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Samenvatting

 voor de 

In dit paper is  de hand van een casestudie onderzocht hoe
elasticiteitenmodellen in staat  om lange termijn voorspellingen te  op het
gebied van mobiliteit. Uit een  is gebleken dat de meeste exogene 

 variabelen voor de lange termijn reeds lostig te voorspellen 
Dit be’invloedt de resultaten van mobiliteitsvoorspellingen negatief, aangezien deze
exogene variabelen  invoer voor elasticiteitenmodellen gebruikt  Wanneer de

 exogene invoer in het model gebruikt wordt, blijft een verschil tussen
voorspelde en werkelijke mobiliteit aanwezig. Het overgebleven verschil kan verklaard

 door verkeerde of niet volledige modelparameters en modelveronderstellingen.
Vooral (ten tijde van het opstellen van de prognose) onvoorziene ontwikkelingen spelen
een grote rol  zijn namelijk niet modelleerbaar). In het  verleden kan hierbij
gedacht  het effect van  van de OV-studentenjaarkaart
en het gebruik van een tweede auto. Naarmate de voorspellingstermijn groter wordt. 
ook de foutmarge groeien. Enerzijds bestaat momenteel de vraag of we iiberhaupt in
staat zijn om lange termijn mobiliteitsvoorspellingen te  waarbij een 
foutmarge gehanteerd kan  Anderzijds is er de vraag of uitbreiding en
differentiatie van het model, in elasticiteiten en/of variabelen. tot een afname van deze
fout zal leiden. Grotere complexiteit zal de kans op fouten (in invoerwaarden) ook weer

 toenemen.

Summary

 evaluated.  models for  long 

This paper describes a research which investigates, on the basis of a case study. how
good elasticity models are able to make long term predictions concerning mobility. The
results of an  showed that most (often social-economical) variables are
already difficult to predict for the lon, term. This has a negative influence on mobility
predictions. because these variables are used as input for elasticity models. When the
correct inputvalues are used in the model. there remains a difference in output between
the actual and the predicted mobility. The remaining difference may be caused by
wrong or incomplete modelparameters and modelassumptions. Especially (in the time
of the making of the forecasts) unexpected developments have a big influence (since it’s
not possible to model them). Examples of these developments in the recent past are the
effect of  the introduction of annual season tickets for public transport for
students and the use of a second car. As the prediction term grows. the error margin will
grow as well. On the one hand, the question remains whether we are able to predict long
term mobilityforecasts at all with an acceptable error margin. On the other hand, it
remains to be seen if expansion or differentiation of the model, in elasticity’s and/or
variables, will lead to a decrease of the error. A more complex model will increase the
chance on errors (in inputvalues).
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1 .

Het ‘magische’ jaar 3000 is in het verleden vaak gehanteerd  tijdshorizon voor prognoses,

waaronder die voor verkeer en vervoer. Gesteld kan  dat in het verleden (helaas) te

weinig aandacht is ex-post evaluaties op het gebied van

mobiliteitsvoorspellingen. Nu het jaar 2000 is aangebroken, is het zinvol om eens terug te

kijken naar die prognoses. Dit paper richt  op prognoses op het gebied van verkeer en

vervoer waarbij  elast ici tei ten gebruikt  zi jn.

De algemene vraag die in dit  paper gesteld wordt luidt   vo lg t :

“ H o e

Voor vervoersprognoses zijn invoervariabelen en veronderstellingen  die de

mobil i te i tsontwikkel ing voorspel len.  Er  kunnen n u  t w e e  deelvragen gesteld 

1 . Hoe  we  staat  te 

lndien deze raming is  te  noemen:

2 . Hoe  we in staat  te voorspellen met 

Het is  vaak lastig om te achterhalen hoe in het verleden een onderzoek uitgevoerd is .  Dit  kan

te wijten zijn  geringe documentatie, ontbrekende specifrcaties van invoer en veranderde

gegevensregistrat ie (bijvoorbeeld CBS-gegevens).  Om antwoorden op bovenstaande vragen te
kunnen geven, is gebruik gemaakt van een casestudie. Gekozen is voor een onderzoek dat in

1986 is uitgevoerd  Hierin is de mobiliteitsontwikkeling voor 2000 voorspeld, waarbij

gebruik is gemaakt van de Mobiliteitsverkenner 1.0’. Aangezien dit model  met name op

de middellange (een periode van  tot 8 jaar) richt, wordt het jaar 1991 als tussenjaar

gekozen. Ook dit jaar zal in dit paper beschouwd  Een voordeel van de

Mobiliteitsverkenner is dat de modelstructuur eenvoudig. overzichtelijk en transparant is.

