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Geachte leden van Raden en Staten,

Ik vermoed dat u het volgende bericht in de media in de ene of andere vorm heeft
 meegekregen. Hier is de link naar het artikel in de Telegraaf:
 http://www.telegraaf.nl/binnenland/26160884/___Reizen_in_Randstad_moet_sneller___.html.
 Volgens mij valt er maar een conclusie te trekken. Dat de NS als nationale dienstverlener op
 het spoor feitelijk alleen maar interesse heeft in de regio Randstad. Dat dit een schot voor de
 boeg is voor de Rijksmiddelen te besteden aan het spoor in die regio. Niet om de reistijden
 van en naar de regio Randstad te bekorten. Ook zal dit direct effect hebben op de
 Rijksmiddelen BO-MIRT spoor te besteden in onze regio. Wat ook een rol speelt is de
 nieuwe spoorwet plus aantal wijzigingen zie de bijgevoegde link:
 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
milieu/documenten/beleidsnota-s/2016/07/04/nota-van-wijziging

Tevens zal dit bij u ook tot een aantal politieke vragen moeten leiden of de NS voor de regio
 Noord-Nederland nog wel de juiste partij is om ons te verbinden met de rest van het land? U
 vindt al bijlage het complete verhaal van de NS en de andere OV dienstverleners. De
 concessie voor de NS loopt op het zogenaamde Kernnet spoor tot 2025. Het spel om de
 concessie na 2025 verlengt te krijgen begint vol na de verkiezingen voor de 2e Kamer van
 maart 2017. Dit om de nieuw concessie medio 2021/2022 zo ver gereed te hebben dat hij
 naar de 2 Kamer kan. In de zogenaamde onderhandse gunning.

Intussen is overeenstemming bereikt over het zogenaamde 4e spoorpakket van de EU. Hier is
 de link: http://www.consilium.europa.eu/nl/policies/4th-railway-package/ Hierin worden ook
 de nationale markten verder opengesteld. Wat de NS doet kan in feite elke aanbieder op het
 spoor bieden. Als regio bent u niet meer gebonden aan de 'gedwongen winkelnering' door het
 Rijk. De nationale verbindingen op het zogenaamde kernnet kan elke andere
 spoorwegmaatschappij dus ook onderhouden. Heeft u de politieke moed om via uw
 bestuurders een andere aanbieder op het spoor af te dwingen voor het onderhouden van de
 volgende verbindingen:

- Groningen/Assen - Schiphol - Rotterdam(inclusief gebruik HSL-zuid)
- Leeuwarden - Schiphol - Rotterdam(inclusief gebruik HSL-zuid)

- Groningen/Assen - Utrecht - Den Haag
- Leeuwarden - Utrecht - Den Haag

- Emmen - Schiphol - Rotterdam(inclusief gebruik HSL-zuid)
- Emmen - Utrecht - Den Haag

Dit is een logischer aanbod dan wat de NS nu aanbiedt sinds de opening van de Hanzelijn in
 2013. Die tevens amper voor voldoende reistijdreductie heeft gezorgd tussen het Noorden en
 de regio Randstad. Volgens mij roept dit ook een aantal logische vragen op:

1 - Wat zijn de gevolgen voor de investeringen in het spoor via het BO-MIRT na 2025?
2 - In 2025 lopen ook de afspraken van de regio met de NS af! Als de regio een andere
 dienstverlener als de NS op het kernnet wil; Hoe gaan wij dit aanbesteden?
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CONTOUREN VOOR EEN NIEUW 
NEDERLANDS MOBILITEITSPLAN  


Duurzame mobiliteit van de toekomst zorgt voor concurrentiekracht, leefbaarheid en sociale kansen


Nederland en onze steden bruisen. Schoolkinderen en hun ouders voelen zich in de steden net zo vanzelfsprekend 
op hun plek als zakenmensen of toeristen. Én ons kleine land kent ook middelgrote kernen, dorpen en plekken met 
rust, ruimte en schitterende natuurgebieden. De komende decennia gaat op al deze plaatsen veel veranderen. 


Wanneer we vandaag de dag op de fi ets springen, inchecken in het openbaar vervoer of onze auto starten, lijkt 
het meestal vanzelfsprekend dat we van A naar B kunnen komen. In en rondom de grote steden in de Randstad, 
als ook de grotere steden daar buiten, kunnen we de groeiende groep reizigers echter nauwelijks verwerken met 
de huidige (weg en spoor) infrastructuur. Ook de verbindingen tussen de grote steden en met belangrijke regio’s 
in Nederland staan onder druk. We slagen er nu ook al niet in om de luchtvervuiling en broeikasgassen terug te 
dringen tot de daarvoor gestelde normen. En dat terwijl de bruisende gebieden alleen maar drukker zullen worden. 
In de grote steden zal het aantal inwoners en bezoekers fl ink toenemen. Meer mensen in de steden, dat betekent 
meer vraag naar mobiliteit. Goede invulling van mobiliteit is belangrijk voor Nederland; het houdt ons land bereik-
baar. En bereikbaarheid houdt Nederland en de steden leefbaar, concurrerend en sociaal. We blijven aantrekkelijk 
als leefomgeving, als vestigingsplaats voor bedrijven én we bieden voor een ieder kans zich sociaal te ontplooien. 


In de gebieden tussen de steden en in de meer landelijke gebieden is er meer leefruimte en is het minder hectisch. 
De trek naar de stad kan daar echter leiden tot krimp. Rust die nu nog een aantrekkingskracht is op velen, kan 
dan omslaan in stilte. Met als gevolg een uitdunnende basis onder het huidige openbaar vervoer. Waar nu voor-
zien is in regionale trein en bus volgens vaste dienstregeling, is dat in de toekomst wellicht niet meer haalbaar. 
Ook voor deze gebieden is een goede invulling van mobiliteit belangrijk: voor de leefbaarheid, de ontwikkelkansen 
en de sociale cohesie.


Uiteraard is de impact van ontwikkelingen op stedelijk, regionaal, en landelijk niveau verschillend. Bovenstaande 
situatie beschrijft de twee uiterste uitdagingen voor de mobiliteit van de toekomst. Willen we voorkomen dat wat 
nu bruist straks barst, dan moeten we stilstaan bij hoe we aan de groeiende vraag naar mobiliteit gaan voldoen. 
En willen we voorkomen dat wat nu rustig is op termijn verstomd, zullen we samen moeten zoeken naar fl exibelere 
oplossingen die dezelfde of nog grotere bereikbaarheid bieden. Bij dit alles moeten we ons afvragen hoe we 
gedragsveranderingen van reizigers en nieuwe vormen van mobiliteit naadloos inpassen in onze maatschappij.  
Om deze uitdagingen aan te kunnen zijn wij er van overtuigd dat we toe moeten naar een geïntegreerd mobili-
teitssysteem met een mix van individueel en collectief vervoer. In een dergelijk systeem moeten alle vormen van 
vervoer elkaar zo goed mogelijk aanvullen; lopen, fi etsen, bus, tram, metro, lightrail, trein én de auto - ook de zelf-
sturende. 


De reiziger gaat nu nog vaak met de auto die van hem zelf is: ‘Mijn auto staat toch voor de deur’. We zien onder 
jongeren dat gedrag echter veranderen. Als ‘bezit’ wegvalt - of anders geprijsd is - dan zal vaker een keuze 
gemaakt worden voor de modaliteit die snel, fl exibel, comfortabel, goedkoop en betrouwbaar is. Het OV moet 
daarbij de meest vanzelfsprekende keuze worden voor reizen naar, tussen en in geconcentreerde gebieden. 
Om dit mogelijk te maken, hebben we vernieuwing nodig: zowel nieuwe vormen van vervoer, vernieuwing van 
bestaand vervoer én een vernieuwing in samenwerking en denken over mobiliteit. Alleen dan kunnen we vermijden 
dat de toegang tot de steden dichtslibt, dat parken moeten plaatsmaken voor parkeerplaatsen, onze gezondheid 
wordt geschaad en ons leefklimaat verslechtert. Voor reizen naar minder geconcentreerde gebieden zal sprake 
moeten zijn van een fl exibele combinatie van verschillende (vraaggestuurde) openbaar vervoerconcepten. En een 
goede aansluiting met het individuele vervoer, met misschien wel in de toekomst de zelfsturende, elektrische (deel)
auto. Alleen dan houden we overál de bereikbaarheid op peil.
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Met een geïntegreerd mobiliteitssysteem heeft de reiziger meer keuze om snel van A naar B te komen. De leefbaar-
heid in de steden blijft gewaarborgd. En de reiziger krijgt meer fl exibiliteit om, ook vanuit de rustigere gebieden, te 
gaan waar hij wil. Een geïntegreerd mobiliteitssysteem vereist echter ook geïntegreerde verantwoordelijkheid. Daar 
hoort ook een nieuwe vorm van kijken naar en samen werken aan mobiliteit bij. De reiziger staat voorop. Voorbij 
aan grenzen van techniek, concessie, landsgrens of aansturing wordt er - vanuit het maatschappelijk belang - 
gezocht naar vernieuwende oplossingen voor de reiziger. Alleen de beste inzet van duurzame vormen van verschil-
lende vervoersmiddelen die passen bij de wens van de reiziger is de norm. De reiziger wil kunnen bepalen wanneer, 
waar en vooral hoe hij reist. Daarbij kiest hij voor de combinatie die het snelst, gemakkelijkst en meest duurzaam is 
en waarbij prijs en kwaliteit goed in verhouding staan. Nieuwe vormen van samenwerking met slimme én gerichte 
investeringen in duurzaam openbaar vervoer maakt nieuwe oplossingen mogelijk; oplossingen die beter zijn voor 
de reiziger én goedkoper voor de maatschappij. 


Wij presenteren onze gezamenlijke visie op de mobiliteit van de toekomst, waarin we onze ambitie beschrijven en 
contouren van ons aanbod neerleggen. Het is geen blauwdruk! Wij werken deze visie graag in gezamenlijkheid 
verder uit. Wij brengen deze visie ook graag verder samen met alle betrokken partijen, bijvoorbeeld in het 
Toekomstbeeld OV, waarin onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu alle OV-partijen (overheden, 
vervoerders en infrabeheerder) samenwerken. Immers, om te komen tot een verbetering van de mobiliteit in 
Nederland en het ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen van plannen is naast een gelijkluidende visie ook 
ieders expertise, hulp en ondersteuning nodig: van de verschillende overheden, opdrachtgevers voor het 
openbaar vervoer, mobiliteitspartners, de wetenschap en de politiek. Wij gaan graag intensief het gesprek en 
de samenwerking aan met alle andere actoren die het succes van mobiliteit in Nederland bepalen.. 


BEREIKBAARHEID BLIJVEND VERZORGEN 


Groei en krimp: twee bereikbaarheidsopgaven  
Het is druk in de Nederlandse steden en in de Randstedelijke steden in het bijzonder. Voor velen behoren fi les en 
vertragingen tot de dagelijkse realiteit.1 De komende decennia wordt het alleen maar drukker, want ook de stede-
lijke bevolking in Nederland groeit.   Het is te verwachten dat de vraag naar mobiliteit navenant meegroeit.2 Het 
Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving voorzien zelfs in conservatieve scenario’s tot 2050 
een groei van mobiliteit per auto van 23% (voor bestuurders) en mobiliteit per trein van 20%. In de hoge groei 
scenario’s stijgen deze percentages zelfs naar respectievelijk 58% en 42%.3 De bureaus tonen daarbij ook aan dat 
de groei niet overal gelijk verdeeld is. De kern van de bevolkingsgroei valt zoals te verwachten binnen de Randstad 
(Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en in stedelijke regio’s. Voor de rustigere gebieden, zowel ín als 
buiten de Randstad, is krimp voorzien.4 Die krimp kan zich op plaatsen zelfs in het hoge scenario voordoen. Voor 
de toekomst betekent dat een uitdaging. Waar het druk is, wordt het nog drukker. Waar het rustig is, nog rustiger. 
Daardoor ontstaan twee verschillende bereikbaarheidsopgaven. 
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Groeicijfers laten zien dat het openbaar vervoer in populariteit is toegenomen. Dat betekent tegelijkertijd dat het in 
de spits vaak dringen is voor een (zit)plaats in de trein, tram, metro of bus. Op belangrijke knelpunten, zoals rond 
Schiphol, zijn netwerken en stations zwaar belast. Op de weg zien we een soortgelijk patroon: ondanks recente 
uitbreidingen van het wegennet is de filedruk met het herstel van de economie weer fors toegenomen.5 6 De gevolgen 
zijn aanzienlijk. Volgens een recente raming van TNO zijn de kosten van files in 2014 voor het bedrijfsleven alleen al 
bijna 800 miljoen euro.7 Het risico bestaat dat de groeiende mobiliteitsvraag vooral zal leiden tot een sterke toename 
van het verkeer in, van, naar en tussen de Nederlandse steden. Willen we deze uitdaging met elkaar aangaan, dan 
móet mobiliteit in Nederland beter, anders krijgen we de groeiende vraag in de toekomst simpelweg niet meer 
vervoerd. In de rustigere gebieden zal de uitdaging zijn het voorzieningenniveau op pijl te houden of zelfs te verbe-
teren, ondanks dat de basis van de mobiliteitsvraag misschien kleiner wordt. Willen we deze uitdaging met elkaar 
aangaan, zullen we slim moeten inspelen op deze veranderende vraag.


Gedrags- en technologische veranderingen
Naast groei en krimp, zien we ook technologische en sociale veranderingen in de maatschappij: de opkomst van 
nieuwe technieken en sociale ontwikkelingen die meer op ‘delen’ gericht lijkt. Door toegenomen welvaart is auto-
bezit voor meer mensen haalbaar. Daarnaast maakt de - voorlopig bescheiden - opkomst van deelsystemen ook 
autogebruik mogelijk voor mensen zonder auto. Dit kan weer leiden tot minder autobezit en minder stilstaande 
auto’s, maar het aantal bewegingen stijgt in elk geval. Door technische vooruitgang worden auto’s steeds ‘groener’ en 
‘comfortabeler’. De (adoptiegraad van) technologische ontwikkelingen zoals de zelfsturende auto kan grote impact 
hebben op mobiliteit. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (‘KIM’) verandert de rol van het openbaar 
vervoer potentieel aanzienlijk. Toch blijft er, zelfs in het meest verstrekkende toekomstscenario’s waarin een ver-
gaande mate van automatisering van auto’s optreedt, een significante rol voor het openbaar vervoer weggelegd, 
vooral op drukke trajecten in, van en naar geconcentreerde gebieden. Het overige traditionele openbaar vervoer 
zal op andere wijzen worden ingevuld, aldus het KIM. In de minder vergaande scenario’s is er, naast de noodzaak 
voor rail gebonden OV, een genuanceerder verhaal over de rol van het overige OV. Maar in alle gevallen verandert 
het landschap. 


AANDACHT VOOR LEEFBAARHEID 
Luchtvervuiling, geluidsoverlast en parkeerproblematiek is ‘de normaalste zaak’ van de wereld. Vooral in de  
Randstad wordt nog steeds te veel CO2 uitgestoten; Nederland is nu op schema om in 2020 een reductie van 
17% ten opzichte van 1990 te realiseren, de nieuwe doelstelling per juni 2015 is echter 25% reductie.8 9 Verspreid 
over Nederland liggen de berekende concentraties fijnstof en stikstofdioxide mogelijk onder de Europese normen, 
maar in enkele gebieden worden ze overschreden. Stikstofdioxide overschrijdt de norm vooral op een aantal spe-
cifieke binnenstedelijke locaties in de Randstad met veel verkeer. Deze overschrijdingen zijn hardnekkig, ze nemen 
maar langzaam af.10 Daarnaast zijn er recent in Parijs nieuwe milieudoelstellingen geformuleerd. Dit zal aanleiding 
zijn om alle doelstellingen verder aan te scherpen. Naast de druk die het vele verkeer in steden legt op het milieu 
en de gezondheid, heeft het ook een enorme impact op de invulling van schaarse ruimte. Files in de straten en 
stilstaande auto’s die veelal onbenut langs het trottoir staan, vullen de ruimte van de moderne stad in de huidige 
tijden. Buiten de steden in en buiten de Randstad spelen leefbaarheidsproblemen rondom fijnstof, stikstofdioxide 
en inefficiënte invulling van schaarse ruimte in (veel) mindere mate. Daar staat mogelijk een andere vorm van leef-
baarheid onder druk; de toegang tot de noodzakelijke voorzieningen voor iedereen.  


EEN STERKE ROL VOOR HET OV 
Wij staan aan de vooravond van verandering in mobiliteit. Als we niets doen, slibben de steden verder dicht. Dan 
staan we nog langer in de file, vooral rond de belangrijkste werk- en opleidingslocaties. En stilstaan doen we dan 
niet alleen in de Randstad. Als we niet tijdig acteren zullen ook de verbindingen met en tussen andere economische 
kernlocaties in Nederland zoals de regio Eindhoven, Arnhem en Nijmegen, Groningen of Maastricht, verder onder 
druk komen te staan. Doen we niets dan worden de steden ook niet groener en leefbaarder. Zelfs in het geval van 
een brede toestroom van zelfsturende, elektrische voertuigen die we onderling delen, blijft de vraag of daarmee 
de groei in mobiliteit volledig gefaciliteerd kan worden. Én of dat überhaupt past binnen en rondom de steden? En 
ook als de elektrische auto snel oprukt, boeken we minder vooruitgang op onze klimaatdoelstellingen dan mogelijk 
zou zijn met een groter aandeel traditioneel openbaar vervoer. Zo stelt Milieu Centraal11 dat de trein zelfs aanzienlijk 
efficiënter is dan een elektrische auto met 4 personen.
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De concurrentiekracht is gebaat bij mobiliteit. Ook naar regio’s buiten de landsgrenzen zoals Brussel, Parijs, Londen 
of Frankfurt. Dan zal Nederland als vestigings- en verblijfplaats voor bedrijven en (kennis)werkers in internationale 
vergelijking aantrekkelijk blijven. Maar niet alleen economische bedrijvigheid verdient aandacht. Ook voor de leef-
baarheid is mobiliteit en doorstroming van groot belang; zeker als verplaatsen op een duurzame en ruimte efficiënte 
wijze gebeuren. Daarnaast zal het blikveld zal, ook ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid, gericht moeten 
blijven op de delicate balans tussen rust, levendigheid en de sociale cohesie in de minder druk bevolkte gebieden. 
Ons inziens blijft er een zeer belangrijke rol voor het openbaar vervoer, met een verandering naar een verdere  
intensivering van het openbaar vervoer in, rondom en tussen de stedelijke gebieden waar het al sterk is en een 
bredere inzet van mogelijkheden in de landelijke gebieden.


ONZE VISIE 
De toekomst van Nederland hoeft er niet zo uit te zien. De grote steden en de Randstad hoeven niet vast te lopen. 
De rustigere gebieden hoeven niet te verstillen. Wij zijn optimistisch dat we mobiliteit in beweging kunnen houden, 
waarbij we het milieu en de leefbaarheid verder verbeteren en de sociale bereikbaarheid kunnen behouden. Dat 
is mogelijk als we de krachten van ons huidige mobiliteitssysteem combineren met de technologische innovaties 
en maatschappelijke trends. Een visie om de mobiliteit in de grote steden in en buiten de Randstad te verbeteren. 
Het biedt ook verbetering voor verbindingen tussen de landsdelen en de steden buiten de Randstad. Daarnaast 
geeft deze visie ook een doorkijk op mobiliteit in meer landelijke gebieden.


