook veel gebruikt voor incidentele pooling.

De gemiddelde

voortransport afstand is 15 km, waarna gemiddeld nog 54 km naar het
reisdoel wordt afgelegd.

2.1.2. Betrokken instanties
De Rijksoverheid heeft in overleg met de NS en de ANWB het P+R plan
opgesteld. Voorts zijn hierbij de betrokken gemeenten geraadpleegd.
De uiteindelijke beslissing over de aanleg of uitbreiding van de parkeeïmogelijkheden ligt op gemeentelijk niveau. Het Rijk geeft echter
wel een aanzienlijke subsidie. Ook voor een aantal Parkeer en Poolvoorzieningen is door het rijk subsidie verstrekt.
De aanleg van
stallingsmogelijkheden is echter primair een zaak van de gemeente
en/of de NS. De ENFB heeft hier in kritische zin aandacht aan besteed.
2.1.3. Overige aspecten
Het verbeteren van de parkeer en stallingsmogelijkheden heeft positieve neveneffecten zoals de verhoging v~l de bezettingsgraad van het
openbaar vervoer (mits voldoende capaciteit aanwezig). Dit verbetert
de rentabiliteit vsn het openbaar vervoer. Tevens vindt er een verbetering plaats van de doorstroming van het resterende verkeer. Ook het
parkeren in de binnenstad en de overlast rond knooppunten van het
openbaar vervoer zou hierdoor af kunnen nemen.
Uit een studie, naar forenzen uit de kop van Noord Holland naar
Amsterdam, die na het vaststellen van het P+R plan werd uitgevoerd,
bleek dat de beperkingen voor de potentiële treinreiziger vooral in
het natransport (station-werk) gelegen zijn. Bij mensen die voor de
hele reis de auto kiezen blijkt dit natransport vaak moeilijker
(d.w.z. meer tijd of meer inspanning vragend) te liggen dan bij mensen die voor de trein kiezen. Alleen paìkeerproblemen en in mindere
mate congestie kunnen hen uit de auto krijgen. Het succes van P+H kan
dan ook vergroot worden door een beperkend beleid m.b.t, parkeermogelijkheden in de binnenstad te voeren. De subsidie die de overheid

gegeven heeft voor de bouw van stedelijke parkeergarages werkt het
P+R en P+P-beleid dan ook tegen.

Uit de genoemde studie blijkt ook dat de fiets als voortransportmiddel voor de trein een belangrijk aandeel heeft (45~). Als natransportmiddel wordt de fiets minder gebruikt (7~). Voor voetgangers ligt
dit op 24 respectievelijk 40%. Geconcludeerd kan worden dat ook het
verplaatsen van werkgelegenheid naar de directe omgeving (loopafstand) van het station het gebruik van openbaar vervoer zal stimuleren. Er is in de literatuur geen informatie aangetroffen over maatregelen die zich specifiek richten op het vergroten van het fietsaandeel in het natransport (station-werk).
Bij de uitbreiding van de parkeermogelijkheden bij een station zal
bij "bestaande" reizigers slechts een geringe substitutie naar de
auto als voortransportmiddel optreden. Indien het voor de hand ligt
dat een P+R-parkeerplaats ook door veel niet-reizigers gebruikt gaat
worden, wordt hiermee bij de subsidie verlening expliciet rekening
gehouden.
Hoewel kwantitatieve gegevens ontbreken speelt ook vandalisme en
kleine criminaliteit een rol van betekenis bij de vervoerskeuze. Dit
blijkt onder andere uit de belangstelling voor fietskluizen en uit
enquêtes op P+P-parkeerplaatsen.

2.1.4. Aard van de besparingsmaatregelen
Omdat de maatregelen slechts betrekking hebben op een beperkte doelgroep ("keuze-reiziger" voornamelijk in het woon-werk-verkeer) en er
een capaciteitsbeperking geldt (aantal parkeer/stallingsplaatsen of
het a~~bod aan openbaar vervoer), zal het effect op de totale brandstofvraag van het wegverkeer vooralsnog beperkt zijn. Op individuele
schaal kunnen de effecten echter zeer groot en positief zijn. Globaal
gesproken is het vervoer per openbaar vervoer 50~ zuiniger dan het
gebruik van een personenauto.
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2.1.5. Kosten en energetische effecten
In de literatuur zijn geen kostencijfers noch gemeten besparingscijfers voor P+R aangetroffen. Het NVI (1982 [49]) noemt voor P+R een
maximale potentiële besparing van 0,7 PJ in 1990. Uitgaande van het
huidige treingebruik (primair energiegebruik ongeveer 8 PJ) kan men
ook terugrekenen. Ongeveer 20 tot 30% van de treinpassagiers zou ook
voor de auto kunnen kiezen. Er van uitgaande dat het verbruik van
personenauto’s per reizigerkilometer, na correctie voor bezettingsgraad en voor- en natransport, twee maal zo hoog is als de trein (zie
tabel 2.1.2) [2,9,72,116], wordt door de keuze voor de trein 2 PJ per
jaar bespaard.

Ongeveer 40% hiervan vindt plaats in het woon-werk

verkeer. Slechts een klein gedeelte van deze besparing wordt bereikt
doordat mensen op grond van goede parkeer/stallingsmogelijkheden voor
de trein kiezen. De invloed van P+R is dan ook beperkt tot zo’n 0,i
PJ (zie ook tabel 2.1.3). Behalve een energiebesparingseffect vindt
er door de overschakeling naar de trein ook brandstofdiversificatie
plaats.

Theoretisch is P+P per gebruikte parkeerplaats energetisch

gezien twee maal effectiever dan P+R.

Omtrent het besparingseffect

van P+P-plaatsen is in 1988 een studie uitgevoerd [126].

jaar=f988
Fiets
Bromfiets
Motorfiets
Personenauto
Bus
Trolley
Tram/metro
Trein

Personen per
voertuig
1
1
1 (aanname)
1,7
16,6~
12,7
28,4
91

Brandstofverbruik
MJ/personen km
0
0,73
2,05
1,60
0,71
1,262
1,29
0,86

Gemiddeld cijfer. Samengesteld uit lijndiensten 12,6, groepsvervoer
14,6 en toerbussen 50 personen per voertuig.
1 PJ elektriciteit is gelijk gesteld aan 2,5 PJ brandstof.

Bron: Berekend uit statistisch materiaal CBS, NS, NVI, HTM, RET, GVBA’dam en GVB-Arnhem
Tabel 2.1.2.: Energiegebruik voor personenvervoer in MJ/personen km
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Maatregel

Jaar

Jaarlijkse besparing in 1988
PJ

Cumulatief
tot jan-88
PJ

79/87
74/87
79/87

ongeveer 0,1
(?) 0,2

0,08

0,3

Totaal ingeschatte besparingen

0,4

1,7

Park and Ride (P+R)
Verbetering stallingen
Park and Pool (P+P)

0,3
i,i

Tabel 2.1.5.: Schatting van de energiebesparing door de aanleg van
extra parkeer- en stallingsvoorzieningen
2.1.6. Samenvatting
Het in 1979 opgestelde P+R-plm~ is in 1988 voor meer dan 50% gerealiseerd. De aanleg van P+R- en P+P-parkeerplaatsen en de verbeteringen
bij fietsenstallingen hebben slechts een beperkt effect op het Nederlandse energiegebruik. Dit is in overeenstemming met de verwachtingen. In termen van het wegverkeer is er een jaarlijkse energie besparing van 0,1%. In cumulatief opzicht inmiddels voldoende voor 2 dagen
wegverkeer. Positieve effecten zijn daarnaast de algemene verbetering
van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de redelijke selectiviteit t.a.v, het ontlasten van knelpunten in het wegverkeer.

2.1.7 Chronologisch Overzicht
1975 Mensen moeten niet met de auto naar congestie gebieden. Daarom
"Park and Ride" bevorderen bij stations (grote afstanden) en
haltes van snelle stedelijke openbaar vervoerlijnen (korte
afstanden). P+R tevens op gaan nemen in de bewegwijzering. Ook
stallingsmogelijkheden voor fietsen belangrijk [30a].
1979 Nota energiebeleid; Belangrijke maatregel: P+R-voorzieningen bij
stations, tram, metro en bushaltes [32a3.
1979 Actiepunten: Verbeteren bereikbaarheid NS-stations voor fietsers; Nationaal plan voor parkeren bij openbaar vervoerhalten
(o.a. P+R-plan van overheid, ANWB en NS voor 68 P+R-halten waarvan 65 bij NS-stations). Diverse gemeenten hebben inmiddels subsidie voor P+R aangevraagd
1979 In $chagen eerste toepassing P+M bewegwijzering.
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1979

Gemeenten moeten zeker aandacht besteden aan goed bereikbare
stallin~smogelijkheden bij stations, winkelcentra en belangrijke
streekbushaltes. Deze mogen niet te ver weg zijn [85].

1979 Met subsidie van EZ in steden 12 parkeergara{es aangelegd
1980 Onderzoek: Bereikbaarheid statìon-werk bij keuze belangrijker
dan bereikbaarheid huis-station. Dit kan o.a. bevorderd worden
door stallingsmogelijkheden en verhuur van fietsen bij stations
[Se].
1980 Verwonderlijk is het gratis parkeren van een auto vergeleken met
de dikwijls te betalen fietsenstalling. P+R mogelijk substitutie
fiets door auto [86].
1981 Onderzoek: 8~ van de forenzen met auto naar trein; potentieel
maximaal 34%. Voor succesvol P+R stedelijk paìkeerbeleid nodig.
Fiets vormt bij station 45~ v/h voortransport en 7% v/h natransport [121].
1981 Voor de aanleg van P+R-voorzieningen kan bij de overheid (mits
plan goed onderbouwd) een subsidie van 80~ verkregen worden (was
1981

1982
1982
1983

50%) [94].
Bij het opstellen van een verkeerscirculatieplan moet rekenin~
~ehouden worden met parkeer-, afzet- en stallingsvoorzieningen
bij haltes van het openbaar vervoer.[36]
P+R levert kwantitatief weinig besparing op [80].
Het inrichten van Park en Pool-plaatsen (P+P) kan carpooling
bevorderen [59].
Bij stations: 13 P+R-haltes, ongeveer 85 bewaakte "NS"-fietsenstallingen (met fiets verhuur) en ongeveer 95 permanente taxistandplaatsen. [Spoorboekje 1983-1984].

1984 Volgens de ANWB is er een grote behoefte aan carpoolplaatsen. De
capaciteit en het aantal van de huidige terreintjes is onvoldoende om hierover op grote schaal informatie te verspreiden.
[informatie op ANWB landkaart].
1984 Ministerie van V&W geeft enige steun bij de openstelling van 7
en de uitbreiding van 5 carpoolplaatsen [53].
1986 Actiepunt P+R in de V&W-begroting niet meer nodig nu 2/3 (30)
van de geplande voorzieningen is voltooid [51].
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1986 Verbetering P+R faciliteiten en bevorderen fiets gebruik moeten
een op congestie vermindering gericht beleid ondersteunen [29].
1987 De bereikbaarheid van de randstad is gediend met goede fietsvoorzieningen en een verdere uitbouw van P+R in relatie met de
ontwikkeling van primaire railnetten [113].

1987 Volgens ENFB worden er dagelijks 140.000 fietsen gestald bij
stations. Zowel wat betreft openingstijden als wat betreft stallingscapaciteit is er echter nog wel wat aan te merken.

1987

Overheid: extra aandacht P+R op daartoe geschikte plaatsen

[1153.
1988 Bij stations 57 P+R-haltes in gebruik, hiervan waren er 55 reeds
aangekondigd in

1979.

Tevens zijn er op ongeveer 180 plaatsen

zonder bewaakte stalling fietskluizen te huur [Spoorboekje

1988-1989].
2.2. Optimaliseren van de openbare verlichting

2.2.1. Beschrijving van de maatregel
Openbare verlichting heeft verschillende functies. Hieronder vallen
naast het bevorderen van de veiligheid en de doorstroming van het
verkeer ook burgerlijke veiligheid (bescherming objecten, misdaad
preventie) en andere sociale aspecten (leefbaarheid, aantrekkelijkheid van de wijk). Afhankelijk van het type weg en de functies die de
openbare verlichting moet vervullen zal voor een bepaalde manier van
verlichten gekozen worden. Uit de literatuur komt naar voren dat
optimalisatie gericht op kosten en energiebesparing meestal zonder
noemenswaardig functieverlies kan plaatsvinden.

Adviseren over Verlichtingsniveaus
Ten behoeve van gemeenten heeft de NSvV (Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde) en in latere instantie ook de SVEN-verlichtingsrichtlijnen gepubliceerd. In 1977 en later in 1981 werd hierin meer
aandacht gegeven aan energiebesparing. Rijkswaterstaat heeft op basis
van onderzoek ook adviezen uitgebracht. De resultaten van een enquête
in 1978 in woonstraten met verschillend verlichtingsniveau heeft aan-
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leiding gegeven tot een lagere advieswaarde (1,5 i.p.v. 5 lux). Voor
wat betreft rijkswegen moet worden verwezen naar een (waarschijnlijk
succesvolle) proef die gestart is in 1982 met de verlaging van het
lichtniveau op rijksweg 12 bij Utrecht tot 8,6 i.p.v. 0,8-1,0 cd/m".
In 1974 was de advieswaarde voor rijkswegen reeds terug gebracht van
2,0 cd/m2 naar het uit veiligheidsoogpunt minimale niveau van 1,0
cd/m2. Uit de onderzoekin~en kwam naar voren dat bij een gelijkmatige
verdeling een lager verlichtin~sniveau mogelijk is.
Subsidie op besparingsmaatregelen
De technische verbeteringen bij lampen hebben er toe geleid dat het
soms economisch is om op bepaalde plaatsen alle lampen (soms inclusief armaturen) te vervangen. Voor zo’n modernisering van de openbare
verlichting in Friesland werd in 1978 door het ministerie van EZ een
subsidie van 20~ verleend in het kader van energiebesparende investeringen. Voor aanpassingen van de openbare verlichting in Den Haag
heeft het ministerie van VROM in 1984 20Z subsidie verleend.

Onder

bepaalde omstandigheden kan een hogere subsidie van 25%, en evt. een
krediet van 25Z verkregen worden. Over twee van deze zgn. demonstratieprojecten in Eindhoven en in Hardenberg heeft inmiddels een rapportage plaatsgevonden. Vele andere gemeenten hebben zich inmiddels
van de resultaten en opgedane ervaringen op de hoogte gesteld. Van
het werkelijke uitstralingseffect zijn geen resultaten bekend.
Invoering zomertijd
Nadat hierover o.a. in de tweede kamer vragen waren gesteld en na
internationaal overleg is in 1977 overgegaan tot de landelijke invoering van zomertijd. Doorslaggevend bij deze beslissing waren de recreatieve effecten en in mindere mate de energiebesparing bij verlichting.
2.2.2. Betrokken instanties
De besluitvorming over het niveau van openbare verlichting vindt
voornamelijk op gemeentelijk niveau plaats. Daarnaast zijn verschillende andere instanties op dit gebied werkzaam. Dit betreft o.a. de
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NSvV en de Dienst Verkeerskunde van de Rijkswaterstaat met adviezen
over het verlichtingsniveau op de verschillende type wegen. Tevens is
de CIE (Commission Internationale de l’~clairage) met o.a. vertegenwoordigers uit Nederland op dit gebied actief. Als het specifiek gaat
om energiebesparing spelen de NOVEM, de SVEN en het ministerie van EZ
een belangrijke rol. Tenslotte moet opgemerkt worden dat ook in de
Tweede Kamer verschillende malen op energiebesparing bij openbare
verlichting is aangedrongen.
2.2.3. Overige aspecten
In de gepubliceerde gevallen waarbij voor het moderniseren van de
openbare verlichting subsidie werd verleend betekende dit een verbetering vsn de terugverdientijd van de, op zich al rendabele, investering.

De toegekende subsidie is dan ook het best te beschouwen als

een extra lokkertje om de mogelijkheid van energiebesparing te overwegen.
In een aanta! gevallen heeft energiebesparing geleid tot een slechter
functioneren van de openbare verlichting.

Dit is vooral gebeurd in

gemeenten waar op ad hoc basis bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd t.b.v, de gemeentekas. Een ander negatief besparingsaspect is
de geel-oranje kleur van het "zuinige" natrium licht. In dit momocromatische licht k~~ men geen kleuren meer onderscheiden. Dit is enigszins vergelijkbaar met het overschakelen van een kleuren naar een
zwart-wit televisie. Dit laatste vormt dan ook een belemmering om op
plaatsen met een representatief karakter (bezienswaardigheden, winkelstraten etc.) de zuinigste lampen te monteren.

Aspecten van openbare verlichting die soms als negatief ervaren worden zijn de instraling in woningen (slaapvertrekken) en de verstoring
van het natuurlijke verlichtingsniveau (maan- en sterrenlicht).
Lichthoeveelheden
Eenheden : candela (cd=Sl-grondeenheid), lux (ix) en lumen (im)
0mrekening: 1 ix = i im!m2
1 im = i cd steradiaal = i/4pi cd = 0,0796 cd
12,6 ix (ix=lux) is ongeveer i cd/m2
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De zonnestraling bedraagt aan het aardoppervlsk ongeveer 100.000 lux.
Een volle maan heeft een liohtsterkte van 0,2 lux. Om deze grote
verschillen te overbruggen heeft het menselijke oog (net als het oor
voor geluid) een logaritmische gevoeligheid.
2.2.4. Aard van de besparingsmaatregelen
Zuiniger lampen
Het energiebesparingspakket bij de openbare verlichting kan verschillende maatregelen bevatten.

Allereerst kunnen lampen met een lage

efficiëntie vervangen worden door l~npen met een hogere efficiëntie
(zie tabel 2.2.1).

In sommige gevallen betekent dit dat er ook

ingrijpende aanpassingen van het armatuur nodig zijn.
sparing op energiekosten vindt ook een besparing op
plaats omdat de zuiniger lampen (meestal ook duurdere

Naast een bearbeidskosten
lampen) vaak

langer mee gaan.

Type
Gloeilamp
INC/Gloeilamepen
SL-lamp

Verlichtingsrendement lumen/watt (im/W)
[102b] ongeveer 1970
[Philips]
gemiddeld
spreiding
1980
12

10-15

50

47-57
60-88

65
9O

85-115
157-185

100
125
195

(1988) 55-60

PL-lamp
~uper hoge druk kwik (HPLN)

TL-lamp

(1988) 10-15
30
(1988) 44-48

75

Hoge druk kwikjodide (HPI)
Hoge druk natrium, wit licht (SON) 100
Lage druk natrium, geel/oranje (S0X)166

Tabel 2.2.1.: Verlichtingsrendement van enkele lampen

Lager verlichtingsniveau
Een tweede mogelijkheid is het verlagen van het verlichtingsniveau.
Dit kan gebeuren door de verlichtingspunten verder uit elkaar te
plaatsen, de lampen te vervangen door andere met een lager vermogen
of door bij armaturen met twee lampen er een te verwijderen.

Zelfs

zou overwogen kunnen worden om meer lichtpunten met een veel lager
vermogen te plaatsen. Aangezien er in het verleden vaak sprake is

-B2.22-

geweest van een vrij ruim verlichtingsniveam kan verlaging meestal
zonder functieverlies plaatsvinden.
Minder branduren
Tenslotte kan ook energie bespaard worden door het aantal branduren
te verminderen (avond-nacht schakeling), door’s nachts de intensiteit te verminderen (dimmen) of door de verlichting’s nachts geheel
uit te zetten. Het minste functieverlies treedt op bij het dimmen en
bij een avond-nacht schakeling voor armaturen met twee lampen.

Voor

de openbare verlichting levert zomertijd een energiebesparing op
indien deze samenvalt met een andere optie die in deze alinea genoemd
is.
2.2.5. Kosten en energetische effecten
In tabel 2.2.2. zijn gegevens opgenomen van de verschillende energiebesparingsprojecten die in de literatuur genoemd worden. De totale
besparing van deze projecten is 4% van het jaarlijkse verbruik.

Jaarlijkse Cumulatief Investerings Investering
besparing tot jan-88 kosten mln fl
in fl/kWh
in 1988
totaal subsidie besparing
mln kWh % mln kWh

Plaats

Jaar

Friesland
Autowegen
Hoogeveen
Utrecht
Zeeland
Autowegen

78
73/78
79
79
80
80/81

Den Haag

76/82

Den Haag
Eindhoven

82/84

4,9 18

Autowegen

Schiedam
Hardenberg

6,0 37
2,1
0,6 44
4,6 30
0,2 20
0,5

54
25
5
41
1
4

3,4 12

26

85

0,3 27

22
1

85

2,4

5

1,6 43
0,5 37

9
1

78/86
86

Totaal gerapporteerd 27,0

5,50

1,1O

8,92

4,09

0,05

0,84

0,30

0,07

1,15

1.07

0,09

2,13

193

Tabel 2.2.2.: Gevonden energiebesparings projecten

1,30
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De tussen 1973 en 1988 bespaarde hoeveelheid elektriciteit door deze
projecten is genoeg om de openbare verlichting 3 maanden te laten
branden. In 1985 lag de overheidsnorm voor uitvoering van energÆebesparende maatregelen bij f 1,05/kWh. De beide demonstratieprojecten
blijken duurder uit te vallen. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
soms aanzienlijke effecten op onderhoudskosten het geheel in een financieel positiever daglicht kan stellen.
De energiebesparing die optreedt door zomertijd is afh~~kelijk van de
manier waarop de openbare verlichting geregeld wordt. Blijft de verlichting’s nachts op volle sterkte branden dan is er geen besparing,
gaat de verlichting’s nachts uit dan k~~ er wel 10% besparing optreden.

Bij het dimmen van verlichting of het gebruik van een avond/

nacht-schakeling wordt een besparing bereikt van 2 à 3%.

Jaar

Verbruik
mln kWh

1965
1970
1975
198o
1984

217
532
693
770
720

Noot: 1 min kwh (i Gwh)

Binnen bebouwde km/km 1975 x
kom verharde weg verbruik 1975
(1000 km)
24,3
29,2
34,8
39,3
42,2

Relatief
verschil
(~)

484
581
693
783
840

is ongeveer equivalent met 0,009

55
9
o
2
14

PJ brandstof

Tabel 2.2.3.: Elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting
In tabel 2.2.3 is het totale elektriciteitsverbruik voor openbare
verlichting weergegeven. Het aandeel in de totale elektriciteitsvraag
bedroeg de afgelopen jaren 1,2 tot 1,5%. Bekijkt men de cijfers in
samenhang met de lengte aan verharde wegen binnen de bebouwde kom
(hier staat het leeuwendeel van de openbare verlichting) dan blijkt
dat er gelijktijdig met energiebesparing een aanzienlijke uitbreiding
in de penetratie van openbare verlichting heeft plaatsgevonden. Sinds
1975 is er sprake van een relatíeve dalingç Na 1980 is deze daling
ook in absolute zin zichtbaar geworden (1980-1984 7% daling).
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Aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal kunnen schattingen
gemaakt worden vm~ de bereikte besparing. In de periode 1975-1987
heeft op plaatsen waar in 1973 al goede verlichting aanwezig was 50
tot 40% (=220 mln kWh/j=2 PJ brandstof/j) besparing plaats gevonden.
Op plaatsen waar in deze periode verlichting is aangebracht of sterk
is uitgebreid (ongeveer 40% van de huidige openbare verlichting),
heeft na het aanbrengen een besparing van ongeveer 15% plaatsgevonden
(= 50 mln kWh/j=Q,5 PJ brandstof/j). De totale besparing tot 1 j~~
1988 ligt rond de 1700 mln kWh (=15 PJ brandstof). Op basis van bestaande technologie zou het toekomstige verbruik met nog eens 20%
(=140 mln kWh/j=l,B PJ brandstof/j) kunnen dalen.
2.2.6. Samenvattin~
Indien geen efficiency verbeteringen aangebracht zouden zijn in de
evaluatieperiode zou het huidige elektriciteitsverbruik voor openbare
verlichting 38% (270 mln kWh/j) hoger zijn geweest. De totale besparing is inmiddels opgelopen tot 1780 mln kWh. Bij het huidi~e verlichtingsniveau is dit genoeg voor 2 jaar en 4 maanden. De bespa~ing
is bereikt via rendabele maatregelen zonder noemenswaardig functieve~lies. Wordt deze besparing omgerekend naar brandstofverb~uik van
het wegverkeer dan is er een jaarlijkse besparing van 0,8%, cumulatief inmiddels voldoende voor 18 dagen wegverkeer.

2.2.7. Chronologisch Overzicht
1975 Reeds voor dit jaar overweegt Rijkswaterstaat n.a.v, kritiek het
hoge verlichtingsniveau op rijkswegen te verlagen [102b].
1974 Reductie verlichtingsnorm rijkswegen van 2 naar i cd/m2 [5c].
1974 Publikatie verlichtingsrichtlijnen NSvV [102a].

1975 Kamervragen n.a.v, de energienota over invoering zomertijd en
energiebesparing bij de openbare verlichting [81b, 81c, 81d,

81f].
1977 Op 3 april wordt gedurende 26 weken weer zomertijd ingevoerd.

1977 Nieuwe publikatie NSvV met energiezuiniger verlichtingsrichtlijnen [102a].
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1978 Uit voorbeelden blijkt door aanpassingen 2,1 min kWh bespaard te
worden op autosnelwegen [102b].
1978 Enquête wijst uit dat verlichtingsniveau in woonstraten zonder
veel functieverlies van 5 naar 1,5 lux kan worden teruggebracht.
1979 Geen effect op de verkeersveiligheid aangetoond na het verlagen
van de verlichtingnorm op rijkswegen. Wel meer nadruk op de gelijkmatigheid [5c].
1979 Gemeente Hoogeveen blijkt door lampvervanging en verlengen van
de nachtschakeling 0,6 mln kWh te besparen [85].
1979 Gemeente Utrecht (30% besparing) en Enschede verminderen intensiteit en brandduur [93].
1979 Publikatie in staatscourant: Gemeenten kunnen energiebesparen
door lagere verlichtingsniveau en eerdere nachtschakeling. Op
rijkswegen is verkeersveilig minimum reeds bereikt [69b].
1980 Provincie Zeeland dooft 165 lichtmasten bij 8 kruispunten [86].
1980 Een groot aantal gemeenten (o.a. Amersvoort, Dordrecht, Ede,
Tilburg en Vlaardingen) blijken reeds energie (maar vooral geld)
te besparen door nachtschakeling te vervroegen of inschakeltijden in te korten [4].
1981 De in 1980 en 1981 uitgevoerde projecten op rijkswegen geven een
besparing van 0,5 mln kWh/j [5i].
1981 In Friesland zijn in 35000 lichtpunten de lampen vervangen; Besparing 37% (schatting: 6 min kWh/jaar) [i05].
1981Publikatie van richtlijnen door SVEN na overleg met NSvV.
1982 Er wordt voor rijkswegen gestreefd naar 0.8 tot 1 cd/m~.

Bij

Utrecht wordt een proef uitgevoerd met 0,6 cd/m~ [5i].
1982 In Den Haag start een ombouw besparingsprogramma doel: I0 mln
kWh (45%) besparen in 1989 (investering 11,5 min) [18].
1985 Uitvoering demonstratieproject met verlichting dimmen in Eindhoven. Besparing 0,26 min kwh/j (27%) [77h, 77r].
1985 In Den Haag verbruik terug gelopen van 29,0 mln kWh in 1976 via
25,6 mln kWh in 1982 (-12%) naar 22,3 mln kWh in 198~ (-23%)
[102a, 18].
1985 Verlichtingsniveau rijkswegen wordt na afronding onderzoek nogmaals verlaagd. Nu met 40 %. Besparing t.o.v, voor 1973:5 mln
kWh [55].
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1986 Uitvoering demonstratieproject met vervanging van lampen in Hardenberg. Besparing 0,5 mln kWh/j (37%) [10la, 77r].
1986 NOVEM geeft 50% subsidie op het opstellen van een gemeentelijk
elektriciteitsplan (kosten ongeveer f 2,50 per inwoner) [101c]
De energiekosten bedragen per inwoner bij 50 kWh per jaar ongeveer f 8,-.
1986 In Schiedam blijkt door lampvervanging het jaarverbruik tussen
1978 en 1986 met 1,6 min kWh (43%) te zijn afgenomen.
2.3. Elektrificatie openbaar vervoer ten behoeve van diversificatie
2.3.1. Beschrijving van de maatregel
Diversificatie
Het verkeer en vervoer is vrijwel alleen afhankelijk van olie.