 Het onderzoek dat in dit paper is beschreven, is niet gericht op een beoordeling van de

kwaliteit van de Mobiliteitsverkenner (versie  Het onderzoek met de Mobiliteitsverkenner

wordt uitsluitend gebruikt  case voor dit paper. Het programma ‘De Mobiliteitsverkenner’

is dan ook niet  gebruikt  in het  in dit  paper beschreven onderzoek
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5

Bovendien is voldoende documentatie over het model en het onderzoek aanwezig. In het

model  de ontwikkelingen weergegeven in de vorm van indexcijfers ten opzichte van

het beginjaar van de prognosetermijn. Het wordt dan ook  een marginaal model genoemd.

In het model wordt verondersteld dat er een  bestaat tussen de mobiliteit en een aantal

exogene invloedsfactoren. De verandering in mobiliteit in een bepaald jaar wordt verkregen

via een Taylorreeks benadering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elasticiteiten. In bijlage 1

 dit onderzoek en de Mobiliteitsverkenner nader toegelicht.

1 . 1

Dit paper beantwoordt eerst de twee hierboven genoemde deelvragen, waama antwoord kan

 gegeven op de algemene vraag. Om te onderzoeken hoe  we in staat  exogene

ontwikkelingen te voorspellen, vindt in hoofdstuk twee een invoeranalyse plaats. Deze

invoeranalyse  op de vergelijking tussen waarden van de  in de case  benodigde

invoervariabelen en de werkelijke waarden hiervan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3  de

hand van een elasticiteitenmodel’ (opgebouwd volgens de methodiek die in de

Mobiliteitsverkenner versie 1.0 gehanteerd is) de mobiliteit voorspeld voor 1991 en 2000. Er

wordt onderscheid gemaakt naar een aantal vervoerwijzen. Hierbij is de in werkelijkheid

opgetreden invoer gebruikt. De verschillen tussen de uitkomsten van het elasticiteitenmodel’

en de werkelijke mobiliteit geanalyseerd. Hiermee kan de tweede deelvraag

beantwoord

De relatie tussen de deelvragen is schematisch weergegeven in figuur  Een afwijking in de

mobiliteitsprognose kan veroorzaakt  door een drietal oorzaken: de invoer voor het

invoerverschi l

A
p a r a m e t e r s

model is incorrect. er zijn

verkeerde modelparameters

gehanteerd of de gehanteerde

conceptie v a n  d e  

lijkheid (de

stellingen) is niet correct. In

h o o f d s t u k  de

beantwoording van de

algemene onderzoeksvraag.

1 Schematische  onderzock
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2. Invoeranalyse

In het onderzoek dat hier als case  is,  exogene ontwikkelingen uitgedrukt in

een aantal sleutelvariabelen (invoervariabelen). De beschouwde invoervariabelen zijn:

1. De bevolkingsontwikkeling;

2. De werkgelegenheidsontwikkeling;

3. De inkomensontwikkelingo;

4. De openbaar vervoerstarieven;

5. De brandstofprijzen;

6 . De ontwikkeling van het zakelijk verkeer;

7. Het autobezit.

De bevolkingsontwikkeling wordt meegenomen omdat een  van de bevolking een

 van de mobiliteit zal genereren. Het is hierbij van  om onderscheid 

naar verschillende  aangezien elke categotie haar eigen

mobiliteitspatroon vertoont. Een hogere werkgelegenheid resulteert in een  van de

mobiliteit. Bij deze variabele moet rekening  gehouden met de ontwikkeling in

deeltijdwerkers, aangezien deze een ander mobiliteitspatroon hebben dan voltijdwerkers. Het

looninkomen is onderzocht aangezien deze variabele evenredig wordt verondersteld met

mobiliteit. Hetzelfde  voor de ontwikkelin g van het zakelijk verkeer. Een

openbaar vervoerstarieven zal de mobiliteit in het openbaar vervoer  afnemen. Deze

variabele zal weinig tot geen invloed op de overige vervoerwijzen hebben. Een  van

brandstofprijzen zal een afname van de mobiliteit van het autoverkeer tot gevolg hebben.

