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Samenvatting 
 

In deze studie worden de economische aspecten van duurzame mobiliteit belicht 
aan de hand van een analyse van tien pakketten eco-innovaties – instrumenten 
die de milieudimensie en daardoor de duurzaamheid van vervoer/mobiliteit 
duidelijk verbeteren. De pakketten bestaan uit verschillende soorten instrumenten 
(bijvoorbeeld regelgevende of organisatorische instrumenten) die voor 
verschillende vervoermiddelen worden bekeken. Conclusies uit het 
literatuuronderzoek worden aangevuld met de resultaten van een online enquête 
onder professionals, beleidsmakers en deskundigen.  
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SAMENVATTING 
 

Doel 

Het doel van deze studie bestaat er in de eerste plaats in om de economische gevolgen van 
een aantal voor duurzame mobiliteit relevante eco-innovaties te beschrijven en te 
analyseren en er, indien mogelijk, een kwantitatief overzicht van te geven. Op basis van 
een gedegen methodologische benadering, empirisch bewijs en de resultaten van 
bestaande onderzoeken, wordt een lijst van tien eco-innovaties voorgelegd aan het 
Europees Parlement. Deze lijst bestaat uit uiteenlopende intermodale eco-innovaties voor 
zowel vracht- als personenvervoer. Op basis van de resultaten van de studie krijgen 
beleidsmakers aanbevelingen en advies. 
 
Achtergrond 

De Europese Unie (EU) past momenteel haar beleidskader aan. De Lissabonstrategie uit 
2000 is vervangen door de zogenaamde Europa 2020-strategie, die een evenwichtigere 
benadering volgt en waarbij de drie dimensies van duurzaamheid (economisch, ecologisch 
en sociaal) vervat zitten in de drie belangrijkste prioriteiten: 
 

 slimme groei (economisch, ecologisch) 

 duurzame groei (ecologisch, economisch) 

 inclusieve groei (sociaal). 

 
Het vervoersbeleid in de EU zal in het komende decennium worden bepaald door het 
nieuwe witboek "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" dat in maart 2011 door de Commissie werd 
gepubliceerd. Het witboek schetst een beeld van het toekomstige duurzame 
vervoerssysteem en belangrijke onderdelen ervan. Daarnaast bevat het een lange lijst van 
131 initiatieven die in het komende decennium (of de komende decennia) moeten worden 
uitgevoerd. 
 
Het belangrijkste doel van het witboek over vervoersbeleid bestaat erin om de door vervoer 
veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met ten minste 60 % te reduceren in 
vergelijking met 1990 en toch een concurrerend vervoerssysteem te behouden dat efficiënt 
gebruikmaakt van de hulpbronnen. Door dat doel te halen, zou de vervoerssector bijdragen 
aan de Europese doelstelling om de broeikasgasemissies van de volledige economie tegen 
2050 met 80 à 95 % te reduceren in vergelijking met 1990. 
 
Toen het witboek werd gepubliceerd, kampte de EU nog altijd met de gevolgen van de 
economische en financiële crisis van 2008/2009. Daardoor is het des te belangrijker om 
aandacht te besteden aan de economische effecten van beleidslijnen ter bevordering van 
duurzame mobiliteit. Idealiter zouden die beleidslijnen immers ook het herstel na de 
economische crisis moeten bevorderen, ook al lijkt de crisis in de eerste plaats een gevolg 
van structurele tekortkomingen van het economische en financiële stelsel en niet van de 
vervoers- of logistieke sector. 
 
Bij het bekijken van de economische effecten moet rekening worden gehouden met het feit 
dat economische analysen met betrekking tot de vervoerssector door de bank toegespitst 
zijn op twee benaderingen: (1) Bij de analyse van nieuwe vervoersinfrastructuur of 

 3 



Beleidsafdeling B: Structuur- en cohesiebeleid 
____________________________________________________________________________________________ 

