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Strijd 
der 
lijSt-
trekkerS 

Het Kampioen 
Mobiliteitsdebat 2010

De Kampioen organiseerde het eerste grote lijsttrekkersdebat voor de 
verkiezingen van 9 juni. Onder leiding van Kampioen-columnist en politiek 
verslaggever Frits Wester debatteerden acht lijsttrekkers over de belang-
rijkste mobiliteitsonderwerpen. 

De eerste krachtmeting van lijsttrekkers 

in aanloop naar de Kamerverkiezingen, 

dat was het Kampioen Mobiliteitsdebat. 

En dat ging niet ongemerkt voorbij in 

het perscentrum Nieuwspoort in de 

Tweede Kamer, waar het debat werd 

gehouden. Tijdens het debat drongen 

journalisten en cameraploegen de zaal 

binnen. Frits Wester ging onverstoor-

baar verder. Helaas waren Geert 

Wilders (PVV), Job Cohen (PvdA) en 

Marianne Thieme (Partij voor de 

Dieren) verhinderd. In het publiek veel 

ANWB-leden. Die konden voor het 

debat stellingen aanleveren, waarvan er 

één is uitgekozen. De volgende stellin-

gen zijn behandeld:

1 Meer geld naar de aanleg en het 

onderhoud van wegen.

2 Deze stelling werd aangedragen 

door ANWB-lid Cees van den Berg 

uit Egmond:  Bereikbaarheidsproblemen 

oplossen door bedrijven verplicht te 

stellen thuiswerken en flexibele werktij-

den in te voeren.

3 In 2020 rijdt heel Nederland 

elektrisch.

4 Binnen de komende kabinetsperi-

ode raken binnensteden onbereik-

baar, als je niet efficiënt kunt overstappen 

van de auto op het openbaar vervoer.
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Mark Rutte (VVD): ‘Ja. We moeten prio-

riteiten stellen. De VVD wil € 500 miljoen 

extra naar de wegen en het spoor. Hardwer-

kend Nederland rijdt over die wegen. Wil je 

de logistieke functie van Nederland versterken 

dan zul je ook moeten investeren in wegen, en 

in spoor, en in waterwegen.’ 

Halsema (GroenLinks): ‘Het stoere 

VVD-plan voor extra wegen van een half 

miljard leidt tot om en nabij één kilometer 

weg. Dat stelt niet zoveel voor. GroenLinks 

bezuinigt € 2,3 miljard op de aanleg van 

wegen, en investeert daarnaast € 1 miljard 

in het openbaar vervoer. Laat ik iedereen 

uit de droom helpen die denkt dat de ko-

mende jaren veel geld naar wegen gaat: dat 

geld is er niet. Wij vinden dat de files aan-

gepakt moeten worden, uit economisch en 

milieubelang. Daarvoor zijn we voorstan-

der van de kilometerheffing.’ 

Rita Verdonk (ToN): ‘Wij willen de BPM 

en de wegenbelasting afschaffen. De accijns op 

benzine kan omhoog, en daaruit kan de aanleg 

van nieuwe wegen betaald worden. Want van 

de € 13 miljard  die automobilisten nu betalen, 

gaat € 9 miljard naar de algemene middelen.’

Alexander Pechtold (D66): ‘Wat mij het 

meest opvalt, is dat sinds het vorige debat van 

de Kampioen, vier jaar geleden, allerlei partij-

en van mening zijn veranderd over de kilome-

terprijs. Want vier jaar geleden zei Mark Rutte 

nog dat de kilometerprijs dé oplossing was.’ 

Rutte: ‘Volgens mij werkt de kilometerhef-

fing niet. In Duitsland is een systeem voor be-

lasting van vrachtwagens ingevoerd: de kosten 

daarvan zijn gigantisch. Ik pleit voor een én-

én-én-systeem: meer wegen, meer flexwerken, 

meer kantoren naast stations.’

Frits Wester: ‘Mijnheer Balkenende, wat 

vindt u van de veranderde opstelling van de 

VVD?’

Jan-Peter Balkenende (CDA): ‘Als je 

vier jaar geleden zegt: er moet kilometerhef-

fing komen, en je zegt nu…iets anders, dan 

kun je zeggen dat er iets is veranderd.’ 

Pechtold: ‘Normaal zegt u dan: u draait en 

u bent niet eerlijk.’ 