Dit

maakt deze sector gevoelig voor prijsschommelingen en boycot-acties.
Vandaaï dat er sinds de eerste oliecrisis (1973/74) naar gestreefd
wordt om, daar waar dit in deze sector enigszins mogelijk is, een
andere energiedrager te gebruiken. Een onderdeel van dit diversificatiebeleid vormt dan ook het zoveel mogelijk elektrificeren van het
openbaar vervoer. Voor het openbaar vervoer kunnen dan zowel gas,
kolen en kerncentrales als energieleverancier dienen. Dat in sommige
gevallen elektrificatie tot energiebesparing leidt is een neven-effect van het diversificatiebeleid.

Koppeling aan het elektriciteitsnet
Er zijn een tweetal koppelingsmethoden denkbaar. Bij de eerste is het
voertuig vrijwel continu met het elektriciteitsnet verbonden (trein,
tram, metro, trolley). Bij de tweede vindt er af en toe een koppeling
met het net plaats, waarbij het voertuig of alleen een pakket batterijen energie uit het net opneemt (bv.

gyrobus met vliegwiel). Het

Nederlandse onderzoek op het gebied van vliegwielen neemt ook dit
aspect mee. Het is daarnaast nog mogelijk om het een en ander te combineren met een brandstof aangedreven motor. In Nederland wordt momenteel alleen de eerste methode toegepast. Los van het net opereren
wel elektrische voertuigen (bestelwagens, witkarren en invalidewagens) maar deze worden niet tot het openbaar vervoer gerekend.
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Maatregelen

Het financiële beleid van de rijksoverheid heeft zich gericht op een
tweetal punten. Het eerste is de verdere uitbreiding van de bovenleiding infrastructuur t.b.v, het treinverkeer. In de periode 1973-1987
is dan ook 285 km NS-net geëlektrificeerd (totaal geëlektrificeerd
per 1 januari 1988:1931 km = 69% van het totaal). Daarnaast is aandacht gegeven aan de uitbreiding van het railnet, vooral t.b.v.
elektrische openbaar vervoer op stedelijk en agglomeratie niveau
(metro, tram, sneltram). Bij dit laatste heeft vooral kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding een beslissende rol gespeeld. Dit
betreft bijvoorbeeld het 18 km lange sneltramnet Utrecht-Nieuwegein.
Op gemeentelijk niveau kan de uitbreiding van het trolleynet in
Arnhem tot 170 km genoemd worden (zie tabel 2.3.1). Op het gebied van
onderzoek is subsidie gegeven voor onderzoek naar de elektrificatie
van bussen mib.v, vliegwielen.
2.3.2. Betrokken instanties
De Rijksoverheid speelt ook hier als beheerder van subsidiegelden
voor de infrastructuur van het openbaar vervoer een belangrijke rol.

Specificatie

NS (9,38 mld reiz.km)
Sneltram Utrecht
Trolley Arnhem
Tram Den Haag
Tram A’dam (dubbelspoor)
Metro A’dam
Metro/sneltram R’dsm
Tram R’dam

Lengte geëlektrificeerd (km)
NetI
Baan*
1931

18
170
117
120
24

80

Totaal

8700
~ 70
± 30
695
287
192

381

69
94

Reiziger km
min

67

127
i0.482~

Exacte definitie kan per literatuurbron verschillen.
Van totaal beroepspersonenvervoer (21 mld km; incl. niet-openbaar)
50% elektrisch; Alleen lijndienstverrvoer met bus, tram of metro
(6,1 mld km) 30% elektrisch.
Tabel 2.~.i.: Elektrisch vervoer in 1987
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Daarnaast is er een rol weggelegd voor de NS en/of de betrokken gemeenten. De stedelijke openbare vervoerbedrijven en de streekvervoeïbedrijven lijken een minder in het oog lopende rol te spelen. In een
enkel geval wordt eì ook door omwonenden en bij de beslissing betrokken chauffeurs een mening kenbaar gemaakt. De Iniatiefgroep Wijs op
Weg en de AER hebben diversificatie als positief aspect naar voren
gebracht.

Op het gebied van onderzoek naar elektrisch openbaar vervoer moet de
NOVEM als coördinerende organisatie genoemd worden.
2.3.3. Overige aspecten
Het elektiische vervoer heeft belangrijke voordelen op het gebied van
luchtverontreiniging. De luchtverontreiniging van elektriciteitscentrales is per reizigeiskilometer beduidend lager dan die vsn dieselof
benzinemotoren.
Een nevenaspect is dat de luchtverontreiniging niet
plaatsvindt bij het voertuig zelf (bijv.
midden in de stad). Daarnaast is er bij trolleybussen (en andere elektrische wegvoertuigen)
sprake van aanzienlijk minder geluidsoverlast.
2.3.4. Aard van de besparingsmaatregelen
In principe kan elektrificatie, door het hogere rendement van centrales vergeleken met verbrandingsmotoren, tot energiebesparing leiden.
Substitutie van een dieselbus door een trolleybus met chopper levert
bijvoorbeeld 17% besparing op [12~]. Deze trolleybus wordt echter nog
niet in Nederland toelepast.
Geen directe energiebesparing vindt
plaats bij substitutie van een busverbinding door een tramverbinding
(een tram heeft in de praktijk een hoger verbruik per reizigerkilometer).
Ook grote energieverliezen in de gebrulkte vermogens elektronica (bijv. het gebruik van weerstanden i.p.v, choppers) voor directe
koppeling aan het net en het gebruik van opslagsystemen (accu’s) bij
indirecte koppeling kan de energlebesparing teniet doen. Gezien de
bovengenoemde aspecten kan gesteld worden dat elektrificatie in Nederland niet tot directe energiebesparing heeft geleid. Een indirecte
besparing kan echter wel optreden als de bezettingsgraad van het
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openbaar vervoer stijgt of als automobilisten door de kwaliteitsverbetering voor het openbaar vervoer kiezen.
Energiegebruik Nedelandse Spoorwegen
Dat elektrificatie geen invloed heeft op het primaire energiegebruik
blijkt o.a. uit tabel 2.3.2. De tijdelijke efficiency verbetering
rond 1980 bij de NS was voornamelijk te danken aan een 10% hogere
bezettingsgraad van de personentreinen. Dat de energie-efficiency bij
de NS in 16 jaar niet lijkt te zijn verbeterd, is opmerkelijk als
bedacht wordt dat de energiekosten bijna 10% van de uitgaven bedragen.
2.3.5. Kosten en energetische effecten
Omtrent verdere elektrificatie van de trein en uitbreiding van het
trsm- en metronet zijn geen kostencijfers aangetroffen die een basis
kunnen vormen voor een economische vergelijking. Wel is bekend dat de
vervoerskosten per trolleybus ongeveer 20% hoger zijn dan die van een
dieselbus. De oorzaak hiervan ligt in de hoge kosten van de bovenlei=
ding.

Jaar
NV Nederlandse Spoorwegen
Net geëlektrificeerd/totaal
Elektriciteitsverbruik in GWh
Dieselolie verbruik NS in min i
Energie efficiencyI 1973=i00
Primaire energiegebruik in PJ
invloed elektrificatie in PJ
Overige elektrische tractie
Elektriciteitsverbruik in OWh
Primaire energiegebruik in PJ
invloed elektrificatie in PJ
Totaal elektrificatie PJ (primair)

1973 1980 1986 1987
58%
792
63
100
9,4
0

63%
834
50
108
9,3
0,4

66%
964
38
i01
10,0
1,0

103
0,9
0

144
1,3
0,4

178
1,6
0.7

0

0.4

1.7

73/87

69%
990
35

+ 19%
+ 25%
- 44%

ioo

0%

10,2

+ 9%

1,2

(73/86 + 73%)
(73/86 + 73%)
2

Het energieverbruik per transportprestatie (reizigerkm en voor het
goederenvervoer ton km) voor 1973 is hiervoor vermenigvuldigd met
de transportprestatie in het betreffende jaar en gedeeld door het
werkelijke verbruik.
Tabel 2.5.2.: Gegevens NS en overige elektrische tractie
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Uit tabel 2.3.2 [informatie van NS en CBS] blijkt dat er door de verdergaande elektrificatie van het openbaar vervoer momenteel 2 PJ per
jaar minder dieselolie in het verkeer en vervoer verbruikt wordt.
Hiervoor in de plaats wordt een vergelijkbare hoeveelheid energiedrager (bijv. kolen) ingezet in elektriciteitscentrales. De olieafhankelijkheid van het Nederlandse verkeer en vervoer (excl. bunkers t.b.v.
buitenlsnds verbruik) is hierdoor met 0,6% afgenomen tot 96,9~.

2.5.6. Samenvatting
Het aandeel van elektriciteit in de transportsector is tussen 1973 en
1987 met 20~ toegenomen en ligt nu op 3,1%. Aan elektrische energie
wordt nu jaarlijks ongeveer 4 PJ verbruikt.
Dit is ongeveer gelijk
aan 10 PJ brandstof. De elektrificatie van het openbaar vervoer heeft
capaciteitsuitbreiding en kwaliteitsverbetering opgeleverd maar geen
directe energiebesparing.

2ç~.7. Chronologisch Overzicht
1979 Bevorderen tram: hoge capaciteit, minimaal ruimtebeslag en geen
luchtverontreinging bij het voertuig. Tevens overzicht van aantal uitbreidingen (reeds uitgevoerd of in overweging) t.b.v.
elektrisch openbaar vervoer [30b].
1979 Wijs op Weg: Meer elektrisch openbaar vervoer i.v.m, diversificatie en kwetsbaarheid [93] ¯
1980 Onderzoek verrichten naar trolley die minder afhankelijk is van
de bovenleiding. Mensen geven voorkeur aan tram boven bus wegens
comfort, snelheid en stiptheid [Sf].
1981 Huidige elektrische tractie zonder bovenleiding niet economisch

[16].
1982 Aanbeveling AER: Onderzoek naar uitbreiding elektrisch openbaar
vervoer ten koste van niet elektrisch [72].
1984 CRMH: rijks- en lokale overheid moeten elektrisch busvervoer
mogelijk maken.
1986 Evaluatie onderzoek gyrobus [104].
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1987 Verbetering van de railnetten ter versterking van het ruimtelijke beleid voor compacte steden [115].
1987 Er zijn trolleybussen op de markt die m.b.v, accu’s of een
kleine dieselmotor gemakkelijk onderbrekingen in de bovenleiding
kunnen overbruggen [116].

2.4. Stimuleren gecombineerd vrachtvervoer

2.4.1. Beschrijving van de maatregel
Gecombineerd en geïntegreerd vervoer
Als een vervoermiddel een gedeelte van de reis op of in een ander
vervoermiddel aflegt spreekt men van gecombineerd vervoer. Er zijn
verschillende combinaties mogelijk: vrachtwagen of trekker met oplegger op trein (rollende landstrasse), alleen de oplegger op trein
(huckepack of dual-mode) of alleen de oplegger op binnenschip (roll
on/ roll off).
Daarnaast kent men ook het geïntegreerd vervoer waarbij alleen de
laadeenheid in de vorm van een container, wissellaadbak of pallet
uitgewisseld wordt. Aangezien de energie problematiek van container
en wissellaadbakvervoer vergelijkbaar is met gecombineerd vervoer zal
dit ook worden meegenomen. Een energiebesparing vindt plaats als het
brandstofgebruik bij gecombineerd vervoer (incl. overslag) lager is
dan bij direct transport.

Opgemerkt moet nog worden dat het systeem

van rollende landstrasse

in Nederland alleen voor personenauto’s

wordt toegepast.
Stimuleringsmaatregelen
Vanuit de overheid zijn er

verschillende maatregelen genomen om het

gecombineerde vervoer te stimuleren. Er is onderzoek verricht naar de
perspectieven en de bijbehorende energie en milieu-effecten van de
beïnvloeding van de modal-split (= het aandeel van de verschillende
vervoerswijzen in het transport). Daarnaast is er specifiek gekeken
naar het verbeteren van de aansluiting tussen de verschillende vervoersvormen (eenvoudige en snellere overslag, lokatie vid terminal
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etc.). Ook zijn er infrastructurele faciliteiten gecreëerd in havens
en bij spoorwegverbindingen. Er is subsidie beschikbaar gesteld voor
de aanleg van terminals, en het aansluiten van terminals op het railnet.

Tenslotte zijn er door lokale autoriteiten initiatieven

ontplooid om tot de oprichting van een terminal te komen. Voor deze
maatregelen zijn verschillende drijfveren aan te wijzen. Dit betreft
onder andere het behoud van de concurrentiepositie van de Nederlandse
havens en het railvervoer, lokale werkgelegenheid, vermindering van
het vrachtvervoer over de weg, energiebesparing en vermindering van
de milieubelasting.

2.4.2. Betrokken instanties
Voor wat betreft gecombineerd vervoer m.b.v, de trein zijn de NS en
het ministerie van V&W direct betrokkenen. Bij andere vormen van gecombineerd vervoer blijkt het lokale bedrijfsleven of de lokale overheid een initiërende rol te spelen. Daarnaast is door het ministerie
van V&W voor verschillende maatregelen subsidie verstrekt. Via de
NOVEM zijn verschillende studies naar de perspectieven van gecombineerd vervoer verricht.
De uitbreiding van de Nederlandse containerfaciliteiten is ook door
de Tweede Kamer en de AER naar voren gebracht.
2.4.3. Overige aspecten
Hoewel er door gecombineerd of geïntegreerd vervoer energiebesparing
op kan treden houdt de aanbieder van, qua omvsng en vorm geschikte,
lading hiermee geen rekening. Deze heeft alleen belangstelling voor
vervoerskosten, transporttijd en risco. Indien er sprake is van een
goede organisatie hoeft het laatste punt geen problemen op te leveren. Door verschillende beperkende factoren komt een groot gedeelte
van het totale vrachtvervoer niet in aanmerking voor gecombineerd
vervoer. Dit betreft bijvoorbeeld bederfelijke of kostbare lading,
transport met een sterke distributiefunctie en transport over korte
afstanden.
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Uit de literatuur komt naar voren dat de overschakeling op gecombineerd vervoer niet optimaal is gebeurd. De oprichting van terminals
heeft enigszins ongecoördineerd plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot
terminals met infrastructurele belemmeringen en tot "overcapaciteit"
in bepaalde regio’s. De huidige infrastructuur voor gecombineerd vervoer is daardoor economisch en energetisch minder optimaal.
Wissellaadbakken
Het gebruik van wissellaadbakken en containeïs vermindert de overslagkosten (stukgoed sector) en heeft in vergelijking met gecombineerd vervoer met opleggers een lager kspitaalsbeslag. Een belangrijk
voordeel van wissellaadbakken boven containers is dat ze kleiner zijn
(sneller vol) en dat de vrachtwagen ze zelf kan laden (geen externe
kraan nodig). Dit laatste maakt een eventuele terminal goedkoper en
effici~nter. Een belangrijk nadeel is de onvoldoende standaardisatie
van wissellaadbakken. Dit veroorzaakt extra verkeer met onbeladen
vïachtwagens.

Eenheid: mld ton km

1973

1986

Binnenlands transport
hiervan: Binnenvaart
Spoorvervoer
Wegvervoer

24,4
8,0 33%

27,5
7,3 26%

15,2 62%

19,2 70~

Grensoverschrijdend t~ansport
hiervan: Binnenvaart

31,7
25,2

37,5
27,2 73%

Spoorvervoer

1,3

2,2

5%

79%

7%

1,0 4%

2,0

Wegvervoer (schatting*)
(excl. Pijpleiding)

(5,9)

(4,3)

Totaal binnen Nederland
hiervan: Binnenvaart
Spoorvervoer
Weg-vervoer

56,1
33,2 59%
3,5 6%
19,5 35%

65,0
34,5 53%
3,0 5%
27,5 42%

4,3 14%

8,3 22%

Aangenomen is een beladen afstand in Nederland van

91 km [49]

Tabel 2.4.1.: Transportprestatie v/h vrachtvervoeï binnen Nederland
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Het verloop van de vervoersprestatie in het vrachtvervoer is weergegeven in tabel 2.4.1. Uit deze tabel blijkt dat er geen extreme
verschuivingen hebben plaatsgevonden in de modal-split. Het vrachtvervoer per rail en de binnenlandse binnenvaart is wat teru~gelopen.
Het wegverkeer heeft zijn positie uitgebreid evenals de grensoverschrijdende binnenvaart.
2.4.4. Aard van de besparingsmaatregelen
In tabel 2.4.2 is voor verschillende transportmiddelen het specifieke
brandstofverbruik aangegeven.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de

genoemde getallen sterk afhankelijk zijn van het type transportmiddel, beladingsgraad en bouwjaar.

Een aparte kolom geeft aan welke

cijfers voor containers gebruikt kunnen worden. Het vervangen van een
gedeelte van de wegvervoersrit door een zuiniger transportmiddel kan
dan ook een brandstofbesparing opleveren. Wordt de energie die nodig
is voor de overslag, en het hogere verbruik voor voor- en natransport
meegenomen dan blijkt deze besparing lager uit te vallen. In sommige
gevallen, waarbij de laad- en loslokaties ongunstig liggen t.o.v, de
gebruikte opslagpunten, kan het verbruik zelfs stijgen. Uit de tabel
blijkt tevens dat de energiewinst voor gecombineerd vervoer met
opleggers lager is. Dit komt door het grotere gewicht en de minder
efficiëntere vorm. Voor binnenlands vervoer levert dit type vervoer
door de beperkte afstanden meestal geen besparing meer op. De ener ......
giebesparing van opleggervervoer per rail kan vergroot worden door de
oplegger niet op een railwagon te plaatsen maar alleen voor en achter
van losse ìailwielen te voorzien [135]. De oplegger moet voor de
laatste systeem wel geschikt (=aangepast) zijn. Wordt de hele wegvervoerscombinatie meegenomen dan vindt er geen brandstofbesparing meer
plaats.
2.4.5. Kosten en energetische effecten
Kosten
Bij de opening van een nieuwe containerterminal in Twente wordt gesteld dat het containervervoer over de weg 35 ct/ton km het vervoer
per rails 15 ct/ton km en het vervoer per binnenschip 7 ct/ton km
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Eenheid: MJ/ton km
Wegtransport

Vrachtvoert.(30 ton)
Vrachtv.(voor/na-tr.)I
Bestelauto
Rail
Rail diesel
Rail elektr.(primair)
Binnenvaart
Vliegtu£g (1971)
Vliegtuig (1981)
Pijpleiding
Overslag (4x)

Beladinggraad
gem. max.

3,89
1,5

0,85

9,7

5,90

0,57

Container
[108]

Gecombineerd transp.
overslag
oplegger

i,i
1,5
0,5

0,8

0,73

0,5
0,7
16,0
11,5
0,02

0,45
0,20

0,5

i,i
1,3

overslag
opl+trekker

i,i
I,I

0,6/0,7 0,8/0,9
> 0,7

> 0,8

120 MJ/rit

Dit verbruik wordt hoger als normaal transport indien er extra
fitten (b.v. zonder oplegger) naar het overslagpunt gemaakt moeten
worden
Tabel 2.4.2.: Energiegebruik voor vrachtvervoer MJ/ton km

kost. Hieruit kan geconstateerd worden dat de overslagkosten (2 maal
ongeveer f 50) ook bij de binnenlandse afstanden al terugverdiend
kunnen worden.
Aan onderzoek naar gecombineerd vervoer is via de
NOVEM inmiddels meer dan f 800.000 besteed. Er zijn geen publikaties
gevonden waar een direct verband tussen het NOVEM-onderzoek en gerealiseerde of lopende projecten wordt aangegeven. Een evaluatie in deze
richting is dan ook niet mogelijk. Aangezien een project voorafgegaan
wordt door een uitvoeïige onderzoeks- en draagvlakfase zal er waarschijnlijk wel een relatie zijn.
Realisatie
In de evaluatieperiode zijn een groot aantal terminals gerealiseerd
of aanzienlijk uitgebreid. Het railnet is inmiddels voorzien van een
negental eigen terminals, en aansluitingen op de meeste grote haventerminals. Daarnaast zijn er ook voor de binnenvaart faciliteiten
waaronder een terminal in Hengelo. Verschillende nieuwe lokaties zijn
nog in onderzoek.
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Omtrent de gerealiseerde goederenstroom zijn in de literatuur minder
gegevens gevonden. Voor het railvervoer staan wat cijfers in tabel
2.4.3. Via de Nedeìlandse havens werden in 1973

360.000 containers

aangevoerd en 340.000 afgevoerd. In 1986 bedroeg de aanvoer reeds
1020.000. Het is onduidelijk welk gedeelte van deze containers alleen
overgeslagen wordt. In 1983 bedroeg het binnenlandse container vervoer naar schatting 5 mln ton (1,3% v/h totaal). Dit zijn ongeveer
408.080 containerladingen. Voor de 1983-situatie wordt een potentieel
van 7,3% genoemd. Het binnenlandse containervervoer per binnenschip
bedroeg in 1982 circa 13.000 ton (l.0O0 containers). Dit aantal is
inmiddels aanzienlijk gestegen. Voor het grensoverschrijdende containervervoer ligt het aandeel van het wegvervoer op 50 tot 55%.

De

marktaandelen van rail en binnenvaart transport zouden op dit punt
ongeveer gelijk zijn.

Vervoerde eenheden (1O00 stuks)

1980 1982 1983

Containers
hiervan vol

195

191
149

118

10,9 10,0

Opleggers

Wissellaadbakken

0,5

1984 1985 1986
231
165
8,7
2,7

237
173
8,3
4,4

219
161
7,7
6,8

Tabel 2.4.~.: Transport in Nederland perrails

Jaarlijkse
besparing
in 1988
Type gecombineerd vervoer

PJ %

Containers via binnenschip
Containers via trein
Opleggers op trein
Wissellaadbak op trein

0,05
0,05
0,001
0,002

Totaal

0,i

20
20
i0
20

Cumulatief
tot jan-88

PJ
0,5
0,5
0,01
0,006

t.o.v,
t.o.v,
t.o.v,
t.o.v,

alleen
alleen
alleen
alleen

1,0

Tabel 2.4.4.: Geschatte besparing door gecombineerd vervoer

wegvervoer
wegvervoer
wegvervoer
wegvervoer

-B2.37-

In tabel 2.4.4 is aangegeven wat de orde grootte van de jaarlijkse en
gerealiseerde energiebesparing is. Per laadeenheid kan de besparing
variëren tussen de -60 en +50~. Eén en ander is sterk afhankelijk van
de positie van de terminals t.o.v, herkomst en bestemmingslokatie, de
mogelijkheden tot retourvracht, de beladingsgraad, het energiegebruik
van trein of binnenvaartship, en het energiegebruik bij overslag.

2.4.6. Samenvattin~
~ecombineerd vervoer levert vooral via het gebruik van containers een
besparing op van 0,03% (gerelateerd aan het verbruik door het wegverkeer). Cumulatief inmiddels voldoende voor 3 dagen wegverkeer. Gecombineerd vervoer draagt bij aan de ontlasting van het Nederlandse wegennet. Na uitbreiding van het aantal terminallokaties en efficiency
verbetering bij de overslag is een verdere groei met een factor 4
mogelijk. Het railverkeer moet zich hierbij door o.a. een vlottere
vervoerssnelheid en veel terminallokaties meer richten op concurrentie met wegverkeer dan op concurrentie met de binnenvaart.
2.4.7. Chronologisch Overzicht
1965 Introductie van containers.

1970 Eerste containerdiensten.

Aanvoer in Ned. over zee 134.000

stuks.

1974 In de Tweede Kamer wordt gepleid voor uitbreiding van de contai .....
nerfaciliteiten in Rotterdam [Sa].
1980 Model-split weinig energiebesparing; Wegencongres [86].
1980 De prijstijging van brandstof kan een verschuiving veroorzaken
van wegvervoer naar binnenvaart; Een experiment met wissellaadbakken is in voorbereiding [Se].
1982 Gecombineerd rail-weg vervoer heeft weinig effect op het totale
verbruik van de sector [80].
1982 Advies REV; De wissellaadbakken dienen nader op hun voordelen
bekeken te worden (kleiner en geen kraan nodig) [59].
1982 M.b.v. containers bij vervoer boven de 150 km 30% besparing mogelijk (ofwel jaarlijks 0,5 PJ [82].
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1982 Een rail-weg combinatie ksn 27% van het internationale vervoer >
22 ton substitueren. Hierbij besparing in Nederland max 0,2 PJ.
Bij binnenlands vervoer te verplaatsen met zeer hoge (onrendabele) modal-split naar rail en water 548 tot 1187 mln ton km [49].
1983 De AER beveelt bevordering van containervervoer via container
terminals aan [2].
1985 Net ministerie van V&W benadrukt de positie van de Ned. havens
en de achterlandverbindingen bij gecombineerd vervoer. Er wordt
o.a. bijgedragen in de aanleg v~~ een raila~~sluiting naar een
zeehaven terminal [53].
1985 Wissellaadbakken energetish g~nstig, oplegger vervoer voordelig
bij grote afstanden (>1008 km). Rollende landstrasse energienadeel, Roll on/roll off soms 10% besparing [48].
1986 In het NOVEM-programma Rationeel energiegebruik in verkeer en
vervoer (REV) is inmiddel f 850.000 uitgegeven aan onderzoek
naar gecombineerd vervoer [104].
1986 Binnenlands vervoer 1983 1,3 gew% met containers. Potentieel
7,3% (30 mln ton). Maximale besparing via 30 tot 50% model split
0,7 tot 1,7 PJ [i08].
1986 Langs het Twentekanaal in Hengelo wordt een container terminal
geopend de investering hiervoor bedroeg 5,2 mln f (i,7 min voor
de kraan}. Bij een omzet van 20.008 containers volgt hieruit een
kostencijfer rond f 50/container. [Twentsche courant 27 mei].
1986 Container aanvoer over zee in Ned. havens 1020.008 stuks.
i987 Internationale ontwikkelingen belangrijk voor gecombineerd binnenlands vervoer. Trein: teveel rangeerbewegingen, te weinig
los/laadplaatsen. Binnenvaart terminals stimuleren; [116].
1987 0verstap en knooppunten voor diverse vervoerswijzen misschien
belangrijker als knelpunten op de weg; Wijs op Weg [i14].
1988 0pleggers op raii in Rotterdam Venlo en Ede; NS.
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2.5.1. Beschrijving van de maatregel
Telecommunicatie kan op verschillende manieren ingrijpen in het functioneren van de verkeers- en vervoerssector. Aan de ene kant kan er
een veel beter stroomlijning plaatsvinden, aan de andere k~~t kan de
snelle beschikbaarheid van informatie ook extra vervoersvraag veroorzaken. Op een aantal van de vele aspecten zal in dit kader nader worden ingegaan.

Openbaar Vervoer
De doorstroming van het openbaar vervoer kan bevorderd worden door
een voorkeursregeling bij verkeerslichten aan te brengen. De voorkeursregeling treedt in werking nadat het voertuig door een detectiesysteem gesignaleerd is.
Op veel plaatsen in Nederland is dit
systeem geïnstalleerd. Doordat de dienstregeling regelmatiger wordt
kan met minder voertuigen worden volstaan. De signalering kan doorgegeven worden aan een groter systeem dat de reizigers en de operators
op de hoogte stelt van aankomsttijd, storingen etc. Vrij recent is
een dergelijk systeem in Amsterdam geïnstalleerd. Via subsidies en
onderzoek heeft de overheid deze systemen ondersteund. Terzijde moet
opgemerkt worden dat dergelijke systemen reeds lange tijd in gebruik
zijn bij het treinverkeer. Het systeem is daar zelfs zodanig opgezet
dat de trein voor geen enkele kruising hoeft te stoppen.
Vrachtvervoer
Ook bij het vrachtvervoer zijn een tweetal aan telecommunicatie gerelateerde besparingsmaatregelen te noemen. Dit betreft de route planningssystemen die voor een bepaald bedrijf een efficiëntere ritplanning mogelijk maken. Daarnaast zijn er via telecommunicatie oproepbare bestanden waarin bedrijven kunnen adverteren met lading en laadruimte. Een verdere uitbreiding van híerboven geschetste systemen tot
binnenvaart, zeevaart en railtr~Isport of tot een groep niet concurrerende bedrijven ligt voor de hand. Een belangrijke factor is hierbij wel dat het gebruik van vrachtuitwisselsystemen economische sta-
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biliteit van vervoersondernemingen beïnvloedt. De rol van de overheid
bij de introductie van deze systemen lijkt beperkt tot enig onderzoek
naar de besparingsperspectieven.