algemene beleidslijnen zoals heffingen op weggebruik, wordt een kosten-batenanalyse 
(KBA) gemaakt waarbij een vervoersnetwerkmodel doorgaans het grootste effect sorteert 
vanuit het perspectief van de gebruiker – tijdwinst of veranderde kosten ten gevolge van 
heffingen of belastingen die de gebruikers (individuele gebruikers en de vervoerssector) 
moeten betalen. (2) In de voorbije jaren heeft een alternatieve benadering aan belang 
gewonnen, omdat het steeds noodzakelijker werd om de effecten te beoordelen van nieuwe 
vervoerstechnologieën, die bijvoorbeeld worden toegepast om de uitstoot van 
broeikasgassen te reduceren. In deze benadering staat de totale kostprijs van het bezit en 
gebruik van een voertuig centraal en wordt doorgaans geraamd op welk punt hogere 
investeringskosten en lagere energiekosten vanuit het perspectief van de gebruiker in 
evenwicht zijn (bijvoorbeeld door de toepassing van efficiëntere technologieën om energie 
te besparen). Dat gebruikersperspectief kan er echter toe leiden dat geen acht wordt 
geslagen op significante indirecte effecten die relevant zijn voor andere actoren en niveaus 
dan de gebruikers, bijvoorbeeld de macro-economie, de verdeling van effecten over sociale 
groepen of over regio's en mondiaal concurrentievermogen. 
 
Toen in deze studie de economische aspecten van eco-innovaties tegen het licht werden 
gehouden, bleek daarom dat een belangrijk aspect van de analyse erin moet bestaan om 
de algemene veronderstelling dat het gebruikersperspectief de juiste en volledige basis 
vormt voor beleidsvorming met betrekking tot duurzame mobiliteit, in twijfel te trekken. 
Een tweede belangrijk aspect is het analyseren van de vraag of een eco-innovatie een 
oplossing kan helpen bieden voor marktfalen en welke vorm van marktfalen door een 
specifieke eco-innovatie kan worden aangepakt. 
 
Methode 

In deze studie vormt het concept eco-innovaties het uitgangspunt voor de keuze van te 
analyseren potentiële maatregelen ter bevordering van duurzame mobiliteit. Zulke 
eco-innovaties zouden de gevolgen van het vervoer voor het milieu moeten verminderen, 
hoewel dat niet noodzakelijk hun belangrijkste doel is. Met die interpretatie van 
eco-innovaties als uitgangspunt, werd de uit volgende stappen bestaande methode 
toegepast, zoals blijkt uit de verschillende hoofdstukken: 

 Ten eerste bevat hoofdstuk 1 een beknopte beschrijving van de beleidsachtergrond; 
hoofdstuk 2 bestaat uit een verduidelijking van belangrijke termen (bijvoorbeeld 
duurzame mobiliteit, eco-innovaties) en een algemeen overzicht van de oorzaken 
van marktfalen die door middel van eco-innovaties zouden kunnen worden 
aangepakt. 

 Ten tweede worden in hoofdstuk 3 op basis van een reeks vervoersanalyses en 
onderzoeken met betrekking tot vervoersbeleid verschillende eco-innovaties 
geëvalueerd en de tien belangrijkste eco-innovaties in detail geanalyseerd, waarbij: 

 een gezamenlijk analytisch kader tot stand werd gebracht, bestaande uit een 
beschrijving van de eco-innovaties en hun gevolgen voor vervoer, het milieu, het 
te verhelpen marktfalen, de economie en, in voorkomend geval, ook de 
specifieke effecten van een welbepaalde eco-innovatie; 

 de tien eco-innovaties werden geëvalueerd op basis van dat analytisch kader. 

 Ten derde vond er een online enquête plaats om de keuze van de belangrijkste 
eco-innovaties te bevestigen of verwerpen. De enquête werd gehouden onder 
wetenschappers en belanghebbenden in de vervoerssector, met inbegrip van 
gebruikers en beleidsmakers. De belangrijkste resultaten van de online enquête 
staan in hoofdstuk 3 en de volledige resultaten in bijlage III. 
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Analyse en bevindingen 

 
Tabel 1 geeft een overzicht van de tien belangrijkste eco-innovaties (genummerd van M1 
tot en met M10) die in de studie zijn geanalyseerd. Het gaat om een mix van algemene, 
stedelijke en langeafstandsmaatregelen, waarbij alle vervoermiddelen, ook 
niet-gemotoriseerde middelen, aan bod komen. Zowel personenvervoer als vrachtvervoer 
worden belicht en voor de toepassing van de eco-innovaties moeten allerhande 
instrumenten worden aangewend. 
 
Deze eco-innovaties kunnen ofwel direct worden toegepast door middel van een geschikt 
instrument, ofwel indirect door het creëren van kadervoorwaarden die de integratie van 
een specifieke eco-innovatie in de markt bevorderen. In de meeste gevallen zal een 
strategie moeten worden toegepast die bestaat uit meerdere instrumenten zoals 
belastingen en heffingen, certificatenstelsels, reglementering en normering, informatie, 
etikettering, bevordering van nieuwe technologie, planning en financiering van 
infrastructuur. 
 