We zijn ons bewust van de verschillende toekomstgerichte initiatieven over mobiliteit die al bestaan. Of waar aan 
gewerkt wordt. Bijvoorbeeld het programma OV Toekomstbeeld onder regie van het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, de regionale uitwerkingen, plannen uit het Programma Hoogfrequent Spoor, de ‘brandbrief’ van Mobiel 
Nederland, et cetera. Deze visies en plannen vullen elkaar sterk aan. Waarin onze zich onderscheidt, is dat hij is 
ontstaan uit onze gebundelde expertise, op basis van discussies over beleidsuitgangspunten, trends en onzeker-
heden die in verschillende nationale en internationale mobiliteitsvisies worden geïdentificeerd. We onderscheiden 
ons met deze visie daarnaast, doordat we suggesties doen voor indicatieve maatregelen om hem te verwerkelijken. 


Hoe ziet mobiliteit er dan uit? 
Reizigers hebben via smartphones nu al ‘de wereld in hun broekzak’. Met behulp van apps kunnen ze straks nog 
gemakkelijker en sneller bestaande en nieuwe vervoerwijzen zoeken, vergelijken, combineren, boeken en betalen. 
In onze visie kiezen reizigers uit een duurzame mix die vervoersoptie die het beste past bij de aard van de  
verplaatsing. Met behulp van nieuwe technologieën ontstaan meer mogelijkheden om een dergelijk mix van  
vervoermiddelen goed af te stemmen op individuele voorkeuren. 


Stedelijke gebieden hebben behoefte aan een krachtig hoogwaardig OV netwerk als drager voor de bereikbaarheid. 
Alleen een krachtig systeem is in staat op een comfortabele manier de grote hoeveelheden mensen te vervoeren 
in en tussen de steden. Om nog meer aan te sluiten bij de vervoersvraag van de reizigers, zullen voldoende capa-
citeit, snelle hart-op-hartverbindingen en de koppeling tussen stad en regio de belangrijkste uitgangspunten zijn. 


Geholpen door de maatschappelijke beweging naar een deeleconomie, bestaat dit mobiliteitssysteem, naast lopen 
en de eigen fiets, ook uit een breed aanbod van vervoermiddelen die door reizigers gedeeld worden. Naast het 
bestaande en sterk verbeterde openbaar vervoer op de zware assen, bestaat dit systeem uit vraaggedreven aan-
bod van andere (private) partijen, zoals deelfietsen, deelauto’s of deelritten. We zien nu al dat gevestigde partijen 
in de automarkt deelvervoer van een ‘eco’-niche naar de grote massa brengen, zoals DriveNow of Car2Go.12 13 
  
Waar de eigen auto nu nog het primaire vervoermiddel is, krijgt de reiziger in de toekomst veel meer keuzemoge-
lijkheden. De eigen auto is dan in mindere mate de standaardoptie, maar is één van de vele opties. Het OV is niet 
meer de tweede keuze, maar is zó snel, zó flexibel en zó gemakkelijk dat het de vanzelfsprekende keuze is, vooral 
voor reizen van en naar geconcentreerde plekken. Daardoor zijn minder parkeerplekken nodig, is er meer ruimte 
voor groen, staan de toegangswegen minder vaak vast en worden binnensteden groener, leefbaarder en autoluw.
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De aantrekkelijkheid van een vervoermiddel wordt in belangrijke mate bepaald door de deur-tot-deur reistijd en 
het gemak van reizen. We zijn er van overtuigd dat de reiziger, die nu nog vaak voor de auto kiest, uiteindelijk 
de modaliteit kiest die hem of haar snel, flexibel en comfortabel van de herkomst naar de plek van bestemming 
brengt. Het vernieuwde en verbeterde vervoer per rail, zal hierbij de krachtige hoofddrager kunnen vormen. Die 
overtuiging wordt ingegeven door het feit dat in de Randstad nu gemiddeld niet meer dan 10 procent van de ver-
plaatsingen met het openbaar vervoer gaat, terwijl andere grote steden andere verhoudingen laten zien. Zo gaat 
in Kopenhagen 27 procent van de verplaatsingen met het openbaar vervoer, in Hong Kong 55 procent. Het gevolg 
is dat Kopenhagen nu al een kwart minder auto’s per inwoner heeft dan Amsterdam. In Hong Kong is dat zelfs 80 
procent minder. 


De noodzaak tot bereikbaarheid en leefbaarheid is essentieel in de Nederlandse steden als in de meer landelijke 
gebieden. Belangrijkste verschillen zitten in de concentratie van het aantal mensen en daarmee mogelijke beper-
kingen in het ruimtegebruik. Ook buiten de Nederlandse steden hechten reizigers belang aan flexibiliteit en keuze-
mogelijkheden. Lagere concentraties van mensen maakt dat vormen van collectieve mobiliteitsvoorzieningen in 
landelijke gebieden moeilijk zonder support van de overheid kunnen overleven. 


Om de benodigde verandering naar een systeem met veel verschillende mobiliteitsopties te bereiken, hebben we 
in de eerste plaats vernieuwing nodig: zowel nieuwe vormen van vervoer, als vernieuwing van bestaand vervoer. 
Wil het openbaar vervoer passen in de integrale mix van mobiliteitsvormen, dan vereist dat verbeteringen van  
zowel de infrastructuur als de dienstverlening, zodat de deur-tot-deur reistijd korter wordt en reizen gemakkelijker 
en intuïtiever. Anderzijds betreft de benodigde vernieuwing het invoeren van nieuwe, op afroep beschikbare  
mobiliteitsopties.


In de tweede plaats moeten we toe naar een systeem waarin alle vormen van vervoer, de auto inbegrepen, zo 
goed mogelijk op elkaar aansluiten vanuit het perspectief van de reiziger. Het soort integratie wat we voor ogen 
hebben, gaat verder dan het afstemmen van dienstregelingen van de verschillende openbaar vervoerbedrijven. 
Échte integratie vraagt om een systeemsprong ten opzichte van de huidige situatie: het gaat bijvoorbeeld ook om 
het integreren van proposities, reisinformatie en betaling – over alle modaliteiten heen. Deze vergaande integratie 
vraagt een sterke regierol, waar het belang van de reiziger, over modaliteiten heen, centraal wordt gesteld.
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Wij onderscheiden op basis van deze visie 4 verschillende werkvelden en doelen:


1. 1. Het OV: de vanzelfsprekende keuze - verbeter capaciteit en deur-tot-deur reistijd
Op sommige reisrelaties is een reis met het openbaar vervoer nu al concurrerend met de auto, vooral verplaatsin-
gen tussen zeer geconcentreerde gebieden tijdens de spits. Maar dat is niet altijd het geval.  Dat verschil in reistijd 
zit in allerlei factoren, variërend van de noodzaak tot overstappen, wachten op laagfrequente verbindingen,  
verstoringen, zoeken naar een vrije plek in de fietsenstalling of looptijd op stations. Veel tijd en gemak gaat verloren 
bij het voor- en natransport, terwijl de reistijd tussen stations of haltes niet kort genoeg is om dat te compenseren. 
Het is mogelijk en nodig om de deur-tot-deur reistijd met het openbaar vervoer te verkorten: door snellere en 
hoogfrequente verbindingen, zowel met de trein als ook met de metro, tram, bus of lightrail. Verder kan de deur-
tot-deur reistijd worden verkort door meer rechtstreekse verbindingen te creëren, waarbij verbindingen soms ook 
verder de centra van de steden in gaan en op andere plaatsen soms anders georganiseerd moet worden. Ook 
ontwikkeling en ruimtelijke ordening rondom stations helpt daarbij. Daarmee kunnen steeds meer mensen snel en 
gemakkelijk de belangrijkste concentraties van opleidings- en werkplekken bereiken, zelfs in de spits. Wanneer de 
reistijd tussen de grote steden binnen de Randstad tot minder dan 1 uur wordt verlaagd, kan dit gebied als echte 
metropolitaanse zone fungeren en zich vergelijken met metropolen als London, Parijs en Berlijn en gebieden zoals 
de ‘Vlaamse ruit’ en het RheinRuhr gebied.


Het succesvolle model van de RandstadRail, de ZoRo bus tussen Zoetermeer Centrum-West en Rodenrijs, de 
groei tussen Schiphol en Utrecht of tussen Amsterdam en Rotterdam via de HSL en diverse regionale lijnen laten 
zien dat een goede verbinding meteen veel reizigers trekt. Dat betekent dat de capaciteit daarop moet worden 
aangepast. In de Randstad en in andere delen van Nederland zijn mogelijkheden om het openbaar vervoer per 
spoor anders vorm te geven door meer rechtstreekse verbindingen die de deur tot deur reistijd verkorten.


2. Het OV: een echte deur-tot-deur reis - vergroot de flexibiliteit  
Nu nog brengt het OV je naar plekken van waaruit je je eigen weg moet vervolgen naar je daadwerkelijke eindbe-
stemming. Daar waar geen trein, metro, tram of bus rijdt, is het enige alternatief de eigen auto. Er is nog een heel 
scala aan mogelijke aanvullingen en versterkingen mogelijk door combinaties van het reguliere openbare vervoer 
met andere vervoerwijzen. Deelfietsen, zoals de OV-fiets, zijn een groot succes. Ze zijn vooralsnog vooral op sta-
tions beschikbaar. Een fijnmazig en op afroep beschikbaar aanbod van gedeelde vervoeropties zorgt dat reizigers 
flexibel een mix van vervoermiddelen kunnen kiezen die het beste bij hun verplaatsing, hun voorkeuren en bij het 
weer past. Bij mooi weer is een (deel)fiets bijvoorbeeld vaak aantrekkelijk, maar ook bij slecht weer dienen er  
opties te zijn. Vraaggedreven deelbusjes, deelauto’s, (deel)taxi’s en deelfietsen komen beschikbaar en vergroten 
de bereikbaarheid en het reisgemak. Dan kan de deur tot deur reis echt flexibel met het OV gemaakt kunnen  
worden. Deze groeiende behoefte speelt zowel in stedelijke als landelijke gebieden.


3. 3. Het OV: intuïtief en gemakkelijk
Naadloze integratie van het mobiliteitsaanbod is essentieel, omdat de reiziger dan geen last heeft van het combi-
neren van verschillende vervoermiddelen voor één reis. Die aansluitingen betreffen fysieke aansluitingen op en rond 
stations, maar ook de beleving van het vervoersysteem als één geheel – in de informatievoorziening, producten en 
betaling. Stations en grote haltes worden méér dan overstappunten: het zijn prettige locaties, die onderdeel uit-
maken van de stad er omheen, waar mensen graag verblijven.  En vanuit huis of met een smartphone kunnen alle 
diensten overzien worden en gekozen. Op die manier kan de reiservaring het gemak van een eigen auto evenaren, 
of zelfs overtreffen.


4. Het OV: de meest duurzame vorm van mobiliteit - donker groen en emissie vrij
Natuurlijk is lopen of fietsen nog duurzamer. Maar het openbaar vervoer is daarna de meest duurzame vorm van 
verplaatsen. Om het OV echt een voorloper in duurzaamheid te laten zijn én blijven en een bijdrage te leveren aan 
lagere uitstoot van CO2, gaan wij zorgdragen dat alle verbruikte elektriciteit ook daadwerkelijk van ‘donkergroene’ 
bronnen afkomstig is, onze bussen op termijn ‘zero-emissie’ zijn en toekomstige investeringen altijd op duurzaam-
heid worden geëvalueerd.
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Deur-tot-deur reistijd en capaciteit nader bekeken: contouren voor het OV-netwerk
Nederland is veelzijdig, met 17 miljoen inwoners verspreid over metropolitane steden, grote kernen, dorpen en 
buitengebieden. Voor al deze gebieden is er een onderscheidende bereikbaarheidsopgave:


1.  De hoog stedelijke gebieden met hoge concentraties 
van inwoners en arbeidsplaatsen met als primaire OV 
modaliteiten trein, lightrail, metro en trams in combinatie 
met bus en taxi. In deze gebieden kan groei op termijn 
resulteren in capaciteitsproblemen. 


2.  De steden en stedelijke gebieden met minder hoge 
concentraties inwoners en arbeidsplaatsen met als OV 
modaliteiten intercity’s, sprinters en bussen. In deze 
gebieden is goede verbinding met de omgeving en een 
goede interregionale verbinding met de naast gelegen 
grotere steden van groot belang.


3.  Dorpen en landelijk gebied, met sprinters, regionale 
stoptreinen en bussen. Hier is meer vraagafhankelijk 
met maatwerk voor specifi eke doelgroepen een goede 
invulling van het mobiliteitsaanbod.


Willen we de potentie van het hoogstedelijk gebied ‘de 
Randstad’ volledig benutten dan is het wenselijk dat de 
individuele grote steden meer kunnen functioneren als 
één geheel. Op die manier vergroten we de agglomeratie-
kracht van de individuele steden en daarmee de concur-
rentiekracht van de Randstad - en van Nederland - als 
geheel. Qua omvang en economische kracht houden 
we dan gelijke pas met de ons omringende gebieden als 
Londen, Parijs, Brussel en RheinRuhr. Één geheel komt 
binnen bereik indien de belangrijkste kernlocaties van de 
vier Randstadsteden binnen een uur deur-tot-deur reistijd 
bereikbaar zijn door een goede combinatie van voor-, hoofd- en natransport. Concreet betekent dit: binnen een 
half uur van een centraal gelegen station van de ene naar de andere stad en binnen een kwartier vanuit een eco-
nomische kernlocatie van een stad naar het centraal gelegen station in die zelfde stad. Voor deze gebieden moet 


Dit is geen lijnennet kaartje. Treindienst, stops e.d. worden veel 
later bepaald. Onder andere op basis van gezamenlijke studie in 
het programma toekomstbeeld OV.
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gekeken worden naar doordachte combinaties van (hoog)frequente intercity voor de onderlinge verbindingen en 
voor langere afstand in combinatie met sprinter voor de korte en middellange afstand, lightrail-verbindingen voor 
de korte afstand rondom de stad eventueel tot in de centra van steden, naadloze aansluiting op varianten van (ge-
deelde) vervoersopties voor het voor/natransport, aangevuld met hoogwaardige, geconcentreerde bus- en tramlij-
nen. (de sectie ‘inzoomend op de Randstad’ geeft een specifi eke inkleuring.)


Voor de steden en stedelijke gebieden geldt dat er op dagelijkse basis veel reizen gemaakt worden tussen de steden, 
van en naar de landsdelen en ook tussen steden die naast elkaar liggen en nauw met elkaar verbonden zijn. Bij-
voorbeeld Arnhem en Nijmegen; Eindhoven en ‘de Brabantse stedenrij’; Groningen en Leeuwarden; de steden in 
Limburg, de omgeving Maastricht en de Euregio; et cetera. In die gebieden in een goede, frequente interregionale 
verbinding noodzakelijk, rondom de grotere steden een goed ‘daily urban system’ wenselijk. Denk daarbij onder 
andere aan: goed regionaal openbaar vervoer tussen de steden en belangrijkste gebieden rondom Arnhem en 
Nijmegen en hun verbinding met Utrecht en Amersfoort; het beter verbinden van de stadskern van Groningen met de 
omringende steden zoals Assen als ook met de omliggende regio; het verbinden van het openbaar vervoer binnen 
als ook vanuit Zeeland met de Randstad; het goed verbinden van Dordrecht naar Rotterdam, het ontsluiten van de 
kop van Noord-Holland en het verbeteren van het openbaar vervoer rondom en richting Zwolle en Enschede. Het 
streven moet zijn dat deze stadskernen en de gebieden daaromheen binnen een half uur met elkaar verbonden 
zijn. Daarvoor moet op basis van een integrale analyse van goed gekeken worden op welke wijze reizigers het 
beste bediend worden; met een gebalanceerde combinatie van intercity en sprinters, in voorkomende gevallen 
regionale stoptreinen en met (HOV) bussen. Daarnaast is ook een soepele aansluiting op nieuwe (gedeelde) 
vervoersopties nodig.


De rustigere gebieden kennen vaak een sprinter of een regionale trein en de inzet van traditionele 12 meter lange 
bus die volgens een dienstregeling rijden. Zowel de mogelijke krimp als technologische ontwikkelingen kan daar 
veel eff ect op hebben. Op veel plekken zal er genoeg behoefte en mobiliteitsvraag zijn voor de huidige vormen van 
openbaar vervoer. Op andere plaatsen zullen we nieuwe vormen van vervoer moeten ontwikkelen en stimuleren om 
het mobiliteitsaanbod op peil te houden. Inzet van slimme en nieuwe vormen van mobiliteit biedt daar uitkomst. 
Hier stellen we inzet op fl exibeler, vraag gestuurd vervoer voor. Andere concepten die niet meer op een dienstrege-
ling leeg rond rijden, maar veel meer ‘on demand’, met apps en mogelijk in samen met combinatievervoer.
 
… en inzoomend op de Randstad
Collectief vervoer tussen geconcentreerde locaties zal blijven fungeren als de ruggengraat van het gehele 
mobiliteitssysteem. Hiervoor moeten de verbindingen snel zijn, waarmee ze voor veel reizigers aantrekkelijker zijn. 
Vervolgens moet de capaciteit voldoende groot zijn om alle reizigers op een comfortabele manier te vervoeren. 
Als basis dienen de WLO scenario’s en zijn de concentraties geïdentifi ceerd voor 2040 waar de noodzaak van 
collectief vervoer het grootst zal zijn.


In onze visie wordt het niveau van geïntegreerde mobi-
liteit substantieel beter. We stellen de ambitie dat voor 
steeds meer reizigers de deur-tot-deur reistijden voor 
hun reis tussen steden minder dan een uur is. Binnen 
de agglomeratie is de deur tot deur reistijd naar de 
belangrijkste bestemmingen dertig minuten. Daarvoor 
moet tevens voldoende (infrastructuur) capaciteit 
beschikbaar zijn.


Op dit moment is de reistijd tussen stedelijke agglo-
meraties, bijvoorbeeld de concentraties in de Randstad, 
nog langer dan één uur, een reistijd die voor veel mensen 
een bovengrens is als woon-werkafstand.  Daarnaast 
is ook de capaciteit onvoldoende. Zowel op het hoofd-
railnet, bijvoorbeeld rondom Amsterdam-Schiphol, als 
op het onderliggend net: Samenloop RandstadRail, 
tramnetwerk Amsterdam en Utrecht-Uithof. In de 
komende periode zullen belangrijke projecten, zoals 


de Noord/Zuidlijn, de bereikbaarheid verbeteren. Helaas zal dit onvoldoende zijn om de verwachte groei, die met 
name in de steden is geprojecteerd, te faciliteren.
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Om dit te kunnen realiseren is allereerst op het hoofdrailnet 
een verhoging van frequentie en snelheid nodig. Naast de 
geplande Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de 
introductie van ERTMS zullen er additionele, gerichte 
wijzigingen in de bestaande infrastructuur nodig zijn; in de 
Randstad onder andere rondom Amsterdam, tussen 
Rotterdam en Den Haag, vanuit Den Haag / Rotterdam 
richting Utrecht. Daarmee wordt meteen de capaciteit op 
deze verbindingen substantieel verbeterd. Deze aanpassin-
gen moeten integraal worden bezien samen met regionaal 
railvervoer en gekeken worden of railverbindingen kunnen 
doorlopen tot in en voorbij centra van de steden.