Telematica (telecommunicatie en informatica) in voertuigen
Op dit terrein is er onderscheid in verschillende systemen. Er zijn
systemen die los functioneren (ingebouwde wegenkaarten), systemen die
actuele informatie ontvangen (radio-data systeem, filemeldingen op de
radio, verkeerssignaleringssystemen) en systemen die informatie uitwisselen met hun omgeving (onderdeel eureka/prometheus project). De
oveïheid heeft een beperkte rol bij het stroomlijnen van de via de
radio verzonden informatie.
Terugdringen fysieke verplaatsingen
Een aantal jaren geleden werd nog verwacht dat er door gebruik van
telecommunicatie een vermindering van vooral zakelijk verkeer zou
plaatsvinden. De telecommunicatie biedt hiervoor voldoende mogelijkheden zoals: telefoon, telex, telefax, datalijn, telefonisch vergadeten, vergader televisie en viditel.

Via de PTT heeft de overheid

invloed uit kunnen oefenen op de aanleg van de benodigde infrastructuur. Onderzoek van TN0-MT heeft aangetoond, voorzover dit mogelijk
is, dat telecommunicatie in meer i.p.v, minder fysieke verplaatsingen
geresulteerd heeft.
Postorderbedrijven
Over het algemeen worden postorderbedrijven, die gebruik maken van de
pos.t als informatietransporteur, niet tot de telecommunicatie gerekend. Wordt de bestelling echter telefonisch doorgegeven dan is er
wel sprake van telecommunicatie. In tabel 2.5.1 zijn van teleshopping
pro~noses opgenomen voor 2010 van marktaandelen [IB6]. Deze geven
geen revolutie op distributieniveau te zien. Ter vergelijking is het
huidige aandeel van de postorderbedrijven opgenomen. De hier gehanteerde definitie voor teleshopping beperkt zich tot systemen die
sneller zijn dan de post, of die produktinformatie over dragen. In
Frankrijk ligt het huidige aandeel van bestellingen via het
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télételsysteem op 5 tot 15% van de omzet vsn de postorderbedrijven.
Het Comp-U-Card systeem met in Nederland 15.000 kaarthouders geeft
informatie over duurzame produkten en geeft een eventuele bestelling
van een kaarthouder door aan een leverancier [157]. Onder telesuper
wordt verstaan het boodschappen doen in een supermarkt m.b.v, een
catalogus en een terminal (in Nederland is o.a.
"James Telesuper"
actief). De boodschappen worden hierna snel thuisbezorgd. Op dit moment zijn de belangrijkste klsnten van Telesuper: jonge tweeverdieners (tijdsprobleem) en aleenstaande ouderen (lichamelijke conditie).
Het fysieke winkelbezoek ligt bij de telesuperklanten 60% onder het
gemiddelde.

Type detailhandel
Teleshopping in postorderbranche
Comp-U-Card

Marktaandeel in 2010
1,0%
0,5%

Telesuper

0,7%

0verig

1,0%

Totaal teleshopping 2010
Totaal postorderbrsnche* in 1987

3,2%
2,1%

* Bron: Nederlandse postorderbond, Den Haag. Worden voedingsmiddelen
buiten beschouwing gelaten, dan in het aandeel 3,6%.
Tabel 2.5.1.: Marktaandeel teleshopping in totale detailhandelbesteding in 2010 [136]
2.5.2. Betrokken instanties
Vanuit de overheid is er betrokkenheid via subsidieverlening bij
openbaar vervoer projecten, begeleiding van radio-informatiesystemen,
introductie van verkeerssig~aleringssystemen en tot voor kort via de
PTT.

Het bel~~grijkste ministerie hierbij is Verkeer en Waterstaat.

Daarnaast is er via de NOVEM onderzoek verricht naar de mogelijkheden
van energiebesparing via telecommunicatie. Bij de openbaar vervoer
projecten is er ook betrokkenheid van de gemeentelijke overheid.

Natuurlijk moet het bedrijfsleven als ontwikkelaar van toegepaste
telecommunicatie in het vrachtverkeer en de detailhandel ook genoemd
worden.
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2.5.5. Overige aspecten
De invloed van telecommunicatie strekt zich veel verder uit dan
alleen de transportsector. De verschuivingen die plaatsvinden in economische ontwikkeling, industri~le produktie, (inter)nationale concurrentie en cultuur hebben aanzienlijke energie-effecten. Door het
gebruik van telecommunicatie wordt er in het verkeer en vervoer energie bespaard. Door andere effecten samenhangend met dezelfde telecommunicatiemiddelen is het goed mogelijk dat het totale verbuik van
deze sector juist stijgt in plaats van daalt.
Terugdringen fysieke verplaatsingen
Met de introductie van de post waren veel fysieke verplaatsingen,
niet meer noodzakelijk. De grootschalige introductie van telecommunicatie heeft de informatie uitwisselingssnelheid en dus ook het substitutiepotentieel vergroot. Gezien de groei van 3 tot 5~ per jaar
bij het telefoon onderdeel van de PTT en een groei van i0~ bij gegevensuitwisseling wordt hier in toenemende mate gebruik van gemaakt
[123]. De vraag is of er nu ook een aanzienlijke energiebesparing
plaatsvindt. Dit is niet het geval. Een verplaatsing heeft namelijk
veel meer aspecten dan alleen het uitwisselen van informatie. Dit
betreft bijvoorbeeld het persoonlijke contact, het tonen van belangstelling en het veranderen van leefomgeving.

De substitutie die wel

plaatsvindt (gedeeltelijk ten koste van de post) wordt waarschijnlijk
meer dan gecompenseerd door het optredende extra transport. Dit extra
transport hangt samen met met een vergroting van de afstand waarover
men snel en eenvoudig kan communiceren.

Indien zich een situatie

voordoet waarbij fysieke transport op problemen stuit (bijv.

ener-

giecrisis of autoloze zondag) dan blijkt er een aanzienlijke substitutie plaats te vinden. De telecommunicatie infrastructuur fungeert
dan ook als een vervoersbuffer.

2.5.4. Aard van de besparingsmaatregelen
Het bevorderen van de doorstroming van het openbaar vervoer maakt het
mogelijk om op een traject door een regelmatiger dienstregeling min-
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der voertuigen in te zetten.
Dit levert een energiebesparing op.
Daarnaast wordt door gebruik van telecommunicatie de kwaliteit van
het openbaar vervoer bevorderd.
Indien hierdoor meer 8utomobilisten
van het openbaar vervoer gebruik maken vindt ook hier een besparing
plaats.
In het vrachtvervoer vindt besparing plaats doordat m.b.v, het planningssysteem een efficiëntere route gereden wordt. Daarnaast kan door
contacten met andere bedrijven het aantal lege ritten beperkt worden.

Het informeren van de bestuurder van een voertuig via een ingebouwde
wegenkaart kan een besparing van 2~ opleveren door het verminderen
van omrijden. Indien een systeem met informatie uitwisseling tussen
voertuig en omgeving wordt toegepast kan via verkeerssturing een besparing van i0~ worden bereikt. Bij dit laatste kan de snelheid en
route van het voertuig optimaal aan de verkeerssituatie worden aangepast.

2.5.5. Kosten en energetische effecten
Een overzicht van de besparingseffecten is weergegeven in tabel
2.5.2.
Beïnvloeding verkeerslichten door het openbaar vervoer
Het aanbrengen van identificatie apparatuur bij het openbaar vervoer
kost f 6 mln (prijspeil 1975) Een detectie systeem kost f 2.000 tot
f 40.000 per kruispunt. Het aanpassen v~~ de verkeerslichtenregeling
om zo het openbaar vervoer sneller of langzamer door te laten kost
bij een (elektronische regeling) f 3.000 per kruispunt. Door de regelmatigere doorstroming kunnen bij een hoger service-niveau toch
minder bussen ingezet worden wat het systeem rendabeler kan maken.
Vooral een aanpak gericht op een specifieke lijn heeft de voorkeur.
Voor alle duidelijkheid moet nog vermeld worden dat ook via niet selectieve detectiesystemen verkeerslichten beïnvloed kunnen worden. Op
dit veel grotere terrein van netwerkregelingen en groene golven wordt
in paragraaf 7.1 enigszins inge~aan.
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Maatregel

Jaarlijkse
besparing
in 1988
PJ
%

Voorkeurs regeling OV
Kwaliteitverbetering OV
Informatie chauffeurs
Invloed telefoon
Vrachtuitwisselsystemen
Ritplanningssystemen

8,2
+
+/0
+/0,I
1,5

Totaal

1,8

Cumulatief
tot jan-88
PJ

1O

1,5

verbeterde diensten

1%
I-2%

0,2
3,5

grote verschuivingen
grensoverschr.vervoer
goederenv, over weg

5.2

Tabel 2.5.2.: Energiebesparing door telecommunicatie

Vrachtvervoer
Van de ritplanningsprogramma’s (softwarekosten <
sinds het begin van de jaren tachtig op de markt
brandstofbesparing van i0 tot 15% verwacht [117].

f i00.000), die
zijn, wordt een
Dit geldt vooral

voor bedrijven met een distributief karakter en zonder vast rittenpatroon. Vooral in de middelgrote en kleine ondernemingen bestaat er
echter nogal wat scepsis t.a.v, de mogelijkheden. Zo’n 20 tot 30% van
de beroepsvervoerders heeft een aansluiting (kosten f 1.000 tot
f 2.000/jaar) op een vrachtuitwisselsysteem.

Dit betreft vooral de

grotere internationaal opererende ondernemingen. Wordt aangenomen dat
er een uitwisselingssucces is 50%, en dat dit voornamelijk betrekking
heeft op internationaal transport, dan zijn er ongeveer 50.000
vrachtuitwisselingen per jaar. Dit komt overeen met 1% van het internationale transport. Dit laatste cijfer zal gebruikt worden als indicatie voor het besparingseffect.

Terzijde moet opgemerkt worden dat

het aantal vrachten dat via directe contacten via de telefoon uitgewisseld wordt veel groter is.

Fysieke verplaatsingen
Telecommunicatie biedt de mogelijkheid om het aantal fysieke verplaatsingen terug te dringen. Uit onderzoek [104] is echter niet gebleken dat dit ook gebeurt. Er zijn zelfs aanwijzingen die in tegen-
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gestelde richting wijzen (meer fysieke verplaatsingen door telecommunicatie). Een energiebesparing is dan ook niet te melden.

2.5.6. Samenvatting
De totale hier gekwantificeerde besparing in het we~verkeer door gebruik van telecommunicatie bedraagt 0,6%. Cumulatief voldoende voor
een week wegverkeer. Telecommunicatie kan daarnaast bijdragen aan de
kwaliteit van het openbaar vervoer. M.b~v. ritplanningssystemen kan
bij het vrachtvervoer een verdere besparing plaatsvinden. De telefoon
heeft een belangrijke, maar door de geïntegreerde positie niet kwantificeerbare, invloed op verkeer en vervoer. In uitzonderlijke situaties kan de telefoon een groot gedeelte van het personentransport
vervangen.
2.5.7. Chronologisch Overzicht
1975 Experiment met beheerssingsysteem om gelijkmatiger verdeling van
trams op drukke trajecten te krijgen. Ook onderzoek naar het
beïnvloeden van verkeerslichten door openbaar vervoer [30a].
1976 Energiebesparing door efficiëntere regeling van goederenvervoer
en door vergaderen m.b.v, telecommunicatie systemen; LSEO [43].
1981 Een subsidie van 88% kan verkregen worden voor infrastructurele
of regeltechnische maatregelen te verbetering v~~ de regelmaat
en doorstroming van het openbaar vervoer [94].
198Q Trambeheersingsysteem in Amsterdam functioneert.

Plan voor

informatiesysteem lege parkeerplaatsen in binnensteden [3Qb].
Ministerie
van V&W: Experiment met dynamische informatiever1980
strekking aan reizigers en chauffeurs op busstations (DOVER);
Ook kan elektronica benuttingsgraad transport verhogen [5ei.
Congestie verminderen door verkeerssignaleringssysteem (Al3) of
door radio informatie [Sf].
1980 Telecommunicatie i.p.v, verplaatsen: woon-werk verkeer wemnig
invloed; potentieel zakelijk verkeer 20 tot 25% minder personenautokilometers. Echteì verband zakelijk succes en persoonlijk
contact. Ook meer informatie die verplaatsing stimuleert. Netto
geen besparing. Telecom. is vervoersbuffer; Wegencongres [86].
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1981 Energiebesparing door route managementsysteem in het goederenvervoer; V&W [5g]. Ervaring in het buitenland? kamervraag [Sh]
1981 Het systeem van evenredige vrachtverdeling kan energiezuiniger
door gebruik van telecommunicatie en een loskoppeling met de
fysieke plaats van het schip; EBW [ii0].
1982 Een verbeterde organisatie en communicatie in het goederenvervoer kan tot energiebesparing leiden [5i].
1982 Verhoging v/d beladingsgraad door route management gecombineerd
met extra samenwerking kan 9 PJ/jaar besparen (15%). Tevens is
zakelijk verkeer met 7% te beperken door extra telecom. [82].
1982 Onderzoek telecom, versus fysiek verplaatsen; advies REV [59].
1982 Invloed telecom, op personen vervoer gering [~9].
1985 Informatie systemen: vereenvoudiging in/exportafwikkeling (2x),
vrachtuitwisselsystemen (3x), Routeplanningssystemen (7x), besparing goede routeplanning 5% of meer; REV-studie [21].
1986 Via de NOVEM aan onderzoek naar energiebesparing door telecommunicatie f

7oo.ooo

uitgegeven.

Leidt telecommunicatie wel tot

minder zakelijk verkeer?, Evaluatie REV [106].

1987

Energie besparen door: informatie voor p.auto bestuurders op
onbekende route, invoering belbus (vn. kosten besp.), vermindering leegrijden door vrachtinformatiesystemen [116].

1987

Inmiddels ~ vrachtuitwisselsystemen met meer aandacht voor koppeling met buitenland. Radio-data systeem nagenoeg gereed echter
twijfels over besparing en route wijziging [117].

1988 Extra aandacht voor de informatie voorziening aan het publiek
over het functioneren van het openbaar vervoer; Regering [115].
1988 Internationaal veel onderzoek aan informatiesystemen van autobestuurders. Tot 10% besparing mogelijk. 0mzetgroei van PTT bij
telefoons ~ tot 5% per jaar; Telematica congres [122].
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HEFFINGEN, BELASTINGEN EN PRIJZEN

3.1. Investeringssubsidies
3.1.1. Beschrijving van de maatregel
WIR-ET
Tot 31 december 1988 is er de mogelijkheid geweest om een gedeelte
van investeringskosten voor energiebesparing terug te krijgen via een
vermindering van aan de overheid af te dragen gelden. Dit betreft 1O~
en gedurende een korte periode (1982-198B) zelfs 20Z (zgn. zweepslag)
van het investeringsbedrag.

De totale investering (verminderd met

subsidies) moet hiervoor minimaal f i0.000 bedragen. Dit is later
veranderd in f 5.808 waarbij het tevens mogelijk is gemaakt om verschillende projecten bij elkaar op te tellen. Met name met het oog op
de transportsector is er commentaar gegeven op de hoge aanvïaaggrens
[2]. Voor instanties die in de non-p~ofitsector functioneren is ook
een subsidieregeling [141] van kracht geweest (NPR). Deze regeling
heeft ongeveer eenzelfde strekking gehad als de WIR-ET, echter wel
met subsidiepercentages van 20 en BOZ. Voor beide regelingen moet een
jaarlijkse besparing per gulden investering van 0,4 m3 aardgas (equivalent) gehaald worden. De steunregeling energiebesparing en stromingsenergie 1988

[139] is de opvolger van beide regelingen. Vanuit

de transportsector kan op deze steunregeling alleen aanspraak gemaakt .........
worden indien het om de kosten van een energiebesparingsadvies gaat,
indien het om een demonstratieproject gaat of indien het betrekking
heeft op energiebesparing bij de openbare verlichting.

Bij de afschatting van de WIR-ET wordt de volgende verklaring gegeven
"het in de loop van de afgelopen jaren verworven inzicht in de marktkansen van technieken rechtvaardigt, in het licht van de bezuinigingen waartoe de regering besloten heeft, een toespitsing yam investeringssubsidies op een beperkt aantal (tijdelijk) te ondersteunen
opties" [140]. Deze ondersteuning vindt plaats met de nieuwe regeling. Om een onevenwichtigheid in het subsidiebeleid te voorkomen is
gelijktijdig ook de NPR ingetrokken en is ook deze sector ondergebracht in de nieuwe regeling.
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Rijksoverheid
Voor het energiebesparingsprogramma van de Rijksoverheid is ook een
regeling (SERO) van kracht. Deze heeft betrekking op de Rijksoverheid
zelf en de meeste instellingen die volledig door de Rijksoverheid
worden gesubsidieerd. Indien het investeringsbedrag binnen 6 jaar
wordt terugverdiend en de jaarlijke besparing per gulden investering
meer is dan 0,5 m~ aardgas (equivalent) wordt het investeringsbedrag
volledig vergoed. Deze regeling, die in 1989 geen budget meer heeft
gekregen, heeft ook betrekking op transportmiddelen die eigendom of
in gebruik zijn. Het Ministerie van Defensie voert sinds 1981 in eigen beheer een besparingsprogramma uit.
Demonstratieprojecten
Indien een bepaalde besparingsoptie nieuw is voor Nederland en een
voldoende grote reproductiemarkt heeft in Nederland kan er een speciale demonstratieprojectsubsidie verkregen worden. Deze subsidie
bedraagt 25~ met daarnaast een krediet mogelijkheid van 25%. Het totale subsidiebedrag (incl. ander subsidies bijv. van de EG) mag de
~0~ niet te boven gaan. De projectkosten moeten minimaal f 12.500
bedragen en de besparing moet minimaal 20 m’ aardgas (equivalent) per
gulden subsidie zijn.
Overige subsidies
Voor infrastructurele wijzigingen, zoals de aanleg van P+R voorzieningen of voor het installeren van prioriteitsmaatregelen ten behoeve
van het openbaar vervoer, kan een subsidie van 80% verkregen worden.
Het effect hiervan wordt ergens anders in dit rapport behandeld. Van
een aantal subsidies die volgens de literatuur door specifieke ministeries verstrekt zijn is niet geheel duidelijk wat de grondslag is.
Voorzover hier gegevens over zijn aangetroffen wordt verwezen naar de
betreffende maatregelen. Daarnaast worden er ook subsidies verstrekt
door provinciale overheden. In het kader van dit rapport wordt hier
niet nader op ingegaan. Verder zijn er nog isolatiesubsidies verstrekt in het kader van het "Nationale isolatie programma" en een
speciaal programma van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
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5.1.2. Betrokken instenties
Bij het verlenen van de subsidie zijn er naast de subsidie-aanvrager
een aantal instanties van belang. In de eerste plaats de subsidieverlener, in dit geval de centrale overheid (meestal het ministerie van
Economische Zaken). In de tweede plaats de uitvoeringsinstantie dit
kan naast de overheid (EZ, VROM, V&W, Defensie) ook de NOVEM (voorheen PEO en NEOM) of de SVEN zijn.
Bij de beoordeling kunnen ook
eventueel externe deskundigen geraadpleegd worden. Tenslotte dient er
ook voorlichting over subsldiemogelijkheden plaats te vinden. Dit
laatste gebeurt bijvoorbeeld door de SVEN. Een voorlichtende functie
kan ook vervuld worden door ingenieursbureaus, accountants, fabrikanten of installateurs die in een pril stadium benaderd worden.
Door de AER is gewezen op het slechte functioneren van de WIR-ET voor
aanpassingen in de transportsector. Op de minder bekende subsidiemogelijkheden die bestaan op provinciaal- en EG-niveau wordt hier niet
nader ingegaan.
B.l.B. Overige aspecten
Een belangrijk aspect van de subsidies is dat ze geen dwingend karakter hebben. Het aantal aanvragen en de penetratie van de specifieke
energiebesparende technologie heeft dan ook een vrij willekeurig en
grillig karakter. Dit karakter wordt nog versterkt doordat een subsidie aanvraag ingediend moet worden voordat de aanvrager verplichtingen is aangegaan. Dit leidt tot vreemde situaties indien de subsidie-aanvragen het budget te boven gaan (projecten die niet gerealiseerd worden kunnen projecten die wel gerealiseerd zouden worden van
subsidie uitsluiten), of indien de subsidieregeling verbeterd wordt
(alle aanvragen opnieuw ingediend).
Een tweede aspect is dat voor een juiste verdeling van de subsidiegelden alle projecten ook daadwerkelijk aangemeld worden. In hoeverre
dit zo is, is niet na te gaan. Wel blijkt bijvoorbeeld uit de literatuur dat de mogelijkheden die de EG biedt onvoldoende bekend zijn.
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3.1.4. Aard van de besparingsmaatregelen
De subsidies kunnen betrekking hebben op een heel scala van energiebesparingsmogelijkheden.
De aard van de besparing is in de subsidie
aanvraag beschreven. Voor de subsidies t.b.v,
de transportsector
geldt, afhankelijk van de subsidie, dat per gulden investering minstens 0,35 1 diesel (0,4 m3 aardgasequivalent) of 0,26 1 diesel (0,3
m~ aardgasequivalent) per jaar bespaard moet worden.
5.1.5. Kosten en energetische effecten
In tabel 3.1.1 is aangegeven voor welke bedragen er een verklaring
door de Dienst Investeringsrekening t.b.v de belastinginspecteur is
afgegeven aan de transportsector in het kader van de WIR-ET in de
jaren 1985, 1986 en 1987. Deze verklaring wordt pas afgegeven na realisatie van de investering. Opvallend is de ongelijke verdeling over
de drie transportmiddelen. Door de koppeling van de WIR-ET aan de
datum waarop verplichtingen zijn aangegasn blijkt dat bij de aanpassing van vliegtuigen in 1987 nog aanspraak gemaakt wordt op het hoge
WIR-ET percentage in 1982 en 1983. Het aandeel van de transportsector
in de WIR-ET bedraagt 5 tot 6% [140].

Er zijn aan de WIR-ET (en aan

de WIR) dan drie belangrijke nadelen verbonden die in het kader van
de bezuinigingen uiteindelijk tot stopzetting hebben geleid: De regeling heeft geen jaarlijks budgetmaximum, de regeling werkt aanzienlijk door in toekomstige jaren en de regeling geeft ook "subsidie" in
gevallen waar het niet nodig of zelfs ongewenst is.

WIR-ET 1985-1987
Sector
28 Vliegtuigen

Investering
mln f

WIR-ET
mln f % v/d
Aantal
invest, aanvragen

29 Schepen
30 Vrachtvoertuigen

153.98
4.38
.35

30.25
.44
.04

20%
10%
10%

Totaal

158.71

30.72

19,4%

Invest. per
aanvrager
mln fl

19
62
34

8.104
.071
.010

115

1.380

Tabel 5.1.1.: Afgegeven verklaringen WIR-ET 1985 t/m 1987 [131]
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Wordt voor het gemak uitgegaan van een totale investering in de
transportsector waarvoor de WIR-ET regeling geldt van f 500 mln dan
is er een minimale jaarlijkse besparing in 1988 van ~,8 PJ. Tot 1988
is de totale besparing minimaal zo’n 10 tot 15 PJ. De besparing vindt
voor 97% plaats bij vliegtuigen.
In tabel 5.1.2 zijn de verschillende verplichtingen aangegeven die de
overheid in een aantal jaren is aangegaan. Hieruit blijkt ondermeer
dat van de drie subsidieregelingen (WIR-ET, NPR en SER0) de WIR-ET
veruit het grootste is. Van de andere regelingen is niet uitgezocht
wat het aandeel van de transsportsector is.

Aangegane verplichtingen (mln f)

1986 1987 1988 1989
WIR-ET
Non Profit Regeling (NPR)
SER0
Nieuwe stimuleringregeling 1988
Nat.isolatie programma + woning verb.
Demonstratie en marktintroductie
SVEN en voorlichtingscampagnes

132
42
18
0
260
40
10

ii0
29
18
0
151
31
10

0
0
16
100

0
0

69
36
10

Tabel 5.1.2.: Verplichtingenbudgetten overheid [140]
Gegevens over subsidies voor een specifieke maatregel zijn voorzover
ze toevallig in de literatuur zijn aangetroffen zijn in dit evaluatierapport opgenomen bij de specifieke optie. Dit betreft bijvoorbeeld de subsidies op het gebied van windgeleiders, P+R-faciliteiten
en openbare verlichting.
5.1.6. Samenvatting
Zowel de subsidieregelingen zelf als de aanvragen kunnen een vrij
grillig karakter vertonen. De algemene subsidies voor energiebesparing voldoen niet altijd aan de eisen die door de verkeers- en vervoerssector hieraan gesteld worden. De sector is gebaat bij meer gerichte subsidie maatregelen, het liefst samengaand met een goed plan
(zoals bijv. bij P+R) om een hoge penetratiegraad te bereiken. De
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WIR-ET heeft in de transportsector het brandstofverbruik van vliegtuigen met minimaal 3,7 PJ/jaar verminderd. De totaal gerealiseerde
besparing tot 1988 is minimaal 13 PJ. Het investeringsaandeel van
schepen (± 3%) en vrachtvoertuigen (± 0,2%) in de WIR-ET voor de
transportsector is erg laag.

3.1.7. Chronologisch Overzicht
1977 Subsidie regelingen in werking (voorlopers van WIR-ET)
1977 Demo-project 25% subsidie + 25% krediet; informatie SVEN [77h].
1979 WIR-ET op I0~7 Nota energiebeleid [32a]
1981 Subsidie voor P+R 80%, Subsidie prioriteits maatregelen openbaar
vervoer 80% [1981].
1981 Onderzoek naar energietoeslagpremie vervoermiddelen [5g]1981 Onderzoek investeringspremie zuinige vervoermiddelen [5i].
1982 Wenselijk: Uitbreiding WIR-subsidie tot energiezuinige bedrijfsvoertuigen en verla~ing van de WIR-ET drempel (f 10.D88) ten
behoeve van kleine verbeteringen aan vervoermiddelen; AER [2].
1984 WIR-ET van 20 weer naar 10%.

EG-subsidie demo-project (sinds

1979) 40%, totale demo-subsidie niet meer dan %0~, wel WIR +
toeslagen over resterend bedrag; informatie SVZN [77o].
198% Nu ook besparingssubsidie voor non-profitsector [Staatscrt 69].
1985 Regeling Energiebesparingsprogramma Rijksoverheid [Staatscrt

97].
1985 WIR-ET drempel f 5.008 en mogelijkheid tot samenvoeging van
investeringen. Windgeleiders opgenomen in WIR-ET [53].
1987 Afschaffing WIR + toeslagen en subsidie non-profitsector.
1988 Nieuwe steunregeling energiebesparing en stromingsenergie van
kracht. "Geen" subsidie transportsector; Staatscrt [28-12-87].
1988 Windgeleiders bij 50% v/d vrachtauto’s.

Bij investering van

f 5.500 besparing van 4 tot 6% [112].

3.2. Reiskostenvergoedin~en

Aangezien er op dit gebied door de overheid geen ingriJpende maatregelen zijn ~eweest, wordt hier vols~aan met een beschrijving van de
mogelijke fiscale maatregelen met hun mogelijke effect zoals dit uit
de literatuur naar voren komt.
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~.2.1. Beschri~vin~ van de maatre~el
Woon-werkvergoedingen
Bij het heffen van inkomensbelasting wordt met de afstand tussen
woon- en werkadìes rekening gehouden. Een vast bedrag, ongeveer gelijk aan de reisafstand vermenigvuldigd met de NS-tarieven is hierdoor van belasting vrijgesteld. Dit reiskostenforfait is gebonden aan
een minimum en een maxiium en kan gezien worden als verwervingskosten
van het inkomen. Indien door de werkgever een vergoeding voor het
woon-werkverkeer wordt gegeven gelden hiervoor bepaalde belastingvrijstellingen die echter ten koste gaan van de hoogte van het reiskostenforfait. De voor woon-werkvervoer gunstige belastingregeling
vermindeìt de prikkel om dicht bij het werkadres te gaan wonen. Naar
alle waarschijnlijkheid zal de nieuwe belastingwetgeving, die binnenkomt van kracht wordt, de prikkel weer wat versterken.
Zakelijke autokostenvergoedin~
Bij het gebuik van een privé auto voor een zakelijke reis wordt in de
meeste gevallen een vergoeding gegeven per afgelegde kilometer. Daarnaast worden ook parkeerkosten etc. vergoed. De vergoeding is meestal
gebaseerd op zowel de vaste als variabele kosten. Bij hogere jaarkilometrages wordt dan ook meestal rekening gehouden met de lagere
vaste kosten per kilometer. Door de belastingdienst wordt een belastingvrije grens van ongeveer 50 ct/km aangehouden. Het bijdragen van
een bedrijf aan de vaste kosten van het privé autobezit wordt door
veel werknemers zodanig positief gewaardeerd dat getracht wordt het
aantal kilometers op te voeren. In 1998 zal de belastingvrijstelling
voor het zakelijke gebruik worden teçuggebracht tot 44 ct/km (incl.
parkeerkosten etc.!).
Zakenauto
Indien de werknemer ten behoeve van het zakelijk verkeer door de
werkgever een auto ter beschikking krijgt vindt er een bijtelling
plaats bij het belastbaar inkomen. Deze correctie, autokostenforfait
genoemd, bedraagt 20~ vm~ de oorspronkelijke catalogus waarde. Indien
de werknemer voor het privégebruik een vergoeding aan de werkgever
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betaald, wordt deze op de bijtelling in mindering gebracht.