Tabel 1:   10 belangrijkste eco-innovaties ter bevordering van duurzame 

mobiliteit 

Nr. Type Gebied Middel Maatregel ter bevordering van 
duurzame mobiliteit Instrumenten 

M1 P + V Algemeen Weg-
vervoer 

CO2-efficiëntienormen voor 
wegvoertuigen (d.w.z. auto's, lichte en 
zware vrachtwagens) en begeleidend 
pakket 

Normen, 
belastingen en 
heffingen, 
informatie 

M2 P + V Algemeen Alle, weg-
vervoer 

Internalisering van externe kosten 
door heffingen voor (weg)gebruikers – 
herziening van de belastingen op vervoer 

Belastingen en 
heffingen, 
certificaten 

M3 P + V Algemeen Alle Koolstofneutrale brandstoffen: e-
mobiliteit voor wegvoertuigen (hybrides, 
elektrische voertuigen zonder 
verbrandingsmotor, voertuigen op 
waterstof), 
biobrandstoffen/biomassa/biogas met 
name voor luchtvervoer 

Technologie, 
reglementering 

M4 P + V Algemeen Weg, 
spoor 

Bevorderen van opleiding van 
bestuurders, opleiding en onderwijs op 
het vlak van logistiek en aangepaste 
systemen voor het sturen van de 
werkzaamheden 

Informatie 

M5 P Stedelijk Weg-
vervoer, 
OV, NGV 

Nieuwe multimodale, onbelemmerde 
concepten voor stedelijke mobiliteit 
om de "vijfde modus" tot stand te 
brengen, intermodale en interoperabele e-
tickets 

Normen, 
technologie, 
marketing, 
planning 

M6 P Stedelijk NGV Visionaire planning voor voetgangers 
en fietsers in visionaire steden – 
proefprojecten voor koolstofvrije 
stedelijke mobiliteit 

Planning, 
informatie 
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M7 P Lange 
afstand 

Spoor Hogesnelheidsnetwerk als 
ruggengraat voor het spoorvervoer 
met aansluitingen op regionale netwerken 

Planning en 
financiering, 
belastingen en 
heffingen 

M8 V 
 

Lange 
afstand 

Alle Coöperatieve logistiek – optimalisering 
van logistiek in bedrijfsnetwerken 

Informatie, 
technologie 

M9 V Algemeen Weg, 
spoor, 
schip 

Intermodaliteit van vrachtvervoer per 
schip, per spoor en over de weg, 
bevordering van onbelemmerd multimodaal 
vervoer via het web, geïntegreerde 
trimodale vervoersketens en wegwerken 
van flessenhalzen 

Planning, 
informatie, 
technologie 

M10 V Lange 
afstand 

Schip Schone zeescheepvaart – operationele 
en technische maatregelen 

Reglementering, 
technologie 

P = personenvervoer, V = vrachtvervoer, OV = openbaar vervoer, NGV = niet-gemotoriseerd vervoer 
 

Bron: zelf samengesteld 
 
Bij de effecten van eco-innovaties op vervoer kan het gaan om vermeden vervoer, gebruik 
van andere vervoermiddelen en beter vervoer. Vermeden vervoer betekent ofwel dat er 
helemaal geen vervoer plaatsvindt, ofwel dat de afstand van het vervoer wordt 
gereduceerd door een andere bestemming te kiezen. Gebruik van andere vervoermiddelen 
houdt in dat er voor een milieuvriendelijker vervoermiddel wordt gekozen, en beter vervoer 
verwijst naar maatregelen ter verbetering van de vervoersefficiëntie, bijvoorbeeld door de 
beladingsfactor van een voertuig te verhogen. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer 
de kosteneffecten op de totale gebruikskosten elkaar compenseren, kan het gebeuren dat 
een eco-innovatie helemaal geen effect heeft op het vervoer. 
 
De milieueffecten van eco-innovaties op het gebied van vervoer behoren tot ten minste een 
van de volgende zeven categorieën: gevolgen van broeikasgasemissies voor het klimaat, 
luchtvervuiling, lawaai, vraag naar energie en materiële middelen (up- en 
downstreameffecten), ongevallen, gevolgen voor natuur en landschap, en scheiding van 
stedelijke gebieden. Doorgaans pakt een eco-innovatie meer dan een van deze 
milieueffecten tegelijk aan. 
 
De economische effecten van duurzame mobiliteit kunnen vanuit zes verschillende 
perspectieven worden geanalyseerd en gemeten: gebruiker (individuele gebruiker en de 
vervoerssector), sectoraal, macro-economisch, maatschappelijk, verdeling, autoriteiten en 
overheid. Afhankelijk van het perspectief verschillen niet alleen de beoordelingsmethoden 
maar ook hun resultaten. 
 