Voor de overige vervoerwijzen  deze  toenemen. Door toennme in het autobezit zal

de automobiliteit toenemen. maar voor de  zal deze dalen.

In  hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de gebrnikte waarden de invoervariabelen

overeenkomen met de werkelijke waarden. Een aantal invoervariabelen wordt beschreven

de hand van scenario’s, aangezien bij deze variabelen sprake is van een grote mate van

(economische) onzekerheid. De scenario’s zijn in bijlage 1 zijn beschreven. De feitelijke

ontwikkelingen zijn achterhaald door gebruik te  van verschillende publicaties van het

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). In het vervolg van dit hoofdstuk  de in

werkelijkbeid opgetreden waarden voor deze  in  en grafieken weergegeven

en vergeleken met de waarden die in de case gehanteerd zijn.
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2.1 Bevolkingsontwikkel ing

De resultaten van de vergelijking  in  weergegeven. Hec  dat de

bevolking in de modelinvoer (behorende bij de case) te laag is ingeschat. De werkelijke groei

overtreft de verwachting met bijna 5% in 2000. Uitgesplitst naar leeftijdgroep  dit het

volgende beeld op. De bevolking tot en met 14 jaar is zowel in 1991 als in 2000 veel groter

dan verwacht. In 2000 is de bevolking in deze leeftijdsgroep bijna 14% groter dan voorspeld.

Ook de bevolking van 15 tot en met 24 jaar is groter dan in de prognoses is aangegeven (in

2000 meer dan 6%). Hetzelfde geldt voor de bevolking van 25 tot en met 44 jaar (in 2000 is

deze ruim 5% groter dan voorspeld). Voor de leeftijdsgroep van 4.5 tot en met 64 jaar komen

de voorspellingen  overeen met de in werkelijkheid opgetreden waarden. Voor de

bevolking ouder dan 65 jaar zijn de in werkelijkheid opgetreden waarden  lager dan

voorspeld (in 2000 werd deze waarde ongeveer 2% hoger ingeschat).

leeftijds- 0- 14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar totaal

1991 -0.9%

2000 -1.8%

 A f w w i j k i n g s p e r c e n t a g e  w e r k e l i j k h e i d   mode l  naar  j aa r  en  

2.2 Werkgelegenheidsontwikkel ing

In de case wordt gebruik gemaakt van gegevens over werkgelegenheid in arbeidsjaren en het

1991 1 9 9 4 1 9 9 7

 h o o g
,
- - A - m o d e l 1  m o d e l

aandeel deeltijdwerkers. De

ontwikkeling in het aantal

werkzame komt aardig

overeen mer die volgens

modelscenario  hoog’ Van

 i s  n a m e l i j k   d e

relatieve ontwikkeling in

werkgelegenheid.

Figuur 2 
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De ontwikkeling in deeltijdarbeiders is  gegaan dan voorspeld. De sterke groei op het

gebied van deeltijdarbeid kan

wellicht verklaard  door

de grotere arbeidsparticipatie van

de vrouw en de stimulering van

deeltijdarbeid

1985 1988 1 9 9 1 1994 1997

 2

2 . 3 lnkomensontwikkel ing

De

Figuur 3  deeltijdarbeid

werkelijke ontwikkeling van het looninkomen komt vrij  overeen met de

1985 1988 1 9 9 1 1994 1997

 model hoog

-A- model

voorspellingen van het ‘hoge’

scenario. Voor 2000 is het

looninkomen (cumulatief gezien)

slechts enkele procenten hoger

dan voorspeld in het ‘hoge’

scenario. Het  scenario

b e s c h r i j f t  d e werkelij ke

 dus 

Figuur 4 Looninkomen 

(1985

2 . 4 Openvaar vervoerstarieven

Om een  te  van het treintarief in een bepaald jaar, is aangenomen dat de prijs

van een  (de maximumprijs voor een dagretour, tweede  geen

 voor  pet-soon een  beeld van het treintarief geeft.  prijsindicatie  het

openbaar streek- en stadsvervoer is het tarief van een  vol tarief aangehouden

de verschillende
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Het blijkt dat de nominale treintarieven in werkelijkheid veel sterker zijn gestegen dan in het

model is aangehouden. Tot 1991 is sprake van een zeer lichte stijging of zelfs een daling van