Indien

aantoonbaar kan worden gemaakt dat het privégebruik gering is kan ook
een lagere bijtelling plaatsvinden. In veel gevallen is het gebruik
van een zakenauto gunstiger dan het krijgen van een kilometervergoeding. Het voordeel van de zakenauto zal bij de aangekondigde belastingwijzigingen in de toekomst verder toenemen.

Daarnaast kan ook

gebruik worden gemaakt van een dienstauto. Een dienstauto wordt in
principe niet beschikbaar gesteld voor privégebruik.

3.2.2. Betrokken instanties
De overheid speelt een rol als belastingwetgever. Van verschillende
kanten (Wijs op Weg, Natuur en Milieu, opstellers bereikbaarheidsplan) is erop gewezen dat de hier besproken belastingwetgeving niet
bijdraagt aan het terugdringen van de personenautomobiliteit.

Daarnaast vormen de werkgevers en de werknemers natuurlijk ook een
rol waarbij het niet direct gaat om het terugdringen van de mobiliteit alswel om het behalen van een zo gunstig mogelijk (lees: belastingvrij) vergoedingssysteem.
3.2.3. Overige aspecten
Indien de overheid overgaat tot vermindering of afschaffing van de
belastingvoordelen hangt het korte termijn en lange termijn besparingseffect (via resp.

selectiever autogebruik en verhuizen) van

verschillende andere factoren af. In de eerste plaats kan een besparingseffect volledig verdwijnen indien de werkgevers overgaan tot een
compensatie van de belasting d.m.v, hogere vergoedingen. Het succes
van de maatregelen is daarnaast afh~~kelijk van de manier waarop het
openbaar vervoer en de ruimtelijke ordening op de nieuwe situatie
inspeelt.

Woon-werkverkeer
Op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn in de evaluatieperiode
in toenemende mate de woon- en werklokaties van elkaar gescheiden.
Gecombineerd met een krappe arbeids- en woningmarkt en een verbete-
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ring van de mobiliteitsmogelijkheden heeft dit geleid tot grotere
woon-werk afstanden.

Een fiscale maatregel die hierbij ook een,

waarschijnlijk stimulerende, rol speelt is de verplichte afdracht bij
aankoop van een huis (ongeveer 6% v/d koopsom). Indien een werknemer
die in het bezit is van een eigen huis een nieuwe baan aanvaart op
een grotere woon-werkafstand vormt deze afdracht een extra belemmering om te verhuizen. Dit wordt enigszins gecompenseerd door werknemers die door deze afdracht geen eigen huis meer kopen en dan ook
makkelijker kunnen verhuizen.

3.2.4. Aard van de besparingsmaatregelen
Bij het woon-werkverkeer kan het wegvallen van de belastingvoordelen
aanleiding geven tot verhuizen, carpooling of het kritischer beschouwen van de mogelijkheden voor openbaar vervoer. Bij het aannemen van
een bepaalde baan zal het vervoersaspect een belangrijker functie
krijgen.

Energiebesparing zai plaatsvinden door een groter aandeel

van het openbaar vervoer en een kortere woon-werk afstand.
Het verminderen van de belastingvoordelen bij vergoedingen voor het
zakelijk gebruik van privé auto’s zal het 8utogebruik selectiever
maken. Energiebesparing vindt hier plaats door een groter aandeel van
het openbaar vervoer, het niet maken van een aamtal zakenreizen of
via de gevolgen van het afschaffen van een te duur geworden privé
auto.

De aanpak bij zakenauto’s ligt veel complexer. De meest voor de hand
liggende mogelijkheid is hierbij om het woon-werkverkeer te scheiden
van het zakelijk verkeer. Het beschikbaar stellen van de zakenauto
kan dan gezien worden als een reiskostenvergoeding en belastingtechnisch gelijk behandeld worden. In dit geval kan door verhuizen energiebesparing bereikt worden. Terzijde moet opgemerkt worden dat een
dergelijke behandeling ook consequenties kan hebben voor het energetisch gunstige groepsvervoer tussen werk en woonlokaties dat door
sommige werkgevers geregeld wordt.
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3.2.5. Kosten en energetische effecten
Het mogelijke effect van de verschillende maatregelen is weergegeven
in tabel 3.2.1. De opgenomen getallen zijn indicatief en sterk afhankelijk van de gevolgde berekeningswijze. Bij de hier gehanteerde methode werken de belastingmaatregelen op twee manieren door. Ongeveer
50% van de extra af te dragen gelden wordt ervaren als inkomensverlaging (besparing 0,5 PJ). De andere helft wordt gezien als het duurder
worden van de auto (besparing 1 PJ). De besparing wordt bereikt door
minder mobiliteit en door subsitutie naar openbaar vervoer.

(Op basis van 1984)
Belasting maatregelen
Afschaffen reiskostenforfait
Bel. woon-werk vergoeding
Bel. verg.vaste kosten zakelijk
Bel. woon-werk zakenauto
Totaal

ext.belasting Besparing
mln gld
PJ/j
400
450
300
258
1400

Aantal sutomobilisten

0,6
0,3
0,5
0,05

1,8 min
0,65 min
0,6 min
0,25 min

1,5

nvt

Tabel 3.2.1.: Potentiële besparing door belastingmaatregelen [119, ESC]
Ter aanvulling op bovenstaande cijfers kan nog vermeld worden dat in
de evaluatie periode het aandeel van de verschillende vervoersdoelen
in het jaarkilometrage van de gemiddelde personenauto aanzienlijk is
veranderd. In 1973 was 20% t.b.v woon-werk verkeer en 33% t.b.v, zakelijk verkeer. In 1987 lag de verhouding andersom op 26 resp. 16%.
Wordt alleen naar het aantal personenautokilometers gekeken wat voor
zakelijk verkeer gereden wordt dan blijkt dit in 1973 iets meer dan,
en in 1987 iets minder dan, 15 mld te zijn. Indien in beschouwing
wordt genomen dat dit aantal kilometers in 1984 gedaald was tot 8 mld
(!) ontstaat een opmerkelijk beeld. Het aantal zakenkilometers wordt
dan ook hoofdzakelijk bepaald door de economische vooruitzichten en
de personeelskosten en niet door de autokosten.

-B2.57-

3.2.6. Samenvatting
Indien reiskosten in het woon-werkverkeer niet langer worden gezien
als verwervingskosten (men kan ook verhuizen), en vergoedingen door
de werkgever van de vaste kosten van een privé auto gezien worden als
inkomen, kan het energieverbruik van de wegverkeersector met 0,5~
dalen.

5.2.7. Chronologisch Overzicht
1979 Reiskostenforfait en de hoge autokostenvergoedingen afschaffen.
Overheid moet goede voorbeeld geven; Wijs op Weg [93].
1980 Autopark van 3,8 mln (1978) bevat ~00.0~0 zakenauto’s en 600.000
autobezitters met een gedeeltelijke vergoeding. Autovergoeding
1981

1982

1984

1987

1987

overheid (f 0,46/km) 1,8 maal de variabele kosten [5fl.
Afschaffen reiskostenforfait en geldt in woon-werkgroepsvervoer
besparing 2 tot ~ PJ/jaar. Combineren met o.a. verbetering van
de woonsituatie in steden en heffing woon-werkafstand [1982].
Reiskostenforfait subsidie op verder weg wonen? Afschaffing en
forensenbelasting niet discriminerend, maar wat gebeurt hierna
met het openbaar vervoer in de spits? [14].
Reiskostenforfait in beginsel afschaffen. Alleen tijdelijke regeling i.v.m, werksituatie gezien de arbeids- en woningmarkt;
CRMH [9].
Het overwegen waard: afschaffen reiskostenforfait; afschaffen
overdrachtsbelastlng bij aankoop huis, belasten autokostenvergoeding hoger dan variabele kosten; mobiliteitsc, randstad
[i13].
Afschaffen relskostenfoìfait weinig selectief t.a.v, wijze van

vervoers; ENFB [114].
1988 Onderzoek: 650.000 mensen woon-werk vergoeding (gem. 20 ct/km);
5,3 mln mensen gebruiken reiskostenforfait; Zakelijke vergoedingen rond 50 ct/km belastingvrij [119]
1988 Onderzoek naar effecten overdrachtsbelasting, reiskostenforfait
en autokostenvergoeding; Kabinetsbesluit [115].
1989 Voordeel zakenauto in belastin[wetgeving zal verder toenemen na

1990;

[TROUW, 22-02-89].
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ONDERZOEK EN EXPERIMENTEN

~.1. Recuperatie remenergie

4.1.1. Beschrijving van de maatregel
Bij het remmen van een voertuig gaat de bewegingsenergie verloren.
Hoe vaker een voertuig moet remmen (stadsverkeer, stoptrein) hoe meer
energie er verloren gaat. Indien de bewegingsenergie bij het remmen
teruggewonnen wordt kan een aanzienlijke energiebesparing optreden.
Bij deze recuperatie van remenergie zijn een tweetal mogelijkheden te
onderscheiden. In het eerste geval is geen energieopslagsysteem nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij elektrische trams die de remenergie aan het net kunnen teìugleveren. In de meeste andere gevallen
is wel een opslagsysteem nodig.
Chopper techniek
Tegen het eind van de jaren zestig kwam een nieuwe methode beschikbaar om het opnemen van vermogen door elektrische voertuigen te regelen. In plaats van de tot dan toe beschikbare techniek met weerstanden kon de vermogensopname nu vrijwel zonder energieverlies plaatsvinden. Uit het oogpunt van recuperatie van remenergie is deze techniek ook interessant. Een belangrijk voordeel is namelijk dat ook
(rem)energie aan het net teïuggeleverd kan worden. Het elektriciteitsnet moet hier dan wel geschikt voor zijn. Door verschillende
gemeentelijke vervoerbedrijven (Rotterdam, Den Haag) zijn met dit
systeem succesvolle proeven uitgevoerd. Het choppersysteem wordt dan
ook steeds meer toegepast, en vormt nu de grootste toepassing van
recuperatie van remenergie.
Opslagsystemen
Door de Nederlandse overheid is veel geld gestoken in de ontwikkeling
van opslagsystemen. Het onderzoek heeft zich voor een belangrijk gedeelte toegespitst op het gebruik van vliegwielen. Uit de literatuur
is als praktische toepassing hiervan alleen een niet geheel succesvol
experiment met een vliegwiel in een dieselbus in Amsterdam bekend
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(gestopt wegens technische problemen). Hierbij moet worden aangetekend dat het gebruik van vliegwielen in de transportsector historisch
gezien niet geheel nieuw is. In 1985 is in Twente een tweede experiment met een remenergieopslagsysteem gestart. Wegens het niet op tijd
beschikbaar zijn van een vliegwielsysteem is hierbij het z.g.n, cumulo systeem gemonteerd. De remenergie wordt hier in de vorm van samengeperste stikstof opgeslagen. Bij het optrekken expandeert het gas
en drijft m.b.v, olie via een hydraulische motor de bus aan. Het
experiment met het door Volvo ontwikkelde systeem wordt onder andere
begeleid door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

4.1.2. Betrokken instanties
Voor het onderzoek aan vliegwielen is geld beschikbaar gesteld door
het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast is een gedeelte van
het onderzoek gefinancierd via de NOVEM.
Het onderzoeksprogramma op
dit gebied loopt al meer dan 10 jaar. In de loop van de tijd zijn er
dan ook veel ondeìzoeksinstellingen (o.a. ECN, THE, EBW, TNO) en bedrijven (o.a. Volvo/Daf, Holec, NS, UNC, Fokker, CCM) bij betrokken
geraakt. Bij de uitgevoerde testen zijn ook vervoersbedrijven betrokken.
Bij de experimenten met recuperatie vam remenergie bij trams zijn
alleen de gemeentelijke vervoerbedrijven en de industrie betrokken.
Andere partijen worden in de literatuur niet genoemd.

4.1.5. Overige aspecten
Indien een opslagsysteem voor remenergie in een voertuig gemonteerd
wordt neemt dit een gedeelte van de taak van de motor over. Soms kan
hierdoor met een kleinere motor worden volstaan. Ook is het mogelijk
dat de motor een gedeelte van de rijtijd niet belast hoeft te worden.
Gedurende die tijd kan de motor stationair draaien of zelfs worden
uitgezet. Een speciale variant ontstaat indien het opslagsysteem de
hoofdaandrijving wordt. Dit is bijv. het geval bij de zgn. Gyrobus.
De energle-inhoud van het opslagsysteem woïdt dan op peil gehouden
door een kleine dieselmotor of door bij de verschillende halten even
elektriciteit te "tanken".

-B2.60-

Eisen aan het opslagsysteem
Naast het rendement en de levensduur van het opslagsysteem dient ook
het gewicht niet te groot te zijn. Belangrijke parameters zijn hierbij de opslagcapaciteit en het vermogen per gewichtshoeveelheid (in
Wh/kg resp. W/kg). Voor recuperatie van remenergie is hiervan vooral
het vermogen belangrijk. Aangezien aan de specifieke eisen met een
normale accu (voorlopig nog) niet voldaan kan worden, vindt het
onderzoek naar andere opslagsystemen plaats.

Indien een vliegwiel

(lage opsla~capaciteit) ~ekoppeld wordt met een brandstofcel (laag
vermogen) ontstaat zelfs een nieuw milieuvriendelijk type transportmiddel.
4.1.4. Aard van de besparingsmaatre~elen
De energiebesparing vindt plaats door de bewegingsenergie die vrijkomt bij het remmen op te vanden.

Deze energie kan hierna weer voor

aandrijving gebruikt worden. Na montage van het opslagsysteem kan een
nieuwe optimalisatie van het voertuig plaatsvinden. Door het gebruik
van een kleinere motor of het een verminderd gebruik van de motor kan
de besparing nog iets verder oplopen.

4.1.5. Kosten en energetische effecten
Via de N0VEM is in het kader van REV aan opslagsystemen

6,7

mln gld

besteed. Aangezien hierin niet alle uitgevoerde onderzoeksprojecten
zijn opgenomen liggen de door de overheid bestede onderzoekskosten
aanzienlijk hoger. Daarnaast is er ook door het bedrijfsleven het
nodige geld in dit onderzoek gestoken.
Het huidige cumulo-systeem vergt thans nog een investering van
f 50.088/bus. Voor een vliegwielmodule wordt een vergelijkbare prijs
genoemd [12~]. Als men uitgaat van een jaarverbruik voor een normale
stadsbus (prestatie: 70.000 km/jaar) van 30.000 liter dieselolie
[98], dan is vrij snel uit te rekenen dat deze opslagsystemen bij de
huidige brandstofprijzen niet bepaald rendabel zijn. Bij een besparing van 25~ over 10 jaar bij een brandstofprijs van 60 cent/liter
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wordt namelijk maar f 45.000 terugverdiend. Voor een rendabele toepassing dienen de investeringskosten nog met zo’n 50% te dalen. Over
de kosten voor vermogenselektronica (chopper) zijn geen cijfers gevonden. Wel is duidelijk dat de investeringskosten nog aanzienlijk
boven die van het oude systeem liggen.
In tabel 4.1.1 zijn een aantal van de besparingscijfers opgenomen die
in de literatuur genoemd zijn. Er blijkt een vrij grote spreiding te
zijn. In een aantal gevallen overtreft het experiment zelfs de potentieel schatting. Blijkbaar zijn de experimenten uitgevoerd op openbaar vervoerlijnen waar naar verhouding veel stops plaatsvinden. De
werkelijke besparing kan namelijk per situatie aanzienlijk verschillen.

Daarnaast zijn de genoemde cijfers niet altijd met elkaar con-

sistent. Voor de berekening van de potentiële besparing zijn t.b.v
deze studie hieruit een aantal schattingen gedestilleerd.

Methode en voertuig
Cumulo systeem in stadsbus
Vliegwiel in stadsbus
0pslagsysteem in stadsbus
Recuperatie in niet-stadsbus
Chopper + teruglevering in tram
hiervan door teruglevering
Chopper in trein (geen teruglevering)
Opslagsysteem in stoptrein
Recuperatie in personenauto
Recuperatie in stadsauto
Recuperatie in vrachtauto’s
Opslagsysteem in stadsverkeer
0pslagsysteem in tram; stoptrein
Opslagsysteem in p.auto; streekbus;
intercity of vrachtauto

Besparing in %
20-25
10-15
15-25
5
37
24
12
25
5-15
30
5-10

Bron
experiment
experiment
schatting
schatting
experiment
experiment
schatting
schatting
schatting
schatting
schatting

25
20

schatting-ESC
schatting-ESC

10

schatting-ESC

Tabel 4.1.I.: Besparingcijfers uit de literatuur en eigen schatting

De totale potenti~le besparing die gerealiseerd kan worden komt met
33 PJ (waarvan 27 PJ bij personen- en vrachtauto’s) slechts weinig
uit boven de 10%. Dit komt omdat het aandeel van het weg- en railver-

keer met een besparingspotentieel boven de 10% rond de 10% ligt. Het
aandeel wat hiervan voornamelijk bij trams [125] gerealiseerd is ligt
waarschijnlijk beneden de 0,85 PJ/j.
De bijdrage hieraan door het
cumulo systeem bij twee Twentse bussen is minder dan 8,001 PJ/j.
4.1.6. Samenvatting
Recuperatie van remenergie gecombineerd met optimalisatie van het
voertuigen kan ii~ (33 PJ) brandstof besparen in het Nederlandse wegverkeer. Minder dan 0,02~ is gerealiseerd. Indien de kosten van de
gebruikte systemen niet extreem verbeteren ligt het rendabele potentieel op 2% (6 PJ). Per aangepast voertulg ligt de besparing dan op

20~.
4.1.7. Chronologisch Overzicht
1975 Volvo start ontwikkeling van stadsbus met opslagsysteem; [iii].
1976 Vliegwielen voor stationaire toepassingen evalueren; LSEO [43].
1978 Opdracht vliegwielenonderzoek t.b.v, transportsector [30b].
1979 Bij vliegwielonderzoek samenwerking met VOLVO/DAF, Fokker, UNC
en Holec. Aan opslagsystemen in 1979 1,2 mln gld besteed [32b].
1980 Bij een gyrobus wordt remenergle opgeslagen in vliegwiel, hierdoor kleinere dleselmotor nodig. Momenteel onderzoek naar efficiëntere energie overdracht [Sf].
1981 Proef in Amsterdam met vliegwiel in dieselbus, bij nader inzien
niet zonder problemen; [iii].
1981 RET (Rotterdam) neemt proef met choppers bij tram. HTM (Den
Haag) en GVB (Amsterdam) betwijfelen economisch redement [16].
1982 Gyrobus (vroeger toegepast in Maastricht)
duurder in investeringskosten; TN0 [66].
1982 Door terugleveren remenergie van trams aan net 8-15~ besparing
mogelijk. Via choppers van holec waarbij ook aanzetweerstanden
zijn vervangen zelfs 25~ besparing mogelijk; Symposium-VU [90].
1982 Toepassen vliegwielen en kleinere motor in stadsbussen kan
15-25~ besparing opleveren; t.b.v. AER [72].
1982 Toepasbaarheid: klein bij opslag remenergie bij personenauto’s,
groot bij vermogenselektronica en teruglevering aan het net bij
trams.
Lopend onderzoek: vliegwielen in treinen; advies REV

[59].
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1982 Vliegwielen op lange termijn toepasbaar bij wegverkeer. Op middenlange termijn bij de trein [49].
1983 Gyrobus zonder dieselmotor die na 2 tot 3 haltes nieuwe elektriciteit "tankt" geeft 20 tot 25% energiebesparing. Experimenten
met vliegwiel in dieselbus geven 10-15% besp.; PBE-folder [57].
1983 Nieuwe trams met choppertechniek in Den Haag leveren 24% van de
opgenomen energie weer terug bij het remmen. Totale besparing

37%; Holec [123].
1984 Terugwinning remenergie maakt auto zwaarder en duurder.

Beter

remmen voorkomen door betere doorstroming [105].
1984 Terugwinning remenergie bij personenauto’s kan op den duur 5-15%
energiebesparing opleveren (stadsverkeer tot 30%). Bij vrachtauto’s 5-10% besparing mogelijk; Rijkswaterstaat [91].
1985 In het kader van de REV 6,7 mln gld uigegeven aan opslagsystemen. MogeIijke besparingen: stadsbus 30%, stoptrein 25%, personenauto 30-40%; NOVEM [9].
1986 Experiment in Twente met cumulo systeem (persluchtopslag) in
dieselstadsbus. Besparing 30-35%. Investering f 50.D00/bus. Nog
problemen met lawaai en investeringskosten [iii].
1987 Geen opslag van remenergie bij personenauto’s voor 2000. Potentieel terugwinning remenergie stadsbussen 15%, overige bussen 5%
en vrachtauto’s 8%. Chopper techniek steeds meer toegepast. Bij
treinen kan dit zonder teruglevering al 10% besparen [116].

4.2. Diversificatie brsndstoffen
4.2.1. Beschrijvin~ van de maatregel
In de evaluatie periode heeft het nodige onderzoek plaatsgevonden op
het gebied van diversificatie van brandstoffen in de transportsector.
De rol van de overheid varieerde hierbij van voornaamste financier
tot subsidieverlenende organisatie. Vanzelfsprekend heeft het Nederlandse onderzoek belangrijke relaties met wat in het buitenland gebeurt. Resultaten van Nederlands onderzoek op het gebied van CNG en
LPG zijn bijvooìbeeld voor gebruikt voor buitenlandse experimenten.
Met een groot aantal "brandstoffen" (CNG, methanol, ethanol, LPG
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plsnteerdige olie, "kolen", H2, elektriciteit) is inmiddels internetionaal zoveel ervaring dat tot introductie overgegaen zou kunnen
worden.

Aardges
Sinds 1971 experimenteert het gemeentelijk gasbedrijf in Groningen
met gecomprimeerd aardgas (CNG) als brandstof voor (benzine) dienstvoertuigen. Voor dit onderzoek is door het ministerie van EZ een subsidie verstrekt. Inmiddels rijden hier elle 60 voertuigen "probleemloos" op deze brandstof. Het gasbedrijf in Utrecht heeft met enkele
dienstwagens het Groningse initietief overgenomen. Ook de PTT in Groningen overweegt nu een proef met 5 bestelauto’s. Wat moeilijker ligt
het met het gebruik van aardgas in dieselmotoren. Een proef van het
Groningse gasbedrijf met de ombouw van een (diesel) stadsbus werd
wegens gebrek aan geld en motorkennis afgebroken.

Een belangrijk

espect hierbij is de keuze voor het handheven van het dieselmotorconcept, zodat in elle omstandigheden een gedeeltelijke dieseltoevoer
nodig is. Het gemeentelijk vervoerbedrijf in Groningen gaet in samenwerking met endere vervoerbedrijven (HTM en RET) de draad weeï op te
nemen.

Voor de ombouw van een eerste bus zou TNO de kennis, en de

ministeries van V&W en van VROM en de NOVEM de nodige subsidies, moeten leveren. Het gaat hierbij om een praktijkproef met 7 stadsbussen
weerven de dieselmotor omgebouwd wordt tot gasgestookte 0tto-motor.
Inmiddels is reeds een demonstratiesubsidie verleend aan de VAM in
Wijster voor een tankstation en de ombouw van 12 dieselvrachtwagens
naer op aardgaskwaliteit gebrecht stortgas. Bij deze vrachtauto’s is
gekozen voor een motorconcept met gedeeltelijke dieseltoevoer.
Elektriciteit
Op het gebied van de elektrische auto is door de Technische Universiteit in Eindhoven het nodige ondeìzoek verricht. Een subsidie hiervoor is verleend via de NOVEM. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een
praktijkproef met een elektrische euto. Daarnaest is er in het kader
van de regeling voor demonstratieprojecten subsidie verleend aan een
project met collectieve elektrische voertuigen, zgn. witkarren, in
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Amsterdam. Aangezien het witkarren pro~ect geen succes bleek is dit
inmiddels stopgezet. Terzijde moet worden opgemerkt dat er al jarenlang elektrische voertuigen aan het Nederlandse wegverkeer deelnemen.
Dit betreft o.a. invalidewagens en winkelwagens. Omdat er tussen het
gebruik hiervan en de genoemde projecten geen verband is gevonden
wordt hier niet nader op ingegaan.
Methanol
Een praktijkproef met 15 personenauto’s op wisselende verhoudingen
benzine en methanol is in 1987 afgerond. Naast de NOVEM waren hierbij
Volvo, Methanor, TN0 en Shell betrokken. Methanol bleek goed bruikhaar als motorbrandstof maar is bij de huidige prijsverhoudingen te
duur.
Op dit moment staat methanol internationaal in de belangstelling als mogelijkheid tot emissiereductie bij het vrachtverkeer.
LPG
In 1974 zijn bij IW-TN0 voorbereidingen getroffen voor de ombouw van
stadsbussen naar LPG. In 1983 werd een hieruit voortvloeiend e~periment afgesloten met 7 volledig naar LPG omgebouwde stadsbussen in
Amsterdam.

Een belangrijke subsidiegever hierbij was het ministerie

van VROM. Het project verliep, afgezien van wat "kinderziektes", goed
maar werd toch niet verder voortgezet. Blijkens informatie van de
NOVEM zijn later door TNO nog praktijkproeven uitgevoerd met vrachtauto’s die gedeeltelijk op LPG redenen.

Zware stookolie
Ten behoeve van de zeevaart zijn experimenten uitgevoerd om de dieselolie die in de scheepsmotoren gebruikt wordt te vervangen door
zware stookolie. Van de 120 PJ olie die in 1979 in Nederlandse zeeschepen werd verbruik was namelijk nog 25% gas/dieselolie. Substitutie zou vooral bij de visserij en de kleine handelsvaart (verbruik 29
PJ olie; 85% gas/dieselolie) nog tot kostenreductie kunnen leiden.
Bij de grote handelsvaart heeft de overschakeling reeds plaatsgevonden.
Over de resultaten van het onderzoek op dit gebied zijn geen
gegevens aangetroffen.
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Brandstofsubstitutie
In de evaluatieperiode heeft zich in het wegve~voer een aanzienlijke
bmandstofsubstitutie voorgedaan. Het aandeel van LPG en diesel in het
personenautopark vemanderde bijvoorbeeld van 3~ resp. 2~ in ii% resp.
9%. Bij de bestelauto’s is het dieselaandeel van 18Z naar ~6Z gestegen. Aangezien em geen relatie gevonden is tussen het diversificatieonderzoek en de op~etreden brandstofsubstitie wordt hier op deze
veranderin[ niet verde~ inge[aan.
4.2.2. Betrokken instanties
De centrale overheid (ministeries van EZ, VROM en V&W) is betrokken
bij het onderzoek naaP diversificatie via het verstrekken van subsidies (o.a voo~ demonstratieprojecten), en via het financieren van
onderzoek (o.a. via de NOVEM). Bij het onderzoek zijn daarnaast voertuiggebFuikers en producenten van voertuigen, brandstof en motorolie
betrokken. Een belangrijke onde~zoeksrol is weggelegd voor het Instituut voor WegtFansportmiddelen TN0.
Het onderzoek naar elektrische
auto’s vindt bij de Technische Universiteit in Eindhoven plaats. Het
onderzoek naar het gebruik van zware stookolie in de scheepvaart
loopt via een aantal op dit gebied gespecialiseerde instellingen

(CM0, 0&S, RIV0).
Voor zoveF valt na te gaan ligt het initiatief voo~ een aantal experimenten bij de gebruike~ van de voeFtuigen. Dit betreft gemeentelijke instellingen, bedrijven en zelfs een vereniging.
~.2.~. 0veri~e aspecten
Een belangrijk aspect bij de introductie van een nieuwe bPandstof
voor het wegverkeer is de infrastructuur van tankstations. Een situatie die gekenmerkt wordt door
zeeF gmote hindernis vormen.

het zgn "kip of ei" probleem zal een
Er is onderscheid te maken in een drie-

tal situaties.
i) Bij de intPoductie van een
voertuigen

nieuwe brandstof die ook in bestaande

gebruikt kan worden, synthetische benzine of synthe-
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tische diesel, is direct een markt aanwezig. De penetratie kan
hierbij even snel groeien als de produktiecapaciteit van de nieuwe
brandstof.
2) Bij brandstoffen (o.a. LPG, methanol, ethanol, ONG, zware stookolie) die alleen in aangepaste motoren gebruikt kunnen worden, kan
een redelijke penetratiesnelheid verwacht worden indien ook de
oorspronkelijke brandstof bruikbaar blijft. De penetratie moet
hierbij veïlopen via tankstations met, bijvoorbeeld door bedrijven, gegarandeerde afname.
3) Een situatie waarbij de penetratie moeilijk zal verlopen doet zich
voor bij zodanig op nieuwe energiedragers (bijv. elektriciteit)
aangepaste voertuigen dat oude energiedragers niet meer bruikbaar
zijn. Dit beperkt de actieradius voor de voertuigbezltter terwijl
tevens de volledige investeringskosten voor de energie-infrastructuur betaald moeten worden.