Als illustratie is gekeken naar het capaciteitsknelpunt dat 
aan de zuidzijde van Amsterdam tot Schiphol op termijn 
kan ontstaan. Hierbij is het zinvol de interactie tussen 
internationale treinen, intercity’s, sprinters, metro’s, trams 
en HOV-bussen integraal te beschouwen. Een combinatie 
van intercity’s met lightrail concepten biedt ruimte om het aanbod van het nationale en interregionale vervoer, in 
capaciteit en snelheid, te vergroten en tevens een fl exibeler en sneller product rondom de stad te realiseren. Ook 
tussen Den Haag en Rotterdam zijn vergelijkbare verbeteringen mogelijk. RandstadRail is inmiddels al een bekend 
succes. Daarnaast zou een lightrailverbinding van Rotterdam (of Dordrecht) via Delft naar Den Haag en mogelijk 
Scheveningen onderzocht kunnen worden. Vanuit Leiden blijkt een rechtstreekse lightrail verbinding richting 
Den Haag en mogelijk Scheveningen of langs het MCH Westeinde -en eventueel naar Leyenburg- een nader te 
onderzoeken denkrichting. Ook binnen de steden zal de trek naar de steden en mede daarmee de groei binnen 
de steden capaciteitsknelpunten opleveren: in het Amsterdamse tram- en metronetwerk, maar ook in Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam zal bezien moeten worden hoe het knelpunten binnen de ring van west naar 
oost geadresseerd kan worden; een zeer complexe opgave van exceptionele orde. Ook Rotterdam kent kansen 
met vergroting van de metro capaciteit en vernieuwing, bijvoorbeeld in de Maastunnel. Tussen Rotterdam en 
Den Haag is er een oplossing voor het capaciteitsknelpunt op (het samenloopdeel van) de Randstadrail nodig. 
In Den Haag zijn er mobiliteitskansen richting de Binckhorst en het Norfolk terrein. En Utrecht kent, met de 
centrale ligging van haar centrale station en -reeds voor de aanleg- een voorzien capaciteitsknelpunt voor de tram 
richting het Utrecht Science Park – De Uithof, een opgave om de vervoerstromen door de stad te verbeteren en 
rondom de stad evenrediger te verdelen.


De genoemde voorbeelden dienen ter inspiratie van wat mogelijk is. Op basis van een indicatieve set aan maat-
regelen is een doorrekening gemaakt wat de eff ecten kunnen zijn van deze denkrichtingen (‘de baten’), in welke 
mate ze bijdraagt aan onze visie en de ‘kosten’. Het aantal arbeidsplaatsen wat voor een gemiddelde inwoner 
binnen een uur bereikbaar is, gaat met 40% omhoog (van 900.000 naar 1,3 miljoen). Dat betekent, omgekeerd, 
dat voor veel bedrijven een groter arbeidspotentieel binnen bereik komt. Een duidelijke bijdrage aan versterking 
van onze economie. Tot slot zijn de belangrijkste capaciteitsproblemen opgelost waardoor mensen op een com-
fortabele manier tussen leefbare steden kunnen reizen. 


VERBETEREN BEREIKBAARHEID HEEFT KOSTEN EN BATEN
Economische waarde van goed OV
De noodzakelijke maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid zullen additionele investeringen vergen 
maar zijn nodig voor verbetering van de mobiliteit waarmee Nederland haar rol als sterke economische regio ook 
op het internationale toneel kan vasthouden. Er is een indicatieve analyse gedaan naar de maatschappelijke 
waarde die het openbaar vervoer toevoegt aan het verkeer- en vervoersysteem in de brede zin van het woord, 
op basis van feiten en ervaringen elders in de wereld. Daarbij hebben we in eerste aanzet een analyse gemaakt op 
basis van de nadere uitwerking voor de Randstad. Op basis van deze quickscan analyse  mag verwacht worden 
dat een sterk verbeterd openbaar vervoernetwerk, in lijn met bovenstaande visie, per jaar circa 2 tot 4 miljard euro 
aan maatschappelijk baten of verlaagde kosten per jaar zou kunnen genereren ten opzichte van nu. Dit is niet een 
bedrag wat vrijvalt of cash beschikbaar komt, maar een bedrag dat ontstaat in de waarde van grond en voorzie-
ningen, in de hoeveelheid kennis- en arbeidsplaatsen. In leef- en woongenot voor inwoners en in de afname van 
uitstoot, het verbruik van grondstoff en en verkeersonveiligheid. 
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Nieuwe duurzame mobiliteit vereist investeringen
Afgelopen vijftien jaar heeft de overheid jaarlijks ongeveer een miljard euro geïnvesteerd in de uitbreiding en ver-
nieuwing van de spoorweginfrastructuur. In de zelfde periode is tevens zowel in als buiten de steden significant 
geïnvesteerd in het verbeteren van het openbaar vervoer. Door de komende decennia, met een integrale blik, slim 
en gericht te investeren, verwachten wij een substantiële verbetering aan het openbaar vervoer en daarmee de 
mobiliteit van Nederland te kunnen realiseren. Om met gerichte investeringen de beschreven visie te kunnen  
realiseren zien wij dat een reservering nodig is van minimaal €1 miljard euro per jaar (2020-2040). De hoogte van 
de investering ligt daarmee in lijn met de investeringshoogte uit het verleden en is tevens in verhouding met de 
maatschappelijke baten. Uiteraard zullen bij de definitieve uitwerking en beslissingen tot realisatie, per project  
de maatschappelijke kosten en baten in kaart worden gebracht en gewogen. Het beschreven integrale mobiliteits-
systeem heeft evenwel een positieve maatschappelijke impact en laat de waarde zien van een goede bereikbaar-
heid, een bloeiende economie en een goede en gezonde woon- en leefomgeving.
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TABEL: KOSTENINDICATIE MOGELIJKE MAATREGELEN a


A.  Maatregelen voor capaciteit en deur-
tot-deur reistijd 
De volgende projecten leveren een substanti-
ele bijdrage aan het realiseren van een kortere 
deur-tot-deur reistijd en het aanbieden van 
voldoende capaciteit.


Mogelijke lange termijn maatregelen omvatten: 
Uitbreiden capaciteit en versnellen hoofdrailnet 
spoor, doorkoppeling light rail de steden in, 
vergroten capaciteit light rail, aanleg nieuwe HOV 
(bus of lightrail) lijnen, capaciteit vergroting 
regionaal spoor en verbeteren robuustheid. 


Indicatieve investering b 
- binnen grootstedelijk gebied ca. € 7,5 mrd,
- in stedelijk en rustigere gebied € 5 mrd


B.  Maatregelen om het OV flexibel(er) 
te maken 
Hoewel maatregelen voor een fi jnmazig en op af-
roep beschikbaar aanbod van gedeelde vervoer-
opties in de stedelijke gebieden ook apart in de 
verschillende steden opgepakt kunnen worden, 
kunnen we beter samen deze vernieuwingsslag 
maken. Het op schaal invoeren of uitbreiden 
van deelauto-systemen, deelfi ets-systemen en 
deeltaxi’s of -taxibusjes is goedkoper. En voor 
de reizigers is het prettiger als niet elke stad een 
ander aanbod heeft.


Mogelijke maatregelen omvatten: Verbeteren First 
en Last Mile, Integratie ontsluitend 
OV netwerk en doelgroepenvervoer 
(wat ontschotting van budgetten vereist), 
Optimalisatie materieel inzet.


C.  Maatregelen om het OV intuïtief en 
gemakkelijk te maken 
Om te profi teren van de voordelen van zo’n 
divers vervoeraanbod, zullen de verschillende 
soorten infrastructuur en vervoermiddelen zo 
goed mogelijk met elkaar geïntegreerd moeten 
worden. De reiziger heeft geen last van het 
combineren van verschillende vervoermiddelen 
over de hele reis.


Mogelijke maatregelen omvatten Vergemakkelijken 
in- en uitstap, Verbeteren OV-chipkaart, Verbeteren 
reisinformatie, Verminderen wachttijd, Ontwikkelen 
gezamenlijke proposities, Verbeteren van de 
ervaring bij stations/halten.  


Indicatieve investering €1 mrd (incl B)


D.  Maatregelen voor duurzaamheid en 
emissie vrij 
Na het klimaatakkoord in Parijs is stilzitten geen 
optie meer. Op alle terreinen moeten we ver-
duurzamen, en niet in de laatste plaats op het 
gebied van verkeer en vervoer. OV kan hierin 
voorop lopen. We werken onder andere toe 
naar klimaatneutraal reizen door zero-emissie 
bussen en het inkopen van “donkergroene” 
stroom.


Mogelijke maatregelen omvatten Schone bussen, 
Groene stroom, Afvalreductie & recycling op 
stations, Zuinig rijden /energiebesparing, 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.


Indicatieve investering €1,5 mrd


a.  Tevens ongeveer €5mrd nodig voor het realiseren van bestaande plannen tot 2028 en beheer en onderhoud; 
b:   Oplossingen voor capaciteitsknelpunten van exceptionele orde zijn hierin niet meegenomen. De aard van 


dergelijke knelpunten zijn dermate ingrijpend en de uiteindelijk te kiezen oplossingsrichting zodanig bepalend 
voor de omvang van de benodigde investeringen dat deze niet gekwantifi ceerd zijn. Het vereist een lokaal en 
nationaal maatschappelijk en politiek debat. Het past ons vervoerders niet daarover nu een uitspraak te doen. 
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EEN ROL VOOR IEDEREEN
Samen willen wij een signifi cante bijdrage leveren om deze toekomstvisie te realiseren. Wij zien dat als onze publieke 
verantwoordelijkheid, die we uiteraard delen met onze opdrachtgevers. Naast bovengenoemde investeringen zien 
wij nog twee onderwerpen waar we met onze opdrachtgevers aan moeten werken om tot geïntegreerde mobiliteit 
te komen.


Geïntegreerde mobiliteit vereist geïntegreerde verantwoordelijkheid 
Als vervoeraanbieders hebben wij, samen met FMN, reeds structurele samenwerking opgezet, zoals branchevereniging 
OVNL, de Coöperatie voor vernieuwingen in OV betalen. We onderzoeken hoe we de bestaande samenwerking aan 
overkoepelende diensten, zoals informatie- en betaaldiensten (9292ov, de OV-chipkaart) kunnen intensiveren. Immers, 
opdat openbaar vervoer een ketendienst is, zorgen we er gezamenlijk voor dat de reiziger met meer gemak van 
deur-tot-deur kan reizen. 


Om daadwerkelijk maatregelen te implementeren vanuit het perspectief van de reiziger over de grenzen van onze 
individuele bedrijven heen, hebben we aan de kant van de overheid ook een evidente gesprekspartner nodig. De 
huidige besturing van mobiliteit en openbaar vervoer is bijvoorbeeld versnipperd. De overheid kan ons ondersteunen 
bij het realiseren van onze visie, door betere coördinatie van mobiliteit over de weg en in het openbaar vervoer en 
een betere coördinatie tussen  vervoer en ruimtelijke ordening. 


Nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit, ruimte voor innovatie 
Vernieuwing van mobiliteit vereist kennis en ervaring van verschillende partijen. De openbare vervoerders willen 
daarom veel samenwerken met andere spelers. Voor sommige nieuwe vormen van mobiliteit zal het meer voor de 
hand liggen dat de uitvoering aangeboden wordt door andere (private) partijen. Hiervoor is tijdige vaststelling van 
wettelijke en ruimtelijke kaders voor nieuwe concepten en zelfrijdende technologieën van belang. 


De overheid kan een belangrijke ondersteunende rol spelen voor het ontwikkelen en invoeren van nieuwe vormen 
van mobiliteit, door in bestaande OV-concessies meer ruimte te bieden voor innovatie en nieuwe pilots. Dat kan 
bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor fl exibele inzet van vervoer (los van route of dienstregeling) of voor prijs-
diff erentiatie. Daarnaast kan klantinzicht bevorderd worden door meer integratie van databronnen, zoals bijvoorbeeld 
de OV-chipkaart; hiervoor is meer helderheid nodig wat verantwoord is binnen privacy en kans op marktverstoring. 
Ten slotte, is ook een andere manier van denken over geldstromen nodig. We zien dat de scheidingen – en de bij-
behorende wetten, beslisorganen en bevoegdheden van gemeenten en provincies – voor WMO, leerlingenvervoer 
en openbaar vervoer het moeilijk maken om de best passende optie aan te kunnen bieden. Dat vraagt om een 
andere blik en een ‘ontschotting’ van al deze stromen. Concessieverlening zal in optiek van de vervoerders andere 
en gediff erentieerde vormen moeten gaan krijgen.


TOT SLOT 
Wat is nu concreet nodig om de gehele deur-tot-deurreis te verbeteren? We geloven dat een goed mobiliteitssysteem 
alleen kan ontstaan wanneer we de handen ineen slaan: wij, als vervoerders, maar ook met de overheid en met 
andere (private) spelers op het gebied van mobiliteit en technologie. In programma ‘Toekomstbeeld OV’ onder regie 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn we hiermee al goed aan het werk.


Wij menen dat maatregelen op een aantal terreinen noodzakelijk zijn voor een robuust, concurrerend en toekomst-
vast mobiliteitssysteem en met deze visie een eerste stap te zetten in een proces op weg naar verdere verbetering 
van het personenvervoer in Nederland. Wij hopen u aan onze zijde te vinden voor de verdere uitwerking van deze 
visie in concrete projecten.
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files in en om Den Haag, 22 maart 2016.


2  Op basis van prognoses van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving, zal de bevolking in de  
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3  CPB/ Planbureau voor de Leefomgeving (2015), Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, twee  
referentiescenario’s


4  Analyse op basis van recente data uit het Nederlands Regionaal Model (NRM), gebaseerd op de WLO  
scenario’s van het CPB (zie noot iii). 
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10    Monitoringsrapportage NSL 2015 : Stand van zaken National Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 


http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/december/Monitorings-
rapportage_NSL_2015_Stand_van_zaken_National_Samenwerkingsprogramma_Luchtkwaliteit


11  Milieucentraal 2016: Fiets, ov of auto. https://www.milieucentraal.nl/vervoer/fiets-ov-of-auto/
12   Arthur D. Little/ UITP (2014), The Future of Urban Mobility 2.0: Imperatives to shape extended mobility  


ecosystems of tomorrow
13   NRC Handelsblad: een Mercedes voor de hele buurt: http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/04/16/een-merce-


des-voor-de-hele-buurt-1611409
14    Een typische reis in de spits op belangrijke drukke trajecten tussen de G4-steden in de Randstad duurt  


ongeveer tien procent langer met het openbaar vervoer dan met de auto (analyse op basis van reistijdinformatie 
uit Google Maps). Dit wordt benadrukt door het feit dat op dit moment slechts zo’n tien procent van de  
verplaatsingen in de Randstad met het openbaar vervoer wordt afgelegd.


15  Brever-wet,  https://nl.wikipedia.org/wiki/BREVER-wet
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Aanbevelingen


Conclusies en aanbevelingen evaluatie OV- en Spoortafels


Conclusies (waarom)
–  De centrale ambitie om de van-deur-tot-deur 


reis voor reiziger én verlader te verbeteren 


staat overeind; nut, noodzaak en doel OV- en 


spoortafels worden breed onderschreven.


-  Het belang van de samenwerking wordt onder-


kend gelet op wederzijds gevoelde afhankelijk-


heid.-  Er is behoefte aan een heldere scopeafba-


kening (waar gaan de tafels wel en niet over) 


en sterkere focus op de centrale ambitie; de 


nadruk ligt te sterk op spoor en personenvervoer, 


te weinig op OV en goederenvervoer. 


Conclusies (hoe)–  De onderlinge relaties zijn door komst van de OV- 


en spoortafels verbeterd. Partijen weten elkaar 


sneller te vinden, er is minder ‘gedoe’.


-  De status van de OV- en spoortafels is  


onduidelijk (besluitvormend of niet), evenals de 


verhouding tot andere overleggremia.  


Dit ondermijnt de kracht van de tafels


-  Partijen missen de regierol van IenM als  


systeemverantwoordelijke aan de tafel.


-  De ambtelijke voorbereiding is goed, maar te 


strak voor het ‘goede gesprek’.


1.  Continueer de samenwerking aan de OV- en Spoortafels: nut en noodzaak staan niet 


ter discussie, ambitie en toegevoegde waarde van de tafels worden breed onderkend..


2.  Zorg voor meer evenwicht in de onderwerpen: doe recht aan de ambities; spoor én OV, 


personen- én goederenvervoer


3.  Zet de OV- en spoortafels meer in hun kracht: met een heldere scope en een  


duidelijke positionering ten opzichte van andere overleggremia: 


    • 3a:  breng, om dubbelingen met andere overleggremia te voorkomen, per tafel in kaart 


welke overleggremia er zijn rond spoor en OV (landsdelig én landelijk) en welke onder-


werpen daar worden behandeld. Bezie vervolgens welke onderwerpen aan de tafels 


thuishoren en welke niet, en of er overleggen te schrappen zijn  


    • 3b:  leg de focus voor de OV- en spoortafels op onderwerpen die vragen om een inte-


grale, landsdeeloverstijgende afweging en die de deur-tot-deur ambitie van 


reizigers en/of verladers betreffen


    • 3c:  stel een jaaragenda voor de OV- en Spoortafels op; bewaak op basis hiervan het 


evenwicht in en de focus van de agendaonderwerpen,  


  


4.  Verduidelijk de status van de OV- en spoortafels en maak de rolverdeling aan de 


tafels expliciet:


    • 4a:  Maak een heldere keuze: zijn de tafels bedoeld voor besluitvorming, voor het goede 


gesprek op strategisch niveau, of voor beide? Onze aanbevelingen:


            -  Geef de landsdelige tafels in principe geen besluitvormende status, gezien 


het belang van integrale, landsdeeloverstijgende afwegingen en besluitvorming. Uit-


zondering betreft niet landsdeeloverstijgende onderwerpen die op regionaal 


besluitvorming behoeven en geen invloed hebben op het totale netwerk.


∗          -  Kies voor de landelijke tafels voor een mix: een deel van het overleg infor-


merend/afstemmend over strategische onderwerpen, een deel van het overleg 


besluitvormend. Creëer daarbij de juiste randvoorwaarden (zie verder de nadere 


toelichting).


            -  Laat de landelijke tafel niet langer het voorportaal zijn van het BO MIRT, 


zoals nu in de Terms of Reference staat. Het BO MIRT is landsdelig georganiseerd, 


terwijl de landelijke OV en Spoortafel nu juist bedoeld zijn voor integrale, landsdeel-


overstijgende afwegingen. Bovendien lijken de BO’s MIRT meer strategisch en minder 


besluitvormend van karakter te worden, en zijn die overleggen niet langer een plek 


waar alleen overheden elkaar ontmoeten. De keu-zes die aan de tafels op basis 


van consensus worden gemaakt, kunnen als hamerpunt worden ingebracht in de BO’s 


MIRT. Dit voorkomt dat gesprekken worden ‘overgedaan’.    


    • 4b:  Bezie de afvaardiging aan de tafels in het licht van de deur-tot-deur ambitie 


én het karakter van het overleg (zie ook hiervoor de nadere toelichting).


    • 4c:  Scherp de Terms of Reference waar nodig aan, inclusief het escalatiemodel 


en de spelregels, en stel deze op de eerstvolgende landelijke OV- en spoortafel samen 


vast.


Conclusies (wat)


–  De grootste toegevoegde waarde van de OV- en 


spoortafels tot nu toe is hun netwerkfunctie; zij 


vormen het enige platform waar alle partijen uit de 


sector bij elkaar komen


-  De tafels hebben een goede basis gelegd voor de 


samenwerking op het gebied van spoor en OV; er is meer 


rust gekomen, partijen weten elkaar beter te vinden 


en hebben meer aandacht voor het netwerk als ge-


heel. Een basis waarop kan worden voortgebouwd. 


-  Tegelijkertijd hebben de tafels zich nog onvoldoende 


bewezen als het gaat om het boeken van concrete 


resultaten en komt de deur-tot-deur ambitie nog onvol-


doende uit de verf.


Besproken aan de landelijke OV- en Spoortafel d.d. 7 april 2016







Bevindingen ‘Waarom werken wij samen’


Toelichting op de conclusies:
›  De centrale ambitie om de van-deur-tot-deur reis voor reiziger én 


verlader te verbeteren staat overeind; nut, noodzaak en doel OV- 
en spoortafels worden breed onderschreven.