In het debat over transportbeleid spitsen belanghebbenden uit de vervoerssector en 
consumentenorganisaties zich doorgaans toe op de kosten voor de gebruiker. Het 
gebruikelijke argument is dat lagere kosten een positief economisch effect sorteren omdat 
ze de productiekosten doen dalen en het concurrentievermogen doen toenemen, of dat ze 
de uitgaven voor vervoer doen afnemen waardoor er ruimte is voor andere vormen van 
consumptie. Als je de andere kant van de medaille bekijkt en dezelfde eenvoudige 
economische redenering toepast, doen lagere kosten de vraag naar vervoer toenemen, wat 
meer negatieve gevolgen van vervoer voor het milieu met zich meebrengt en, afhankelijk 
van het gebied, kan leiden tot een potentieel gebrek aan infrastructuur en bijgevolg tot 
congestie. Om duurzaamheid in aanmerking te nemen bij het maken van beleidskeuzen, 
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moet worden afgestapt van een eendimensionaal beoordelingsdoel (bijvoorbeeld de 
traditionele klemtoon op het reduceren van de kosten voor de gebruiker) en moet er 
rekening worden gehouden met andere dimensies. 
 
Een vergelijkbare kanttekening moet worden geplaatst bij het welvaartperspectief dat 
gebaseerd is op conventionele kosten-batenanalysen en waarbij het gros van de baten toe 
te schrijven is aan kortere reistijden. Bij deze benadering moet ook rekening worden 
gehouden met de gevolgen voor economische groei, verdeling en overheidsbegrotingen als 
bijkomende economische aspecten van duurzame mobiliteit. Dit standpunt heeft onlangs de 
steun gekregen van het International Transport Forum (ITF), dat beklemtoonde dat de 
beoordeling van technieken voor investeringen in vervoer aan herziening toe zijn, waarbij 
sterker de nadruk moet worden gelegd op groei en werkgelegenheid dan in de gebruikelijke 
technieken van kosten-batenanalysen en multicriteria-analysen (ITF 2011b, blz. 8). 
 
Enkele cijfers zouden de economische effecten vanuit verschillende perspectieven moeten 
illustreren. Uitgaande van het gebruikersperspectief en geraamde kosten voor 
terugdringing van de CO2-uitstoot blijkt het resultaat van drie verschillende maatregelen 
bijzonder uiteenlopend te zijn: het vastleggen van de CO2-emissienorm voor nieuwe auto's 
op 130 gram CO2 per km in 2012 levert Duitse autobezitters een CO2-reductievoordeel op 
van 100 euro per ton CO2 tussen 2008 en 2020. Voor biobrandstoffen zouden kosten voor 
CO2-reductie in 2020 daarentegen ergens tussen 132 en 322 euro per ton uitgespaarde 
CO2 liggen. zee Voor zeescheepvaart kan trager varen een besparing opleveren van naar 
schatting 28 % van de CO2-emissies en zouden de reductiekosten 0 euro per ton CO2 
bedragen. Er dient te worden benadrukt dat de exacte cijfers in grote mate afhankelijk zijn 
van verschillende parameters zoals aannamen met betrekking tot de olieprijs, het gekozen 
kortingspercentage of de effecten van zich ontwikkelende technologische kennis. 
 
Investeringen in maatregelen voor voetgangers en fietsers leveren eveneens een aantal 
bevindingen op. De kosten-batenverhouding hiervan ligt naar schatting tussen (bij 
benadering) 3 en 14 en kan, in bijzondere gevallen, zelfs oplopen tot 30 als rekening wordt 
gehouden met alle effecten (bijvoorbeeld betere gezondheid). Vanuit macro-economisch 
perspectief zou het vastleggen van CO2-emissienormen voor auto's in Duitsland het bnp in 
2020 met 30 miljard euro kunnen doen stijgen terwijl consumenten in een periode van 12 
jaar 79 miljard euro minder zouden uitgeven aan fossiele brandstoffen. Een groot deel van 
deze besparing zou echter bestaan uit lagere brandstofaccijnzen, wat vergaande gevolgen 
zou kunnen hebben vanuit het perspectief van de overheidsinkomsten. 
 