Onder gelijke rentabiliteit zal de overheid bij het stimuleren bij 1
de laagste en bij ~ de hoogste inspanning moeten leveren. De introductie van loodvrije benzine is een combinatie van situatie i (gezien
vanuit de brandstof) en situatie 3 (gezien vanuit de katalysatorauto). De (internationale) overheidsinspanning richt zich hierbij dan
ook voornamelijk op situatie 3.
Een belangrijke reden om onderzoek te doen naar andere energiedragers
vormt het milieu. Een andere energiedrager kan namelijk een grote
verlaging van de luchtverontreiniging en soms ook de geluidshinder
met zich mee brengen.
4.2.4. Aard van de besparingsmaatregelen
In een aantal gevallen kan er door de overschakeling naar een andere
brandstof een energiebesparing optreden (zie hiervoor bijv. [124]).
Dit is echter een bijkomend effect. Zo treedt er bijv. bij het gebruik van CNG een besparingseffect op van 10Z. Een gedeelte van dit
besparingseffect wordt echter veroorzaakt door het vermogensverlies
van 15Z. Dit maakt de situatie niet overzichtelijk.
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Een tweede punt waar naar gekeken moet worden is naar het energieverbruik dat plaatsvindt voordat de energiedrager het voertuig bereikt. De energie-inzet voor de produktíe van benzine is bijvoorbeeld
meestal groter dan die voor diesel. Bij het restprodukt LPG ontstaat
er zelfs een toerekeningsprobleem. Wel blijkt duidelijk uit zo’n
energieanalyse dat het gebruik van een elektrische auto met een rendement van 50~ (incl transmissie) niet echt zulniger is dan een benzine/dlesel auto met een rendement van 20% [125].

4.2.5. Kosten en energetische effecten
De meerkosten voor voertuigen op nieuwe brandstoffen zijn weergegeven
in tabel 4.2.1. In tabel 4.2.2 zijn voor de verschilende projecten
kostencijfers opgenomen. In de literatuur worden hier en daar specifieke subsidiebedragen genoemd. Deze zijn ook in de tabel opgenomen.
In deze tabel staat verder de hoeveelheid brandstof die door deze
projecten gesubstitueerd is. Indien we ons beperken tot het weg~verkeer blijkt de totale gesubstitueerde hoeveelheid brandstof ongeveer
0,05 PJ te zijn. Dit is minder dan 0,02~ v~~ het verbruik in i jaar.
Het aandeel van stort/aardgas in het jaarlijks verbruik ligt inmiddels tussen de 0,002 en 0,004%.

Meerkosten in
1000 ~ld/voertui~

Voertuig
Personenauto op benzine
Meerkosten LPG
Diesel
Elektriciteit
Methanol

Waterstof
Stadsbus/vrachtwa~en op diesel
Meerkosten LPG
Methanol
CNG/diesel

C~G

2
4
4
i

7
Ii
Ii

13

Tabel 4.2.1.: Extra investeringskosten in voertuigen bij diverse
brandstoffen [124]
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Projectkosten in min gld Geschatte brandstof
Totaal
"subsidie" substitutie (PJ)

Project

Exp. LPG-stadsbussen
Exp. Methanol-personena.
Exp. LPG/diesel-vrachta.
Exp. Elektrische-pers.a.
Onderzoek zware stookolie
Overig onderzoek
Demoproject Elek.witkar
Demoproject Stortgas/diesel
Aardgas bij gasbedr.Gron.
Aardgas bij gasbedr.Utrecht
In planfase:
- Aardgas-stadsbussen Oron.
- Aardgas-bestelauto’s PTT

1,65
0,89

0,79
0,89

0,45

o,45

0,87
?
1,02
0,41
0,26

O,87
?
1,02
0,Ii
0,07

0,48

ja

Totaal

6,0

0,011
0,0017
pm
pm
kan aanzienlijk zijn
pm
< 0,0015

? o,oi (o,oos/j)
o,o3 (o,oos/j)
pm

?

> 4,2

"0,05"

Tabel 4.2.2.: Overzicht projecten diversificatie brandstoffen
4.2.6. Samenvattin~
De door experimenten gesubstitueerde hoeveelheid brandstof in het
wegverkeer ligt beneden 0,02~ van het jaarverbruik. Het aandeel van
stort/aardgas ligt momenteel tussen de 0,002 en 0,004Z van het jaarverbruik, en zal in de toekomst gaan stijgen. De positie van elektriciteit kan veranderen indien de overheid de maatschappelijke voordelen doorsluist naar de voertuigbezitter.
In de evaluatieperiode is
door onderzoek in binnen- en buitenland inmiddels zoveel kennis verzameld dat dit voor een aantal "nieuwe brandstoffen" niet langer een
knelpunt meer vormt.

4.2.7. Chronologisch Overzicht
1971 Gemeentelijk gasbedrijf Groningen experimenteert met auto’s op
aardgas [100].
1975 Mogelijkheden voor elektriciteit energie in personenauto’s?
antw:

actieradius klein, geen energiebesparing; Kamervraag

[30b].
1976 Onderzoek verrichten naar elektrische auto of verdere toename
van dieseltractie.

[43].

Ook methanol uit kolen onderzoeken; LSEO
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1979 TN0 bestudeert gebruik van LPG voor stadsbussen t.b.v, experiment in 1980 [30b].
1980 Ontwikkelingen bij trolleybus gericht op onafhankelijkheid van
het bovennet door kleine dieselmotor of accu [Sf].
1981 Overeenstemming tussen V&W, EZ en Wetenschapsbeleid: onderzoek
naar gebruik van zeer zware olie in scheepsdiesels [Sg].
1981 Gebruik LPG in bussen uit oogpunt van veiligheid en wettelijke
voorschriften niet toepasbaar [16].
1981 (?) Gebruik zware stookolie in binnenvaart vergt te hoge investeringen [i10].
1982 Experiment in Amsterdam met 7 naar LPG omgebouwde stadsbussen.
kosten f 1,6 mln (o.a. betaald door VROM en Shell) resultaat
iets hoger brandstofverbruik en "kinderziektes" [98,99].
1982 Proefprojecten bij personenauto zinvol met LPG, CNG, synthetische benzine, synthetische dieselolie, elektriciteit, methanol
(moet hier naar gestreefd worden?). Weinig mogelijkheden in goederenvervoer. Advies REV [59].
1982 Ethanol en methanol wordt al in meerdere landen gemengd met benzine.
Methanol in diesel is mogelijk maar voor 1990 niet
grootschalig toepasbaar [49].
1982 Nederlandse zeescheepvaart verbruikte in 1979 120 PJ olie. Hiervan ~6 PJ diesel die nog gedeeltelijk te vervangen is door zware
stookolie. Vooral bij visserij en kleine handelsvaart [24].
198~ Programma "rationeel energiegebruik in de scheepvaart" wordt
geactualiseerd. Coördinatie door CMO [5~].
1984 Het 0&S (ontwik. en sanering visserij) en het RIVO doen sinds

1979 onderzoek naar het mogelijke gebruik van stookolie in de
visserij; besparing 5-7% [22].
1986 Demoproject: De VAM wil 12 dieselvoertuigen ombouwen naar stortgas [77f].

1986 Demoproject: De Coöp. vereniging witkar wil in Amsterdam 20
elektrische voertuigen stationeren voor leden
i986 Tot 1985 is in het kader van REV ~,2 mln gld besteed aan alternatieve brandstoffen; t.b.v. NOVEM [104].
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1987 Afronding praktijkproeven met methanol-benzine auto’s. Voordelen: hoger vermogen en lager verbruik. Nadeel vaker verstopping
door vuil en roest [i07].
1987 Onderzoek naar mogelijkheden brandstofcelbus op waterstof met
een vliegwiel: bus zwaardeì, duurder en schoneç.
Energetisch
gelijk aan dieselbus indien energierendement waterstofproduktie=
8O% [120].
1988 In Groningen 30 voertuigen op aard~as. Gemiddeld 10% zuiniger
als benzine en lager vermogen [180].
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5. VOORLICHTING EN EDUCATIE

5.1. Brandstofverbruik personenauto’s

5.1.i. Beschrijving van de maatregel
Overheidspublikatie van verbruikscijfers
In 1980 verscheen, in samenwerking met de RAI, de eerste versie
(200.~80 stuks) van een jaarlijkse uitgave met brandstofverbruikscijfers van personenauto’s. Per type personenauto is hierin voor een
drietal (ECE-)standaardcondities het brandstofverbruik in liter benzine of diesel per 100 km opgenomen. Het verbruik is gemeten bij een
constante snelheden van 90 en 120 km/h en bij een gestandaardiseerde
stadsrit.
De opgenomen cijfers worden door de importeurs verstrekt.
In 1982 was de oplage van dit boekje 120.000 stuks. In datzelfde jaar
zijn 418.000 nieuwe personenauto’s verkocht. In 1988 is de oplage met
ruim i miljoen, in aantal bijna twee maal de verkoop van nieuwe personenauto’s.
Actie importeurs
Gelijktijdig met de publikatie via de overheid zijn ook afspraken
gemaakt met de importeurs.

De importeurs zullen indien ze in hun

advertenties het brandstofverbruik vermelden alle drie de uitslagen
noemen. Ook in de catalogus van de auto-tal, die elke twee jaar zo’n
500.800 bezoekers trekt, is een volledig overzicht opgenomen. In publikaties in autotijdschriften worden ook drie cijfers vermeld. Aangezien het hierbij soms om eigen metingen gaat kunnen er wel afwijkingen zijn met de officiële cijfers.

5.1.2. Betrokken instanties
In EG-verband is in 1976 een aanbeveling gedaan over genormal±seerde
verbruiksproeven en voorlichting aan kopers. Deze aanbeveling is in
Nederland overgenomen nadat andere landen reeds met deze proeven en
voorlichting begonnen waren en er in de Tweede Kamer aandacht aan was
besteed. De publikatie met brandstofverbruikscijfers wordt jaarlijks
uitgegeven door RAI, SVEN en de ministeries van Economische Zaken en
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van Verkeer en Waterstaat. De door de importeurs verstrekte cijfers
worden voor publikatie gecontroleerd door de Rijksdienst voor het
wegverkeer en door de RAI.
5.1.3. Overige aspecten
Naast de brandstofverbruikcijfers zijn in de jaarlijkse publikatie
ook tips opgenomen voor zuinig autorijden. Verder staat er, vooral in
de recentere versies, informatie in over de testmethoden, loodvrije
benzine, het gebruik van LPG en over de relatie met het in de praktijk optredende verbruik.
Verstrekking brandstofverbruikscijfers
Naast de overheid, de auto-importeurs en autotijdschriften zijn er
nog publikatiebronnen, In dag- en weekbladen staan niet altijd alle
drie de cijfers. Bij een vergelijking tussen drie auto’s zouden bijvoorbeeld negen verbruikscijfers in de tekst opgenomen moeten worden.
Dit komt de duidelijkheid en de leesbaarheid niet ten goede. De afwezigheid van alle cijfers wordt gecompenseerd door aan te gegeven of
het verbruik hoog of laag is. Ook in de folders van individuele autodealers wordt soms met i cijfer volstaan. Dit betreft dan het (gunstige) verbruik bij 90 km/h of een gemiddelde van de drie cijfers.

Daarnaast wordt het brandstofverbruik in twee verschillende eenheden
gepubliceerd namelijk in 1/100 km en in km per liter. Het eerste cijfer is handig als een kostenvergelijking gemaakt moet worden. Het
tweede cijfer geeft de koper direct meer inzicht, maar is moeilijker
voor een kostenvergelijking te gebruiken.
5.1.4. Aard van de besparingsmaatregelen
Energiebesparing vindt plaats via een tweetal wegen. Een automobilist
kan bij aankoop het verbruik verschillende auto’s vergelijken, en dit
mee laten spelen bij zijn aankoop beslissing. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat het verbruik bij 50~ van de aankopen een rol speelt.
Het aantal verkopen waarbij op grond van het verbruik voor een zuiniger auto gekozen wordt ligt waarschijnlijk veel lager.
Een tweede
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besparing vindt plaats via de producenten v~~ de auto’s. Aangezien de
brandstofverbruikseijfers op grote schaal gepubliceerd worden kunnen
ze de concurrentiepositie verbeteren of verslechteren. Dit is een
belangrijke drijfveer bij het ontwikkelen van zuiniger auto’s.
5.1.5. Kosten en energetische effecten
Omtrent de kosten van de maatregel zijn geen cijfers aangetroffen.
Volgens de SVEN kost een volledige voorlichtiniscampagne f 300.000
tot f 500.000. De kosten worden verder beïnvloed door de oplage en
een eventuele voorlichtingscampagne.
Per jaar wordt door de Rijksoverheid ongeveer f i0 mln aan de SVEN t.b.v, voorlichting over energiebesparing besteed.
Omtrent de gerealiseerde besparing zijn ook geen cijfers aangetroffen.

Indien van de automobilisten 5% door de voorlichtingscampagne

een andere nieuwe auto koopt die 10% zuiniger is betekend dit op den
duur een jaarlijkse besparing van 0,5% (i PJ/j). Indien door het concurrentie-effect de personenauto’s gemiddeld i% extra zuiniger zijn
betekent dit een jaarlijkse besparing van 1% (2 PJ/j). Indien deze
ruwe schattingen aangehouden worden zijn de publikatiekosten 0,1 tot
0,4 cent/liter bespaarde b~andstof. Dit is een fractie van de daling
in accijns opbrengst. De genoemde besparingscijfers overlappen met
het effect van de afspraken tussen de EG en de automobielindustrie
over het zuiniger worden van personenauto’s.

5.1.6. Samenvatting
De jaarlijkse publikatie van het brandstofverbruik van personenauto’s
maakt het mogelijk om dit aspect daadwerkelijk mee te laten wegen bij
de aankoop van een nieuwe auto. De afspraken die gemaakt zijn met de
importeurs zijn niet overgenomen door alle dealers en alle dag- en
weekbladen. Indien slechts i cijfer genoemd wordt is er meestal wel
een relatie met de ECE-testprocedures. Een schatting van de jaarlijkse besparing komt uit op 3 PJ dit is i% van het verbruik van het
wegverkeer. De totale gerealiseeide besparing kan inmiddels voldoende
zijn voor 2 weken wegverkeer.
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5.1.7. Chronologisch Overzicht
1976 EG doet aanbeveling over genormaliseerde verbruiksproeven en
voorlichting aan aspirant kopers.
1978 De rol vsn de overheid bij hogere brandstofprijzen zou kunnen
zijn de consument over het energiegebruik te informeren [62].
1979 Suggestie Wijs op Weg: Eisen t.a.v, de voorlichting over auto’s:
duidelijk aangeven wat het brandstofverbruik is [93],
1979 In de VS en Zweden speelt het benzineve~bruiksetiket een rol bij
50% van de aankopen van een nieuwe auto [?].
1979 Voorlichting over onderhoud en rijsnelheid versus brandstofverbruik van belang. Hetzelfde geldt voo~ de invoering van genormaliseerde verbruiksproeven t.b.v, aspirantkopers. Na initiatief
EO hierover overleg met belanghebbenden. Invoering op korte termijn mogelijk [30b].
1980 In Frankrijk en Engeland is informatie over brandstofverbruik
aan aspirant kopers verplicht. In Duitsland gebeurt dit vrijwillig. Nederland bestudeert mogelijkheden v~ijwillige invoering

[5~,5d]
1980 Informatie over genommaliseerde brandstofverbruiksproefen, die
het brandstofverbruik aangeven bij 90 en 120 km/h en stadsrit,
worden na verwachting binnenkoït in auto-advertenties vermeld

[86].
1980 De meeste automobilisten weten niet hoeveel benzine (in liter en
gulden) een bepaalde autorit kost [8].
1981 Op korte termijn zal overgegaan worden tot jaarlijkse publikatie
van brandstofverbruiksciJfe~s van personenauto’s.
1981 De consument moet o.a. door de SVEN d.m.v, voorlichtingscampagne’s (kosten f 300.000 tot f 508.000) gevoeli~ gemaakt en gehouden worden voor het brandstofvembruik van auto’s [82].
1982 Oplage van 128o000 voorlichtingsbrochures over brandstofverbruikscijfers van personenauto’s. Een uitgave van de ministeries
van EZ en V&W, SVEN en RAI [77P].
1984 Voorlichtingsboekje over brandstofverbruik bevat, naast de verbruikscijfers voor 3 testprocedures in i/I00 km, tips over zuiniger rijden [33].
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1986

Voorlichtingsboekje over brandstofverbruik bevat, naast de verbruikscijfers voor 3 testprocedures in 1/10O km, tips over zuiniger rijden. De versie van 1986 bevat daarnaast informatie over

loodvrije benzine, het effect van ombouw naar LPG, de testprocedures en de omrekening naar km/l. [53]
1988 Sinds 1980 wordt jaarlijks een boekje met brandstofverbrulkscijfers van personenauto’s uitgegeven [112].
5.2. Carpooling
5.2.1. Beschrijving van de maatregel
De gemiddelde bezettingsgraad van personenauto’s in de spits is ongeveer 1,3. Aangezien in de meeste personenauto’s ruimte is voor vier
personen ligt de benuttingsgraad slechts op 53%. Het opvoeren van de
benuttingsgraad kan een bijdrage leveren aan energiebesparing en aan
ontlasting van het milieu en de infrastructuur. Een methode die hier
voor geschikt is, is het geven van voorlichting aan reizigers over de
financiële en maatschappelijke voordelen van het samen reizen. Ten
behoeve van carpooling zijn op verschillende plaatsen in Nederland
P+P-parkeerplaatsen aangelegd. Hierop wordt in een ander gedeelte van
dit rapport ingegaan. Daarnaast is er in de periode 1982-198~ een
uitgebreide campagne actie ter bevordering van carpooling gevoerd.

Experimenten
De gemeentelijke en centrale overheid hebben op het gebied van carpooling initiatieven ontplooid, Zo zijn er in 1981 proefnemingen gestart bij het ministerie van V&W, rond parkeergaragewerken in Rotterdam en bij de Gemeente Den Haag. Naast het geven van voorlichting aan
mogelijke carpoolers werd er bij V&W en de Gemeente Den Haag een parkeerplaats beschikbaar gesteld. In Rotterdam kregen carpoolers een
reductie op de parkeerkosten. Bij dit laatste experiment heeft het
rijk finaciële steun gegeven.
Carpoolregister
Een probleem bij carpooling is het vinden van geschikte meerijders.
Omdat de werkgever hierbij niet altijd kan bemiddelen is in 1985 het
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landelijk carpoolregister van start gegaan. Dit was een initiatief
van SVEN, ANWB en het ministerie van V~W. In dit register konden mensen zich op laten nemen die deel wilde nemen aan carpooling. Aan de
inschrijving waren kosten verbonden. Tevens bestond de mogelijkheid
om per kwartaal een lijst te krijgen met andere ingeschreven personen. In 1986 verscheen de eerste uitgave met 150 carpoolers. Aan de
hand van deze lijst konden dan de contacten gelegd worden, Omdat dit
register geen succes bleek wegens te weinig aanmeldíngen bij de lage
trefksns, is het inmiddels opgeheven.
Indien een carpoolactle bij
werknemers van een bedrijf gehouden wordt, is bij het beperkte aantal
potentiële carpooleçs de trefkans veel groter omdat het werkad~es en
meestal ook de werktijd al samenvallen.
Overige initiatieven
Hoewel hierover geen specifieke informatie is aangetroffen hebben er
weer initiatieven op het gebied van s~nen rijden plaatsgevonden. In
landelijke gebleden zijn er experimenten met llfthaltes uitgevoerd.
Mensen die uit een klein dorp naar "het grotere dorp" willen voor
boodschappen of bezoek kunnen hiervan gebruik maken (gestopt?). Daarnaast zijn er experimenten bekend om het liften (door studenten) wat
meer te stroomlijnen. Dit betrof b.v. het uitgeven van liftpasjes
(legitiiatie bewijs en vaste bijdrage in de kosten; inmiddels gestopt) en de aanleg van specifieke lift-stop-plaatsen.
Er bestaan ook vormen van "carpooling" waarbij geen gebruik gemaakt
wordt van een privé personenauto. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
woon/werkverkeer dat door de werkgever verzorgt wordt met bedrijfs/
dienstauto’s of autobussen, Ook het samenrijden wat ontstaat via contacten in de privésfeer (bìjv. kinderen naar school brengen) zou tot
carpooling gerekend kunnen worden.
~.2.2. Betrokken instanties
O! verschillende plaatsen o.a. in de Tweede Kamer en door AER is het
nut van carpooling naar voren gebracht. Bij de genoemde experimenten
zijn het ministerie van V&W, de gemeente Rotterdam en de gemeente Den
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Haag betrokken, Het landelijk carpoolregister is een initiatief van
~VEN, ANWB en het ministerie van V~W. Uit de literatuur blijkt voorts
dat voor een succesvol carpoolproject in het woon/werkverkeer de medewerkin~ van de werkgever van doorsla[~evend belan~ is.
Van voorgangers of navolge~s van de experimenten en het carpoolregister is eigenlijk [een goede beschrijving gevonden. Op basis van incidentele krantenberichten kan gesteld worden dat er een aantal andere
(kleinschalige) initiatieven zijn geweest. Het overzicht met betrokken instanties is dan ook niet volledig.
5.2.3. 0veri~e aspecten
De maatschappelijke effecten van carpooling zijn meestal postltief.
Naast energiebesparin~ vindt er ook een lagere belasting plaats van
de infrastructuur. Dat ongeveer 1/3 van de carpoolers overstapt vanuit het openbaar vervoer is gezien de kìappe vervoerscapaciteit in de
spits ook geen probleem. Als negatieve bij-effect kan het gebruik van
de thuisblijvende auto genoemd worden. Op individuele schaal llgt de
zaak echter anders. Een carpooler is een gedeelte van zijn vervoersvrijheid kwijt en heeft in veel gevallen een langere reistijd (wachten, omrijden), Daar staat echter wel financieel voordeel tegenover,
en de eventuele beschikbaarheid van een thuisblijvende auto. Uit het
bovenstaande overzicht blijkt dat de maatschappelijke aspecten anders
en veel postlever zijn dan de individuele. Vandaar dat carpooling
gestimuleerd wordt door voorlichting, bemiddeling of het beschikbaar
stellen van een goedkopere of een gegarandeerde parkeergelegenheid.
Terzijde moet opgemerkt worden dat carpooling ook gevolgen heeft voor
de verzekeringspositìe van de autobestuurder.
5.2.4. Aard van de besparingsmaatregelen
Indien mensen overgaan tot carpooling vervalt hiermee het gebruik van
een ander vervoermiddel (v.n. personenauto en openbaar vervoer).
Indien in plaats van 2 personenauto’s er nog maar I rijdt is het besparingseffect overd~ideliJk.
Indien een rit per openbaar vervoer
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vervalt moet bedacht worden dat de capaciteit in de spits toch al
krap is. De opengevallen plaatsen kunnen gebruikt worden door nieuwe
reizigers.
Indien deze hierdoor hun auto laten staan vindt ook via
deze weg energiebeeparing plaats.
5.2.5. Kosten en energetische effecten
Een overzicht van de verschillende kostencijfers staat in tabel
5.2.1. Niet al de cijfers in deze tabel zijn volledig vergelijkbaar.
Omtrent de kosten voor het experiment bij het ministerie van Verkeer
en Waterstaat zijn geen exacte cijfers gevonden. De kosten liggen in
ieder geval boven de f 80.000,-. Dit is meer dan duizend gulden per
uiteindelijke carpooler, maar het betreft dan ook een vrij uitgebreid
experiment. Terzijde moet opgemerkt worden dat de aanleg van een parkeerplaats in een parkeergarage al f 12.000 tot f 35.000 kost
Door het stimuleren van carpooling kan hier dus geld worden bespaard.
Bij het experiment in Rotterdam werd een korting van f 25,- gegeven
op de maandelijkse parkeerkosten van f 85,- (=f 1.050/jaar) in een
parkeergarage bij minimaal drie inzittenden per auto. Dit komt neer
op een subsidie van f 150,- per auto minder per jaar.
Een jaarabonnement op het kwartaalblad van het carpoolregister kostte
19 gulden. Hiervan was f 11,50 bedoeld voor de inschrijving gedurende
1 jaar. Een campagne, bijvoorbeeld ter bevordering van carpooling,
kost f 500.000 tot f 500.000.
Voor collectief vervoer met een autobus dat door de werkgever geregeld wordt liggen de kosten rond de f 2.800,- per werknemer per jaar.
Over het algemeen is dit voor de werkgever duurder dan de werknemers
met eigen of openbaar vervoer naar het werk te laten reìzen.
De energiebesparing v~~ carpooling hangt sterk af van de woon/werkafstand. Bij een voor carpooling interessante afstand van 15 km kan
de besparing per meerijder bijvoorbeeld 15 GJ/jaar (=400 liter benzine/jaar) bedragen. Uit het onderzoek rond het experiment bij het ministerie van V&W blijkt dat gemiddeld 10% van de werknemers al op een
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jaarlijkse kosten (of
baten) per meerijder

Project/methode

Experiment ministerie V&W
ruwe schatting: f 1.000
Korting parkeergaragecomplex Rotterdam
f 150
Abonnementsgeld carpoolregister (10% succes; 2jaar pool)
f
95
Parkeerplaats in p.garage te betalen door automobilist
- f 1.050
Woon/werkverkeer 15 km variabele kosten p. auto
- f 800
Woon/werkverkeer met autobus betaald door werkgever
f 2.000
Tabel 5.2.1.: Kostencijfers m.b.t, carpooling
of andere manier samen reist.

Door een carpoolproject kan dit met i

tot 2% opgehoogd worden. In 1967 vond van het autoverkeer 26% plaats
t.b.v. 1530 mld woon/werkverplaatsingen.

Wordt uitgegaan van een

brandstofverbruik door woon-werkverkeer van 28~ van het personenautototaal (ongeveer 200 PJ/jaar), dan volgt hieruit een te bereiken
energiebesparing van 0,5 tot 1 PJ/jaar. Indien de experimenten en het
carpoolregister gelijktijdig hadden plaatsgevonden zou hiervan naar
schatting 0,3~ gerealiseerd zijn. De totale gerealiseerde besparing
is naar schatting 0,005 PJ.

In de bestudeerde literatuur is geen

informatie aangetroffen over het uitstralingseffect van de experimenten en de algemene voorlichtingsacties.

5.2.6. Samenvattin~ & conclusies
Carpooling is niet alleen financiële aantrekkelijkheid voor de deelnemer, op plaatsen met een hoge parkeerdruk geldt dit ook duidelijk
voor de werkgever (vergoeding parkeergeld) en voor de overheid (aanleg parkeerplaatsen). Het stimuleren van carpooling door de werkgever
of de overheid is op laatstgenoemde plaatsen dan ook kosteneffectief.
"Zonder" regulerende maatregelen is een potentiële besparing mogelijk
van 0,5 tot 1 PJ/jaar (0~2 tot 0,3~ van het verbruik van het wegverkeer).
gevonden.