Treintarieven  de treintarieven (minder dan de

jaarlijkse groei van 1.25% die in

 p r i j z e n  

het model gehanteerd is). Na deze

1985 1988 1991 1994 1997 2000
Figuur 5 Tremtarieven (cumulatief)

 werkeli jkheid  = 

De nominale tarieven voor het streek- en stadsvervoer zijn in werkelijkheid ook sterker

gestegen dan in het model is verondersteld. Tot 1991 beschreef de modelinvoer de in

150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%

1985 1988 1991 1997 2000

werkelijkheid opgetreden

ontwikkeling vrij aardig (zij het

dat het model iets  de lage

kant zat), maar  dit jaar zijn de

tarieven in werkelijkheid veel

sterker gestegen.

Figuur 6 

(1985 = 100)

Brandstofprijzen

Om tot een gemiddelde brandstofprijs te komen, zijn verschillende wegingen toegepast op

basis van het brandstofverbruik van het personenautopark en binnenlandse afzetgegevens. Na

een sterke val van de brandstofptijzen halverwege de  80 is de  voor brandstof

explosief gestegen.  het ‘hoogste’ modelscenario zit ruim 1% onder de gemiddelde

prijsontwikkeling per jaar. De gemiddelde brandstofprijs was in 198.5 fl  en is gestegen

tot  fl 2.08 in 2000.
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220

1 9 9 4 1 9 9 7

 m o d e l  h o o g  b

--A- model hoog  b

2 . 6  verkeer

Figuur 7 Ontwikkeling

b r a n d s t o f p r i j s

De omvang van het verkeer met bet motief zaken hangt in sterke mate af van de economische

NNI

200% ,

198.5 1 9 8 8 1991 1 9 9 4 1 9 9 7

bedrijvigheid in een gebied. In

het model wordt verondersteld

dat de groei in het zakelijk

verkeer gekoppeld kan

 d e   i n  h e t

 nationaal 

(NNI).
 h o o g

-A- model Figuur 8 Ontwikkeling NNI  100)

De werkelijke ontwikkeling van het  nationaal  blijft tussen de grenzen van

de voorspellingen van het ‘hoge’ en het  scenario. De grenzen (een jaarlijkse groei van

respectievelijk 4% en  zijn vrij extreem. waardoor het niet opmerkelijk is te noemen dat

de werkelijke groei binnen deze grenzen 
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Autobezit

2 . 7 Autobez i t

Het autobezit is sterker gestegen (51.1% in 2000) dan zelfs in het ‘hoge’ scenario is voorzien.

Een mogelijke verklaring voor de

in autobezit  is de

toegenomen welvaart: hogere

 e n bet gestegen

gemiddeld aantal werkenden in

een gezin 

 werkelijkheid  model hoog I
 model laag 1 en 2 I

Figuur 9

2.8  invoeranalyse

De belangrijkste resultaten uit de invoeranalyse  in tabel 2 samengevat. De werkelijke

ontwikkehngen in de exogene variabelen wordt vergeleken met de waarden die in de case

gehanteerd zijn. Aangezien voor een aantal variabelen onderscheid wordt gemaakt naar

verschillende scenario’s (met bijbehorende varianten). wordt bij deze samenvatting uitgegaan

van het hoge scenario (variant c)

variabele  1991  2000 variabele 1991 2000

 (tot)
I I I I

1.67~ + OV-tarieven (bus) t 17.9
werkgelegenheid brandstofprijs + 19.4

looninkomen + + 2.7 zakelijk verkeer  15.4

OV-tarieven (trein)  23.2 autobezit  7.7 + 6.0

 2 Afwijking  werkelijke  per variabele 

Uit deze tabel blijkt dat de afwijkingen voor 2000 in het algemeen groter zijn dan voor 1991.