Aanbeveling  

Uit onze analyse van eco-innovaties blijkt dat een uit meerdere instrumenten bestaande 
strategie vereist is om duurzame mobiliteit te bevorderen en positieve economische 
effecten te sorteren. De drie eco-innovaties die volgens onze eigen analyse en volgens de 
respondenten van de online enquête de belangrijkste zijn, zijn het vastleggen van 
CO2-efficiëntienormen voor wegvoertuigen, de internalisering van externe kosten en de 
invoering van koolstofneutrale brandstoffen in de vervoerssector. Wat dat laatste betreft, 
wordt voor de sector van het wegvervoer e-mobiliteit voorgesteld, terwijl biobrandstoffen 
met name relevant lijken voor luchtvervoer. Die drie eco-innovaties hebben als 
gemeenschappelijk kenmerk dat ze door middel van beleidsbesluiten direct kunnen worden 
toegepast – door normen in te voeren, de hoogte van de accijnzen vast te leggen of, met 
name voor luchtvervoer, quota op te leggen voor het gebruik van biobrandstof in 
combinatie met specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's voor biobrandstoffen. 
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Dit beleidspakket creëert synergieën tussen individuele beleidslijnen en zal de lokale en 
mondiale effecten van het Europees vervoer op het milieu reduceren. Het zal de drijvende 
kracht zijn achter de verdere technologische ontwikkeling van voertuigen, motoren en 
brandstoffen en zal voor meer energiezekerheid zorgen – twee factoren die op hun beurt de 
concurrentiepositie van Europa moeten verbeteren. 
 
Een radicaler maar eveneens belangrijk beleidspakket bestaat uit de ontwikkeling van 
nieuwe concepten voor stedelijke mobiliteit: de "vijfde modus" en het bevorderen van 
visionaire steden voor voetgangers en fietsers. Ze zijn allebei gericht op stedelijke gebieden 
en beogen een gedragsverandering. Voor deze eco-innovaties moeten ook nieuwe 
technologieën worden ontwikkeld, zoals kleine elektrische stadsauto's of geharmoniseerde 
en gestandaardiseerde geïntegreerde informatie-, reserverings-, gebruiks- en 
betalingssystemen voor de vijfde modus. De EU zal hierbij een belangrijke rol moeten 
spelen met betrekking tot de standaardisering van het geïntegreerd systeem, zodat het in 
heel Europa kan worden gebruikt en we geen versplintering krijgen doordat elke regio een 
verschillende technische oplossing gebruikt. 
 
In de lijst van belangrijke eco-innovaties staat ook een ander type eco-innovatie waarvan 
de toepassing in grote mate afhankelijk is van aanpassingsprocessen in de vervoerssector. 
Voorbeelden daarvan zijn eco-rijden en operationele controlesystemen, coöperatieve 
logistiek en trimodale intermodaliteit van het vrachtvervoer. Voor dit type eco-innovatie 
lijkt directe toepassing van het beleid niet werkbaar. Beleidsmakers zouden veeleer 
kadervoorwaarden moeten creëren die nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maken 
zodat expediteurs en de vervoerssector samen belemmeringen zouden kunnen overwinnen 
en meer zouden samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren en een 
monopoliepositie te proberen op te bouwen. 
 
De economische aspecten van duurzame mobiliteit kunnen vanuit zes verschillende 
perspectieven worden beoordeeld: gebruiker, sectoraal, macro-economisch, 
maatschappelijk, verdeling, autoriteiten en overheid. Afhankelijk van het gekozen 
perspectief kan de beoordeling een ander resultaat opleveren. Het debat en de 
besluitvorming worden doorgaans gedomineerd door beoordelingen vanuit het perspectief 
van de gebruiker. Een van de redenen is dat er met betrekking tot vervoer te weinig 
onderzoeken zijn die rekening houden met macro-economische of verdelingsperspectieven 
om een volledig beeld te krijgen van de economische effecten. Voorbeelden van zulke 
onderzoeken zijn er wel met betrekking tot het klimaatbeleid en zij onderbouwen het 
concept van een "Green New Deal". Er zouden vergelijkbare onderzoeken moeten worden 
uitgevoerd naar indirecte en systemische effecten van innovaties op het gebied van het 
vervoersbeleid. 
 
Samengevat zijn de economische aspecten van duurzame mobiliteit ongetwijfeld relevant 
voor het maken van beleidskeuzen. Uit een gedegen beoordeling van de indirecte en 
langetermijneffecten van eco-innovaties op het gebied van vervoer zou blijken dat de 
langetermijnvoordelen in de meeste gevallen groter zijn dan de kortetermijnverliezen. De 
rol van de beleidsvorming bestaat er bijgevolg in om voor de juiste stimulansen te zorgen 
om eventuele kortetermijnverliezen aan te kunnen en op langere termijn de voordelen te 
plukken. 
 