›  Het belang van de samenwerking wordt onderkend gelet op we-
derzijds gevoelde afhankelijkheid.


–  Uit de evaluatie komt naar voren dat de OV- en spoortafels voor-
zien in de behoefte om:


   •  elkaar te ontmoeten en op basis van een totaalbeeld in 
gezamenlijkheid over OV- en spooronderwerpen te spreken: 
landsdeeloverstijgend, vanuit zowel reizigers- als goederenper-
spectief.


   •  IenM aan te kunnen spreken op haar systeemverantwoordelijk-
heid is aan te spreken.


 
–  De stellingen: ‘Alle deelnemers aan de OV en Spoortafels hebben 


belang bij de samenwerking aan de OV en spoortafels’, en ‘De 
deelnemers aan de OV en Spoortafels zijn van elkaar afhankelijk 
om de eigen ambitie te realiseren en erkennen de aanvullende 
meerwaarde van de andere deelnemers’, scoren het hoogst.


Toelichting op de conclusie:
›  Er is behoefte aan een heldere scopeafbakening (waar gaan de 


tafels wel en niet over) en sterkere focus op de centrale ambitie; 
de nadruk ligt te sterk op spoor en personenvervoer, te weinig op 
OV en goederenvervoer


–  Ondanks het feit dat nut, noodzaak en doel worden onderschre-
ven, staan de OV- en spoortafels nog onvoldoende in hun kracht. 
Om effectief te zijn, zullen partijen af en toe bereid moeten zijn 
om over hun eigen schaduw heen te springen; door naar het net-
werk als geheel te kijken en af te wegen wat het grotere geheel 
dient in plaats van te acteren vanuit de eigen belangen.


–  De gezamenlijke ambitie (dat de deur-tot-deur reis centraal staat 
is helder, maar waar focust de samenwerking zich nu concreet 
op) en de scope (wat agendeer je wel en wat niet aan de OV- en 
spoortafels) zijn voor veel partijen niet helder. 


–  Er wordt nog onvoldoende invulling gegeven aan wederkerigheid 
en transparantie, genoemd als de ‘kern van het samenwerkings-
model’. Deze ambitie, die moet leiden tot het opnemen van 
gelijkluidende afspraken en bepalingen in de vervoerconcessies 
om zo op dezelfde doelen voor de reiziger te sturen, is door alle 
concessieverleners bevestigd in een “Letter of Intent” maar heeft 
verder nog geen concrete invulling gekregen. 


–  Er is behoefte aan meer inhoudelijke focus:
    •  er is nu te weinig aandacht voor strategische onderwerpen, 


zoals een integrale lange termijn visie op het OV-netwerk 
    •  de nadruk ligt nog te sterk op spoor en personenvervoer en 


te weinig op OV en goederenvervoer; een aantal partijen mist 
bovendien de internationale context


    •  een echte dialoog vindt nog onvoldoende plaats, het blijft (met 
name aan de landelijke tafel) mede door de strakke voorberei-
ding vaak bij een uitwisseling van standpunten. 


–  Onderwerpen komen op meerdere bestuurlijke agenda’s terug; 
dit is inefficiënt en ondermijnt de kracht van de tafels. Zo is het 
functioneren van de tafels als voorportaal van de BO’s MIRT be-
perkt uit de verf gekomen doordat de discussie over de herijking 
zowel aan de tafels als tijdens de BO’s MIRT veel aandacht heeft 
gekregen. De herijking zorgde ervoor dat de focus sterk heeft 
gelegen op eigen belangen en verlangens en nog minder op de 
gezamenlijke gevoelde ambitie. De stelling: ‘De deelnemers 
aan de OV en Spoortafels zijn zo nodig bereid een deel van hun 
autonomie op te geven als dat bijdraagt aan het realiseren van 
de gezamenlijke ambitie.’, scoort het laagst.    


–  De bestuurlijke drukte is met de komst van de tafels niet vermin-
derd. Er zijn, naast de opheffing van OV Bureau Randstad, geen 
bestuurlijke overleggen geschrapt. Het bestuurlijk gedoe is wel 
verminderd.


–  Een beperkt aantal respondenten vraagt zich af of de OV- en 
Spoortafels moeten blijven voortbestaan: besluitvorming kan 
via het BO MIRT en voor afstemmen en informeren zijn er andere 
ontmoetingen denkbaar. Deze mening wordt echter niet breed 
gedeeld.


Tabel 1. Scores succesfactoren ‘waarom werken wij samen’
Succesfactor Stellingen Scores


Gezamenlijk gevoelde ambitie De samenwerking aan de tafels is geba-
seerd op een heldere, gezamenlijk gevoelde 
ambitie.


Ook tijdens het samenwerkingsproces wordt 
er voldoende aandacht besteed aan het 
‘waarom’ van de samenwerking en wordt de 
ambitie levend gehouden.


6


6


Gemiddelde score factor gezamenlijk gevoelde ambitie                                                                                                         6


Uitgesproken belangen en verlangens Alle deelnemers aan de OV en Spoortafels 
hebben belang bij de samenwerking aan de 
OV  en Spoortafels.


De deelnemers aan de OV en Spoortafels 
spreken open uit wat hun belang is om aan 
de  OV en Spoortafels deel te nemen en wat 
zij willen bereiken, halen en brengen.


8-


6-


Gemiddelde score factor uitgesproken belangen en verlangens                                                                                           7-


Wederzijdse afhankelijkheid De deelnemers aan de OV en Spoortafels 
zijn van elkaar afhankelijk om de eigen 
ambitie te realiseren en erkennen de 
aanvullende meerwaarde van de andere 
deelnemers.


De deelnemers aan de OV en Spoortafels 
zijn zo nodig bereid een deel van hun auto-
nomie op te geven als dat bijdraagt aan het 
realiseren van de gezamenlijke ambitie.


7


5-


Gemiddelde score factor wederzijdse afhankelijkheid                                                                                                             6







Bevindingen ‘Hoe werken wij samen’
Toelichting op de conclusie: 
›  De onderlinge relaties zijn door de komst van de OV- en spoorta-


fels verbeterd. Partijen weten elkaar sneller te vinden, er is minder 
‘gedoe’


–  De stelling “De deelnemers aan de OV- en Spoortafels werken aan 
respectvolle verhoudingen en bouwen aan vertrouwen” scoort rela-
tief hoog. Het merendeel van de partijen geeft aan dat de onderlin-
ge relaties met de komst van de OV- en spoortafels zijn verbeterd. 
Dit leidt ertoe dat partijen elkaar sneller opzoeken om issues op te 
lossen. 


–  In principe is er voor iedereen iets te halen en te brengen aan de 
tafels. De tafels vormen een plek waar iedereen gehoord wordt en 
waar alle partijen de mogelijkheid hebben om de punten die zij van 
belang vinden te agenderen.


–  Het feit dat de landsdelige tafels worden voorbereid en voorgezeten 
door de landsdelen zelf draagt volgens de meeste partijen bij aan 
dit commitment en het gevoel van gelijkwaardigheid.


Toelichting op de conclusie: 
›  De status van de OV- en spoortafels is onduidelijk (besluitvormend 


of niet), evenals de verhouding tot andere overleggremia. Dit onder-
mijnt de kracht van de tafels.


–  Het minst positief zijn de geïnterviewden over de stelling “Het is 
duidelijk door wie en hoe besluiten genomen worden, en dit is 
acceptabel”. Uit de interviews blijkt dat dit komt doordat er on-
duidelijkheid heerst over de status van de tafels: gaan de tafels 
over kennis delen, afstemming zoeken, belangen behartigen en/
of besluiten nemen? De beelden hierover verschillen. Hoewel in de 
Terms of Reference is terug te vinden dat besluitvorming plaatsvindt 
op basis van consensus (‘De overlegtafels functioneren op basis 
van consensus in besluitvorming’.), geven veel partijen aan dat de 
tafels niet besluitvormend zijn. Het halen van mandaat krijgt dan 
ook weinig bestuurlijke aandacht. Besluiten worden volgens de 
geïnterviewden toch elders, in de BO’s MIRT of aan andere bestuur-
lijke tafels, genomen. 


–  Het escalatiemodel, zoals aangekondigd in de Terms of Referen-
ce (‘Er wordt een escalatiemechanisme gecreëerd in lijn met het 
escalatiemodel van het NOVB voor de partijen in de landsdelige OV 
& spoortafels en er wordt geborgd dat op nationaal niveau de meest 
optimale afwegingen kunnen worden gemaakt. De exacte spelregels 
hiervoor worden nog opgesteld en gezamenlijk vastgesteld’.), is niet 
gezamenlijk vastgelegd en vastgesteld en niet voor iedereen helder. 


–  De afvaardiging is groot, mede gelet op de samenstelling van de 
tafels. Dit komt de slagkracht niet altijd ten goede. De vertegen-
woordiging aan de tafels is volgens een deel van de betrokkenen 
bovendien scheef:


    •  het personenvervoer is oververtegenwoordigd ten opzichte van 
het spoorgoederenvervoer. Recentelijk is hier verbetering in geko-
men, maar de bestuurlijke aandacht focust zich evenwel op  


 
het personenvervoer. Zo staan er op de landsdelige tafels weinig 
goederenonderwerpen op de agenda; er is weinig interactie tus-
sen de goederentafel en de landsdelige tafels.


    •  IenM, NS, ProRail zijn oververtegenwoordigd ten opzichte van de 
overige overheden en vervoerders. Dit bevestigt het feit dat de 
aandacht met name uitgaat naar spoorse onderwerpen en het 
personenvervoer.


    •  In lijn hiermee scoort de stelling: ‘De machtsverhoudingen zijn in 
balans, alle deelnemers aan de OV en Spoortafels hebben allen 
zeggenschap.’ relatief laag.


–  De communicatie over de uitkomsten van de landelijke OV- en 
spoortafel verdient meer aandacht: maak expliciet waar partijen wel 
én geen consensus over hebben bereikt en denk na over gezamen-
lijke persberichten of communicatieboodschappen. 


Toelichting op de conclusie:
›  Partijen missen de regierol van IenM als systeemverantwoordelijke 


aan de tafel.


–  Partijen verwachten van IenM dat zij als systeemverantwoordelijke 
borgt dat de doelstelling (verbeteren van deur-tot-deur reis voor rei-
zigers én verladers) op de tafels centraal staat en dat zij waar nodig 
gebruik maakt van haar doorzettingsmacht. Dit is nog onvoldoende 
het geval.


–  Een aantal partijen geeft in overweging om een onafhankelijk voor-
zitter in te schakelen, net als bij het NOVB het geval is. Dit geeft de 
Staatssecretaris de kans om als gelijkwaardig gesprekspartner aan 
tafel te zitten.


Toelichting op de conclusie:
›  De ambtelijke voorbereiding is goed, maar te strak voor het ‘goede 


gesprek’


–  Partijen zijn positief over het feit dat de tafels ambtelijk goed wor-
den voorbereid. Het merendeel van de partijen vindt de frequentie, 
duur, locatie en vergadervorm over het algemeen goed. 


–  Er zijn vooral aanbevelingen gedaan als het gaat om de agendabe-
waking van de OV- en spoortafels. Er is behoefte aan een opscho-
ning: laat de onderwerpen nauw aansluiten bij de doelstellingen 
van de tafels, zorg voor een minder drukke agenda, een heldere 
focus per agendaonderwerp en meer aandacht voor het gezamen-
lijk verkennen en verdiepen van strategische vraagstukken. Er 
is aandacht gevraagd voor de vorm van het ‘goede gesprek’. De 
strakke ambtelijke voorbereiding en de volle agenda belemmeren 
dit gesprek. 


–  Een aantal partijen doet de oproep om meer rekening te houden 
met de reistijd van alle deelnemers.


–  Partijen hebben behoefte aan een gezamenlijke reflectie op de 
samenwerking (adaptief vermogen), zo blijkt uit de interviews. Iets 
wat beaamt wordt door de relatief lage score op de stelling: ‘Er is 
tijd voor reflectie, ruimte om te leren en er wordt wanneer nodig 
bijgestuurd’.  


Respectvolle onderlinge relaties De deelnemers aan de OV en Spoortafels 
werken aan respectvolle verhoudingen en 
bouwen aan vertrouwen.


De deelnemers aan de OV en Spoortafels 
vragen door om elkaar te begrijpen en durven 
elkaar op gedrag aan te spreken.


7-


6


Gemiddelde score factor respectvolle onderlinge relaties                                                                                                    6,5


Adaptief vermogen De tafels maken deel uit van een bredere, 
dynamische context. Wordt er in uw ogen 
voldoende ingespeeld op veranderende 
omstandigheden en voorbijkomende kansen 
of problemen?


Er is tijd voor reflectie, ruimte om te leren en 
er wordt wanneer nodig bijgestuurd.


6+


6-


Gemiddelde score factor adaptief vermogen                                                                                                                             6


Tabel 2. Scores succesfactoren ‘hoe werken wij samen’
Succesfactor Stellingen Scores


Gevoel van gelijkwaardigheid De machtsverhoudingen zijn in balans, alle 
deelnemers aan de OV en Spoortafels heb-
ben allen zeggenschap.


Alle deelnemers aan de OV en Spoortafels 
dragen (naar vermogen) bij, nemen verantwoor-
delijkheid en tonen commitment.


5


6


Gemiddelde score factor gevoel van gelijkwaardigheid                                                                                                         5,5


Passende organisatie-structuur en besluitvorming De rollen en verantwoordelijkheden van alle 
deelnemers aan de OV en Spoortafels zijn 
helder en logisch belegd.


Het is duidelijk door wie en hoe besluiten 
genomen worden en dit is acceptabel.


6


4,5


Gemiddelde score factor passende organisatiestructuur en besluitvorming                                                                     5+


Voldoende hulpbronnen en passende kaders Deelnemers aan de OV en Spoortafels 
hebben voldoende tijd, de juiste kennis en 
vaardigheden en mandaat.


De kaders (zoals de Terms of Reference) 
waarbinnen de samenwerking opereert hel-
pen (helder en niet belemmerend).


6,5


6,5


Gemiddelde score factor voldoende hulpbronnen en passende kaders                                                                            6,5







Bevindingen ‘Wat levert de samenwerking op’


Toelichting op de conclusie: 
›  De grootste toegevoegde waarde van de OV- en spoortafels tot 


nu toe is hun netwerkfunctie; zij vormen het enige platform waar 
alle partijen uit de sector bij elkaar komen.


–  De stelling “De samenwerking levert op zichzelf meerwaarde op, 
bijvoorbeeld doordat partners elkaar beter weten te vinden, het 
onderling vertrouwen toeneemt etc.” scoort het hoogst, iets wat 
wordt bevestigd in de interviews


–  De OV- en spoortafels hebben volgens partijen bijgedragen aan 
betere onderlinge relaties; discussies worden meer met elkaar 
dan over elkaar of via politiek en/of media gevoerd. Partijen 
weten elkaar door de netwerkfunctie beter te vinden. 


–  Bovendien dwingen de tafels de partijen om integraler naar het 
OV- en spoornetwerk te kijken. Het is niet langer mogelijk om in 
‘splendid isolation’ te opereren; de tafels dwingen partijen tot 
overleg en afstemming.


Toelichting op de conclusie: 
›  De tafels hebben een goede basis gelegd voor de samenwerking 


op het gebied van spoor en OV; er is meer rust gekomen, partijen 
weten elkaar beter te vinden en hebben meer aandacht voor het 
netwerk als geheel. Een basis waarop kan worden voortgebouwd. 


– De OV- en spoortafels hebben bijgedragen aan:
    • het verbeteren van de onderlinge samenwerking
    •  een meer gestructureerd gesprek over landsdeeloverstijgende 


thema’s en keuzes
    •  een bredere aandacht voor het spoor; meer focus op het hele 


(spoor)netwerk en een minder grote dominantie van IenM,  
NS en ProRail


    •  optimalisaties in de dienstregeling naar aanleiding van het 
knooppuntenonderzoek


–  Hoewel deze resultaten weinig tastbaar zijn, hechten de partijen 
hier wel een grote waarde aan. Zij kijken over het algemeen uit 
naar de volgende stap, dat de OV- en spoortafels zich concreet 
gaan bewijzen.


–  De samenwerking tussen de partijen is in belangrijke mate ver-
beterd, zoals het contact tussen IenM en de regionale overheden 
(ook buiten de Randstad) en de regionale overheden en ProRail 
en NS. Er wordt niet meer over maar met elkaar gesproken, er 
vindt minder escalatie via IenM plaats.


–  Partijen zien dat er eerste concrete resultaten zijn bereikt: zo 
heeft het knooppuntenonderzoek tot optimalisaties in het 
netwerk geleid en vindt er betere afstemming plaats over de 
dienstregeling.


Toelichting op de conclusie:
›  Tegelijkertijd hebben de tafels zich nog onvoldoende bewezen 


als het gaat om het boeken van concrete resultaten en komt de 
deur-tot-deur ambitie nog onvoldoende uit de verf.


–  Partijen zijn echter kritisch over de mate waarin er concrete 
resultaten zijn geboekt als het gaat om het verbeteren van de 
deur tot deur reis. De stelling: ‘De samenwerking levert voor alle 
partners zichtbare resultaten op’, scoort relatief laag.


–  De resultaten zijn beperkt in relatie tot het tijdrovende proces 
en sluiten nog onvoldoende aan op de beoogde doelen van de 
samenwerking. 


–  Partijen lijken nog onvoldoende in staat om over de eigen scha-
duw heen te springen en landelijk de meest optimale afwegin-
gen te maken ten behoeve van een verbetering van deur-tot-deur 
reis van reizigers en verladers. Dit wordt geweten aan het feit dat 
de herijking veel aandacht vroeg, dat de focus nog teveel lag op 
detailonderwerpen en op het spoor (i.p.v. OV in den breedte) en 
dat de tafels nog relatief weinig bijeen zijn geweest. Overigens 
geeft een deel van de partijen aan dat de herijking weliswaar 
voor spanningen zorgde, maar ook een waardevol resultaat heeft 
opgeleverd: meer inzicht in de financiële kaders.


–  Het merendeel vindt dat de tafels de kans moeten krijgen zich 
nog verder te gaan bewijzen. 


Tabel 3. Scores succesfactoren ‘waarom werken wij samen’
Succesfactor Stellingen Scores


Zichtbare resultaten De samenwerking levert voor alle partners 
zichtbare resultaten op.


De resultaten dragen duidelijk bij aan de 
gezamenlijke ambitie (verbeteren van deur-
tot-deur reis) 


5,5


6


Gemiddelde score factor zichtbare resultaten                                                                                                                           6-


Toegevoegde waarde De OV en Spoortafels prikkelen overheden en 
vervoerders tot continue verbetering van de 
prestaties en het verbeteren van de deur-
tot-deur reis in het OV.


De samenwerking levert op zichzelf meer-
waarde op, bijvoorbeeld doordat partners 
elkaar beter weten te vinden, het onderling 
vertrouwen toeneemt etc.