Geconcludeerd kan  dat exogene variabelen voor een langere  moeilijker te

voorspellen zijn.
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3. Mobiliteitsberekeningen
Om mobiliteitsprognoses te berekenen wordt gebruik gemaakt van 

waarbij de  enerzijds bestaan uit een direct effect en anderzijds uit een indirect effect,
dat veroorzaakt wordt door substitutie- en complementariteiteffecten in  tot andere

vervoerwijzen. Voor de berekeningen  de volgende invoergegevens 

de vervoersprestaties per vervoerwijze in het basisjaar;

de werkelijke ontwikkelingen in de benodigde (exogene) variabelen’;

informatie over de waarden van modelparameters  elast ici tei ten).

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de mobiliteitsprognoses zijn wanneer de correcte

waarden van de exogene variabelen  ingevoerd (welke in hoofdstuk 2 zijn

achterhaald). Indien de correcte invoerwaarden voor het elasticiteitenmodel’ (dat in bijlage 2
is beschreven) gehanteerd  dan zal de prognose  bij  de werkelijke waarden van

de mobi l i te i t   l iggen. Het resultaat van deze rekenstap is weergegeven in onderstaande

 De wijze waarop deze waarden zijn achterhaald zijn. is beschreven in 

bevol-  inko- OV-  brand serv . zak. auto- totaal modal

king gel . men n iv . bezit split

ven p r i j s keer

autobestuurder 0 -7  0  50

autopassagier 0 -7 0  -6  27

trein 0 +1 7

streekvervoer -2  +1 0  3

stadsvervoer  -2 0  -9 2

fiets  -5  0  0 0  -6  11

totaal  0 -4 0 100
I

 3 Berekening totaaleffecten 

 Aangezien voor de invoervariabele ‘serviceniveau openbaar vervoer’ geen werkelijke invoer
kon  achterhaald, is een aanname gehanteerd conform de casestudie 

 De variabele ‘serviceniveau openbaar vervoer’ is bij de invoeranalyse buiten beschouwing

gelaten omdat geen vergeli jking met de werkeli jke invoer plaats  kon vinden
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Opvallend is de  invloed van de variabele  bij de vervoerwijze stadsvervoer (10

indexpunten). Dit kan  doordat in het elasticiteitenmodel

wordt dat voor deze vervoerwijze geen substitutie met de auto plaatsvindt.

Uit tabel 3 blijkt dat de resultaten van het elasticiteitenmodel voor een aantal vervoerwijzen

erg gevoelig zijn voor bepaalde variabelen. Bij de vervoerwijze autobestuurder speelt de

variabele autobezit bijvoorbeeld een relatief grote rol in de totaaluitkomst. In de invoeranalyse

is pebleken dat het  is om de invoerwaarden voor deze variabele  in te schatten,

waardoor deze afwijkingen in invoer sterk doorwerken in de mobiliteit. Voor de vervoerwijze

fiets speelt de variabele brandstofprijzen een relatief grote rol. Ook deze invoervariabele bleek

zeer  voorspellen, waardoor de fout in invoerwaarden de mobiliteit sterk 

Nu de mobiliteitspropnose bekend is, wordt deze vergeleken met de werkelijke mobiliteit

(welke in [1] is achterhaald). De resultaten staan in de figuren 10 en 11. Opgemerkt moer

 dat alleen de vervoerwijzen autobestuurder.  en fiets en de  mobiliteit

onderzocht zijn De vervoerwijzen met betrekking tot het openbaar vervoer zijn buiten

beschouwing gelaten. aangezien bij het CBS niet hetzelfde onderscheid wordt gemaakt als in

het elasticiteitenmodel.

Uit figuur  blijkt dat in 1991 de werkelijke mobiliteitstoename voor autobestuurder iets

Mobiliteitsvergeli jking 1991

160

autobestuurder

 ke 
 voorsaellina  model’ met 

lager is dan voorspeld. Voor

autopassagier en fiets geldt het

tegenovergestelde. Hierbij is het

verschil in de voorspelling en de

werkelij ke voor

vervoerwijze fiets relatief gezien

h e t  g r o o t s t .  D e  

ontwikkeling

wijzen (totaal) is ook groter dan

voorspeld (bijna een kwart).