Over het effect van algemene voorlichting is geen informatie
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5.2.7. Chronologisch overzicht
1975 Congestie kan worden voorkomen door spreiding v/d werktijden en
carpooling. Voorgenomen: systematische voorlichting over carpooling geven. Demonstratieproject in voorbereiding
1978 In UZA zijn er ontwikkelingen met carpooling, P+R etc~ [62].
1979 Nog geen demonstratieproject carpooling gestart, dit gast echter
in overleg met gemeentes wel gebeuren. Voorlichting over carpooling kan 5randstof besparen [3Ob].
1979 Voordelen carpooling: efficiënter energiegebruik en minder belasting van de infrastructuur. Bij ministerie van V&W proefproject met gegarandeerde parkeerplaatsen. Geen vrije rijstroken
voor carpoolers of centraal informatiecentrum [5c,5d].
1980 Energiebesparen door samenrijden. Bevorderen door subsidie, regulering of voorlichting. Of dit echter uitvoerbaar is? [90].
1980 Experiment carpooling bij min. van V&W vrijwel afgerond [Se].
1980 Bij carpooling in Londen is 50% besparing mogelijk. ~leehts
v/d potentiële carpoolers zal echter maar meedoen. Hiervan komt
1/3 uit het openbaar vervoer. Max. besparing dus <I~ [106].
1981 Bij verkeerscirculatieplan kijken naar naatregelen om de bezettingsgraad van auto’s te verhogen [36].
1982 Carpoolers toelaten op gereserveerde stroken van het openbaar
vervoer. Moeilijk handhavingsbeleid! [59,9d].
1982 Experimenten in Rotterdam (korting bij parkeergarage), in Den
Haag en bij het min.van V&W (gegarandeerde parkeerplaats) [82].
1982 Experimenten carpooling niet succesvol. Toch belangrijk. Daarom
landelijke voorlichtingsactie via de SVEN [5i].
1982 Voorlichtingactie carpooling door ministerie van V&W, SVEN en
ANWB. Een probleem is het vinden van meerijders [77a].
1982 Prikkels voor carpooling: goede faciliteiten, hoge benzineprijs,
persoonlijke benadering via werkgever. Nadelen carpooling:

auto en afname gebruik openbaar vervoer.
Invoering k~~ in 1 jaar. Besparing 1PJ/jaar [82,90].
bruik thuisblijvende

1982 Meer personen in 1 taxi is ook carpooling; AER [72].
1982 Er zijn verschillende methoden voor samenrijden: carpooling,
carsharing (soort taxistop principe), vanpmoling (samen in een
busje), huur bus of huur auto [663.
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1982 Experiment V&W: Grootste belangstelling bij autorijders op 15-30
km van het werk. Totaal potentieel 25~ v/d medewerkers. Er doen
er maar weinig mee omdat: 0nregelmatige werktijden, voorkeur
openbaar vervoer, afhankelijkheid van anderen. Ongeveer 10~ van
de werknemers rijdt al met iemand mee. Door carpoolstimulering
kan hier nog 1 tot 2% bijkomen [109].

1982 Maximale markt in 1980 0,76 mld p.autokilometers. Indien 56%
meedoet is de besparing ongeveer 0,17 mld km (0,5 PJ) [49].

1983 Energie besparing door carpooling niet groot echter wel een
aantrekkelijke methode.

Stimuleren door P+P voorzieningen en

voorlichting; AER [2].
1985 Landelijk carpoolregister van start met kwartaalblad [77a].

1986
1986

Eerste kwartaaluìtgave van carpoolregister

[77J].

Gemiddelde bezettingsgraad in de spits is 1,5. Carpooling stimuleren door goede facillteiten en voorlichting [29].

1987

Carpooling is waarschijnlijk te stimuleren door regulerende
maatregelen.

Belonen met gratis parkeerplaats of vrijstelling

van spitsheffing [11~].

1988 Wegens onvoldoende resultaat is carpoolregister gestopt. SVEN
wil nu succesvolle carpoolacties in de openbaarheid brengen

[112].
1989

Radio Noord-Holland begint met uitzenden van carpooling oproepen.

5.5. VerbeterinN rif- en vaargedrag
5,~.i, Beschrijving van de maatregel
De maatregelen zijn in twee groepen te verdelen. Dit betreft het geven van algemene tips of meer specifiekere voorlichting over een zuinigeìe rij- of vaarstijl. En het monteren van hulpmiddelen die de
bestuurder helpen bij een zuinig energiegebruik.

In de loop van de tijd zijn verschillende voorlichtingsacties gevoerd. De bekendste hiervan is waarschijnlijk de actie 3x5 geweest,
die na de eerste oliecrisis is gestart.
De bedoeling van deze actie
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was om langs drie wegen telkens 5% energie te besparen. Deze drie
wegen zijn minder autogebruik, verstandigeç autogebruik (betere rijstijl) en minder hard rijden. Een tweede voorlichtingsactie betreft
de uitgave door de overheid van een tipboekje met energiebesparende
tij-adviezen waarvan in 1979 sprake is.
Een maatregel die nog steeds doorloopt is de vermelding van tips voor
zuinig autorijden in de jaarlijkse brochure met brandstofverbruikscijfers van personenauto’s.

In dit boekje staan op een opvallende

plaats zeven tips die bedoeld zijn om de rijstijl te verbeteren.
Daarnaast staan er nog twee tips in die wijzen op de voordelen van
goed onderhoud en één tip die wijst op een extra voordeel van de
fiets op korte afstanden. Sinds 1981 worden deze brochures op grote
schaal veìspreid.
Voorlichting over zuinig rijgedrag bij het overige verkeer
In 1986 is de actie "zuinig op groen" van start gegaan die met een
videofilm (titel: "De vlam UIT de pijp") en een brochure ondersteund
wordt. Deze actie is specifiek gericht op vrachtwagenbestuurders. In
de brochure wordt ondermeer gewezen op de verminderde slijtage, het
besparingseffect en het zeer beperkte tijdsverlies van een zuinig
rijgedrag. Het is de bedoeling dat de brochure en de film ondermeer ......
gebruikt worden bij de opleiding en bijscholing van chauffeurs. Voorlichtingsacties die specifiek gericht zijn op buschauffeurs, trambestuurders, treinmachinisten, motorrijders of bromfietsrijders zijn in
de literatuur niet gevonden. Dit betekent niet dat er binnen (openhaar vervoer) bedrijven geen voorlichtingsacties hebben plaatsgevonden.

Niet alle voorlichting vindt plaats via de overheid. Ook de ANWB
wijst in vele publikaties op de mogelijkheden om door een verbeterd
rij~edag het brandstofverbruik terug te brengen.
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Voorlichting over zuinig vaargedrag
In het kader van het programma "Rationeel Energiegebruik in de
Scheepvaart" werden verschillende handleidingen voor een goed energiemanagement aan boord van zeeschepen gepubliceerd. Doordat men via
internationale contacten, min of meer toevallig, op de hoogte raakte
van een twaalftal Engelstalige brochures, kon met een simpele vertaalslag worden volstaan. De handleidlngen zijn omstreeks 1982 toegezenden aan alle Nederlandse GHV- en KHV-zeeschepen, redeìijen, Hogere
en Middelbare Zeevaartscholen alsmede andere instanties op scheepvaartgebied. Eind 19Ô2 werd aan iedere binnenvaartschipper een voorlichtingsmap met informatie toegestuurd. Hierin is aangegeven met
welke relatief eenvoudi~e maatregelen een schipper het energiegebruik
kan beperken.

Technische hulpmiddelen
Het bekendste hulpmiddel om het rijgedrag te verbeteren is een eenvoudig economielampje in personenauto’s. Dit rode lampje gaat branden
bij slecht optrekken of het rijden in een volkomen verkeerde versnelling. Het systeem kent verschillende uitvoeringen en is in een aantal
auto’s (vooral de duurdere) standaard aanwezig. Ook bij vrachtauto’s
zijn dergelijke systemen in gebruik. Het VISAR systeem dat o.a. een
schakeladvies geeft, is hiervan een goed voorbeeld. In 1981 is naar
de mogelijkheden van een brandstofverbruìksinformatie bij schepen
onderzoek gedaan. De resultaten hiervan waren positief.
Inmiddels
zijn dergelijke energieklokjes door het bedrijfsleven op de markt
gebracht.
Het zuinig varen kan daarnaast ook bevorderd werden door
het gebruik van stuurautomaten.
~.5.2. Betrokken instanties
In de literatuur zijn geen gevens aangetroffen over instanties die
naast het Ministerie van EZ aan de actie 3x5 en het tipboekje hebben
meegewerkt. Het boekje met brandstofverbruikscijfers van personenauto’s wordt jaarlijks uitgegeven door RAI (Nederlandse Vereniging "de
Rijwiel en Automobiel Industrie"), SVEN (Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland) en de Ministeries van Economische Zaken en
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van Verkeer en Waterstaat. De actie "De vlam UIT de pijp" wordt gedragen door EV0 (Algemene Verladers enEigen Vervoer Organisatie, RAC
(Rijksautomobielcentrale), DAF, het Ministerie van EZ en SVEN. De
voorlichting over energiezuinig rijgedrag die de ANWB verspreidt is
een eigen initiatief.
De uitgave met energiebesparingsadviezen voor zeescheepvaart kwam tot
stand via de stichting CM0 (Coördinatie Maritiem Onderzoek).
Ook
hiervoor werd waarschijnlijk door het Ministerie van EZ geld beschikbaar gesteld. De energiebesparingsadviezen voor binnenschippers die
door de SVEN zijn verspreidt zijn samengesteld in overleg met deskundigen uit deze sector. Het onderzoek naar energieklokjes heeft
plaatsgevonden in de projecten "Rationeel Energiegebruik in de
Scheepvaart" en "Rationeel Energiegebruik in Verkeer en Vervoer". Het
eerste project heeft gelopen via de CM0 het tweede via een voorganger
van de NOVEM.
Ook in de Tweede Kamer en in publikaties van AER, Landelijke Stuurgroep Energie-0nderzoek (LSEO) etc. is de noodzaak van een goede
voorlichting over een energiezuinig tij- of vaargedrag naar voren
gebracht.
5.3.3. Overige aspecten
Naast positieve milieu-effecten heeft een zuinig rijgedrag ook positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, slijtage van het voertuig
en de doorstroming van het wegverkeer. Bij het effect van voorlichting speelt het tijdsaspect een belangrijke rol. In de loop van de
tijd zal de verkregen informatie gedeeltelijk vergeten worden. Indien
er echter sprake is van een redelijke motivatie kan de aangeleerde
verbetering van het rijgedïag tot een blijvende besparing leiden. Een
tweede voorlichtingsactie (nascholing) zal meestal een lager besparingseffect hebben maar is uit het oogpunt van het op peil houden vam
de motivatie wel belangrijk.
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Economische snelheid
Over het algemeen kan energie bespaard worden door de maximale snelheid van het voertuig te verlagen. Een nadeel van een lagere snelheid
is de toename van de reistijd. De economische snelheid wordt dan ook
bepaald door het punt waarop de uitgespaarde brandstofkosten niet
meer opwegen tegen hogere andere kosten (personeel, kapitaal etc.).
Een drietal punten verstoren de economische afweging: gebrek aan
informatie over de gewenste aankomsttijd (bv.
tijdstip waarop gelost/geladen kan worden), gebrek aan kennis over de verschillende
kostenfactoren en het maatschappelijke belang wat de bestuurder heeft
bij het aankomsttijdstip (bv. eerder thuis zijn). De via de overheid
veìstrekte voorlichting grijpt aan op het tweede punt en probee~t de
brandstofkosten beter in beeld te brengen. Bij de zeescheepvaart is
het al gebruikelijk om de vaa~snelheid af te stemmen op het juiste
aankomsttijdstip.
~.3.4. Aard van de besparingsmaatregelen
Bij het verbeteren van de rijstijl wordt energiebesparing op verschillende punten bereikt. Dit betreft onder andere het onnodig laten
draaien van de motor (warmdraaien, verkeerslichten), het gelijkmatiger rijden (vermijden van optrekken en remmen), het verminderen van
het gebruik van de choke en het vermijden van onnodig hoge snelheden
en te snel optrekken. Bij het varen wordt energie bespaard door het
kiezen van de beste snelheid en door het verminderen van het energieverbruik dat veroorzaakt wordt door de besturing.
Een belangrijke energiebesparing kan bereikt worden door een selectieve verlaging van de hoogste vervoersnelheden. Een voorbeeld hiervan was de invoering van de snelheidslimieten van 80 en i00 km/uur.
Een vermindering van de maximale snelheid met 10~ leidt meestal tot
een energiebesparing van dezelfde orde grootte.
5.3.5. Kosten en energetische effecten
Ook op andere plaatsen in dit rapport is al aangehaald dat de kosten
voor een voorliehtingseampagne op f 500.000 tot f 500.000 liggen. Tot
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1988 gaat het om vijf voorlichtingacties en een jaarlijkse publikatie
die zeven maal heeft plaatsgevonden.
De jaarlijkse publikatie is
echter slechts gedeeltelijk aan een beter rijgedrag toe te rekenen.
Gebruikmakend van bovengenoemde cijfers moet met kosten gerekend worden van 3 tot 12 mln gulden (ter vergelijking: voor de SVEN en voorlichtingsacties wordt per jaar 10 mln gulden uitgetrokken
Wegens het ontbreken van cijfermateriaal zijn in tabel 5.3.1 alleen
geschatte besparingcijfers opgenomen. De achterliggende keuzes zullen
hier nader worden toegelicht.

Personenauto’s
Het besparingspotentieel van een zuiniger rijgedrag bij personenauto’s ligt rond de 5~ [82]. Een aantal besparingsmogeliJkheden worden
inmiddels op grote schaal toegepast; dit betreft bijvoorbeeld het
niet onnodig rondrijden met een imperiaal en het direct wegriJden met
een koude motor zonder een paar keer het gas diep in gedrukt te hebben. Ook wordt veelal de motor afgezet bij gesloten spoorwegovergangen of geopende bruggen. Wat minder gunstig is het aantal automobilisten dat de voet van het gaspedaal afhaalt als verderop een verkeerslicht op rood springt. Indien ditzelfde licht even later op groen
springt, wordt het nut van energiebesparen veelal vergeten en komt
het sportieve element naar voren. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de doelstelling redelijk gehaald wordt op het gebied
van nutteloos brandstofverbìuik. De voorlichting werkt bij de huidige
brandstofprijzen niet voldoende op het gebied van inefficiënt brandstofverbruik (snel optrekken etc.). Het besparingseffect is dan ook
op 2~ ingeschat. Terzijde moet opgemerkt worden dat tegenwoordig de
zorg vooï het milieu hierbij een kleine meebepalende factor is.
Het
handhaven van de snelheidslimieten van 1974 levert een besparing van
5~ op [91]. Inmiddels is de maximum snelheid op een gedeelte van de
snelwegen opgetrokken naar 120 km/uur. Omdat er zich ook andere wijzigingen hebben voorgedaan (o.a. relatief meer snelwegkilometers) zal
het besparingseffect toch nog rond de 5~ liggen. Voor de montage van
een verbruiksindicator wordt een gemeten besparing van ~~ genoemd
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[128]. Aangezien deze indicator lang niet in elke auto aanwezig is en
niet elke automobilist er op reageert, is het besparingseffect op
0,5~ ingeschat.
Vrachtauto’s
Voor vrachtauto’s worden potentiële besparingscijfers genoemd tussen
de 3 en 15~. In 1985 werd door een instructiebedrijf naar voren gebracht dat de chauffeurs de laaste jaren zuiniger waren gaan rijden.
Dit heeft waarschijnlijk een relatie met de hoge brandstofprijzen.
Rekening houdend met het hogere besparingspotentieel, de aanwezigheid
van brandstofeeonomie-indieatoren in veel vraehtauto’s, en de constatering van het instructiebedrijf is de jaarlijkse besparing geschat
op 4~. De handhaving van de snelheidslimiet voor vrachtauto’s kan en
besparing van 10% tot 15~ opleveren [913. Aangezien de limiet van 80
km/uur de l~atste jaren massaal wordt overschreden (04-1988: 90,3
km/uur; 08-1988 87,5 km/uur) zal de besparing lager zijn. Het huidige
besparingseffect is dan ook ingeschat op 5~- Hierbij moet wel aangetekend worden dat het besparingseffect wat anders is dan de stijging
van het brandstofverbruik bij afschaffing van de snelheidslimiet.
Deze stijging kan gezien de hoge vermogens die momenteel gebruikelijk
zijn, een veelvoud bedragen.
Overi~ transport
Bij de scheepvaart is de besparing geschat op 4Z. Dit komt o.a. voort
uit een betere scheepsbesturing, de aanwezigheìd en het gebruik van
een energieklokje, en een betere trimming van de schepen.
Bij dit
cijfer is geen rekening gehouden met de algemene verlaging van de
vaarsnelheid die voor sommige transporten doorgevoerd is.
Uit tabel 5.5.1 blijkt dat voor wat betreft het wegverkeer de
grootste energiebesparing voortkomt uit de wettelijke snelheidsbeperkingen.

Bij een beperking tot het wegverkeer blijkt de jaarlijkse

besparing 6 tot 7% te zijn (voorlichting alleen naar schatting 2~).
De totale besparing is inmiddels voldoende voor 9 maanden wegverkeer.
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Maatregel

Jaarlijkse
besparing
PJ
~

Voorlichting personenauto’s
Voorlichting vrachtauto’s
Voorlichting zeeschepen (basis: bunkers)
Voorlichting binnenvaart (incl. buitenl.)
Economiemeter personenauto
Voorl. bestelauto’s, bussen, trams, treinen

~
2
8
0,8
1
pm

Subtotaal rij/vaargedrag

16

Actie snelheidslimieten p.auto’s (dec. 1988)
Actie snelheidslimieten v.auto’s (dec. 1988)
Actie snelh.limieten bestelauto’s en bussen

I0
2,5
pm

Subtotaal wettelijke snelheidsbeperkingen

12

1~0

Totaal

28

265

Tabel 5.~.1.: Geschatte effect van beïnvloeding tijIndien de besparing bij schepen ook toegerekend wordt
keer worden de ~enoemde getallen 9~ (voorlichting
maanden.

2
4
4
~
0,5
?

Cumulatief
tot jan-88
PJ

65
25
35
5
5
pm
135

5
5
?

85
45
pm

en vaargedrag
aan het wegver5~) en 10 tot ii

5.3.6. Samenvatting
Het verbeteren van de tij- vaarstijl levert een forse beperking van
het energiegebruik op. Uitgedrukt ïn het verbruik van het wegverkeer
(300 PJ/jaar) is dit jaarlijks 9%. In de periode 1973-1987 is er naar
schatting voldoende bespaard om 10 tot ii maanden van te rijden. Het
geven van voorlichting blijkt het meest effectief bij het terugdringen van nutteloos verbruik. Voorlichting over efficiënt energiegebruik lijkt het meeste effectief bij delen van de transportsector waar
brandstofkosten een belangrijke rol spelen (scheepvaart). Indien
loonkosten het beeld bepalen schieten zelfs de huidige wettelijke
maatregelen te kort.
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5.3.7. Chronologisch overzicht
1976 Er zou voorlichting gegeven moeten worden over de mogelijkheden
tot energiebesparen; LSE0 [43].
1978 Bij hogere energiepriJzen kan de consument door zuiniger rijden
zijn vervoerspatroon handhaven, o.a. actie 3x5 [62].
1979 Overheidsvoorlichting in 1979 uitgave tiphoek~e voor zulniger
rijgedrag [32a].

1979 Voorlichting over een zuinige rijstijl om mensen vrijwillig
energie te laten besparen. De 3x5 actie houdt in minder autogebruik, verstandiger autogebruik en minder hard rijden

1979

[30b].

Shell test: besparing door zuini~ei rijden 5 tot 20%. Enquête:
Brandstofverbruiksindicator in auto: 50% niet nodig, 27% goed
idee.

Sinds de oliecrisis tij ik zuiniger: 14% mee eens,

enigszins, 68% niet mee eens,

1979

9%

geen menig [7].

De aanwezigheid van een economiemeter in personenauto’s levert
bij een proef in het buitenland (zonder stimulering van het gebruik) een niet significante besparing van 3% op [128].

1980 Belevingsonderzoek: Mensen verbruiken extra energie als dit verantwoord is (haast), of door de schuld van anderen [8].
1981 Het zuinig rijden door beroepschauffeurs kan niet eenvoudlg gestimuleerd worden door een premiestelsel [16].
1981 In ANWB handboek worden tips voor zuinig rijden gepubliceerd

[4].
1981 In de jaarlijkse uitgave met brandstofverbruikcijfers van personenauto’s zijn tien tips opgenomen voor zuini~ rijden.
1981 Voorlichting gewenst over zuiniger tij- en vaargedrag aan individuele ondernemer, chauffeur of schipper. Voor de binnenvaart
aangesloten bij programma Rationeel Energiegebruik in de scheepvaart. Inventarisatie mogelijkheden binnenvaart gestart (o.a.
energieklok) Bij wegvervoer begonnen met overleg [5~].
1981 Onderzoek naar efficiency verbetering bij dienstvaartuigen [Sh].
1981 Overwegen: Brandstofverbruiksmeter bij personenauto’s en energiezuinig rijden in handleiding voertuïgen; AER [96].
1981 Een bedrijf met 60 vrachtwagens bespaart door cursus zuiniger
rijden en maximum snelheid van 85 km/h 5O0.0O0 i/jaar [77i].
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1981 Verbruik stadsbussen op dezelfde rit hoger dan streekbussen
[i~].
1982 Langzamer optrekken trams 10% besparing (5% meer rijtijd) [86].
1982 Verbetering rijgedrag kan 3-6% besparen bij wegvervoer. Verbetering vaargedrag kan 16% besparen bij binnenvaart [80].
1982 Eind van dit jaar voorlichting aan alle (!) binnenschippers van
start.

Brandstofverbruikskosten 30% van het totaal. Toerental

-i0%, brandstof verbruik -i0%, snelheidsdaling 1 km/h. Actie zal
worden geevalueerd [5i].
1982 Brochures verschenen voor zeescheepvaart [77q].
1982 Brandstofbewust rijden kan 5% (10 PJ/j) besparen. Hiervoor (herhalings) cursusen nodig. Effectiviteit onzeker [82].
1982 Besparing via rijstijl en maximumsnelheid i0 tot 15%; AER [72].
1982 Eenvoudige hulpmiddelen voor bestuurder zijn goedkoop te ontwikkelen en hebben goede besparingskansen. Een energleklokje voor
binnenvaaìt is reeds ontwikkeld; Advies REV [59].
1982 Zuiniger riJstijl wegvervoer: besparing 3 tot 9%. Vaarsnelheid
10% lager besparing binnenvaart 17%. 8 min liter besparen geeft
i00.000 extra vaaruren [49].
1982 In zeescheepvaart door betere bedrijfsvoering 2-8~ besparing
mogelijk: Gebruik zeestromen, weerberíchten, stuurautomaten,
betere trimming van hetschip, energieklok. Kosten energieklok
f ~5.000 (= i/3~ van jaarli~kse energie rekening). Langz~ner
vaïen geeft de grootste besparing [24].

1983

Energiezuinig rijden moet verplicht onderdeel worden van de
tij-opleiding. Ook voorlichtingsacties; AER [2].

1984 Technische hulpmiddelen voor zuiniger rijden: snelheidsbegrenzet, schakeladviseur, automatisch afslag/start systeem

[653.

1984 Particulier trainingsprogramma voor beroepschaufeurs leidt tot
1OZ blijvende besparlng. Reeds 2500 curslsten [77d].
1984 Het opvoeden van automobilisten via lampjes heeft weinig zin.
meeste verbruik door remmen.

Beter voorlichting/instructie

[io5],
1984 VISAR-systeem van Daf geeft schakeladvies aan chauffeur. Tevens
indicator voor brandstofverbruik. Naximale besparing 20-25%. Bij
personenauto’s 5-10% besparing met deze "boordcomputers" [91].
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1984 Het aflezen van het brandstofverbruik tijdens het rijden kan een
besparíng opleveren; Advies CRMH [9].
1984 De snelheidsbeperkingen van 80 en i00 km/uur die in 1974 zijn
ingevoerd zouden bij personenauto’s 5% besparing en bij vrachtauto’s 10-15% besparing hebben opgeleverd [91].
1985 Rijksautomobielcentrale sinds 1981 proefprojecten rijbegeleiding. Effect bij regelmatige terugkoppeling 5 tot 7% besparing.
Bij ïijksvaartuigen brief naar beheerders. Door lagere vaarsnelheid direct 5% besparing. Ook besparing als onderdeel onderwijs
1985 Na een training gaat een chauffeur 14% zuini~er rijden. Dit percentage neemt echter de laatste jaren af [129].
1986 Voorlichtingsactie van de SVEN met o.a. videofilm en registratiekaart brandstofverbruik voor vrachtverkeer (de vlam UIT de
pijp, zuinig op gïoen). Door economische rijstijl 15% te bespaten [77b].
1986 In het buitenland wordt verbruiksindicator voor landbouwtractoten ontwikkeld.
1987 De inbouw van een stuurautomaat bij binnenschepen kan 2% bespaten. Bij de NS kan men 5% besparen door verbetering van de rijstijl [1163.
1987 Een rustig rijgedrag is bij personenauto’s 10~ zuiniger dan een
agressief rijgedrag [128].
1988 De afzet van autobrandstof is in de maand mei (eerste maand met
snelheidslimieten op 100 en 120 km/uur) met 5Z gedaald. Dit getal is iets oveitiokken door extra vrije dagen [Trouw

14-7-1988].
1988 Informatie personenauto-importeur: Een economielampje voor het
brandstofverbruik is in heel veel nieuwe auto’s niet aanwezig.
1988 Gemiddelde snelheid op autowegen voor de periode april 1988 t/m
augustus 1988 [Lucht en Omgeving, december 1988].
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6. V00RBEELDFUNCTIE

6.i. Proefprojecten voor motivatie
6.1.1. Beschrijving van de maatregel
In de literatuur zijn een viertal instructiemethoden gevonden.

Dit

betreft de motivatie-actie bij PTT-chauffeurs in Zwolle, de instructie van bestuurders van zware voertuigen van de gemeente Hilversum,
de chauffeurs training die Beers’ Zonen NV verzorgt, en de energiebesparing bij Rein de Jong Transport B.V. te Heerde. De hier beschreyen maatregelen zijn gekozen op grond van de voorbeeldfunctie die ze
vervullen.
Uit de verschillende motivatie-actie is een soort voorschrift voor
een goede campagne te halen:
a. De chauffeurs dienen op een goede manier, liefst gekoppeld aan hun
praktijk situatie, van informatie en training voorzien te worden.
b. Zowel voor als na de voorlichting actie dient het brandstofverbruik geregistreerd te worden.
c. De campagne dient door het hele bedrijf gedragen te worden.
d. Maatregelen die de "vrijblijvende" eigen verantwoordelijkheid aantasten, zijn soms nuttig maar dienen wel zorgvuldig overwogen te
worden.
e. Voor een blijvend effect zijn na verloop van tijd "herhalingsoefeningen" nodig.
P~T-RAC
De besparingsaetie in 1983 bij de 650 PTT-Chauffeurs van de 12 kantoten van het district Zwolle is het meest uitgebreid geweest. Bij deze
actie werd aan de chauffeurs informatie verschaft (videofilm, voorlichting, literatuur), bestond de mogelijkheid om met de RAC-voorlichter een praktijktest uit te voeren en werd in een groot aantal
auto’s (i/3 van de 258) een economiemeter gemonteerd. Daarnaast werd
de actie ondersteund met Energie-bulletins, vooilichtingsbijeenkomsten, stickers en artikelen in het personeelsblad. Over de voortgang
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en de resultaten werd regelmatig verslag gedaan (o.a.

wekelijkse

verbruikscijfers). Daarnaast waren er maatregelen genomen om ook door
de directeuren de resultaten in de gaten te laten houden. Met 7,6%
besparing waren de actieresultaten hoger dan de verwachte 5%Gemeente Hilversum
Bij de gemeente Hilversum is in 1984 een actie geweest waarbij alle
70 bezitters van een groot rijbewijs in groepen van 18 een dag
instructie hebben gekregen over vrachtauto’s. Een belangrijk onderdeel van deze cursus bestond uit informatie over zuinig rijden.

Bij

deze door DAF verzorgde cursus werd gebruik gemaakt van een mobiele
showroom en een simulatie-apparaat, Na de cursus is het project bij
de gemeentereiniging nog wekenlang begeleid en is bij 8 voertuigen de
verbetering in het brandstofverbruik bepaald.

Sinds 1978 verzorgt Beers’ Zonen NV, importeur van Scania, trainingen
in energiezuinig rijden met vrachtwagencombinaties.

Hiervoor wordt

een trekker met oplegger gebruikt die van een instructieruimte is
voorzien. Om het effect van de training goed duidelijk te maken wordt
voor en na de training met de combinatie een bepaald traject afgelegd. Tot en met 1984 hebben 2500 chauffeurs deze training gevolgd.
De blijvende besparing zou per chauffeur gemiddeld 10% bedragen.
Rein de Jong BV
Dit bedrijf heeft in 1981 energietrofee gewonnen wegens de bereikte
energiebesparing bij dit transportbedrijf.

Naast het instellen van

een brandstofverbruiksregistratie en een maximum snelheid van 85 km
voor alle 60 vrachtwagencombinaties, zijn de chauffeurs ook op een
cursus voor energiezuinigrijden geweest.
Andere projecten
Uit de literatuur is verder gebleken dat een enigszins vergelijkbaar
project bij Philips heeft plaatsgevonden.