6+


7,5


Gemiddelde score factor toegevoegde waarde                                                                                                                         7-







Aanbevelingen
1.  Continueer de samenwerking aan de OV- en Spoortafels: nut en noodzaak staan niet ter discussie, ambitie en toegevoegde waarde van de tafels worden breed onderkend..
2.  Zorg voor meer evenwicht in de onderwerpen: doe recht aan de ambities;  spoor én OV, personen- én goederenvervoer


3.  Zet de OV- en spoortafels meer in hun kracht: met een heldere scope en een  duidelijke positionering ten opzichte van andere overleggremia:     • 3a:  breng, om dubbelingen met andere overleggremia te voorkomen, per tafel in kaart welke overleggremia er zijn rond spoor en OV (landsdelig én landelijk) en welke onder-werpen daar worden behandeld. Bezie vervolgens welke onderwerpen aan de tafels thuishoren en welke niet, en of er overleggen te schrappen zijn      • 3b:  leg de focus voor de OV- en spoortafels op onderwerpen die vragen om een inte-grale, landsdeeloverstijgende afweging en die de deur-tot-deur ambitie van reizigers en/of verladers betreffen
    • 3c:  stel een jaaragenda voor de OV- en Spoortafels op; bewaak op basis hiervan het evenwicht in en de focus van de agendaonderwerpen,    
4.  Verduidelijk de status van de OV- en spoortafels en maak de rolverdeling  aan de tafels expliciet:
    • 4a:  Maak een heldere keuze: zijn de tafels bedoeld voor besluitvorming, voor het goede gesprek op strategisch niveau, of voor beide? Onze aanbevelingen:            -  Geef de landsdelige tafels in principe geen besluitvormende status, gezien het belang van integrale, landsdeeloverstijgende afwegingen en besluitvorming. Uit-zondering betreft niet landsdeeloverstijgende onderwerpen die op regionaal besluitvorming behoeven en geen invloed hebben op het totale netwerk.∗          -  Kies voor de landelijke tafels voor een mix: een deel van het overleg infor-merend/afstemmend over strategische onderwerpen, een deel van het overleg besluitvormend. Creëer daarbij de juiste randvoorwaarden (zie verder de nadere toelichting).


            -  Laat de landelijke tafel niet langer het voorportaal zijn van het BO MIRT, zoals nu in de Terms of Reference staat. Het BO MIRT is landsdelig georganiseerd, terwijl de landelijke OV en Spoortafel nu juist bedoeld zijn voor integrale, landsdeel-overstijgende afwegingen. Bovendien lijken de BO’s MIRT meer strategisch en minder besluitvormend van karakter te worden, en zijn die overleggen niet langer een plek waar alleen overheden elkaar ontmoeten. De keu-zes die aan de tafels op basis van consensus worden gemaakt, kunnen als hamerpunt worden ingebracht in de BO’s MIRT. Dit voorkomt dat gesprekken worden ‘overgedaan’.        • 4b:  Bezie de afvaardiging aan de tafels in het licht van de deur-tot-deur ambitie én het karakter van het overleg (zie ook hiervoor de nadere toelichting).    • 4c:  Scherp de Terms of Reference waar nodig aan, inclusief het escalatiemodel en de spelregels, en stel deze op de eerstvolgende landelijke OV- en spoortafel samen vast.


Nadere toelichting/uitwerking aanbevelingen


Nadere toelichting/uitwerking aanbeveling 1:
De gezamenlijke ambitie om de deur-tot-deur reis te verbeteren vormt 
de brandstof van de samenwerking.  Het feit dat deze ambitie nog 
steeds breed wordt onderschreven en partijen erkennen elkaar nodig 
te hebben, is dus een belangrijke constatering. Wij bevelen aan dit 
nog eens gezamenlijk te herbevestigen en deze ambitie ook levend te 
houden door hier regelmatig expliciet bij stil te staan.


Nadere toelichting/uitwerking aanbeveling 2:
Om meer evenwicht te bereiken, bevelen wij aan dat de stad- en  
streekvervoerders, consumentenver-tegenwoordigers en de 
goederenvervoerders sterker bij de voorbereiding/agendasetting  
van de tafels betrokken zijn. Bijvoorbeeld door hen een plek  
te geven in het secretarissenoverleg (eventueel als agendalid). 


Nadere toelichting/uitwerking aanbeveling 3:
De OV- en spoortafels zijn bedoeld voor het verbeteren van de van 
deur-tot-deur reis van reizigers en verladers. Laat deze ambitie 
leidend zijn bij de keuze van onderwerpen aan de OV en Spoorta-
fels. Dit kan ofwel betekenen dat bepaalde onderwerpen die elders 
worden besproken niet daar maar aan de tafels thuis- 
horen, ofwel dat bepaalde onderwerpen van de agenda kunnen 
worden geschrapt. Leg de focus op onderwerpen die vragen om een 
integrale, landsdeeloverstijgende afweging en waak voor een te 
operationeel niveau. Er is vooral behoefte aan het goede gesprek 
op strategisch niveau. 
Stel een jaaragenda op een stel deze op de volgende tafels vast. 
Een jaaragenda schept helderheid en kan zorgen voor meer conti-
nuïteit in onderwerpen, wat de diepgang vergroot.


Onderwerpen waar meer aandacht voor is gevraagd, zijn in ieder 
geval:
- een gedachtewisseling over het gezamenlijke toekomstbeeld op 
het OV
- internationaal 
- sociale veiligheid
- de mid-term review op de concessies
- de interactie tussen OV en ruimtelijke ontwikkelingen


Nadere toelichting/uitwerking aanbeveling 4:
Maak expliciet of de tafels bedoeld zijn voor besluitvorming, voor het goede gesprek op strategisch  
niveau, of voor beide? Wij bevelen aan de landsdelige tafels in principe niet besluitvormend te laten 
zijn gelet op de doelstellingen van de OV & spoortafels (tenzij het niet landsdeeloverstijgende onder-
werpen betreft), en om voor de landelijke tafel voor een mix te kiezen: een deel van het overleg informe-
rend en/of afstemmend, een deel van het overleg besluitvormend. Voor het besluitvormende deel moet 
bezien worden of de bevoegde gezagen/het bevoegde gezag in aanwezigheid van de adviserende par-
tijen besluiten of in kleiner comité. In het laatste geval zou de landelijke tafel kunnen starten in breed 
verband waarin van gedachten wordt gewisseld over strategisch onderwerpen en adviezen ten behoeve 
van de besluitvorming kunnen worden meegegeven, om vervolgens in kleiner verband verder te gaan. 
Zorg dan wel voor een heldere terugkoppeling aan alle partijen, waarin niet alleen helder staat wat de 
besluiten zijn maar ook wordt aangegeven hoe er met adviezen is omgegaan (wat er wel is overgenomen, 
en wat niet en waarom).


Om het overleg goed te laten functioneren, is het belangrijk om de juiste randvoorwaarden te creëren. 
Voor een besluitvormend onderdeel van het overleg, zijn dit:
-  Helderheid over de rolverdeling aan tafel: zit een partij om advies te geven of om een besluit te nemen? 
In de Terms of Reference is aangegeven dat LOCOV en ROVOC’s een adviserende rol vervullen. De spoor-
goederenvervoerders vullen hun rol op eenzelfde wijze in. Expliciteer ook de rol van de overige partijen 
aan tafel; zijn de overheden de partijen die als bevoegd gezag de besluitvormende rol hebben en zo ja, 
wat is dan de rol van de spoorvervoerders en van ProRail? Aan-dachtspunt hierbij is de rol van IenM: zit 
de staatssecretaris bij een agendapunt aan tafel als concessieverlener of als systeemverantwoordelijke 
c.q. regisseur, en wat betekent dit voor haar rol in de besluitvorming (bepalend of niet)? 


-  Heldere afvaardiging en mandaten: partijen met een besluitvormende rol moeten het mandaat hebben 
om namens de partijen die zij vertegenwoordigen besluiten te kunnen nemen aan de landelijke tafel. 
Dit is nu nog niet expliciet ingevuld. Partijen met een adviesrol zullen dat advies in afstemming met de 
partijen die zij vertegenwoordigen tot stand moeten brengen. Maak daarnaast heldere afspraken over de 
afvaardiging aan de landelijke tafel: bestaat deze afvaardiging uit de voorzitters van de voorbereidende 
overleggen, al dan niet met een ambtelijke ondersteuning, of kan die afvaardiging per tafel verschillen? 


-  Een duidelijke escalatieprocedure en spelregels voor integrale afwegingen: de in de Terms of Reference 
aangekondigde uitwerking hiervan is niet tot stand gekomen. Werk dit alsnog uit. 


Voor een informerend en/of afstemmend onderdeel van het overleg, waarin het goede gesprek op strate-
gisch niveau centraal staat, gelden onder meer de volgende randvoorwaarden:
-  Tijd en ruimte: een goed gesprek verhoudt zich slecht tot een strak voorbereide, volle agenda met formats 
en annotaties. Er is tijd en ruimte nodig om vrijuit van gedachten te kunnen wisselen. 


-  Prikkelende, inspirerende gespreksvorm en omgeving: kies voor een gespreksvorm waarin partijen wor-
den uitgedaagd echt met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te bevragen. Stel bijvoorbeeld een dilemma 
centraal. Daag partijen uit eens vanuit de positie van de ander te redeneren of nodig ter inspiratie en voe-
ding voor de discussie (externe) deskundigen uit. Kies een omgeving die het goede gesprek faciliteert. 


-  Openheid en nieuwsgierigheid: een goed gesprek vraagt om nieuwsgierigheid, vertrouwen en openheid. 
Geen standpunten uitwisselen, maar zoeken naar wederzijds begrip, nieuwe inzichten en andere invals-
hoeken. Door elkaar te bevragen, door te vragen als iets onduidelijk is en door spanningen, gevoeligheden 
en dilemma’s te benoemen.  


Wij bevelen aan om op basis van deze evaluatie de Terms of Reference aan te scherpen, inclusief een  
escalatiemodel en spelregels, en deze gezamenlijk vast te stellen tijdens de eerstvolgende landelijke  
OV- en spoortafel (najaar 2016). 
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Vergaderjaar 2015–2016 


29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan 


Nr. 663 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 


Den Haag, 18 april 2016 


In deze brief informeer ik u over de belangrijkste uitkomsten van de vijfde 
Landelijke OV en Spoortafel van 7 april 2016. Dit was de eerste landelijke 
tafel onder mijn voorzitterschap. Hierbij zag ik de grote betrokkenheid van 
zoveel partijen uit de OV en Sector om de deur-tot-deur reis te verbeteren. 


Bij de opening van de tafel heb ik aangegeven dat de financiële middelen 
beperkt zijn en dat we ons daarnaast moeten voorbereiden op transities 
en nieuwe opgaven, zoals de toenemende druk op betaalbaarheid van het 
(regionale) OV of het ontstaan van nieuwe typen vervoer in stedelijk 
gebied en daarbuiten. Deze vragen om innovatieve en creatieve oplos-
singen en om een gezamenlijke aanpak over concessiegrenzen en 
verantwoordelijkheden heen. Juist daarvoor is het nationaal-strategisch 
gesprek aan de OV en Spoortafels van belang. De Evaluatie van de OV en 
Spoortafels onderstreept dat. 


Uw Kamer heeft mij, naar aanleiding van de Herijking, gevraagd om extra 
middelen te zoeken voor ambities zoals Schiphol en Grensoverschrijdend 
Spoor (motie de Boer cs, Kamerstuk 34 300 A, nr. 26). Ik zal u daarover 
uiterlijk in juni, voorafgaand aan het AO MIRT van 23 juni informeren. Ook 
de uitkomsten van de nog lopende audit naar de benodigde budgetaan-
passing bij het project Spoorzone Delft waarover ik u geïnformeerd heb 
(Kamerstuk 34 300 XII, nr. 66) zal ik u voorafgaand aan het AO MIRT 
toezenden. 


1. Sociale veiligheid  


In overleg met uw Kamer heb ik afgelopen tijd prioriteit gegeven aan 
Sociale Veiligheid. In februari heb ik aangekondigd om een eenmalige 
financiële bijdrage van 10 miljoen euro aan extra maatregelen voor 
sociale veiligheid, met name gericht op de uitbreiding van flexibele 
veiligheidsteams bij NS. Agressie en geweld tegen werknemers met een 
publieke taak, zoals OV-personeel, is immers onacceptabel. 
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Uitkomst van het gesprek aan de Landelijke Tafel is dat het belangrijk is 
om een gezamenlijke integrale aanpak voor het OV (hoofdrailnet en 
regionaal OV) op te stellen. Ik heb de verschillende partijen dan ook 
opgeroepen om hier (ook financieel) aan bij te dragen vanuit ieders eigen 
verantwoordelijkheid. Onder leiding van het Ministerie van VenJ en IenM 
zullen de komende tijd verdere afspraken worden gemaakt. Doel is het 
gericht aansluiten van acties en maatregelen op (potentiële) daders, 
situaties en slachtoffers. 


2. Nieuwe opgaven die vragen om innovatieve oplossingen  


Aan de Landelijke Tafel is gesproken over een aantal opgaven op de lange 
termijn die vragen om een open, innovatieve en adaptieve houding. 


Betaalbaarheid van het (regionale) OV 


In het voorjaar van 2015 is aan de Landelijke Tafel afgesproken om 
gezamenlijk de betaalbaarheid van het (regionale) OV te onderzoeken. Dit 
naar aanleiding van een oproep van decentrale overheden dat de 
betaalbaarheid van het (regionale) OV onder druk staat. Afgelopen jaar is 
een gezamenlijke feitenbasis opgesteld die inzicht geeft in de ontwikke-
lingen in het vraag en aanbod en de kosten en opbrengsten in het 
regionaal OV. De eerste resultaten daarvan zijn aan de Landelijke Tafel 
gepresenteerd. Die laten zien dat op dit moment de kwaliteit van het OV 
nog goed geborgd kan worden en bezuinigingen zijn opgevangen. 
Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het kantelpunt is bereikt en dat de 
druk op de betaalbaarheid van het OV in de toekomst steeds groter zal 
worden. 


In het overleg hebben wij gezamenlijk geconstateerd dat er gezocht moet 
worden naar innovatieve OV concepten. Dit zowel vanuit het perspectief 
van kosteneffectiviteit als vanuit de wens om de klant meer maatwerk te 
bieden. En daar zijn op dit moment ook al goede voorbeelden van zoals 
het uitgeven van meer flexibele concessies of het combineren van 
verschillende typen vervoer (doelgroepen). Aan de Landelijke Tafel is 
afgesproken om de feitenbasis verder te bespreken in het bestuurlijk 
overleg tussen Rijk en decentrale overheden en de uitkomsten mee te 
nemen in het traject Toekomstbeeld OV. 


Toekomstbeeld OV 


De ambitie van het Toekomstbeeld OV is om, vanuit het belang van de 
reiziger, te komen tot een gezamenlijke visie van overheden, vervoerders 
en infrabeheerder op het gehele OV-systeem in Nederland. De visie wordt 
opgesteld vanuit een ruimtelijk-economische invalshoek. De tijdshorizon 
is 2040 omdat zo buiten de bestaande kaders kan worden gedacht en 
omdat ontwikkelingen in het OV vaak lang duren. Vervolgens is het de 
bedoeling om vanuit dit lange termijnperspectief terug te redeneren naar 
het hier en nu en de transitie die dat vraagt. 


Elke regio maakt in het kader van het programma een eigen uitwerking. 
Aan de hand van eerste inzichten van de Pilot Zuidelijke Randstad hebben 
we aan de Landelijke Tafel van gedachten gewisseld. Zo is gewisseld dat 
veel reizigers het OV gebruiken voor korte afstanden (regionale functie) en 
dat er spanning is met het gebruik van het OV voor langere afstanden. 
Ook is geconstateerd dat in, rond en tussen de steden (maar ook in de 
landelijke gebieden) nieuwe typen van vervoer ontstaan waarbij 
vervoerders, bedrijven en overheden de handen ineen zullen moeten 
slaan om dit daadwerkelijk tot stand te brengen. Dit vraagt bijvoorbeeld 
om een groter adaptatievermogen in het MIRT en Infrafonds. 
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Voor het vervolg van het programma hebben we afgesproken om de 
ruimtelijke economische invalshoek in Toekomstbeeld OV te versterken en 
aandacht te besteden aan het OV als duurzaam alternatief. Daarnaast zal 
er een antwoord geformuleerd moeten worden op de vraag welke rol de 
overheid speelt ten aanzien van de sociale functie van het OV. De 
landsdelen hebben zich gecommitteerd aan de aanpak. Tot slot is de 
oproep gedaan om nadrukkelijk de aansluiting te zoeken bij internationale 
(grensoverschrijdende) ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan 
worden door expliciet de verbinding te leggen met NS studies naar 
internationale verbindingen en door meer samenhang aan te brengen met 
belangrijke verbindingen voor het goederenvervoer. 


Aankomend najaar zal aan de OV en Spoortafels, op basis van de 
analyses, de richting waarin we komende jaren het OV willen ontwikkelen 
nader worden besproken. 


3. Evaluatie en instrumentarium  


Tot slot hebben we aan de Landelijke Tafel gesproken over het functio-
neren van de tafels en het instrumentarium om verbetering in de 
deur-tot-deur reis aan te brengen. 


Evaluatie OV en Spoortafels 


Het eindrapport van Twynstra Gudde over de Evaluatie is besproken en 
vastgesteld en treft u als bijlage1 bij deze brief. Wat daarin opvalt, is dat 
de verschillende partijen de toegevoegde waarde zien van de tafels en 
elkaar beter kunnen vinden. Ik zie een aantal concrete handvatten in de 
aanbevelingen om in de toekomst meer concrete resultaten te kunnen 
boeken. Afgesproken is om een overzicht te maken van alle overleggen in 
de OV sector (inclusief het NOVB) en te kijken waar de bestuurlijke drukte 
teruggedrongen kan worden. Er zal een jaaragenda worden opgesteld 
waarin personen- en het goederenvervoer alsmede spoor en OV onder-
werpen evenwichtig aan bod komen. En de status van de OV en Spoor-
tafels ten opzichte van andere gremia zoals het BO MIRT zal worden 
verhelderd. Er kan daarbij ook over onderwerpen worden besloten als dit 
de slagkracht van de tafels vergroot. Daarbij is het wel van belang dat 
besluiten worden genomen vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en 
mandaat. 


De Landelijke Tafel heeft opdracht gegeven om de aanbevelingen verder 
uit te werken zodat deze bij de OV en Spoortafels aankomend najaar 
geïmplementeerd kunnen worden. De Noordvleugel zal daarbij 
aankomend najaar experimenteren met het in elkaar schuiven van het BO 
MIRT en de Landsdelige OV en Spoortafel. 


Dashboard deur-tot-deur 


Met alle betrokken OV en Spoortafel partijen is onder aanvoering van NS 
in het afgelopen jaar gewerkt aan het dashboard deur-tot-deur aan dit 
belangrijke instrument van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). Het 
dashboard richt zich primair op overstappen tussen de diverse vervoer-
concessies in Nederland, omdat hier voor reizigers nog veel te verbeteren 
is. Het dashboard signaleert verbeterpunten. Om dit potentieel goed te 
benutten is een gedeelde ambitie en bestuurlijk commitment nodig. 


1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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We hebben aan de OV en Spoortafels de opzet van het dashboard deur tot 
deur vastgesteld en akkoord gegeven op de verdere implementatiefase. 
Daarbij zijn een aantal aandachtspunten meegegeven voor de verdere 
ontwikkeling van het dashboard waaronder aandacht voor grensover-
schrijdende verbindingen en beschikbaarheid van data. Ook werd bepleit 
dat we de reis van deur-tot-deur soms met simpele lokale maatregelen 
kunnen verbeteren. Afgesproken is om te starten met de implementa-
tiefase en het dashboard regelmatig te bespreken. Zo krijgen wij aan de 
tafels een breder beeld van de opgaven die worden ervaren door de 
reiziger van de deur-tot-deur reis. Ik heb de verschillende partijen 
gevraagd om een beperkte financiële bijdrage voor de doorontwikkeling 
van het dashboard in 2017 en 2018. 


Monitor uitvoeringsagenda LTSA 2 


Als bijlage bij deze brief ontvangt u de Monitor Uitvoeringsagenda 
LTSA 22. Een groot deel van de acties uit deze monitor is inmiddels 
afgerond waardoor dit instrument weinig meer toevoegt. Ik zal u 
voortaan, middels deze brief, na elke voorjaarsronde van de OV en 
Spoortafels informeren over de voortgang. 