Balkenende: ‘Ja, maar ik heb nu met de 

heer Rutte te maken.’ (Hilariteit) ‘Kijk, het 

uitgangspunt is dat je een overgang krijgt van 

het belasten van de auto naar het belasten van 

het gebruik. Hoe je dat doet is een kwestie van 

systeem. Kilometerheffing, daar is veel voor te 

zeggen, maar de spitsheffing willen we niet. 

Dat sluit naadloos aan bij wat de achterban 

van de ANWB wil. In het kabinet is gekozen 

voor een systeem mét spitsheffing. Maar als er 

geen draagvlak is, moet je het niet doen.’ 

Wester: Zegt u dus eigenlijk dat de spits-

heffing u is opgedrongen door uw coalitiepart-

ners PvdA en CU?’ 

Balkenende: ‘In een kabinet maak je 

compromissen, en we hadden daar duidelijk 

verschillende opvattingen over.’ 

Rouvoet, verbeten: ‘Ik heb een vraag 

aan Balkenende. De kilometerheffing is om 

zeep geholpen door de Kamerfractie van het 

CDA. Ik kom de kilometerheffing in het pro-

gramma van uw partij niet tegen, wel het prin-

cipe ‘betalen naar gebruik’. Dat sluit wonder-

wel aan bij de mening van ANWB-leden, maar 

ook zij hebben recht te weten wat u wilt. U 

hebt twee mogelijkheden: óf de kilometerhef-

fing, óf tolpoorten. Als u beiden niet wilt moet 

u € 7 miljard uitrekken voor meer asfalt.’ 

Balkenende: ‘Tolpoorten: no way. Dat 

gaan we niet doen. Er zijn nog andere moge-

lijkheden: extra accijns op de brandstof, of 

eens per jaar afrekenen op je kilometerstand.’ 

Rouvoet: ‘Ik vind het antwoord van Bal-

kenende dubbel. Ik doe een appel op het 

CDA: zet niet gemakshalve vanwege een 

sentiment tegen het spitstarief dit systeem 

aan de dijk.’ 

Frits Wester leidt het debat. ‘Wegenbelasting afschaffen.’ Het eerste grote debat.

‘Én-én-én-systeem.’

‘Tolpoorten: no way.’ Veel geïnteresseerde ANWB-leden. 

‘Geld voor wegen is er niet.’

Hoofdredacteur Lodewijks.

stelling 1: Meer geld naar wegen.

Balkenende: ‘Bedrijven hebben een grote 

verantwoordelijkheid op dit terrein. Maar ik wil 

niet de keuze maken om bedrijven te verplich-

ten thuiswerken en flexibele werktijden moge-

lijk te maken. De organisatie van het werk kun-

nen bedrijven goed zelf.’ 

Halsema: ‘Dit voorstel lijkt mij juist heel 

verstandig. Mijn collega Ineke van Gent 

(GroenLinks, red.) heeft een wetsvoorstel in-

gediend om een recht op thuiswerken te in-

troduceren. Werknemersrechten worden zo 

versterkt, zonder dat het tot een plicht leidt. 

Bedrijven moeten ook nadenken over de 

plaatsing van hun kantoren.’ 

Rouvoet: ‘Als je de overdrachtsbelasting af-

schaft zoals wij voorstellen, is het makkelijker 

om te verhuizen en gaan mensen dichter bij 

hun werk wonen. Alles wat uit werkgevers en 

werknemers zelf komt is vele malen produc-

tiever dan als je met een wettelijk recht of 

plicht komt, dat hebben we niet nodig.’ 

Rutte: ‘Ik hoor hier veel staatsdirigisme. De 

overheid heeft al te veel naar zich toegetrok-

ken, en wil ook nog dit oplossen. Mensen zijn 

niet gek: werknemers willen niet in de file 

staan, en werkgevers ook niet, dus laat dat aan 

hen over.’ 

stelling 2: Bereikbaarheidsproblemen worden 
opgelost door bedrijven verplicht te stellen thuis- 
werken en flexibele werktijden in te voeren. 
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ANWB-leden op de eerste rij.
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debAt in een nOtendOp 
• CDA: geen spitsheffing - extra accijns of afrekenen op je kilometerstand -   
 geen tolpoorten 
• GroenLinks: vervuilende auto’s duurder - recht op thuiswerken - € 1 miljard   
 naar OV - voor kilometerheffing - bezuinigen op wegen
• VVD: € 500 miljoen naar wegen en spoor - geen kilometerheffing -  
 kernenergie voor elektrische auto’s 
• D66: duidelijke afspraken maken over elektrische auto’s - verbeter aanslui- 
 tingen op OV - meer elektrische oplaadpunten - voor kilometerheffing
• ToN: BPM en wegenbelasting afschaffen - accijns op benzine omhoog - accijns  
 naar aanleg nieuwe wegen 
• Christen Unie: overdrachtsbelasting afschaffen - voor kilometerheffing 
• SP: meer transferia - meer elektrische oplaadpunten 
• SGP: investeer in fietsenstallingen en parkeerterreinen bij stations 

‘Elektrisch rijden? Vooral in steden.’