 10 

 = 100)
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Voor 2000 geldt dat de ontwikkeling van de mobiliteit voor de autobestuurder  overschar

Mobiliteitsvergelijking 2000

160

140

120

100

4 0

2 0

0

156

autobestuurder

 

 model’ met 

11

(1985 = 100)

(factor 2) is door het model. De

belangrijkste invloedsvariabele

hierin is het autobezit (21%. zie

tabel 3). In werkelijkheid is

autobezit toegenomen. Uit

analyse van OVG (Onderzoek

Verplaatsings Gedrag)-data 

blijkt  dat het gemiddeld

aantal  per huishouden is

toegenomen. Het is niet logisch

om  nemen dat een ‘tweede

auto’ net zoveel kilometers maakt

als een ‘eerste auto’. In het model

wordt hierin geen onderscheid

gemaakt en w o r d t  d e  

vervoerprestatie  autobestuurder daarom overschat. De mobiliteit voor de vervoerwijze

autopassagier is ruim onderschat (factor 2). Het verschil kan deels verklaard  door bet

in werkelijkheid toegenomen aantal autopassagiers ten gevolge van carpoolen

carpoolen door overheid). Daamaast wordt in het model verondersteld dat autopassagiers op

gelijke wijze reageren op brandstofprijswijzigingen als autobestuurders. Dit zal in

werkelijkheid minder bet geval zijn. Autopassagiers delen immers de kosten met de

autobestuurder waardoor de prijs minder van invloed zal zijn. De voorspelling voor de

vervoerwijze  is in het model enigszins  laag ingeschat. De voorspelling van de 

mobiliteit (wat een gewogen sommering is van de mobiliteit van alle vervoerwijzen) is in

2000 hoger dan de werkelijkheid. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het relatief grote

aandeel van de vervoerwijze autobestuurder in het  (modal split waarde van 50%. zie

tabel 3). En  de mobiliteit van de autobestuurder is in de herberekening ruim overschat,

zoals hierboven is aangegeven.

Geconcludeerd kan  dat de mobiliteit voor 2000  voorspeld kan 

met het elasticiteitenmodel dan voor 1991. De afwijkingen met de werkelijkheid zijn voor

1991 kleiner.
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4.

Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat het voor de meeste variabelen lastig is om een goede

voorspelling voor de lange termijn te  De sociaal-economische situatie op lange

termijn is dus moeilijk te voorspellen. Wil men  voorspellingen op lange termijn 

dan zullen foutmarges groter  naarmate de voorspellingstermijn groter  Goede

voorbeelden hierbij zijn de ontwikkelin g in bevolkingsomvang en  (zie tabel 1

en figuur 7).  Hiermee is de eerste deelvraag beantwoord.

Er zijn variabelen  te wijzen waar de uitkomsten van het elasticiteitenmodel (per

vervoerwijze ) relatief erg gevoelig voor zijn.  Indien voor deze variabelen een grote afwijking

in invoerwaarden  te bestaan. dan zal deze afwijking sterk doorwerken in de

modelui tkomsten .

Ook indien de juiste invoer voorspeld  zijn en in het elasticiteitenmodel’ ingevoerd zou

zijn. blijkt dat een verschil aanwezig is  voorspelde en werkelijke mobiliteit. Mogelijke

oorzaken hiervoor zijn in hoofdstuk 3 aangegeven. Dit verschil is overigens  kleiner dan

berekend met de voorspelde (in de case gebruikte en achteraf foutieve) modelinvoer  Het

verschil is ook hier groter naarmate de voorspellingstermijn groter wordt. Dit verschil kan.

 reeds aangegeven in figuur  veroorzaakt  door foutieve elasticitietswaarden en

 modelveronderstel l ingen.

Een elasticiteit is een aggregate verandering. De componenten waaruit de waarde van de

elast ic i te i t  is  opgebouwd wijzigen in  de loop der  t i jd .  Bi j  de  van de waarden voor de

elasticiteiten is het van  om de volgende  te bezien die de omvang van een

elastici tei t  bepalen.   van deze  is  het  bestaan van subst i tut iemogel i jkheden indien
altematieven voor de reiziger aanwezig zijn.  Oak bestaan er verschillen in elasticiteiten tussen

motieven. Verder hangt de hoogte van de elastici tei t   met de lengte van de verplaatsing.