De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
S.A.M. Dijksma


2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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1 Letter of Intent 


Noordvleugel 


 


 


Geachte voorzitter, 


In deze brief wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van de vierde Landelijke 


OV en Spoortafel, die op 2 oktober jl. heeft plaatsgevonden. De Landelijke OV en 


Spoortafel is opgericht in het kader van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). 


Tijdens dit overleg hebben opdrachtengevende overheden, de vervoerders (NS, 


HTM mede namens RET en GVB, Arriva en FMN), de goederenvervoersector, de 


beheerder van de railinfrastructuur (ProRail) en de consumentenorganisaties 


(Rocov/Rover) constructief gediscussieerd over een aantal onderwerpen, die het 


openbaar vervoer en spoor aangaan. In voorbereiding op de Landelijke tafel zijn 


de onderwerpen aan de Landsdelige OV en Spoortafels en de Spoorgoederentafel 


besproken.   


 


In de brief1 over de uitkomsten van de 3e Landelijke OV en Spoortafel is 


toegezegd dat uw Kamer de Letter of Intent van de Noordvleugel nog nagestuurd 


zou krijgen. Bij deze brief ontvangt u die Letter als bijlage. 


 


De onderwerpen die aan de Tafel aan de orde zijn geweest, zijn: (1) de 


internationale spoortop, (2) de herijking en (3) spoorgoederenvervoer. De 


onderwerpen (4) sanctiebeleid en (5) dienstregeling 2017 zijn als schriftelijke 


mededeling, met akkoord van de aanwezigen afgedaan.  


 


1. Internationale spoortop 


In het Wetgevingsoverleg met de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en 


Milieu op 25 juni 2015 is toegezegd dat er een (internationale) spoortop wordt 


geïnitieerd over het grensoverschrijdend spoorvervoer. Zowel de deelnemers aan 


de Tafel als Natuur en Milieu (Rail2EU) hebben suggesties aangeleverd voor de 


invulling voor zo’n top. Mede op basis hiervan is het voorstel om tijdens de top:  


a) De reiziger centraal stellen; zowel de nationale als de internationale 


reiziger. Voor de laatste categorie betekent dat een soepele reis door de 


                                                
1 Kamerstuk 2014/2015 nr. 29984, nr. 603 
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internationale keten. Concreet kan het dan bijvoorbeeld gaan om 


verbetering (online) ticketing, reizigersinformatie en minder toeslagen. 


b) De samenwerking met onze buurlanden te versterken met het oog op een 


aantal concrete internationale verbindingen. 


c) De spoortop als inspiratie voor het Toekomstbeeld OV te laten zijn.  


 


Qua timing wordt ernaar gestreefd om de top te houden in de periode van het 


Nederlandse EU-voorzitterschap rond de TEN-T-dagen (20-22 juni). Samen met de 


partijen van de OV en Spoortafel wil ik dit najaar tot een concreet uitgewerkt 


voorstel komen.  


 


2. Herijking 


Samen met de regio’s, vervoerders in het personen- en goederenvervoer, en 


ProRail wordt er hard gewerkt aan het onderhouden, het verbeteren en 


vernieuwen van het spoor. Daarnaast wordt de capaciteit uitgebreid om meer 


treinen te kunnen laten rijden. In het kader van het MIRT wordt in de periode 


2015 tot en met 2028 bijna €11,1 miljard in spoor geïnvesteerd (excl. de 


middelen voor beheer, onderhoud en vervanging). Dit betreft o.a. PHS, ERTMS, 


grote stationsprojecten, tal van maatregelen voor regionale spoorverbindingen 


(elektrificatie, snelheidsverhogingen en inzet van langere treinen), overwegen 


(LVO), maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid en 


grensoverschrijdend spoor.  


 


Door eerder gemaakte keuzes, doorgevoerde bezuinigingen en het bestemmen 


van verschillende middelen tot en met 2028 is er nog maar beperkte financiële 


ruimte voor alle ambities, die bovenop het huidige programma kenbaar zijn 


gemaakt. De herijking is erop gericht om binnen de huidige budgettaire kaders tot 


een optimale programmering te komen.  


 


In de aanloop naar de herijking – tijdens het BO MIRT in 2014 en de OV en 


spoortafels van voorjaar 2015 – is gezamenlijk een aantal spelregels vastgesteld. 


Programma’s, die in het Regeerakkoord zijn opgenomen, en de projecten die in 


uitvoering zijn vallen buiten de herijking. Eind 2014 is besloten dat MIRT-


projecten waar een bestuurlijke commitment over is uitgesproken ook buiten de 


herijking vallen. In het voorjaar is aangegeven dat er tegen deze achtergrond een 


bedrag van €0 tot €200 à €300 mln. beschikbaar zou zijn voor de herijking. Aan 


de Landelijke OV en Spoortafel op 30 april 2015 is bestuurlijk vastgesteld dat er 


daarom scherpe keuzes gemaakt moeten worden.  


 


Voor de herijking van de programma's en projecten hebben alle landsdelen, NS, 


ProRail en spoorgoederenvervoerders hun wensen en ambities tot aan 2028 


ingediend bij IenM. De (potentiële) projecten zijn beoordeeld ten opzichte van de 


LTSA-doelen, de beschikbare investeringsruimte en de vastgestelde spelregels. 


Ook is bezien of er voldoende beslisinformatie over de voorstellen voorhanden 


was. Het uiteindelijke voorstel dat op basis hiervan is opgesteld is aan de 


Landsdelige OV en spoortafels en de Spoorgoederentafel besproken en vervolgens 


aan de Landelijke tafel. 


 


De partijen erkennen dat met dit voorstel de eerder afgesproken spelregels zijn 


gevolgd. De meeste aanwezige partijen hebben tijdens de Landelijke tafel wel hun 


teleurstelling en zorgen uitgesproken over de in hun ogen geringe nieuwe 
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investeringsmogelijkheden. Partijen schetsen de situatie dat er nu wel spaarzaam 


onderzoeksgeld beschikbaar komt, maar dat middelen voor het uitvoeren van de 


plannen tot 2028 ontbreken. Meer specifiek is aandacht gevraagd voor een 


diversiteit van onderwerpen waaronder het ontbreken van voldoende 


rijksmiddelen voor grensoverschrijdende spoorverbindingen, regionale spoorlijnen 


en enkele OV- en spoorknelpunten in de Randstad. Partijen twijfelen of de 


doelstellingen voor een goede en betrouwbare reis van deur tot deur volledig 


haalbaar zullen zijn. Ook NS en ProRail hebben aangegeven dat zij plannen 


hebben ingebracht waar grote bedragen mee zijn gemoeid en waar de middelen 


niet voor beschikbaar zijn. Aan de andere kant wordt breed gedeeld dat met het 


pakket van €11,1 mld., dat de komende jaren zal worden uitgevoerd de kwaliteit 


van het spoor op een groot aantal plaatsen zal worden verbeterd.  


 


Alle aanwezige partijen willen samen optrekken om vanuit het brede belang voor 


het hele OV en het goederenvervoer te verkennen welke verdere stappen mogelijk 


zijn. Mogelijk kan met andere - creatieve - financieringsconstructies meer bereikt 


worden. Partijen hebben ook aangegeven dat het de moeite waard is om te 


bekijken of met aangepaste regelgeving financiële middelen nog effectiever 


kunnen worden ingezet. Het is goed om, mede in het licht van een Toekomstbeeld 


OV, te verkennen wat er ten aanzien van deze thema’s verder mogelijk is. Hierbij 


worden ook de mogelijkheden die Europese fondsen, zoals EFSI (Europees Fonds 


voor Structurele Investeringen) en CEF (Connecting Europe Facility), kunnen 


bieden betrokken.  


 


Aan de Landelijke OV en Spoortafel is uiteindelijk geconcludeerd dat het financiële 


kader tot 2028 weliswaar beperkt is, maar dat de verdeling hiervan conform de 


eerder met de Tafel overeengekomen spelregels heeft plaats gevonden. Het 


voorstel zoals dat heeft voorgelegen aan de Landelijke OV en Spoortafel wordt 


geagendeerd op de Bestuurlijk overleggen in het kader van het MIRT, die de 


komende tijd zullen plaatsvinden. Tijdens deze overleggen vindt  definitieve 


besluitvorming over het herijkingsvoorstel plaats. Daarbinnen is ruimte voor het 


maken van enkele specifieke afspraken. De uitkomsten van de MIRT-overleggen 


worden via de gebruikelijke MIRT-cyclus aan uw Kamer voorgelegd.  


 


Het lid Slob heeft  Kamervragen gesteld over het herijkingsvoorstel. Deze zullen 


binnenkort worden beantwoord. Bij de beantwoording van deze Kamervragen zal 


worden ingegaan op het voorstel en zal er een overzicht worden meegestuurd van 


de ingediende projecten. 


 


3. Spoorgoederentafel 


De vertegenwoordigers van het spoorgoederenvervoer gaven aan dat er veel 


kansen zijn voor het vervoer van goederen per spoor. De sector heeft de ambitie 


om het goederenvervoer per spoor de komende jaren te verdubbelen. Deze 


ambitie moet bijdragen aan het vergroten van de concurrentiekracht van 


Nederland. De sector maakt zich echter zorgen over de ontwikkeling van de 


tarieven voor het gebruik van het spoor (de gebruiksvergoeding). De 


Spoorgoederentafel heeft deze zorgen in een statement geuit.  


 


De spoorgoederensector geeft met het statement aan dat het 


spoorgoederenvervoer één van de pijlers is van de logistieke kracht van 


Nederland. Vanuit dat oogpunt is een blijvend aantrekkelijk en concurrerend 
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spoorgoederenvervoer voor Nederland van groot belang. Door de sector is  een 


oproep gedaan om het beleid ten aanzien van de gebruiksvergoeding meer 


rekening te laten houden met de betekenis die het spoorgoederenvervoer heeft 


voor Nederland als logistiek knooppunt in Europa. Het is om die reden belangrijk 


om te  kijken naar de tariefontwikkeling voor het gebruik van het spoor vanuit een 


meerjarenperspectief.  


 


De volgende twee onderwerpen zijn schriftelijk afgehandeld en akkoord bevonden. 


 


4. Sanctiebeleid 


In de brief van 10 maart 20152 omtrent de inkadering van het intrekken concessie 


op grond van de Wet personenvervoer is aangegeven dat het voorstel, zoals 


beschreven in de brief, besproken zou worden aan de Landelijke OV en Spoortafel. 


De aanleiding van deze inkadering is mijn toezegging aan de Tweede Kamer en de 


motie de Boer tijdens het AO over de concessies van 1 en 15 oktober De 


decentrale overheden hebben de bevoegdheid conform de WP 2000 om (OV en 


Spoor-) concessies in te trekken. IenM vult dit in door, bij drie keer 


onderpresteren op een prestatie-indicator, over te gaan tot het voorbereiden van 


een besluit tot intrekking van de concessie. Aan de decentrale opdrachtgevende 


overheden is de vraag gesteld of zij eenzelfde handelwijze willen introduceren als 


IenM. Aan de Landsdelige OV en spoortafels is hierover gesproken. De decentrale 


overheden zullen hierop nog schriftelijk reageren.  


 


5. Dienstregeling 2017 


In de brief over de voortgang uitvoeringsagenda LTSA 2 van 7 juli 20153 bent u 


geïnformeerd over de besluitvorming over de NS dienstregeling 2017. De NS wil in 


de dienstregeling 2017 het spoorproduct voor de reiziger verbeteren door: op 


diverse trajecten meer treinen te laten rijden, een betere benutting van de HSL, 


verkorting van reistijden en het verbeteren van aansluitingen. Op de Landsdelige 


OV – en spoortafels zijn betrokkenen geïnformeerd over specifieke regionale 


vraagstukken.  


 


Tot slot is afgesproken dat de volgende onderwerpen op volgende Landelijke OV 


en Spoortafel (7 april 2016) aan de orde zouden moeten komen: evaluatie OV en 


Spoortafels, Dashboard van deur-tot-deur, Toekomstbeeld OV, betaalbaarheid 


regionaal OV en Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. 


 


Hoogachtend, 


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 


 


 


 


 


 


Wilma J. Mansveld 


                                                
2 Kamerstukken 2014/2015 nr. 29 984, nr. 585 


3
 Kamerstukken 2014/2015 nr. 29 984, nr. 611 
















3 - Wilt u uw bestuurders uit laten zoeken wat mogelijk is volgens de Spoorwet 2016 in
 combinatie met het 4e spoorpakket om een andere dienstverlener op het spoor te krijgen?
4 - Wilt u uw bestuurder opdracht geven om uit te zoeken wat deze beslissing van de NS voor
 directe gevolgen heeft in de investeringen in de spoorinfrastructuur in de regio periode 2025
 - 2035?
5 - Kan uw bestuurder inzicht geven over het totale aantal spoorprojecten in de regio die wel
 in het BO-MIRT moeten? Maar die niet bij u bekend zijn?
6 - Wat wordt de positionering van uw gedeputeerde of wethouder in verhouding tot de
 Spoortafels en de  Lange Termijn Spoor Agenda? Zie bijlagen.
7 - Waarom krijgt u niet de betreffende Kamerstukken van uw gedeputeerde/wethouder over
 de Spoortafel waaraan zij actief deelnemen? Actieve informatieplicht
8 - Wat wordt de insteek vanuit het SNN en de Regio Groningen - Assen in de Spoortafels;
 welke resultaten willen de betrokken wethouders en gedeputeerden bereiken?
9 - Wat betekent de nieuwe Spoorwet voor de nieuwe concessie op het noordelijke spoor
 periode 2020 - 2035?

Hoop dat u hier wat aan heeft als lid van de raad of Staten om dit snel op te pakken bij de
 eerste vergadering na het zomerreces.

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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DEN HAAG - Reizen met het openbaar vervoer moet in de 

toekomst in de Randstad veel sneller gaan. Binnen een uur 

moeten mensen van deur tot deur kunnen reizen. 



   0:00 / 1:48 270p  

Dat staat in de toekomstvisie van de vijf ov-bedrijven NS, 

Q-buzz, GVB, RET en HTM. Treinen tussen de centraal 

stations van de vier grote steden mogen er maximaal een half 

uur over doen. De vaste dienstregeling wordt afgeschaft, en er 

komen meer lightrails, ov-fietsen, beltaxi's en deelauto’s.

,,Het succes van RandstadRail, de lightrailverbinding tussen 

Rotterdam en Den Haag, toont waar de reiziger behoefte aan 

heeft. Geen grote, megalomane projecten, maar slimme 
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combinaties en gericht maatwerk per regio'', zegt Jaap 

Bierman, directeur van de HTM voor de camera van de NOS. 

,,Wij zien ook hoe goed de RandstadRail tussen Den Haag en 

Rotterdam werkt. Dat zullen we meer moeten gaan doen en 

dat vraagt ook van de NS de bereidheid om aan te passen'', 

aldus NS-topman Roger van Boxtel.

Buiten de Randstad willen bedrijven vervoer op maat bieden 

met meer inzet op drukke lijnen en persoonsgericht vervoer 

in rustige regio's. Bierman: ,,In rustige regio's zullen de 12 

meter lange bussen met vaste dienstregeling plaatsmaken 

voor persoonsgericht vervoer. Busjes op oproep bijvoorbeeld, 

die je ook kunt inzetten voor leerlingen- en zorgvervoer". Voor 

het toekomstbestendig maken van het openbaar vervoer is 

volgens de ov-bedrijven de komende 20 jaar een jaarlijkse 

overheidsinvestering van 1 miljard euro nodig.

Reizigersorganisatie Rover steunt de hoofdlijnen uit de 

toekomstvisie. ,,In stedelijke gebieden moeten we nog meer 

toe naar samenhangende, hoogfrequente netwerken, waarbij 

sprinters, metro’s, (snel)trams en snelle buslijnen voor de 

reizigers één logisch geheel gaan vormen. Reisinformatie over 

alle aspecten van de reis en eenvoudige betaalmogelijkheden 

moeten hier ook aan bijdragen.'' 

Rover vindt het een goede zaak dat vervoerders de handen 

ineenslaan om over de belangrijke vraagstukken na te denken. 

De nadere invulling, nationaal en per regio, is een volgende 

stap. Rover vindt het essentieel dat die stap door álle ov-

bedrijven wordt gezet in samenwerking met het Rijk en de 

regionale overheden.
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Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn 

2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot 

wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van 

vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de 

Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing 

van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake 

veiligheidscertificering (PbEU 2004, L 64), ter nadere implementatie van richtlijn 

2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 

17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de 

Gemeenschap (PbEU 2008, L 191) en ter nadere implementatie van artikel 55, 

derde lid, tweede, derde en vijfde alinea, van richtlijn 2012/34/EU van het 

Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één 

Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343) 

Nota van wijziging 

 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

  

A. Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het opschrift wordt na (PbEU 2012, L343) toegevoegd: (Wet tot wijziging 

van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen). 

 

 

2. Onderdeel J wordt als volgt gewijzigd: 

a. In artikel 36a, vijfde lid, komt de eerste volzin te luiden:  

In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht dient de 

aanvrager een bezwaarschrift tegen een beschikking tot weigering van een 

vergunning of aanvullende vergunning voor indienststelling, bedoeld in artikel 

36, derde of vijfde lid, in binnen een maand. 

b. In artikel 36b, zesde lid, onderdeel a, wordt aan het eind een punt komma 

toegevoegd. 

 

3.  Onderdeel M komt te luiden: 

M 

Artikel 37b wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het vierde lid wordt “Artikel 36, derde, vierde en tiende lid, en het 

krachtens tiende lid van dat artikel” vervangen door: De artikelen 36, derde, 

vierde en tiende lid, 36b, tweede lid, en het krachtens het tiende lid van artikel 

36.  
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2. In het zesde lid wordt “van de de verbetering of vernieuwing” vervangen 

door: van de verbetering of vernieuwing. 

 

3. In het zevende lid wordt “artikel 36, vijfde lid, is van toepassing” vervangen 

door: de artikelen 36, vijfde lid, 36a, eerste lid, en 36b, derde en vierde lid, zijn 

van toepassing. 

 

4. In het negende lid wordt “artikel 36, derde lid, onderdelen a tot en met c en 

e” vervangen door: de artikelen 36, derde lid, onderdelen a tot en met c en e, 

en 36b, tweede lid. 

 

5. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 

 

10. Onze Minister neemt het besluit, bedoeld in het derde en zesde lid, uiterlijk 

vier maanden na de indiening van het volledige informatiedossier als bedoeld in 

het tweede lid. 

11. In afwijking van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht beslist 

Onze Minister bij verlenging van de beslistermijn op de aanvraag, bedoeld in het 

vijfde lid, in ieder geval binnen vier maanden nadat alle in artikel 4:2, tweede 

lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde informatie is verschaft.  

 

4. Onderdeel Q komt te luiden: 

Q 

 

Artikel 47 komt te luiden: 

 

Artikel 47 

 

1. De spoorwegonderneming of de houder van het spoorvoertuig draagt er zorg 

voor dat een door hen gebruikt spoorvoertuig dat volledig in het register, 

bedoeld in artikel 37, tweede lid, is ingeschreven, altijd overeenkomstig de op 

het moment van indienststelling, vernieuwing of verbetering van het 

spoorvoertuig geldende technische specificaties inzake interoperabiliteit wordt 

geëxploiteerd, en  

2. de beheerder draagt er zorg voor dat de hoofdspoorweginfrastructuur, 

waarvoor hem de concessie, bedoeld in artikel 16, eerste lid, is verleend, altijd 

overeenkomstig de op het moment van indienststelling, vernieuwing of 

verbetering van de hoofdspoorweginfrastructuur geldende technische 

specificaties inzake interoperabiliteit wordt beheerd. 