Bedankt voor een mooi debat.Even centraal.

Perscentrum Nieuwspoort. Pechtold en Halsema.Veel aandacht van de pers. ‘Kantoren bij stations.’‘Ook binnenvaart is belangrijk.’
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Halsema: ‘Dat zou fantastisch zijn. Maar je 

moet ook stimuleren dat de industrie en con-

sumenten de overstap maken. Elektrische au-

to’s moeten goedkoper worden, en daar mag 

tegenover staan dat vervuilende auto’s duur-

der worden.’ 

Emile Roemer (SP): ‘We moeten realis-

tisch zijn: de techniek is op dit moment nog 

niet ver genoeg. Vooral in het stadsverkeer zou 

elektrisch rijden toepasbaar zijn, bijvoorbeeld 

bij taxibedrijven. Zet bijvoorbeeld bij taxi-

standplaatsen oplaadpunten neer.’ 

Verdonk: ‘Iedereen heeft het alsmaar over 

elektrische auto’s, maar waterstofauto’s zijn 

veel schoner, en maken veel meer kans. Laten 

we daar nou eens op doorgaan.’ 

Balkenende: ‘We moeten eerlijk zijn en 

ons afvragen: komt die elektriciteit waar die 

auto’s op gaan rijden uit kolencentrales of van 

je zonnecellen op je carport?’ 

Rutte: ‘Goed punt. Een elektrische auto in 

Duitsland vervuilt meer dan een benzineauto, 

omdat die stroom wordt opgewekt in kolen-

centrales. Een elektrische auto in Frankrijk 

vervuilt minder dan een benzineauto, omdat 

die stroom uit een kerncentrale komt. Wij wil-

len investeren in kernenergie en alternatieve 

energie. Als je die goede investering zou doen 

zouden elektrische auto’s iets toevoegen.’ 

Pechtold: ‘We worden al analyserend inge-

haald. De Amerikaanse staat Californië ver-

plicht het gewoon. Ik pleit ervoor dat we veel 

meer doen om oplaadpunten te bouwen. Ne-

gentig procent rijdt dagelijks minder dan 150 

kilometer, terwijl de accu’s van de huidige 

elektrische auto’s 200 km aankunnen.’

Pechtold: ‘Dat klopt. Veel mensen gebrui-

ken inmiddels én de auto én het openbaar ver-

voer. Ik zelf ook. Ik ga met de auto naar station 

Ede-Wageningen, maar daar moet ik dan in 

een modderpoel parkeren.’ 

Roemer: ‘Ja, er moeten transferia komen, 

waarna mensen gratis met het OV de stad 

inkomen.’ 

Frits Wester: ‘Gratis? Dat bestaat niet…’ 

Roemer: ‘Dat moeten we met elkaar beta-

len. Als al die auto’s niet de stad in hoeven, 

bespaar je miljarden.’ 

Cees van der Staaij (SGP): ‘Als je al-

leen een antiautobeleid voert in steden krijg je 

een ramp. Als je openbaar vervoer niet ziet zit-

ten, sla je ook een verkeerde weg in. Je moet 

investeren in fietsenstallingen en parkeerter-

reinen bij openbaar vervoer, zodat de bereik-

baarheid op alle fronten beter wordt. 

Rutte: ‘Ik heb gepleit voor kantoren bij stati-

ons, transferia, goede voorzieningen voor de 

fiets: het ziet ernaar uit dat we het hier vrese-

lijk met elkaar over eens zijn.’ 

Extra! Wat vond Frits Wester van het debat, 

wat zeiden de ANWB-leden en hoe was de 

sfeer? Kijk voor een filmpje op iKampioen.nl

stelling 3: In 2020 rijdt heel Nederland elektrisch. stelling 4: De binnensteden worden onbereik-
baar als je niet efficiënt kunt overstappen van 
de auto op het openbaar vervoer.

De motors achter het debat. ‘Is elektrisch wel zo groen?’
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