Daarnaast is het van  onderscheid te  naar regio (platteland, stedelijke gebieden

en de grote steden). Ook de soort termijn (lang of  bei’nvloedt de waarde van de

elasticiteit. Tenslotte speelt de mobiliteitsindicator (kilometrage, verplaatsingen,

brandstofconsumptie, vervoerwijzeaandeel etc.) een rol  Geconcludeerd kan  dat

het wenselijk  zijn om het elasticiteitenmodel uit te breiden met meer verschillende

soorten elast ici tei ten die toegespits t  zi jn op bovenstaande factoren.
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Wat betreft de modelveronderstellingen kan het volgende opgemerkt. Op de lange

termijn is het veelal niet mogelijk bepaalde ontwikkelingen te voorzien. In het vorige

hoofdstuk is een aantal van deze ontwikkelingen aangegeven voor de periode

Verondersteld wordt dat nieuwe lange termijnvoorspellingen soortgelijke problemen

ondervinden. Daamaast  het mogelijk zijn om in het elasticiteitenmodel  variabelen

op te nemen. Hierdoor wordt het model  waardoor de fout in het model (E,) kleiner

wordt.  door het toevoegen van variabelen ontstaan meer onzekerheden (en dus

complexiteit

 Etot

 12  in fout

complexiteit

mogelijke fouten) in de invoerwaarden

 In figuur 12 is te zien dat een

bepaald optimum bestaat  de fout in

het model en de fout in de invoerwaarden.

De  fout  heeft bij een bepaalde

complexiteit een bepaald minimum

Het is daarom nog maar de vraag of

uitbreiding van het model. in elasticiteiten

en/of variabelen, en dus een  van

de complexiteit, tot een afname van de

fout leidt.

Geconcludeerd kan  dat mobiliteitsvoorspeilingen voor de lange  op basis

van elasticiteitenmodellen te  over laten. Dit komt niet  de moeilijk

voorspelbare invoergegevens, maar ook door  ontwikkelingen (op de lange

termijn)  en beperkingen in e las t ic i te i tenmodel len.

Nawoord

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van een Capita  Verkeer en Vervoer

 de Universiteit Twente, opleiding Civiele  Management, sectie Verkeer en

Vervoer. Onze dank gaat uit naar Prof. Dr.  M.F.A.M. van Maarseveen en Drs. Ing. 

Tutert die  de sectie Verkeer en Vervoer werkzaam zijn.
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BIJLAGE 1. Achtergrond Mobiliteitsverkenner

Halverwege de  80 vertoonde de mobili tei t  van de Nederlandse bevolking een groei .  Een

verklaring hiervoor werd gezocht in de economische oplevin,, die vooral in 1985 is ingezet.

Dit  was desti jds (mede) aanleiding voor de Dienst  Verkeerskunde van Rijkswaterstaat  om 

de Verkeers- en Vervoersgroep van  opdracht te geven tot het opstellen van

mobil i te i tsprognoses voor  de komende 15  De prognoses moesten inzicht verschaffen in

de mogelijk te verwachten ontwikkelingen in het  personenautoverkeer alsmede de
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ontwikkelingen op het hoofdwegennet. Ook bestond er behoefte  prognoses met

betrekking tot het fietsverkeer. In de voor de prognoses benodigde vooruitberekeningen voor

de mobiliteitsontwikkelingen in Nederland in de periode 19852000 bij verschillende

economische scenario’s is gebruik gemaakt van de eerste versie van het computermodel “De

Mobiliteitsverkenner” (versie 1.0). De Mobiliteitsverkenner beoogt inzicht te verschaffen in

mobiliteitsontwikkelingen op landelijk niveau. Het model is destijds ontwikkeld door  in

opdracht van het Projectbureau voor Integrale Verkeers- en Vervoerstudies van het Ministerie

van Verkeer en Waterstaat. Hoewel het model  is opgezet voor korte termijn

prognoses, behoort ook toepassing van  model op de wat langere termijn tot de

mogelijkheden. De resultaten van de vooruitberekeningen  dan evenwel een

karakter.