Bij dit bedrijf hield een

full-time medewerker toezicht op het brandstofverbruik.

Daarnaast
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zijn er bedrijven die competitiesystemen hebben opgesteld, in sommige
gevallen zelfs gekoppeld aan bonussen. Dit laatste is niet aan te
raden wegens fraude gevoeligheid en de mogelijke verslechtering van
de werksfeer in het bedrijf. Daarbij komt nog dat het vaak niet mogelijk is om het systeem eerlijk op te zetten (verschillende route’s,
verschillende ladingen etc.).

6.1.2. Betrokken inst~~ties
Bij het project "PTT-RAC" zijn de Rijksuniversiteit Groningen, de
PTT, de RAC en de SVEN betrokken.
De Vakgroep Sociale Psygologie
heeft de analyse vooral, de instructiefilm en de uitvoering van de
vooïlichtingscampagne verzorgt.
De instructie bij voor de gemeente Hilversum werd verzorgd door DAF.
Over de bedrijven waar Beers’ Zonen NV trainingen voor verricht wordt
is geen informatie gevonden. Een tweetal bedrijven waarvan bekend is
dat ze inspanningen op dit gebied hebben gepleegd zijn Rein de Jong
BV en Philips. Van de hier genoemde projecten is de informatie ondermeer door de SVEN naar buiten gebracht.
Uit een interview met een SVEN-medewerker komt naar voren dat de
vrachtwagenfabrikanten en importeurs veel geïntresseerder zijn in de
bij SVEN beschikbare informatie dan de vervoersbedrijven zelf.
6.1.3. Overige aspecten
Naast energiebesparing kan een motivatiecampagne ook tot verbeteringen op het gebied van slijtage en oDderhoudskosten leiden. Dit vormt
een essentieel onderdeel van het financiële succes van de campagne.
6.1.4. Aard van de besparingsmaatregelen
De chauffeur wordt geïnformeerd over rijgedrag dat tot extra hoog
brandstofverbruík aanleiding geeft. De besparing wordt bereikt door
dit gedrag zoveel mogelijk te vermijden.

Daarnaast kunnen ook be-

paalde onderhoudszaken waar de chauffeur zelf op kan letten tot energiebesparing leiden.

96-

6.1.5. Kosten en energetische effecten
Het enige kostencijfer wat gevonden is bedroeg f 30.000 voor het motivatieproject van de PTT in het district Zwolle. Gezien de omvang
van het project zijn dit waarschijnlijk alleen de externe kosten, dus
exclusief de kosten van eigen personeel, die de PTT gemaakt heeft. De
jaarlijkse besparing is 0,003 PJ. Bij een benzineprijs van f 1,60/i
komt dit overeen met een jaarlijkse besparing (excl. verbeteringen in
de onderhoudskosten) van bijna f 150.000. Indien ook rekening gehouden wordt met interne personeelskosten is de terugverdientijd ongeveer een jaar.
Van de verschillende andere projecten zijn in tabel 6.1.1 besparingscijfers opgenomen. Door Beers’ Zonen BV wordt een blijvende besparing
van 10% geclaimd. Bij het project van de PTT zijn er aanwijzingen dat
het besparingseffect in de loop van de tijd weer afneemt. Indien uitgegaan wordt van weinig afname is de huidige besparing 0,1 PJ/j
(0,03% van het verbruik van het wegverkeer; ongeveer 2% van de potentiële besparing), en de totale gereallseerde besparing tot j~]uari
1988 1 PJ (voldoende voor I dag wegverkeer).

Project

Jaar

Aantal
Voertuigen

PTT-ZwolIe
Gemeente Hilversum
Training door Beers’ Zonen BV
Rein de Jong BV
Overige (Philips etc.)

1983
1984

350
8

"Totaal"

1978-84 max.2500
1981
?

60
>100

Jaarlijkse
besparing
PJ
%

0,003
+/- 0,0003

max.0,13
0,011
pm

Ongeveer 3000

7,6
7
"10"
17

0,I-0,2

Tabel 6.1.1.: Besparing door opleiding/motivatie bij diverse
projecten
6.1.6. Samenvatting
Het motiveren van chauffeurs tot een zuiniger rijgedrag is het meest
economisch bij vrachtauto’s en trekkers met opleggers. Toch kunnen
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ook projecten met bestelauto’s en met per auto meerdere chauffeurs
terugverdiend worden uit de brandstofkostenbesparing.

De projecten

waarvan door de SVEN informatie wordt verspreid hebben een totale
besparing van ten hoogste i PJ (0,i PJ/j). Het succes van de motivatieprojecten heeft niet geleid tot een massale aanvraag van informatie bij de SVEN.
6.1.7. Chronologisch overzicht
1981 De Rijksautomobielcentrale (RAC) start proeven met groepsbegeleiding voor energiezuinig rijden [53].
1981 Rein de Jong B.V. krijgt de energietrofee voor een besparing bij
zijn vrachtwagencombinaties van 17~ [129].
1983 Informatie aan PTT-chauffeurs in district Zwolle met instructiefilm en voorlichter van de RAC. Actie ondersteunt met instructieboekje, energie-bulletins, stickers, montage van brandstofverbruiksmeters en evt. praktijktest met chauffeur en voorlichter. De actie liep onder andere via de directie en een speciale
begeleider per kantoor. Er was gerekend op een besparing van 5~.
Dit werd uiteindelijk

7,6% [77c].

198~ Conclusie onderzoekers RUG n.a.v, proef PTT-RAC: De motiveringscampagne dient op langere termijn herhaalt te worden

[77;

Ener-

6 aug. 1984].

gie management nieuws le jaargang nr.

198~ DAF geeft in Hilversum met een mobiele showroom les aan gemeentelijk chauffeurs met groot rijbewijs: 90 chauffeurs, 18 per
dag, instructie o.a. met simulator. Besparing bij 8 vrachtwagens
7~ [129; 77d; Energie management nieuws le jaargang nr. 5 juni

~984].
1984 Door de gemeente Den Haag wordt afgezien van het vervullen van
een voorbeeldfunctie bij de aankoop van zuinige voertuigen [76].
1984 Importeur van vrachtauto’s geeft sinds 1978 trainingen in energiezuinig rijden.

Deze trainingen zijn inmiddels door 2500

chauffeurs (4 per dag) gevolgd, en zouden een blijvende brandstofbesparing van 10% opleveren [77m].
1985 De proef v~~ bij PTT-RAC heeft de aandacht getrokken van de EV0.
Er is overleg over samenwerking. Proefresultaat: voor een besparing van 5 tot 7% blijkt blijvende begeleiding nodig [53].
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1985 SVEN verzorgt informatie voor een hondertal eenheden bij Philips, waar een medewerker zelfs full-time toezicht op het
brandstofverbruik houdt [129].
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7. MAATREGELEN WAAROVER OOK INFORMATIE VERZAMELD IS

7.1. 0pheffing congestie en knelpunten (infrastructureel)

Het verbeteren van de doorstroming van het wegverkeer kan op verschillende manieren gebeuren. Enkele belangrijke maatregelen zullen
hier worden besproken. Een neveneffect, waar verder niet op íngegaan
wordt, is dat mensen die vaak moeten stoppen meer belang gaan hechten
aan snel optrekken. De motor die hiervoor nodig is ma~kt de auto
zwaarder en minder zuinig. Langs deze omweg vindt door een slechte
doorstromin~ extra brandstofverbruik plaats [1984;105].

Een ander

aspect waar ook verder niet op ingegaan wordt is dat naast het type
kruising (gelijkvloers of ongelijkvloers) ook hellingen, bogen en de
kwaliteit van het wegdek invloed op het energiegebruik hebben [1980;

86].
Doorstroming in stedelijke gebieden
Het verbeteren van de doorstroming kan aanvangen met een verkeerscirculatieplan. Zo’n plan is er specifiek op gericht om de afwikkeling
van het verkeer te bevorderen en de hinder door het verkeer te verminderen [1981;36]. De langere routes die dit voor een aantal verkeersstromen op kan leveren gaan ten koste van het energiebesparingseffect [1987;116]. In Nijmegen is een experiment gedaan om door verbetering van de verkeerscirculatie energie te besparen. Bij de besparingsresultaten hiervan worden echter grote vraagtekens geplaatst
[1986;104] Een snellere afwikkeling van het verkeer zal ook een stimulerend effect op het autogebruik hebben.

Het verbeteren van de

doorstroming (in reistijd) van personenauto’s is op zich dan ook geen
energiebesparingsmaatregel.
Groene golven en netwerkregelingen
Bij het koppelen van verkeerslichten van verschillende kruispunten
spreekt men van een netwerkregeling. Indien één rijrichting, bij de
aangegeven snelheid, hierdoor de verkeerslichten zonder stoppen kan
passeren is er sprake van een zgn. groene golf. In het REV-programma
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is f 955.000 besteed aan onderzoek naar energiebesparing door het
verbeteren van de verkeersregeling en verkeerscirculatie [1986;104].
Groene golven blijken een belangrijke besparingsoptie. In 1980 waren
in minimaal tien gemeenten groene golven aanwezig of in voorbereiding
[5]. Inmiddels is dit aantal verder uitgebreid. Voor twee demonstratieprojecten heeft er een energie-optimalisatie plaatsgevonden.
In
Zwolle leverde dit 16% energiebesparing op, in Heemstede 5%. De totale gerealiseerde besparing door de twee experimenten is 0,01 PJij.
In de optimale situatie waren de wachttijdeï voor de dwarsstromen
gemiddeld 30~ langer. Tevens werd nog eens bewezen dat een groene
golf niet altijd energie bespaart.
Indien bij de afstelling onvoldoende met de energie-effecten rekening wordt gehouden kan het veïbruik zelfs stijgen [19871116]. Een vergelijkbaar experiment in Helmond kon, wegens infrastructurele wijzigingen door de gemeente, niet
volledig uitgevoerd worden [1987;12]. In 1988 is er door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gepubliceerd [~4,4] dat een groene golf
uit energie-oogpunt het beste op minimale wachttijd afgesteld kon
worden.
Deze informatie is inmiddels onjuist gebleken! De hoogste
besparing vindt plaats bij een geïsoleerd tracé met veel vrachtverkeer en dwarsstromen van ge~inge omvang [1980;86]. Een groene golf
kan ook nadelige effecten hebben zoals het vertragen van (brom)fietsve~keeì of openbaar vervoer. Via de modal split kunnen groene golven
dan ook het autoverkeer bevorderen [1980;86]. Dit effect weegt echter
niet op tegen de gerealisee~de energìebesparing [1982;66]. In veel
situatíes zal een groene golf niet realiseerbaaì of niet optimaal
zijn. Toch kan ook hier met een netwerkregelìng energie bespaard worden. Door groene golven, verkeerssturing etc. kan het stedelijk verbruik met i tot 2% worden verminderd (sommige gebieden o.a. 3 tot 6%
[65]).
Door aanpassing van verkeerlichten buiten deze groene golven
kan hier nog ongeveer 0,5% aan toegevoegd worden [1980;106, 1982;49].
Hoewel er dus duidelijk besparingsmogelijkheden zijn sta~~eert de
invoering. Oorzaken hiervan zijn gebrek aan kennis, onvoldoende politieke wil, ongewenste neveneffecten en het ontbìeken van een beoordelingsmethodiek om op voorhand uitspraken te doen over de mogelijke
positieve effecten [1987;116]. De indruk bestaat dat de reeds geïnstalleerde systemen meer zijn afgesteld op een snelle verkeersafwikkeling, dan op energiebesparing.
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Ook de doorstroming van interlokaal verkeer kan verbeterd worden.
Hiervoor wordt een potentiële besparing van 1,5% genoemd [1982;

8o,5i]
In Amsterdam wordt bij een halte-afstand van 480 tot 50~ meter 12
maal per kilometer afgeremd [1981;16]. Dit is niet bevorderlijk voor
de concurrentiepositie en het energiegebruik van het openbaar vervoer. De doorstroming van het openbaar vervoer kan verbeterd worden
met vrije busbanen en vermindering van het autoverkeer.
De hogere
acceleratie die op vrije banen plaatsvindt beperkt echter in eerste
instantie het besparíngseffect [1984;76]. Door verbetering van de
doorstroming van openbaar vervoer kan ongeveer 15% energie bespaard
worden. Het opvangen van remenergie wordt hierdoor echter wel onrendabeler [1987;116].
Parkeerordening
Ook een systeem van parkeerordening kan aan een lager energiegebruik
bijdragen. De bedoeling is dat m.b.v, aanwijzingsborden het vinden
van een parkeerplaats wordt versneld [1979,56]. Met de aanleg van
dergelijke parkeersystemen zou in steden volgens zeggen 2 tot 3~ bespaard kunnen worden [1980;86]. In 1980 is in minstens drie gemeenten
sprake van parkeerplaats bewijzering

[1980;5].

Verkeersbegeleidingssysteem
Sinds 1983 is er op i00 km snelweg een verkeerssignaleringssysteem
ingevoerd.

Bij de eerste opzet van dit systeem op de Al3 zijn onder

andere de

resulaten van de Europese studie COST-30 gebruikt

[1980;5f].

Het systeem leidt bij hoge verkeersdichtheden (o.a. door

werkzaamheden aan de weg) tot een betere doorstroming en minder snelheidsfluxtuaties.

Met de verkeersbegeleidingssystemen op rijkswegen

kan het energiegebruik t.g.v, files gereduceerd worden met 20 tot 30%
[1985;53]. Op grond van de gevonden gegevens kan de energiebesparing
door verkeerssignaleringssystemen op rijkswegen op 0,02 PJ/jaar geschat worden. Dit is ongeveer 15Z van het potentieel. Een systeem wat
ook werkt m.b.v, detectie van de verkeersintensiteit wordt momenteel
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uitgetest bij de Coentunnel. Door toerritdosering wordt hier getracht
de doorstroming van de hoofdstroom op peil te houden [1987;116].

Opheffing knelpunten
Het extra brandstofverbruik door congestie wordt geschat op 0,2%
(=0,6 PJ) [1987;14]. Dit is in eerste instantie ook de maximaal te
behalen besparing. Daarnaast is er het verschijnsel dat aangeduid
wordt met latente vraag. Na opheffing van een knelpunt zal het vervoer op dat tijdstip met gemiddeld 27% toenemen. Hiervan wordt 12%
veroorzaakt door aanpassing van het reistijdstip, 11% door aanpassing
van de route, 3% door overstap uit het openbaar vervoer en 1% door
overige oorzaken [1986;29]. Gezien het geringe brandstofverbruik wat
met de werkelijke congestie gepaard gaat zal de uiteindelijke energiebesparing (of ontsparing) voornamelijk bepaald worden door het
aanpassen van de route (korter, lager verbruik) en de overstap uit
het openbaar vervoer (hoger verbruik).

Indien er op de langere ter-

mijn geen groei van de mobiliteit plaatsvindt door opheffing van het
knelpunt [1978;62] zullen de energetische effecten beperkt blijven.
In dit kader wordt sinds 1975 ook een con~estieheffing overwo~en

[30a]. Een dergelijk road-pricing systeem is gericht op het vermindeten van het aantal voertuigen op congestie punten en tijdstippen. Ook
hier moeten de belangrijkste energie-effecten niet gezocht worden in
het terugdringen van het extra verbruik door het in de file stasn.

7.2.

Tariefstelling brandstoffen (heffingen, belastingen en prijzen)

7.2.1 Verho~in~ van de autokosten
Vaste en variabele kosten
Voor het verminderen van de personenautomobiliteit en het hierdoor
besparen van energie zijn er twee voor de hand liggende mogelijkheden. Het verhogen van de belasting op motorbrandstoffen of het verhogen van de motorrijtuigenbelasting. Uit statistisch [1982;90] en
psychologisch onderzoek is gebleken dat een wijziging in de variabele
kosten veel meer effect heeft dan een wijziging in de vaste kosten
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[1979;5d,7]. Wat is hiervan de oorzaak? In de eerste plaats wordt met
de aanschaf van een auto (of met de investering in een rijbewijs) een
drempel overschreden, waarover men pas onder extreme omstandigheden
terug zal willen treden. Een verhoging van de motorrijtuigenbelasting
zal dan ook meestal geen aanleiding geven tot verkoop van de auto
(afgezien van zgn. tweede auto’s). Wel zal bij de aanschaf van een
nieuw voertuig misschien een goedkopere gekozen worden. Verhoging van
de motorïijtuigenbelasting wordt (evenals andere kosten) ervaren als
een daling van het beschikbare budget van de autobezitter. Verhoging
van de b~andstofheffing betekent een stijging van de vervoerskosten.
Het ligt voor de hand dat de compensatie van de hogeìe vervoe~skosten
voor een groter gedeelte in minder rijden gevonden zal worden. In een
recente studie van McKinsey is zelfs een extreem verschil van een
factor 20 verwerkt [1986;29]. Een gelijke stijging van de jaarlijkse
kosten zou verwerkt in de accijns een 20 maal grotere mobiliteitsreductie hebben dan verwerkt in de wegenbelasting. Hier worden door
anderen wel zeer grote vraagtekens bij gezet [1987;114].
0fschoon het effect dus beperkt is speelt energiebesparing wel een
belangrijke rol bij de besluitvorming over verhoging van de vaste
autokosten [Verhoging bijzondere verbruiksbelasting 1980;32c, Motorrijtuigenbelasting 1987;115]. De suggestie om de motorrijtuigenbelasting of bijzondere verbruiksbelasting ook direct te koppelen aan het
brandstofverbruik is niet overgenomen.
Verloop van de belasting op motorbrandstoffen
In tabel 7.2.1 is de belasting op motorbrandstoffen weergegeven voor
de periode 1973-1987. In absolute zin blijkt deze in de genoemde periode gestegen te zijn. Wordt echter gecorrigeerd voor inflatie dm~
is er sprake van een grote daling gevolgd door een kleinere stijging.
Het overheidsbeleid op dit gebied heeft er dan ook toe bijgedragen
dat de relatieve variabele kosten voor het wegverkeer gedaald zijn.
Ondanks de absolute stijging van de brandstofheffingen heeft er via
deze weg t.o.v. 1973 dan ook geen energiebesparing plaatsgevonden.
Bij vliegtuigen en in mindere mate bij schepen heeft het hoge aandeel

-B2.104-

van de brandstofkosten in de totale kosten aanleiding gegeven om zelf
te zoeken naar energiebesparinismogelljkheden [1981,5g]. Een stimulering door een overheidsheffing was hier niet nodig.

1 januari

Super benzine
cent/l
cent/l
inflatie corr.

Autog~solie
cent/l
cent/l
inflatie corr.

1975
1980

42,44
52,94

90,9
68,9

16.92
18,56

36,2
24,2

1983
1985
1987

58,91
71,94
82,07

63.7
73,2
82,1

20,13
19,66
26,66

21,8

20,0
26,7

Tabel 7.2.1.: Belasting op (accijns, BTW en andere heffingen) olieprodukten
Kostenstructuur van het openbaar vervoer
De concurrentiepostitie van het openbaar vervoer wordt beïnvloed door
de kosten waarmee de reiziger geconfronteerd wordt. Voor verschillende vervoermethoden is dit weergegeven in tabel 7.2.2. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele kosten. Voor een bepaalde periode zal de potenti~le reìzlger een keuze maken voor één of
meerdere vervoersmethoden. Door de invoering van de OV-jaarkaart en
de kortingenkaart in 1979 [69b,69c] is, speciaal voor mensen die veel
reizen, de concurrentiepostitie van het openbaar vervoer verbeterd.
Voor een bepaalde reis spelen de vaste kosten na de genoemde keuze
geen rol meer, en vindt een afweging plaats op basis van variabele
kosten en andere factoren (reistijd etc.). De afweging die daarbij
door autobezitters (zonder 0V-abonnement) gemaakt wordt is, die tussen de prijs van de 0V-kaart en de brsndstof- en evt. onderhoudskosten, De prijs van het kaartje in belangrijke mate op loonkosten gebaseerd. Indien de loonkosten sneller stijgen dan de brandstofheffingen
neemt de concurrentiepostitie van het openbaar vervoer af [1975;30a].
Door de brandstofheffingen kan dan ook energie besiaard worden via
een groter aandeel van het openbaar vervoer.
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Rest nog de opmerking dat de verkoop van 0V-jaarkaarten wel gunstig
is voor de concurrentiepositie t.o.v,
de anto en voor het aantal
reiskilometers met het openbaar vervoer maar op geen enkele manier de
mobiliteit en het daarbij behorende energiegebruik beperkt (reizen is
gratis geworden). Dit leidt zonder twijfel tot enig extra transport.

Vervoermethode
Lopen
Fiets
Auto
Openbaar vervoer
OV-jaarkaart
"Kortingenkaart"

Vaste kosten

Kosten voor een
bepaalde reis

aanschaf
aanschaf, MRB, verzek,
jaarkaart
kortingenkaart

brandstof, (onderhoud)
kaartje
kaartje met korting

Tabel 7.2.2.: Kostenstructuur voor de reiziger

7.2.1. Variabilisatie (heffingen, belastingen en prijzen)
Indien de verhoging van de brandstofaccijns gecompenseerd wordt met
een evenredige vermindering van de motorrijtuigenbelasting spreekt
men van variabilisatie. Hieronder volgt een overzicht van voor- en
nadelen die uit de langdurige discussie over wel of niet invoeren
naar voren zijn gekomen.
Voordelen:
- Stimuleert een vermindering van het autogebruik (energiebesparing);
- Stimuleert selectiever autogebruik [1982;90];
- Stimuleert het kopen van zuiniger auto’s [1979;30b,5c];
- Eerlijker verdeling van de motorrijtuigenbelasting. Iemand die veel
rijdt moet ook meer betalen;
- Verminderd het wegenbeslag [1982;90];
- Vermindering van het aantal verkeersongevallen.
Nadelen:
- Tanken en eventueel inkopen doen in het buitenland indien daar de
brandstof goedkoper is [1981;Sg;Sh, 1982;90]. Het meenemen van motorbrandstof buiten de autotank geeft ook extra veiligheidsrisiCO’S;
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- De verwerking van de motorrijtuigenbelasting in de brandstofaccijns
blijkt strijdig te zijn met de in EG-verband nagestreefde fiscale
harmonisatie van belastingen op bedrijfsvoertuigen. Ook ontstaan er
problemen op het gebied van vrijstellingen [1979,30b,5c];
- Stimuleert het autobezit (wrakkenprobleem) [1981;5g;5h, 1982;90];
- Afremming touristenverkeer [1982;90];
- Niet selectief t.a.v, de mobiliteit in congestie-gebieden;
- Stijging van de kosten voor het zakelijk verkeer, gevolgd door
ongewenste

economische effecten door de

kosten

afwenteling

[1981;Sg;5h, 1982;90]. Het zakelijk verkeer is b.v. meer gevoelig
voor reistijd dan voor reiskosten [1982;80];
- Stijging van het gebruik van het openloaar vervoer;
- Veroorzaakt ongewenste substitutie tussen brandstoffen (minder diesel en LPG) [1981;35, 1987;113];
- Daling van de werkgelegenheid o.a.in de autobranche [1981;35,
1982;90, 1987;113]. Of niet? [1987;114]

Energie-effect van variabilisatie
Variabilisatie heeft 3 effecten: een schokeffect, een stabilisatie op
korte termijn en een lange termijn effect. In tabel 7.2.3 zijn hierover wat cijfers opgenomen.

Bron
[1981;35]

[1982;90]
[1982;14]
[1982;42]

Korte

Lange

termijn

termijn

5 (3%)
3
i0

[1986;29]

14 (10%)

Opmerkingen

(alleen benzine auto’s)

20 (10%)
dubbele
20

18 (9%)

(incl 1 PJ extra verbr.openb verv.)
(incl 2 PJ extra verbr voor tanken
van 25 PJ in buitenland)
(50% hogere brandstofaccijns)

Tabel 7.2.~.: Besparingseffect variabilisatie in PJ/j
Evaluatie variabilisatie
Het is duidelijk dat variabilisatie van de motorrijtuigenbelasting
een a~~zienlijke energiebesparing en een eerlijker belastingverdeling
oplevert. Dat het vooralsnog niet doorgevoerd is heeft hoofdzakelijk
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te maken met de grote hoeveelheid motorbrandstof (0,5 tot 1 mld liter) die dan in het buitenland getankt gaat worden. Dit zou niet
alleen grote effecten hebben voor de pomphouders in de grensstreek,
maar ook voor de winkeliers en de staatskas (accijns, BTW). Een plan
om dit te voorkomen door een regionale brandstofheffing is voorlopig
afgewezen op basis van inningsproblemen en fraudegevoellgheid
[1987;113].
Daarnaast speelt ook de harmonisatie binnen de EG een
rol. Alleen een variabilisatie in internationaal verband (EG) voorkomt de meeste nadelen. Voorlopig stagneert dit echter nog [1987;51].
Terzi~de moet opgemerkt worden dat variabilisatie ook aanleiding
geeft tot een hoger gebruik (en dus ook uitbreiding) van het openbaar
vervoer. In het verleden heeft dit altijd geleid tot hogere tekorten
(nu 5,7 mld/jaar). Bij een kosten-neutrale invoering dient hiermee
rekening te worden gehouden.
7.3. Fiscale maatregelen in het kader van diversificatie (heffingen,
belastingen en prijzen)

Diversificatie
De achtergrond van het diversificatiebeleid is het verminderen van de
afhankeli~kheid (in aanbodvolume en in prijs) van één eneFgiedrageF.
Voor de transportsector zou dit eigenlijk moeten betekenen dat er
brsndstoffen gestimuleerd moeten worden die niet direct afhankelijk
zijn van aardolie (waterstof, methanol, ethanol, CNG, elektriciteit).
De diversificatie in de transportsector is echter blijven hangen op
de substitutie van het olieprodukt benzine door het olieprodukt diesel en door LPG (bi~produkt olieraffinage en olie- en gaswinning).
Geen maatregelen
In de periode 1973-1987 is de belasting (na inflatie correctie) op
benzine en diesel met ongeveer 10 cent/liter gedaald (zie tabel
7.2.1). Aangezien er geen heffing op LPG is houdt dit in dat vanuit
de belastingsheffing op motorbrandstoffen geen diversificatiebeleid
gevoerd is. Hierover is wel discussie geweest [1974;95a]. De positie
van diesel is niet verbeterd, de postitie van LPG is zelfs verslech-
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terd. Een voorbeeld waarbij met de brandstofheffingen wel beleid gevoerd is vormt de invoering vsn loodvrije normale benzine. Door een
extra heffing van 4,5 cent per liter, was de loodhoudende normale
benzine binnen 1½ jaar volledig van de markt verdwenen. Uit de literatuur blijkt niet dat er met de motorrijtuigenbelasting beleid gevoerd is wat specifiek gericht is op diversificatie. Wel is het zo
dat bij de huidige structuur vsn deze belasting (gekoppeld aan het
voertuiggewicht) het tarief bij oplopend gewicht relatief minder
stijgt voor diesel en LPG auto’s [1975;95e].

Het absolute verschil

met benzine-auto’s wordt bij oplopend gewicht echter wel groter. Ook
is er discussie geweest over het geheel afschaffen van de dieseltoe-

slag [1979;30b,5c]. Terzijde moet opgemerkt worden dat er voor bussen, vrachtauto’s en motorrijwielen geen dieseltoeslag is (tarief
benzine en diesel gelijk, tarief voor LPG hoger) en elektrische trolleybussen zijn geheel vrijgesteld zijn van motorrijtuigenbelasting.
Van een grote beleidswijziging is er dan ook op het gebied van de
motorrijtuigenbelasting geen sprake.

Het verloop van de aandelen van de diverse motorbrandstoffen staat in
tabel 7.5.1. Bij deze tabel kan opgemerkt worden dat de stijging van
het LPG-aandeel en het grootste gedeelte van de stijging vsn dieselaandeel door personenauto’s wordt veroorzaakt.
Er is dus wel sprake .....
van een verschuiving maar deze wordt niet veroorzaakt door een beleidswijziging na 1973.