3. Onze Minister kan het gebruik met een spoorvoertuig van 

hoofdspoorweginfrastructuur verbieden, indien ter zake van het spoorvoertuig 

niet voldaan is aan het eerste lid. 

4. Het is verboden om met een spoorvoertuig dat niet overeenkomstig de 

essentiële eisen van richtlijn 2008/57/EG is geëxploiteerd en onderhouden, van 

hoofdspoorweginfrastructuur gebruik te maken. 

 

5. In onderdeel R wordt in artikel 71a, eerste lid, na “netwerkindustrieën” 

ingevoegd: zijn vertegenwoordigd.  

6. In onderdeel T wordt in artikel 123a, eerste en tweede lid, telkens “deze wet” 

vervangen door: het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2016 ingediende 
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voorstel van Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie 

van drie spoorwegrichtlijnen.   

 

B. In artikel II wordt “van de van de” vervangen door: van de. 

 

C. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende: 

 

Artikel III 

 

Deze wet wordt aangehaald als: Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter 

nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen. 

 

Toelichting 

Onderdelen A, onder 2, en 3, en B   

Het betreft het herstel van redactionele fouten.  

 

Onderdeel A, onder 2, onder a  

In artikel 36a, vijfde lid, wordt abusievelijk een maand als termijn genoemd 

waarop het bezwaarschrift moet worden ingediend. Het artikellid dient ter 

implementatie van artikel 21, zevende lid, van de interoperabiliteitsrichtlijn. 

Daarin is bepaald dat de aanvrager binnen een maand een bezwaarschrift kan 

indienen.  

 

Onderdeel A, onder 3 

Artikel 37b van de Spoorwegwet bevat een specifieke regeling voor de verlening 

van de (aanvullende) vergunning voor indienststelling van spoorvoertuigen in 

het geval van vernieuwing of verbetering van het spoorvoertuig. Als gevolg van 

de nieuwe regeling voor de (aanvullende) vergunning voor indienststelling van 

TSI-conforme en van niet-TSI-conforme spoorvoertuigen in de artikelen 36 en 

36b van de wet, wordt ook de regeling voor de verlening van de (aanvullende) 

vergunning in het geval van vernieuwing of verbetering van een spoorvoertuig 

dienovereenkomstig gewijzigd.  

 

Onderdeel A, onder 4 

Naar aanleiding van een opmerking van ProRail is geconstateerd dat in artikel 47 

onduidelijkheid bestaat over op welk moment een bepaalde versie van een TSI 

van toepassing is. De tekst van artikel 5, tweede lid, van de 

interoperabiliteitsrichtlijn is daarover duidelijk: de op het moment van 

inwerkingtreding, vernieuwing of verbetering van het spoorvoertuig of de 

hoofdspoorweginfrastructuur geldende technische specificaties. Daarom worden 

artikel 47, eerste en tweede lid, dienovereenkomstig gewijzigd.  

 

Onderdeel A, onder 5 

In artikel 71a, eerste lid, ontbreken abusievelijk de werkwoorden. Dat wordt met 

deze wijziging hersteld.  

 

 

 

 

 

 

 



34 474 

 

 

 

Onderdeel A, onder 6, en C 

In artikel 123a wordt telkens abusievelijk naar “deze wet” i.c. de Spoorwegwet 

verwezen. Verwezen moet worden naar het onderhavige wetsvoorstel. In 

verband met die noodzakelijke verwijzing naar het wetsvoorstel en omdat de 

titel van het wetsvoorstel bestaat uit de volledige aanhaling van drie 

spoorwegrichtlijnen, wordt een citeertitel voor het wetsvoorstel opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

 

Sharon A.M. Dijksma 



Europese Raad

Raad van de Europese Unie

Wat is het 4e spoorwegpakket?

Het 4e spoorwegpakket moet de resterende hindernissen voor de schepping van één Europese 

spoorwegruimte wegnemen. De voorgestelde wetgeving zal de EU-spoorwegsector hervormen door 

stimulering van concurrentie en innovatie op de binnenlandse passagiersmarkten. De voorstellen 

houden tevens structurele en technische hervormingen in. Uiteindelijk moet dat de veiligheid, de 

interoperabiliteit en de betrouwbaarheid van het Europese spoorwegnetwerk op een hoger niveau 

brengen.

Het pakket bestaat uit 6 wetgevingsvoorstellen van de Commissie. 

Waarom hebben we het nodig?  

Algemeen

Het voorgestelde pakket wil concurrentie en innovatie bevorderen en structurele en technische hervormingen realiseren

Technische voorstellen

Deze 3 voorstellen gaan over de rol van het Europees Spoorwegbureau, interoperabiliteit en spoorwegveiligheid

Voorstellen inzake beter bestuur en marktopenstelling

Deze voorstellen betreffen maatregelen voor marktopenstelling en de richtlijn één Europese spoorwegruimte

Het 4e spoorwegpakket: De Europese spoorwegen verbeteren

Trans-Europees 
vervoersbeleid (TEN-T)

Het 4e spoorwegpakket ondersteunt het 

nieuwe TEN-T-beleid van de EU, dat op 

1 januari 2014 van start is gegaan. Het gaat uit 

van 9 cruciale vervoersnetwerkcorridors door 

de hele EU, met als doel:
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Het Europese spoorwegnetwerk is momenteel erg versnipperd. De lidstaten hanteren verschillende 

veiligheidsnormen en technische systemen. Zo is voor grensoverschrijdende treindiensten een 

veiligheidsvergunning nodig van verschillende nationale autoriteiten en worden voor die diensten 

verschillende signaleringssystemen gebruikt. Dat maakt het betreden van de spoorwegmarkt door 

nieuwe spoorwegexploitanten ingewikkeld en duur, net als het in de handel brengen van nieuwe 

technische apparatuur.

Door het wegwerken van de laatste hindernissen voor de gemeenschappelijke Europese 

spoorwegruimte zal het voorgestelde 4e spoorwegpakket bevorderlijk zijn voor een beter 

concurrerende spoorwegsector, met betere verbindingen tussen de EU en haar buurlanden.

Daarnaast zullen de veranderingen de EU helpen bij het halen van streefcijfers voor lagere emissies

en zullen ze een groter gebruik van het spoorwegvervoer stimuleren, zoals geschetst in het Witboek 

over vervoer van de Commissie uit 2011. 

In detail

De voorstellen van het 4e spoorwegpakket hebben 4 hoofddoelstellingen:

1. Werkbare normen en goedkeuringen

De wijzigingen moeten leiden tot lagere administratieve kosten voor spoorwegmaatschappijen en 

nieuwe exploitanten gemakkelijker toegang tot de markt bieden. Het Europees Spoorwegbureau 

(ERA) zal het enige loket worden voor de afgifte van voertuigvergunningen en veiligheidscertificaten 

voor exploitanten.

2. Een structuur die tot resultaten leidt

De voorgestelde wijzigingen versterken de rol van de infrastructuurbeheerders - de mensen die 

verantwoordelijk zijn voor het spoorbeheer - en zorgen ervoor dat zij operationeel en financieel 

volledig onafhankelijk zijn van de treinexploitanten. De infrastructuurbeheerders zouden daarnaast 

zeggenschap krijgen over alle centrale onderdelen van het spoorwegnetwerk, zoals 

infrastructuurplanning, het maken van de dienstregelingen, en de dagelijkse activiteiten en 

onderhoud.

3. Opening van binnenlandse passagiersmarkten

Het 4e spoorwegpakket omvat het voorstel om de binnenlandse spoorwegnetten voor 

passagiersvervoer vanaf december 2019 open te stellen voor nieuwe exploitanten en diensten. 

Ondernemingen zouden concurrerende diensten, bijvoorbeeld een nieuwe treindienst op een 

bepaald traject, kunnen aanbieden, of via inschrijvingen kunnen meedingen naar 

openbaredienstcontracten voor spoorwegvervoer. De voorgestelde wijzigingen zouden openbare 

aanbesteding verplicht maken voor openbaredienstcontracten voor spoorwegvervoer in de EU.

4. Behoud van geschoolde arbeidskrachten in de spoorwegen

Uit de voorstellen spreekt het belang van het aantrekken van geschoolde en gemotiveerde 

• het wegwerken van knelpunten

• het scheppen van ontbrekende 

grensoverschrijdende verbindingen

• het bevorderen van integratie en 

interoperabiliteit tussen verschillende 

vervoerswijzen
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personeelsleden voor de spoorwegsector. Met name zouden de wijzigingen lidstaten in staat 

stellen werknemers beter te beschermen als openbaredienstcontracten op nieuwe contractanten 

overgaan.

Het wetgevingspakket voor deze zaken bestaat uit technische voorstellen en voorstellen voor een beter 

bestuur en opening van de markt.

De technische pijler omvat het actualiseren van 3 bestaande wetsteksten:

De pijlers bestuur en marktopening omvatten wijzigingen in 2 bestaande wetsteksten en de 

intrekking van een derde wetstekst:

De rol van de Raad

De 6 voorstellen van het 4e spoorwegpakket worden via onderhandelingen aangenomen volgens de 

gewone wetgevingsprocedure. De Raad en het Europees Parlement treden dus gezamenlijk op als 

wetgever.

De Raad heeft zijn standpunt in eerste lezing inzake de drie voorstellen onder de technische pijler 

reeds aangenomen op 10 december 2015. Het Europees Parlement moet de voorstellen nu formeel 

goedkeuren in tweede lezing.

In de Raad TTE van 8 oktober 2015 is overeenstemming bereikt over een "algemene 

oriëntatie" (voorlopig Raadsstandpunt) ten aanzien van de voorstellen voor een beter bestuur en 

opening van de markt. De volgende stap is het aanknopen van trialoogonderhandelingen met het 

Europees Parlement.

• voorstel voor een herziene verordening betreffende het ERA - 2013/0014(COD)

• voorstel voor een herziene richtlijn inzake de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de EU - 

2013/0015(COD)

• voorstel tot wijziging van de richtlijn spoorwegveiligheid - 2013/0016(COD)

• voorstel tot wijziging van de verordening inzake de openstelling van de markt voor het binnenlands 

passagiersvervoer per spoor - 2013/0028(COD)

• voorstel tot wijziging van de richtlijn tot instelling van één Europese spoorwegruimte - 2013/0029

(COD)

• voorstel tot intrekking van de verordening betreffende de regels voor de normalisatie van de 

rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen - 2013/0013(COD)

�

Verwante documenten en publicaties

• Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte (witboek 2011)
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�

Zie ook

• �TEN-V-beleid van de EU 

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende 

talen: 

EN

×
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Laatst bijgewerkt op 22/12/2015

�

Verwante bladzijden

• Aanneming van beperkende maatregelen van de EU - 'sancties'

• Aanpak van klimaatverandering

• Athena - financiering van militaire veiligheids- en defensieoperaties

• Bankenunie

• Beheer van de visbestanden van de EU

• Bestrijden van illegale migratie

• Betrekkingen EU-Afrika

• Digitale eengemaakte markt voor Europa

• Eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU

• Energie-unie

• EU-ontvangsten: eigen middelen

• Europees semester

• EU-uitbreiding

• Financiële bijstand voor lidstaten van de eurozone

• GLB-hervorming

• Hervorming gegevensbescherming

• Investeringsplan voor Europa

• Jaarlijkse begroting van de EU

• Kapitaalmarktenunie

• Meerjarig financieel kader

• Migratie voor studie, onderzoek en opleiding

• Modernisering van EU-regels voor medische hulpmiddelen

• Onderwijs voor economische groei

• Oostelijk Partnerschap

• Pakket dier- en plantgezondheid

• Pakket schone lucht

• Pakket slimme grenzen

• Pakketreizen: bescherming van vakantiegangers

• Productveiligheid en markttoezicht

• Strategische richtsnoeren voor justitie en binnenlandse zaken

• Terrorismebestrijding

• Toetreden tot de eurozone

• Verbeteren van de cyberbeveiliging

• Vereenvoudiging GLB

• Versterken van de luchtvaartpassagiersrechten

• Werkgelegenheid voor jongeren
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CONTOUREN VOOR EEN NIEUW 
NEDERLANDS MOBILITEITSPLAN  

Duurzame mobiliteit van de toekomst zorgt voor concurrentiekracht, leefbaarheid en sociale kansen

Nederland en onze steden bruisen. Schoolkinderen en hun ouders voelen zich in de steden net zo vanzelfsprekend 
op hun plek als zakenmensen of toeristen. Én ons kleine land kent ook middelgrote kernen, dorpen en plekken met 
rust, ruimte en schitterende natuurgebieden. De komende decennia gaat op al deze plaatsen veel veranderen. 

Wanneer we vandaag de dag op de fi ets springen, inchecken in het openbaar vervoer of onze auto starten, lijkt 
het meestal vanzelfsprekend dat we van A naar B kunnen komen. In en rondom de grote steden in de Randstad, 
als ook de grotere steden daar buiten, kunnen we de groeiende groep reizigers echter nauwelijks verwerken met 
de huidige (weg en spoor) infrastructuur. Ook de verbindingen tussen de grote steden en met belangrijke regio’s 
in Nederland staan onder druk. We slagen er nu ook al niet in om de luchtvervuiling en broeikasgassen terug te 
dringen tot de daarvoor gestelde normen. En dat terwijl de bruisende gebieden alleen maar drukker zullen worden. 
In de grote steden zal het aantal inwoners en bezoekers fl ink toenemen. Meer mensen in de steden, dat betekent 
meer vraag naar mobiliteit. Goede invulling van mobiliteit is belangrijk voor Nederland; het houdt ons land bereik-
baar. En bereikbaarheid houdt Nederland en de steden leefbaar, concurrerend en sociaal. We blijven aantrekkelijk 
als leefomgeving, als vestigingsplaats voor bedrijven én we bieden voor een ieder kans zich sociaal te ontplooien. 

In de gebieden tussen de steden en in de meer landelijke gebieden is er meer leefruimte en is het minder hectisch. 
De trek naar de stad kan daar echter leiden tot krimp. Rust die nu nog een aantrekkingskracht is op velen, kan 
dan omslaan in stilte. Met als gevolg een uitdunnende basis onder het huidige openbaar vervoer. Waar nu voor-
zien is in regionale trein en bus volgens vaste dienstregeling, is dat in de toekomst wellicht niet meer haalbaar. 
Ook voor deze gebieden is een goede invulling van mobiliteit belangrijk: voor de leefbaarheid, de ontwikkelkansen 
en de sociale cohesie.

Uiteraard is de impact van ontwikkelingen op stedelijk, regionaal, en landelijk niveau verschillend. Bovenstaande 
situatie beschrijft de twee uiterste uitdagingen voor de mobiliteit van de toekomst. Willen we voorkomen dat wat 
nu bruist straks barst, dan moeten we stilstaan bij hoe we aan de groeiende vraag naar mobiliteit gaan voldoen. 
En willen we voorkomen dat wat nu rustig is op termijn verstomd, zullen we samen moeten zoeken naar fl exibelere 
oplossingen die dezelfde of nog grotere bereikbaarheid bieden. Bij dit alles moeten we ons afvragen hoe we 
gedragsveranderingen van reizigers en nieuwe vormen van mobiliteit naadloos inpassen in onze maatschappij.  
Om deze uitdagingen aan te kunnen zijn wij er van overtuigd dat we toe moeten naar een geïntegreerd mobili-
teitssysteem met een mix van individueel en collectief vervoer. In een dergelijk systeem moeten alle vormen van 
vervoer elkaar zo goed mogelijk aanvullen; lopen, fi etsen, bus, tram, metro, lightrail, trein én de auto - ook de zelf-
sturende. 

De reiziger gaat nu nog vaak met de auto die van hem zelf is: ‘Mijn auto staat toch voor de deur’. We zien onder 
jongeren dat gedrag echter veranderen. Als ‘bezit’ wegvalt - of anders geprijsd is - dan zal vaker een keuze 
gemaakt worden voor de modaliteit die snel, fl exibel, comfortabel, goedkoop en betrouwbaar is. Het OV moet 
daarbij de meest vanzelfsprekende keuze worden voor reizen naar, tussen en in geconcentreerde gebieden. 
Om dit mogelijk te maken, hebben we vernieuwing nodig: zowel nieuwe vormen van vervoer, vernieuwing van 
bestaand vervoer én een vernieuwing in samenwerking en denken over mobiliteit. Alleen dan kunnen we vermijden 
dat de toegang tot de steden dichtslibt, dat parken moeten plaatsmaken voor parkeerplaatsen, onze gezondheid 
wordt geschaad en ons leefklimaat verslechtert. Voor reizen naar minder geconcentreerde gebieden zal sprake 
moeten zijn van een fl exibele combinatie van verschillende (vraaggestuurde) openbaar vervoerconcepten. En een 
goede aansluiting met het individuele vervoer, met misschien wel in de toekomst de zelfsturende, elektrische (deel)
auto. Alleen dan houden we overál de bereikbaarheid op peil.
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Met een geïntegreerd mobiliteitssysteem heeft de reiziger meer keuze om snel van A naar B te komen. De leefbaar-
heid in de steden blijft gewaarborgd. En de reiziger krijgt meer fl exibiliteit om, ook vanuit de rustigere gebieden, te 
gaan waar hij wil. Een geïntegreerd mobiliteitssysteem vereist echter ook geïntegreerde verantwoordelijkheid. Daar 
hoort ook een nieuwe vorm van kijken naar en samen werken aan mobiliteit bij. De reiziger staat voorop. Voorbij 
aan grenzen van techniek, concessie, landsgrens of aansturing wordt er - vanuit het maatschappelijk belang - 
gezocht naar vernieuwende oplossingen voor de reiziger. Alleen de beste inzet van duurzame vormen van verschil-
lende vervoersmiddelen die passen bij de wens van de reiziger is de norm. De reiziger wil kunnen bepalen wanneer, 
waar en vooral hoe hij reist. Daarbij kiest hij voor de combinatie die het snelst, gemakkelijkst en meest duurzaam is 
en waarbij prijs en kwaliteit goed in verhouding staan. Nieuwe vormen van samenwerking met slimme én gerichte 
investeringen in duurzaam openbaar vervoer maakt nieuwe oplossingen mogelijk; oplossingen die beter zijn voor 
de reiziger én goedkoper voor de maatschappij. 

Wij presenteren onze gezamenlijke visie op de mobiliteit van de toekomst, waarin we onze ambitie beschrijven en 
contouren van ons aanbod neerleggen. Het is geen blauwdruk! Wij werken deze visie graag in gezamenlijkheid 
verder uit. Wij brengen deze visie ook graag verder samen met alle betrokken partijen, bijvoorbeeld in het 
Toekomstbeeld OV, waarin onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu alle OV-partijen (overheden, 
vervoerders en infrabeheerder) samenwerken. Immers, om te komen tot een verbetering van de mobiliteit in 
Nederland en het ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen van plannen is naast een gelijkluidende visie ook 
ieders expertise, hulp en ondersteuning nodig: van de verschillende overheden, opdrachtgevers voor het 
openbaar vervoer, mobiliteitspartners, de wetenschap en de politiek. Wij gaan graag intensief het gesprek en 
de samenwerking aan met alle andere actoren die het succes van mobiliteit in Nederland bepalen.. 