Scenario’s
Gezien de grote onzekerheden die met betrekking tot de toekomstige economische

ontwikkelingen bestaan, is voor wat betreft de sociaal-economische invoergegevens bij de

vooruitberekeningeo in de Mobiliteitsverkenner uitgegaan van een  min of meer

extreme economische scenario’s, Deze zijn destijds gebaseerd op gegevens van het Centraal

Planbureau (CPB). De scenario’s zijn het hoge (een sterke groei van de  van 4% per

jaar) en het lage scenario (met een geringe groei van  Het lage scenario is opgesplitst

in 2 varianten (laag 1 en laag 2). wnarbij scenario laag 2 betrekking heeft op een groei van het

aandeel deeltijdwerkers van 33% in het jaar 2000. Bij de scenario’s hoog en laag 1 wordt

uitgegaan van 28%. Binnen de hoge en lage scenario’s is vervolgens een aantal varianten (a, b

en  onderscheiden die betrekking hebben op de brandstofprijsontwikkeling.

BIJLAGE 2. Elasticiteitenmodel

Het elasticiteitenmodel dat in dit paper gebruikt is, is gebaseerd is op het onderzoeksrapport

van de Mobiliteitsverkenner versie 1.0 (welke in dit paper als case is gebruikt). Hieronder

wordt per  aangegeven op welke wijze in het elasticiteitenmodel verondersteld wordt

dat veranderingen in waarden  deze variabelen de mobiliteit bei’nvloeden.

Bevolking

 = 

waarbij:  =  + 
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de wijziging in de vervoersprestaties in jaar  ten opzichte van jaar t als gevolg

van het demografisch effect

= vervoerwijze; j = motief  0 voor j = zaken)

de vervoersprestatie per  per dag in bevolkingscategorie k in het jaar t

= autobezit; NAB = niet-autobezit

= autobezit in bevolkingscategorie k in het basisjaar

= bevolkingsomvang  k in jaar t

Werkgelegenheid

 M,,(t) =  W(t)  : voor j = werken

waarbij:  = [I-  . 

= het aantal werkzame  in jaar t

het verwacht aantal werkenden in jaar  =  W(t): met
 =

k  leeftijdscategorieen  15 jaar (waarbij B(t) = de bevolking in jaar t)

AD,(t) = correctiefactor voor ontwikkelingen in deeltijdarbeid

AD(t) =
 aantal werkdagen per week van in deeltijd werkenden in de 

 dagen per week’ in jaar t

DM(t) =
percentage werkenden in deeltijd in de  ‘minder dagen per week’ in

jaar t ten opzichte van het totaal aantal werkenden

 +  *  *  Ink(t))

 de wijziging in de vervoersprestaties in jaar  ten opzichte van jaar t

 de  elasticiteit van (de mobiliteit van) de vervoerwijze

de  (of  van de mobiliteit van vervoerwijze de

mobiliteit van vervoerwijze i bij wijzigingen in bet 

Ink (t) = het  vrij beschikbare persoonlijk  in jaar t

de vervoerwijzen stadsverkeer en fiets geldt de volgende relatie:

 =   +   *  +   * 

*  Ink(t))
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Openbaar vervoerstarieven

 * P  * 

 de wijziging in de vervoersprestaties in jaar t+l ten opzichte van jaar

 de directe elasticiteit van (de mobiliteit van) de vervoerwijze

= het aandeel van kaartsoort y in de desbetreffende vorm van openbaar vervoer

Tar = het tarief van kaartsoort y in jaar t

Brandstofprijzen

 M!,(t)) =  +  *  Bra(t))

 de wijziging in de vervoersprestaties in jaar t+l ten opzichte van jaar t

 de directe elasticiteit van (de mobiliteit van) de vervoerwijze

de  (of kruis-)elasticiteit van de mobiliteit van vervoerwijze v op de

mobiliteit van vervoerwijze i bij wijzigingen in de brandstofprijs

Bra (t) = de  brandstofprijs in jaar t

Zakelijk verkeer (NNI)

 (ARNI(t) 

 =
de wijziging in de vervoersprestaties in jaar t+l ten opzichte van jaar t bij

wijziging in het 

= het  nationaal  in jaar 

Autobezit

 =  * 

 =
de wijziging in de vervoersprestaties in jaar  ten opzichte van jaar  bij

wijziging in het autobezit

 =
het autobezit in jaar t+l:  = het autobezit in jaar  (het basisjaar); A(t) = bet

autobezit in jaar 

 =
de vervoersprestatie per  per dag van autobezitters met vervoerwijze i en

motief j in het basisjaar;  =  niet-autobezitters

= de omvang van de bevolking in jaar  B(t) = de bevolkingsomvang in jaar t
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