Jaar

Totaal
(PJ)

1973

215
223

Aandelen in %
Benzine
Diesel

258
281

73
69
65
62

25
28
~0
31

1981

295

55

33

1983
1985
1987

297
300
317

53
49

34
38

1975
1977
1979

LPG

2
5
7
12
15
13

NB Het totaal van de binnenlandse afleveringen ligt wegens statistische verschillen 14 tot 26 PJ boven het jaarlijkse verbruik

Tabel 7.~.1.: Binnenlsndse afleveringen t.b.v, het wegverkeer
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Energie-effecten
Er zijn nogal verschillen tussen publikaties van de energie-effecten
van het gebruik van een andere brandstof dan benzine. Van het gebruik
van LPG wordt op de ene plaats gezegd dat dit zuìni~er is [1979~30b],
en op de andere plaats dat dit niet zuini[er maar wel schoner is
[1979;7]. Het verschil wordt waarschijnlijk verklaard door het al of
niet rekenin[ houden met het lagere vermogen van een voor LPG omgebouwde benzine-auto.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor dieselauto’s. Ook hier is er
sprake van een lager vermogen bij toepassing van een dieselmetor.
Deze dieselmotor is tevens duurder, zwaarder (factor 1,5 tot 2) en
heeft een langere levensduur. Daarnaast heeft een dieselmotor een
hoger energetisch rendement. Het rendementsvoordeel van de dieselmoter is het grootst bij lagere belasting (b.v. in het stadsverkeer)
waar het rendement (van 37-34~ naar

30-27~)

veel minder hard achter-

uitloopt dan een benzinemotor (van 25-28% naar 10-17%) [1974;95a].
Deze cijfers geven door verbeteringen aan benzine-motoren, en door
het verschil in voertuiggewicht een te groot verschil. In 1983 wordt
gesteld dat een dieselauto gemiddeld 12% zuiniger is dan een vergelijkbare (incl. correctie voor gewicht) benzine-auto. Van de besparing wordt 3% gerealiseerd bij de raffinaderijen [1983;2]. Andere
literatuurbronnen geven cijfers tussen de 3 en 25%. Wat de raffinaderijen betreft kan nog vermeld worden dat aan het toenemende aandeel
van diesel in het produktenpakket steeds moeilijker voldaan kan worden. Dit kan resulteren in slechtere dieselkwaliteiten, of een stijging van het energiegebruik door de dieselproduktie uit stookoliecomponenten. Omdat in 1973 het vrachtverkeer al voornamelijk op diesel
reed kan voor een besparingseffect alleen de overschakeling van personenauto’s van benzine op diesel genoemd worden. Uitgaande van 12%
zuiniger betekend dit voor 1987 3,5 PJ (= 1%) besparing (1974-1987
cummulatief 24 PJ). Van deze besparing vond 25% plaats bij de raffinaderijen.

De veronderstelling dat brandstofdiversificatie weinig

bijdraagt aan energiebesparing in de verkeers- en vervoersector
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[1982;80] is dus niet geheel juist. Wel moet nog vermeld worden dat
bij de overschakeling naar een andere brandstof ook de milieu-aspecten in egenschouw genomen moeten worden.

7.4.

Verhogin~ bezettin~s- en belastin~~raad (onderzoek en experimen-

PersonenveFvoer
Het blijkt dat de bezettingsgraad van personenveFvoermiddelen nogal
varieert. In de spits stijgt de bezetting van het openbaar vervoer
(hier en daar tot boven de norm). Bij personenauto’s daalt de bezetting in de spits, In het weekend is de bezetting van het openbaar
vervoer beneden het gemiddelde. Bij personenauto’s is de bezettingsgraad in het weekend aanzienlijk hoger dan gemiddeld [1979;30b]. Aangezien de bezettingsgraad relatief weinig invloed heeft op het energiegebruik, is het vanuit energetisch opzicht ~ewenst om hoge bezettingsgraden (en weinig voertuigen) na te streven. Een hogere bezettingsgraad vermindert echter ook de aantrekkelijkheid van het vervoermiddel, en kan tot ongewenste substitutie leiden. De bezettingsgraad van personenauto’s kan opgevoerd worden door carpooling. Hierop
wordt ergens anders in dit rapport ingegaan.
Openbaar vervoer
De eerste methode om de bezettinggraad op te voeren is het terugbrengen van de vervoerscapaciteit in tijden van weinig aanbod.

Dit

kan b.v. door trams buiten de spits te verkorten. Bij moderne gelede
trams is dit echter om verschillende redenen (vandalisme, personeelskosten) niet meer mogelijk. Een voertuig wat wel verkort kan worden
is de metro. Het korter maken, wat bij treinen heel gebruikelijk is,
gebeurt hier evenwel niet [1981;16].

Ook is wel overwegen om buiten

de spits kleinere bussen in te zetten. Aangezien de brandstofkosten
maar 13~ van de exploitatiekosten zijn is dit financieel niet erg
aantrekkelijk. Bovendien onstaan door de grote variaties in de vervoersvraag al snel capaciteitsproblemen

[1982;66].

Een tweede methode

om de bezettingsg~a~d op te voeren gebeurt door het reizen buiten de
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spits aantrekkelijker/goedkoper te maken. De dalurenkaart is hier een
goed voorbeeld van [1982;72]. Ook de spreiding van werktijden en het
parttime werken kan de bezettingsgraad en de efficiency van het openbaar vervoer verhogen [1982;90]. Tot slot kan ook het opvoeren van de
bezetting (aantal mensen per voertuig) tot energiebesparing leiden.
Meer mensen in een voertuig kost namelijk weinig energie extra, terwijl een voertuig minder veel bespaart. Gelede bussen, langere treinen en dubbeldekstreinen kunnen dan ook energiebesparend werken
[1982;72]. Tevens wordt door het gebruik van dubbeldeksrijtuigen de
vervoerscapaciteit van de railnet vergroot [1987,116].
Goederen- en distributiecentra
De bezettingsgraad bij het goederenvervoer kan in de eerste plaats
opgevoerd worden door het bundelen van goederenstromen. Hiervoor kan
gebruik gemaakt worden van goederen- of distributiecentra. Eventueel
kunnen voor het vereenvoudigen van de verlading gebruik worden gemaakt van bepaalde standdaardeenheden. Hoewel men het over de marktomvan~, ~ tot 9% van het vervoer in ton en 6 tot i~% van het aantal
fitten [1982;49,80, 1986;108, 1987;folder REV], en de invloed van het
aantal centra (15 tot 45) wel redelijk eens is, lopen de schattingen
voor het energiebesparingseffect uiteen. In de meeste gevallen wordt
gesproken over een besparing van 2 tot 6% per rit (0,1 tot 0,6
PJ/jaar).

Op één plaats [1982;49] wordt echter gesproken over ~0%

besparing per rit ofwel 1,7 PJ/jaar.

Er zijn inmiddels een tweetal

internationaal georiënteerde conglomeraten van transport (expeditiecentrum Hazeldonk en Transportcentrum Oost-Braband), die als achterlandvervoer belangrijk zijn voor de concurrentiepositie van Rotterdam. Daarnaast zijn er regionale distributiecentra van de Nederlande
pakket dienst, Distributie Centra Nederland en Teamtrans.

(Vervoer

tussen de centra met grote eenheden, ophalen en afleveren met kleine
eenheden).

De bezettings~raad loopt ook op als het aantal ritten of

vaarten zonder vracht gereduceerd wordt. Ook kan men denken aan het
gezamenlijk gebruik van materieel door verschillende bedrijven
[1981;5g]. De verhoging van de bezettinggraad in het goederenvervoer
vereist echtersamenwerking tussen vervoerders onderling en verladers
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en vervoerders. Deze samenwerking met "concurrenten" heeft een grote
drempel [1980;863. Terzijde moet opgemerkt worden dat er ook bij het
personenvervoer door bedrijven gebruikt wordt gemaakt van "distributiecentra". Hierbij kan men denken aan de Nederlandse overstappunten
die touringcarbedrijven hebben voor het internationaal vakantievervoer.
Bodencentra
Speciaal voor het bevoorraden van winkels zouden bodencentra ingericht kunnen worden.

Goederen die niet vragen om een zeer snelle

distributie (d.w.z. geen bederfelijke waar) kunnen door toeleverende
bedrijven op een willekeurig tijdstip (belangrijk i.v.m, steeds vaker
voorkomende bevoorradingsbeperkingen) bij het bodencentrum afgeleverd
worden. Dit bodencentrum verzorgt hierna met beter geschikte vervoermiddelen de distributie

[1984;9].

Een initiatief in Goes voor een

overslagcentrum t.b.v, de binnenstad is op fin~~ciele gronden niet
gerealiseerd.

Dit initiatief was echter niet optimaal opgezet (geen

optimale benadering van de vervoerders, geen overname van de opslagfunctie van de detaillist en geen financiele voordelen toegerekend
aan de verbeterde bereikbaarheid van de binnenstad) [1987;117].
Verhoging van de bezetting
Het energiegebruik kan ook gereduceerd worden door het gebruik van
grotere vrachtwageneenheden. Voor de standaardisatie hiervan is wel
internationaal overleg nodig. De besparing hiervan ligt tussen de 2
en 6~ [1982;49].

7.5. Verbetering van de motoren in de binnenvaart (o.a. aandrijflijn)
(onderzoek en experimenten)
In 1979 is een onderzoeksprogramma opgesteld voor efficiënt gebruik
van energie aan boord van schepen.

Dit programma was voornamelijk

gericht op nieuw te bouwen schepen: verlaging van de scheepsweerstand, verhoging van de rendementen van de machines, besparingsmogelijkheden door betere navigatie en verbetering van de brandstofhuis-
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houding aan boord [1979;5¢]. In relatie hiermee is besloten dat de
overheid geen onderzoek betaalt naar de mogelijkheid vsn windvoortstuwing bij schepen [1979;5d]. In 1980 is het nationaal onderzoeksprogramma (rationeel energiegebruik in de scheepvaart) op de financiering na rond [1980;5e]. Twee jaar later is het samenvattend eindrapport gepubliceerd [1982;24]. In dit rapport, wat voornamelijk gericht is op de zeescheepvaart worden 5 categorieën voor energiebesparing onderscheiden: verlaging van de scheepsweerstamd, verhoging van
het rendement van de scheepsmotor en scheepschroef, verbetering bedrijfsvoering en onderhoud machine-installatie, brandstof-optimalisatie van routering, navigatie en vaarsnelheid bij een gegeven vaarplsn
en, als laatste, het gebruik van hulpzeilen. Hierna is in het kader
van het REV-programma f 300,000 besteed aan onderzoek naar energiebesparing specifiek bij binnenschepen. Voor het verbeteren van de
aandrijflijn is f 90.000 uitgegeven [1986;104].
Besparingseffect
De montage van een korte straalbuis rond de schroe£ kan ongeveer 1O%
besparing opleveren. Hieraan zijn echter wel nadelen verbonden zoals
een grotere kans op beschadiging en een langere remweg [1981;118].
Een besparing van 10% door verhoging van het schroefrendement zou ook
bereikt kunnen worden door aanpassing van de bladvorm of het gebruik
van andere materialen [1957;116]. In een andeï rapport wordt gesproken over 5 tot 10% besparing door verbetering van de voortstuwing van
schepen [1982;49].

7.6. Een op energiebesparing ~ericht aankoopbeleid (voorbeeldfunctie)
In 1978 werd in de Tweede Kamer de vraag gesteld of de regering niet
kan stoppen met de aanschaf van benzine verslindende dienstauto’s
[1978;5b].

Ook in de gemeente Den Haag heeft men overwogen om het

inkoopbeleid in deze richting te wijzigen [1984;74]. Dit is in Den
Haag echter niet gebeurd. Op het brandstofverbruik van auto’s werd
namelijk altijd al gelet. Ten tweede beperkt het veelal specifieke
karakter van de aan te schaffen voertuigen de keuzemogelijkheden. Dit
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laatste wordt ondersteund door een proef bij de politie met andere
voertuigen dan de traditioneel ingezette surveillanceauto’s. Bij deze
proef bleken de andere voertuigen onvoldoende geschikt voor een goede
taakuitvoering.
Een wijziging in het aankoopbeleid heeft zich wel
voorgedaan bij de Dienst Vaartuigen. Hier zijn nieuwe criteria vastgesteld, gericht op energiebesparing, die gebruikt worden bij het
toetsen van de te stellen eisen aan nieuw te bouwen rijkvaartuigen

[1985;59].

7.7.

Investeringen t.b.v, luchtschilden (voorbeeldfunctie)

Potentiële besparing
Met een goede windgeleider kan volgens SVEN een energiebesparing van
ongeveer 8% bereikt worden. Er zijn echter ook slechte windgeleiders
die aanleiding kunnen geven tot een hoger brandstofverbruik
[1985;129]. Een in 1988 uitgevoerde proef door een EV0-NOB-team gaf
aan dat de montage van windgeleiders op vrachtwagen 4% brandstof kan
besparen (6~ op alleen snelweg). Tevens bleken windgeleiders voor een
betere acceleratie van de vrachtwagencombinatie te zorgen. Voor deze
proef was aan de meetvrachtwagen voor f 5500 (excl. spuiten en montage) aan polyester windgeleideïs gemonteerd (f 5600 dak- en zijspoiier; f 1900 boegspoiler) [1988;77r].
Werkelijke besparing
Uit gegevens over de WIR-ET uit het DIR-bestand blijkt dat voor energiebesparing bij vrachtauto’s in de jaren 1985 tot 1987 f 550.000
geïnvesteerd is (34 uitkeringen; gemiddeld f 10.500) [1989;151].
Hierbij moet opgemerkt worden dat de WIR-ET pas in 1985 van f i0.000
naar f 5000 is teruggebracht. Uitgaande van f 5000 per vrachtwagen
komt men tot 70 voertuigen (van de 100.000) en een besparing van
0,002 PJ/jaar. Indien deze cijfers juist zijn wordt de investering
bij een dieselprijs van f O,90/liter in 6 tot 7 jaar terugverdiend.
In de praktijk blijkt echter dat iets meer dan 50% van de vrachtwagens en opleggers (dus meer dan 50.000 stuks) voorzien is van, veelal
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eenvoudige windgeleiders. De invloed van de WIE-ET hierop is dan ook
vrijwel nihil geweest. Bij een besparing van 5~ peï windgeleider komt
de gerealiseerde besparing uit op 1 ij/naar.

7.8. Benutten afvalwarmte (voorbeeldfunctie)
Verwarming m.b.v, afvalwarmte
In de transportsector komt een grote hoeveelheid lage temperatuur
(afval) warmte vrij. Deze warmte is bij uitstek geschikt voor verwarmingsdoeleinden. Personenauto’s en vrachtauto’s die een verbrandingsmotor hebben zijn hier dan ook op een simpele manier voor aangepast.
Door het gebruik van afvalwarmte bij binnenvaartschepen kan echter
nog energie bespaard worden. Het aftappen van warmte uit de uitlaatgassen is vrij eenvoudig en kan een besparing van 2~ opleveren (0,4

PJ/j) [1987;116].

Wel dient er een hulpketel geïnstalleerd te worden

voor de waïmtevoorziening als het schip stil ligt [1982:59]. Dit verwarmin~ssyteem wordt al lange tijd bij zeeschepen toegepast. De overheid heeft in 198~ besloten om in alle nieuwe rijksvaartuigen voorzieningen te treffen om de waïmte van het koelwater te benutten voor
het verwarmen van de accomodatie. Oudere schepen wordt alleen aangepast indien dit nog doelmatig is. In 1985 werd afvalwarmte bij
van de vloot van 450 vaartuigen gebruikt

[1985;55].

Naast een warmtevraag voor de verblijfsruimten wordt er bij een klein
aantal tankschepen warmte gebruikt voor het verwarmen van de lading
of het verwarmen van waswater [1982;59,1985;2].
Ook hiervoor kan
afvalwarmte gebruikt worden. Bij een aantal schepen ken hierdoor
zelfs 20~ bespaard worden [1981;110, 1987;116]. In Nederland wordt
ongeveer 4 PJ verbruikt door binnenvaarttankers. Aangezien het hier
slechts om een klein gedeelte van de tankers gaat zal de totale besparini relatief klein zijn.
Vermogen uit restwarmte bij schepen
De uitlaatgaswarmte bij schepen kan nog gebruikt worden voor het
opwekken van mechanische energie.

Men kan hierbij denken aan nage-
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schakelde warmtecycli (Organic Rankine Cycle of afgassenketelstoomturbine) of het gebruik van turbo’s (turbocompounding) [1982;59]. De
conversie van warmte in mech~~ische energie voor het opwekken van
hulpvermogen wordt voorzover bekend nog niet toegepast. Bij een hogere energieprijs is dit wellicht interessant [1982;24]. Door terugwinning van energie uit uitlaatgassen m.b.v, een stoomtu~bine bij
binnenschepen is 2~ besparing mogelijk. Voor kleinere schepen is dit
echter minder rendabel [1981;110, 1987;116].
Vermogen uit ~estwa~mte bij landvoertuigen
Het benutten van de afvalwarmte kan bij vrachtauto’s 15 tot 20~ besparen [1984;91]. Ook bij railverkeer kan men de afvalwarmte benutten. De volumineuze en kostbare installatie die voor de warmteterugwinning met nageschakelde warmtecycli nodig is vormt echter een grote
drempel [1982;59].
Momenteel wordt er onderzoek gedaan om op een
andere manier energie uit afvalwarmte te halen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een brandstof (methanol) die de diesel gedeeltelijk vervangt. Door het methanol m.b.v, de warme uitlaatgassen te verdampen
of te dissociëren voordat het de motor ingaat kan een hoger motorrendement verkregen worden. De experimentele besparing hierdoor is
afhankelijk van het toerental tussen de 0 en i0% [1989;133].

7.9.

Invoering zesbakduwvaart (reKel~evin~)

Omtrent de invoering van zesbakduwvaart zijn geen specifieke energiegegevens gevonden. Wel wordt in de literatuur gesteld dat het opvoeten van het gemiddelde tonnage van binnenvaartschepen minder dan 0,15
besparing oplevert. Dit komt doordat bij een vergroting van de vervoerscapaciteit het brandstofverbruìk per tonkilometer veel minder
daalt dan bij het wegverkeer het geval is. Het specifieke verbruik
van kleine (250 ton) binnenvaartschepen is maar twee keer zo hoog als
dat van grote (4000 ton) binnenvaartschepen. Daarnaast zijn er vaak
infrastructurele beperkingen die aan grotere schepen een l~]gere
vaarroute voorschrijven [1982;49].
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Schatting potenti~le besparing
In tabel 7.9.1 zijn verbruikscijfers opgenomen voor twee- en vierbaksduwvaart. De hierin opgenomen besparingscijfers gelden alleen
indien met beide combinaties hetzelfde traject met dezelfde snelheid
wordt afgele~d. De besparing voor een transport over de Rijn (vol
opwaarts en leeg neerwaarts) bedraagt door het varen met vier i.p.v.
twee bakken 25~. Indien aangenomen wordt dat het verschil in verbruik
tussen twee en vier bakken even groot is als het verschil tussen vier
en zes bakken, kan berekend worden dat voor dit transport een extra
besparing v~~ ii~ bereikt kan worden door het varen met zes i.p.v.
vier bakken.

Eenheid: kWh/KM

Rijn (beneden)
opwaarts

Duwboot (1750 ton/bak)

vol

leeg

vol leeg

vol leeg

250

255

433

367

bakken

252

235

85

bakken
Besparing:

39~

297

130

22~

37%

Kanaal

neerwaarts

22%

77

98
36%

6%

22%

NB i kWh=3,6 MJ
Tabel 7.9.1.: Energiegebruik bij duwvaart [134]
7.10. Vermindering van de vraag naar verplaatsing via ruimtelijke
ordening (onderzoek en experimenten)
Een exacte evaluatie van deze maatregel kan binnen het kader van deze
studie niet uitgevoerd worden. Hier zal dan ook volstaan worden met
het aangeven welke maatregelen ter sprake zijn geweest. Op sommige
plaatsen heeft het ruimtelijke ordening beleid zeker bijgedragen aan
energiebesparing. Op andere plaatsen heeft een belangen afweging
plaats~evonden die juist het omgekeerde effect had. Er is dan ook
niet overal een optimaal beleid gevoerd [1975;30a]. De stelling dat
een theoretisch energie-efficiënt beleid onder veranderende omstandigheden juist aanleiding kan geven tot een hoger verbruik dan het
huidige wat soepeler beleid [1980~86], vormt hiervoor ~een verklaring. Wel is duidelijk dat het ruimtelijke ordening beleid op verkeer
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en vervoer gebied eerder voorwaarden-scheppend dan sturend is
[1981;118]. Volgens een recente studie betekent dit niet dat de ruimtelijke ordening geen sleutelfunctie kan vervullen bij het oplossen
van de congestieproblemen [1986;29].
Niet alleen personenauto’s
Uit de literatuur blijkt dat er bij een aantal ruimtelijke ordening
projecten onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijkheden van
(elektrisch) openbaar vervoer, de (brom)fiets en de voetganger. In de
groeikern Houten is dit wel gedaan met onverwacht gunstige resultaten
[1987;116]. Een tegenstrijdigheid tussen het besparings- en het ruimtelijk ordening-beleid komt b.v. naar voren bij het bundelen van
werkgelegenheid op verschillende plaatsen (subcentra) buiten de stadcentra.
Het openbaar vervoer naar deze plaatsen wordt door de kleinere vervoersstromen onvoldoende in reisrichting, frequentie en snelheid [1982;130]. Wel kan het de afstand tussen gelijk gerichte zakelijke bestemmingen hierdoor vermínderen [1979;7]. Een tweede voorbeeld van strijdig beleid is de schaalvergroting van o.a. winkelvoorzieningen die op diverse plaatsen heeft plaatsgevonden en die te
sterk gericht is op de personenauto [1975;50a].
Woondichtheid
De verkeersruimte in stedelijke gebieden is een van de factoren die
de woondichtheid bepaalt. In de oudere stedelijke gebieden is 20~ van
het oppervlak verkeersruimte. In de nieuwe stedelijke gebieden is dit
40~. Door de ruimere opzet zijn de nieuwe stedelijke gebieden veel
geschikter voor de auto, en hebben hierop dan ook een stimulerend
effect. Voor het openbaar vervoer is deze ruimere opzet niet echt een
vooruitgang. Het grotere autobezit en de groter verkeersruimten betekent minder klanten per oppervlakte eenheid. Dit maakt het openbaar
vervoer duurder en minder aantrekkelijk. In de oude gebieden kan het
openOaar vervoer, mits het niet vastloopt door het autove~keer, een
grotere bijdrage in het vervoer leveren. In 1975 is de gewenste woningdichtheid voor de ~ grote steden vastgesteld op 80-100/ha. Voor
andere steden is dit 4~-60/ha [1975;38]. Bestaande ~oondichtheden
dienen niet verder verlaagd te worden [1976;24].

Wonen waar men werkt
Een beleid dat gericht is op een goede ruimtelijke afstemming van
woon- en werkgebieden en het daardoor terugdringen van het woonwerk-verkeer [1975;95f, 1979;32a] kan rekenen op een brede maatschappelijke steun [1950;5e]. Een methode om dit op elkaaï af te stemmen
is het op gemeentelijk niveau bij voorkeur afgeven van woonvergunningen aan mensen die economisch gebonden zijn [1979;30b]. Dit kan
tot energiebesparing leiden maar druist in tegen als noodzakelijk
ervaren vrijheden en kan leiden tot een ongewenste bevriezing van de
arbeidsmobiliteit [1980;86]. Het is bijvoorbeeld bekend dat bij het
veranderen van baan relatief vaak voor de auto gekozen wordt
[1980;5e]. Voor het afgeven van woonvergunningen dienen er tevens wel
lege woningen beschikbaar te zijn. Indien de woningbouw onvoldoende
aansluit bij vraag zal er extra transport veroorzaakt worden.
Veel
mensen reizen dagelijks op en nee~ uit Noord Brabant en Gelderland
naar de randstad wegens gebrek aan passende woonruimte [1976;24].
Ook het groeike~nenbeleid dient hier genoemd te worden. Indien met de
mensen geen industrie meeverhuist (o.a. het gevolg van het ontbreken
van een duidelijk en consequent overheidsbeleid om uit steden mig~erende bedrijven te begeleiden naar deze lokatles [1979558]), zoals in
Hoorn en Lelystad het geval is, leidt ook dit tot extra mobiliteit.
Voor een aantal mensen die buiten de vier grote steden maar niet in
een groeikern werken heeft de dallng in de lokale woningbouw zelfs
geleid tot een on~ewenste woonplaats en een ongewenste woon-werk-afstand. Ook het bevorderen van werkgelegenheid in stadsvernieuwingsgebieden past in dit kader [1975;38] en het alleen uit woongebieden
verplaatsen van werkgelegenheid die voor omwonenden veel hinder veroorzaakt [1976124]. In [1987~i14] wordt geconstateerd dat er onvoldoende ingegaan wordt op de oorzaak van de groter wordende afstand
tussen wonen en werken. Naast werkgelegenheid kunnen ook voorzieningen zoals lokaties van winkels, scholen, gemeentehuizen, ziekenhuizen,
bibliotheken, spo~tfaciliteiten etc. de mobiliteit be~nvloeden. Ook
op dit punt is een goede ruimtelíjke afstemming [1979;30b] ook wat
betreft schaalgrootte van belang.
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Werklokaties bij stations
Voor een reis naar een lokaties binnen een straal van 500 meter rond
een knooppunt van goed aangesloten openbaar vervoer wordt relatief
vaak het openbaar vervoer genom~n. Dit gaat ten koste van het gebruik
van fiets, bromfiets of auto. In specifieke situaties kan ook een
loopafstand tussen de 500 en 1000 meter nog interessant zijn
[1982:150]. Hoewel er ook op 1500 meter nog enkele wandelaars aangetroffen worden zal het gros van de mensen boven een loopafstand van
1000 meter afhaken en kiezen voor een andere vervoerswijze of evt.
voor natransport. Een positief effect op het terugdringen van de automobiliteit kan verwacht worden indien men rond

openbaar vervoer

knooppunten een lokatiesubsidie geeft specifiek

aan bedrijven met

veel werknemers op een kleine grondoppervlakte

(o.a.

kantoren)

[1980;5f, 1987;113]. Behalve aan bedrijven kan men ook denken aan
winkelcentra, regionale ziekenhuizen etc. waar dagelijks ook veel
mensen komen. Omtrent deze verdlchting rond stations is door de
nisteries van VROM en van V&W en door de NS een brochure gepubliceerd

[1987;51]. Terzijde moet opgemerkt worden dat niet iedereen met het
openbaar vervoer zal komen. Een nieuwe vestiging moet ook over de weg
redelijk bereikbaar zijn. De verdichting rond stations vraagt dan ook
om extra parkeergaìage’s en aan- en afvoerwegen voor personenauto’s

[1979;58].
Railverbindingen
Nieuwe woongebieden dienen bij voorkeur aangelegd te worden langs
railinfrastructuur. Een goede concurrentie met het autoverkeer vindt
dan plaats indien binnen 25 tot 55 minuten (incl. voortransport) de
binnenstad bereikt kan worden

[1975;38].

Door congestieproblemen en

parkeerproblemen en de hogere brandstofprìjzen is deze rit met de
auto in de evaluatieperlode toch al minder aantrekkelijk geworden
[198~;105]. De aanleg van railverbindingen zal het ruimtelijk beleid
voor compacte stad en binnenstad versterken [1987;113].

Met het

structurerende element wat van openbaar vervoer (met name rail) voorzieningen uitgaat dient de ruimtelijke ordening zich meer bezig te
houden [1975;50a]. Een succesvol voorbeeld van een nieuwe railverbinding is de Sneltram Utrecht-Nieuwegein [1987,116].
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Onderzoek
Op het gebied van onderzoek naar energiebesparing in verkeer en ve~voer door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft
in het REV pFogramma een vooFonderzoek niet binnen het REV plaatsgevonden. Hieïna heeft men besloten dat het onderzoek beter voortgezet
kon worden in REG0-kader (Rationeel Energiegebruik in de Gebouwde
0m~evin~) [1984;5k].
pkOSbl
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BIJLAGE 5: Overzicht geraadpleegde biblíotheken

Bibliotheken
Ministeries van Economische Zaken, van Volkshuisvesting Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ANWB, SVEN, Erasmusuniversiteit Rotterdam, TN0, ECN/ESC, BGC.
InstellinGen
-

Nederlandse maatschappij Voor Energie en Milieu BV (NOVEM).
Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland (SVEN).
Organisatie voor Toe~epast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TWO).
Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek (OM0).
Maritiem Besearch Instituut Nederlm]d (MARIN).
Ministeïie van Economische Zaken; Directoçaat-Generaal voor Energie

(sz-~~~).
- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-

heer; Directoraat-Generaal Milieubeheer (VROZ-DGM).
Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Directoraat-Generaal voor het
Vervoer (V&W-DGV).
NV Nederlandse Spoorwegen (NS).
Secretariaat Inter Provinciaal Overleg V&V (IPO VV).
StichtinH Het Nederlands Economisch Instituut (NEI).
Nederlands Vervoerswetensch8ppeli~k Instituut (NVI; recent geïntegreerd met 2 andere instellingen in stichting NEA).

Databanken
PARAC (parlementaire documentatie), VW LIS (literatuurinformatie Verkeer en Waterstaat).
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