BEREIKBAARHEID BLIJVEND VERZORGEN 

Groei en krimp: twee bereikbaarheidsopgaven  
Het is druk in de Nederlandse steden en in de Randstedelijke steden in het bijzonder. Voor velen behoren fi les en 
vertragingen tot de dagelijkse realiteit.1 De komende decennia wordt het alleen maar drukker, want ook de stede-
lijke bevolking in Nederland groeit.   Het is te verwachten dat de vraag naar mobiliteit navenant meegroeit.2 Het 
Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving voorzien zelfs in conservatieve scenario’s tot 2050 
een groei van mobiliteit per auto van 23% (voor bestuurders) en mobiliteit per trein van 20%. In de hoge groei 
scenario’s stijgen deze percentages zelfs naar respectievelijk 58% en 42%.3 De bureaus tonen daarbij ook aan dat 
de groei niet overal gelijk verdeeld is. De kern van de bevolkingsgroei valt zoals te verwachten binnen de Randstad 
(Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en in stedelijke regio’s. Voor de rustigere gebieden, zowel ín als 
buiten de Randstad, is krimp voorzien.4 Die krimp kan zich op plaatsen zelfs in het hoge scenario voordoen. Voor 
de toekomst betekent dat een uitdaging. Waar het druk is, wordt het nog drukker. Waar het rustig is, nog rustiger. 
Daardoor ontstaan twee verschillende bereikbaarheidsopgaven. 
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Groeicijfers laten zien dat het openbaar vervoer in populariteit is toegenomen. Dat betekent tegelijkertijd dat het in 
de spits vaak dringen is voor een (zit)plaats in de trein, tram, metro of bus. Op belangrijke knelpunten, zoals rond 
Schiphol, zijn netwerken en stations zwaar belast. Op de weg zien we een soortgelijk patroon: ondanks recente 
uitbreidingen van het wegennet is de filedruk met het herstel van de economie weer fors toegenomen.5 6 De gevolgen 
zijn aanzienlijk. Volgens een recente raming van TNO zijn de kosten van files in 2014 voor het bedrijfsleven alleen al 
bijna 800 miljoen euro.7 Het risico bestaat dat de groeiende mobiliteitsvraag vooral zal leiden tot een sterke toename 
van het verkeer in, van, naar en tussen de Nederlandse steden. Willen we deze uitdaging met elkaar aangaan, dan 
móet mobiliteit in Nederland beter, anders krijgen we de groeiende vraag in de toekomst simpelweg niet meer 
vervoerd. In de rustigere gebieden zal de uitdaging zijn het voorzieningenniveau op pijl te houden of zelfs te verbe-
teren, ondanks dat de basis van de mobiliteitsvraag misschien kleiner wordt. Willen we deze uitdaging met elkaar 
aangaan, zullen we slim moeten inspelen op deze veranderende vraag.

Gedrags- en technologische veranderingen
Naast groei en krimp, zien we ook technologische en sociale veranderingen in de maatschappij: de opkomst van 
nieuwe technieken en sociale ontwikkelingen die meer op ‘delen’ gericht lijkt. Door toegenomen welvaart is auto-
bezit voor meer mensen haalbaar. Daarnaast maakt de - voorlopig bescheiden - opkomst van deelsystemen ook 
autogebruik mogelijk voor mensen zonder auto. Dit kan weer leiden tot minder autobezit en minder stilstaande 
auto’s, maar het aantal bewegingen stijgt in elk geval. Door technische vooruitgang worden auto’s steeds ‘groener’ en 
‘comfortabeler’. De (adoptiegraad van) technologische ontwikkelingen zoals de zelfsturende auto kan grote impact 
hebben op mobiliteit. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (‘KIM’) verandert de rol van het openbaar 
vervoer potentieel aanzienlijk. Toch blijft er, zelfs in het meest verstrekkende toekomstscenario’s waarin een ver-
gaande mate van automatisering van auto’s optreedt, een significante rol voor het openbaar vervoer weggelegd, 
vooral op drukke trajecten in, van en naar geconcentreerde gebieden. Het overige traditionele openbaar vervoer 
zal op andere wijzen worden ingevuld, aldus het KIM. In de minder vergaande scenario’s is er, naast de noodzaak 
voor rail gebonden OV, een genuanceerder verhaal over de rol van het overige OV. Maar in alle gevallen verandert 
het landschap. 

AANDACHT VOOR LEEFBAARHEID 
Luchtvervuiling, geluidsoverlast en parkeerproblematiek is ‘de normaalste zaak’ van de wereld. Vooral in de  
Randstad wordt nog steeds te veel CO2 uitgestoten; Nederland is nu op schema om in 2020 een reductie van 
17% ten opzichte van 1990 te realiseren, de nieuwe doelstelling per juni 2015 is echter 25% reductie.8 9 Verspreid 
over Nederland liggen de berekende concentraties fijnstof en stikstofdioxide mogelijk onder de Europese normen, 
maar in enkele gebieden worden ze overschreden. Stikstofdioxide overschrijdt de norm vooral op een aantal spe-
cifieke binnenstedelijke locaties in de Randstad met veel verkeer. Deze overschrijdingen zijn hardnekkig, ze nemen 
maar langzaam af.10 Daarnaast zijn er recent in Parijs nieuwe milieudoelstellingen geformuleerd. Dit zal aanleiding 
zijn om alle doelstellingen verder aan te scherpen. Naast de druk die het vele verkeer in steden legt op het milieu 
en de gezondheid, heeft het ook een enorme impact op de invulling van schaarse ruimte. Files in de straten en 
stilstaande auto’s die veelal onbenut langs het trottoir staan, vullen de ruimte van de moderne stad in de huidige 
tijden. Buiten de steden in en buiten de Randstad spelen leefbaarheidsproblemen rondom fijnstof, stikstofdioxide 
en inefficiënte invulling van schaarse ruimte in (veel) mindere mate. Daar staat mogelijk een andere vorm van leef-
baarheid onder druk; de toegang tot de noodzakelijke voorzieningen voor iedereen.  

EEN STERKE ROL VOOR HET OV 
Wij staan aan de vooravond van verandering in mobiliteit. Als we niets doen, slibben de steden verder dicht. Dan 
staan we nog langer in de file, vooral rond de belangrijkste werk- en opleidingslocaties. En stilstaan doen we dan 
niet alleen in de Randstad. Als we niet tijdig acteren zullen ook de verbindingen met en tussen andere economische 
kernlocaties in Nederland zoals de regio Eindhoven, Arnhem en Nijmegen, Groningen of Maastricht, verder onder 
druk komen te staan. Doen we niets dan worden de steden ook niet groener en leefbaarder. Zelfs in het geval van 
een brede toestroom van zelfsturende, elektrische voertuigen die we onderling delen, blijft de vraag of daarmee 
de groei in mobiliteit volledig gefaciliteerd kan worden. Én of dat überhaupt past binnen en rondom de steden? En 
ook als de elektrische auto snel oprukt, boeken we minder vooruitgang op onze klimaatdoelstellingen dan mogelijk 
zou zijn met een groter aandeel traditioneel openbaar vervoer. Zo stelt Milieu Centraal11 dat de trein zelfs aanzienlijk 
efficiënter is dan een elektrische auto met 4 personen.



4

De concurrentiekracht is gebaat bij mobiliteit. Ook naar regio’s buiten de landsgrenzen zoals Brussel, Parijs, Londen 
of Frankfurt. Dan zal Nederland als vestigings- en verblijfplaats voor bedrijven en (kennis)werkers in internationale 
vergelijking aantrekkelijk blijven. Maar niet alleen economische bedrijvigheid verdient aandacht. Ook voor de leef-
baarheid is mobiliteit en doorstroming van groot belang; zeker als verplaatsen op een duurzame en ruimte efficiënte 
wijze gebeuren. Daarnaast zal het blikveld zal, ook ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid, gericht moeten 
blijven op de delicate balans tussen rust, levendigheid en de sociale cohesie in de minder druk bevolkte gebieden. 
Ons inziens blijft er een zeer belangrijke rol voor het openbaar vervoer, met een verandering naar een verdere  
intensivering van het openbaar vervoer in, rondom en tussen de stedelijke gebieden waar het al sterk is en een 
bredere inzet van mogelijkheden in de landelijke gebieden.

ONZE VISIE 
De toekomst van Nederland hoeft er niet zo uit te zien. De grote steden en de Randstad hoeven niet vast te lopen. 
De rustigere gebieden hoeven niet te verstillen. Wij zijn optimistisch dat we mobiliteit in beweging kunnen houden, 
waarbij we het milieu en de leefbaarheid verder verbeteren en de sociale bereikbaarheid kunnen behouden. Dat 
is mogelijk als we de krachten van ons huidige mobiliteitssysteem combineren met de technologische innovaties 
en maatschappelijke trends. Een visie om de mobiliteit in de grote steden in en buiten de Randstad te verbeteren. 
Het biedt ook verbetering voor verbindingen tussen de landsdelen en de steden buiten de Randstad. Daarnaast 
geeft deze visie ook een doorkijk op mobiliteit in meer landelijke gebieden.

We zijn ons bewust van de verschillende toekomstgerichte initiatieven over mobiliteit die al bestaan. Of waar aan 
gewerkt wordt. Bijvoorbeeld het programma OV Toekomstbeeld onder regie van het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, de regionale uitwerkingen, plannen uit het Programma Hoogfrequent Spoor, de ‘brandbrief’ van Mobiel 
Nederland, et cetera. Deze visies en plannen vullen elkaar sterk aan. Waarin onze zich onderscheidt, is dat hij is 
ontstaan uit onze gebundelde expertise, op basis van discussies over beleidsuitgangspunten, trends en onzeker-
heden die in verschillende nationale en internationale mobiliteitsvisies worden geïdentificeerd. We onderscheiden 
ons met deze visie daarnaast, doordat we suggesties doen voor indicatieve maatregelen om hem te verwerkelijken. 

Hoe ziet mobiliteit er dan uit? 
Reizigers hebben via smartphones nu al ‘de wereld in hun broekzak’. Met behulp van apps kunnen ze straks nog 
gemakkelijker en sneller bestaande en nieuwe vervoerwijzen zoeken, vergelijken, combineren, boeken en betalen. 
In onze visie kiezen reizigers uit een duurzame mix die vervoersoptie die het beste past bij de aard van de  
verplaatsing. Met behulp van nieuwe technologieën ontstaan meer mogelijkheden om een dergelijk mix van  
vervoermiddelen goed af te stemmen op individuele voorkeuren. 

Stedelijke gebieden hebben behoefte aan een krachtig hoogwaardig OV netwerk als drager voor de bereikbaarheid. 
Alleen een krachtig systeem is in staat op een comfortabele manier de grote hoeveelheden mensen te vervoeren 
in en tussen de steden. Om nog meer aan te sluiten bij de vervoersvraag van de reizigers, zullen voldoende capa-
citeit, snelle hart-op-hartverbindingen en de koppeling tussen stad en regio de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

Geholpen door de maatschappelijke beweging naar een deeleconomie, bestaat dit mobiliteitssysteem, naast lopen 
en de eigen fiets, ook uit een breed aanbod van vervoermiddelen die door reizigers gedeeld worden. Naast het 
bestaande en sterk verbeterde openbaar vervoer op de zware assen, bestaat dit systeem uit vraaggedreven aan-
bod van andere (private) partijen, zoals deelfietsen, deelauto’s of deelritten. We zien nu al dat gevestigde partijen 
in de automarkt deelvervoer van een ‘eco’-niche naar de grote massa brengen, zoals DriveNow of Car2Go.12 13 
  
Waar de eigen auto nu nog het primaire vervoermiddel is, krijgt de reiziger in de toekomst veel meer keuzemoge-
lijkheden. De eigen auto is dan in mindere mate de standaardoptie, maar is één van de vele opties. Het OV is niet 
meer de tweede keuze, maar is zó snel, zó flexibel en zó gemakkelijk dat het de vanzelfsprekende keuze is, vooral 
voor reizen van en naar geconcentreerde plekken. Daardoor zijn minder parkeerplekken nodig, is er meer ruimte 
voor groen, staan de toegangswegen minder vaak vast en worden binnensteden groener, leefbaarder en autoluw.
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De aantrekkelijkheid van een vervoermiddel wordt in belangrijke mate bepaald door de deur-tot-deur reistijd en 
het gemak van reizen. We zijn er van overtuigd dat de reiziger, die nu nog vaak voor de auto kiest, uiteindelijk 
de modaliteit kiest die hem of haar snel, flexibel en comfortabel van de herkomst naar de plek van bestemming 
brengt. Het vernieuwde en verbeterde vervoer per rail, zal hierbij de krachtige hoofddrager kunnen vormen. Die 
overtuiging wordt ingegeven door het feit dat in de Randstad nu gemiddeld niet meer dan 10 procent van de ver-
plaatsingen met het openbaar vervoer gaat, terwijl andere grote steden andere verhoudingen laten zien. Zo gaat 
in Kopenhagen 27 procent van de verplaatsingen met het openbaar vervoer, in Hong Kong 55 procent. Het gevolg 
is dat Kopenhagen nu al een kwart minder auto’s per inwoner heeft dan Amsterdam. In Hong Kong is dat zelfs 80 
procent minder. 

De noodzaak tot bereikbaarheid en leefbaarheid is essentieel in de Nederlandse steden als in de meer landelijke 
gebieden. Belangrijkste verschillen zitten in de concentratie van het aantal mensen en daarmee mogelijke beper-
kingen in het ruimtegebruik. Ook buiten de Nederlandse steden hechten reizigers belang aan flexibiliteit en keuze-
mogelijkheden. Lagere concentraties van mensen maakt dat vormen van collectieve mobiliteitsvoorzieningen in 
landelijke gebieden moeilijk zonder support van de overheid kunnen overleven. 

Om de benodigde verandering naar een systeem met veel verschillende mobiliteitsopties te bereiken, hebben we 
in de eerste plaats vernieuwing nodig: zowel nieuwe vormen van vervoer, als vernieuwing van bestaand vervoer. 
Wil het openbaar vervoer passen in de integrale mix van mobiliteitsvormen, dan vereist dat verbeteringen van  
zowel de infrastructuur als de dienstverlening, zodat de deur-tot-deur reistijd korter wordt en reizen gemakkelijker 
en intuïtiever. Anderzijds betreft de benodigde vernieuwing het invoeren van nieuwe, op afroep beschikbare  
mobiliteitsopties.

In de tweede plaats moeten we toe naar een systeem waarin alle vormen van vervoer, de auto inbegrepen, zo 
goed mogelijk op elkaar aansluiten vanuit het perspectief van de reiziger. Het soort integratie wat we voor ogen 
hebben, gaat verder dan het afstemmen van dienstregelingen van de verschillende openbaar vervoerbedrijven. 
Échte integratie vraagt om een systeemsprong ten opzichte van de huidige situatie: het gaat bijvoorbeeld ook om 
het integreren van proposities, reisinformatie en betaling – over alle modaliteiten heen. Deze vergaande integratie 
vraagt een sterke regierol, waar het belang van de reiziger, over modaliteiten heen, centraal wordt gesteld.
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Wij onderscheiden op basis van deze visie 4 verschillende werkvelden en doelen:

1. 1. Het OV: de vanzelfsprekende keuze - verbeter capaciteit en deur-tot-deur reistijd
Op sommige reisrelaties is een reis met het openbaar vervoer nu al concurrerend met de auto, vooral verplaatsin-
gen tussen zeer geconcentreerde gebieden tijdens de spits. Maar dat is niet altijd het geval.  Dat verschil in reistijd 
zit in allerlei factoren, variërend van de noodzaak tot overstappen, wachten op laagfrequente verbindingen,  
verstoringen, zoeken naar een vrije plek in de fietsenstalling of looptijd op stations. Veel tijd en gemak gaat verloren 
bij het voor- en natransport, terwijl de reistijd tussen stations of haltes niet kort genoeg is om dat te compenseren. 
Het is mogelijk en nodig om de deur-tot-deur reistijd met het openbaar vervoer te verkorten: door snellere en 
hoogfrequente verbindingen, zowel met de trein als ook met de metro, tram, bus of lightrail. Verder kan de deur-
tot-deur reistijd worden verkort door meer rechtstreekse verbindingen te creëren, waarbij verbindingen soms ook 
verder de centra van de steden in gaan en op andere plaatsen soms anders georganiseerd moet worden. Ook 
ontwikkeling en ruimtelijke ordening rondom stations helpt daarbij. Daarmee kunnen steeds meer mensen snel en 
gemakkelijk de belangrijkste concentraties van opleidings- en werkplekken bereiken, zelfs in de spits. Wanneer de 
reistijd tussen de grote steden binnen de Randstad tot minder dan 1 uur wordt verlaagd, kan dit gebied als echte 
metropolitaanse zone fungeren en zich vergelijken met metropolen als London, Parijs en Berlijn en gebieden zoals 
de ‘Vlaamse ruit’ en het RheinRuhr gebied.

Het succesvolle model van de RandstadRail, de ZoRo bus tussen Zoetermeer Centrum-West en Rodenrijs, de 
groei tussen Schiphol en Utrecht of tussen Amsterdam en Rotterdam via de HSL en diverse regionale lijnen laten 
zien dat een goede verbinding meteen veel reizigers trekt. Dat betekent dat de capaciteit daarop moet worden 
aangepast. In de Randstad en in andere delen van Nederland zijn mogelijkheden om het openbaar vervoer per 
spoor anders vorm te geven door meer rechtstreekse verbindingen die de deur tot deur reistijd verkorten.

2. Het OV: een echte deur-tot-deur reis - vergroot de flexibiliteit  
Nu nog brengt het OV je naar plekken van waaruit je je eigen weg moet vervolgen naar je daadwerkelijke eindbe-
stemming. Daar waar geen trein, metro, tram of bus rijdt, is het enige alternatief de eigen auto. Er is nog een heel 
scala aan mogelijke aanvullingen en versterkingen mogelijk door combinaties van het reguliere openbare vervoer 
met andere vervoerwijzen. Deelfietsen, zoals de OV-fiets, zijn een groot succes. Ze zijn vooralsnog vooral op sta-
tions beschikbaar. Een fijnmazig en op afroep beschikbaar aanbod van gedeelde vervoeropties zorgt dat reizigers 
flexibel een mix van vervoermiddelen kunnen kiezen die het beste bij hun verplaatsing, hun voorkeuren en bij het 
weer past. Bij mooi weer is een (deel)fiets bijvoorbeeld vaak aantrekkelijk, maar ook bij slecht weer dienen er  
opties te zijn. Vraaggedreven deelbusjes, deelauto’s, (deel)taxi’s en deelfietsen komen beschikbaar en vergroten 
de bereikbaarheid en het reisgemak. Dan kan de deur tot deur reis echt flexibel met het OV gemaakt kunnen  
worden. Deze groeiende behoefte speelt zowel in stedelijke als landelijke gebieden.

3. 3. Het OV: intuïtief en gemakkelijk
Naadloze integratie van het mobiliteitsaanbod is essentieel, omdat de reiziger dan geen last heeft van het combi-
neren van verschillende vervoermiddelen voor één reis. Die aansluitingen betreffen fysieke aansluitingen op en rond 
stations, maar ook de beleving van het vervoersysteem als één geheel – in de informatievoorziening, producten en 
betaling. Stations en grote haltes worden méér dan overstappunten: het zijn prettige locaties, die onderdeel uit-
maken van de stad er omheen, waar mensen graag verblijven.  En vanuit huis of met een smartphone kunnen alle 
diensten overzien worden en gekozen. Op die manier kan de reiservaring het gemak van een eigen auto evenaren, 
of zelfs overtreffen.

4. Het OV: de meest duurzame vorm van mobiliteit - donker groen en emissie vrij
Natuurlijk is lopen of fietsen nog duurzamer. Maar het openbaar vervoer is daarna de meest duurzame vorm van 
verplaatsen. Om het OV echt een voorloper in duurzaamheid te laten zijn én blijven en een bijdrage te leveren aan 
lagere uitstoot van CO2, gaan wij zorgdragen dat alle verbruikte elektriciteit ook daadwerkelijk van ‘donkergroene’ 
bronnen afkomstig is, onze bussen op termijn ‘zero-emissie’ zijn en toekomstige investeringen altijd op duurzaam-
heid worden geëvalueerd.
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Deur-tot-deur reistijd en capaciteit nader bekeken: contouren voor het OV-netwerk
Nederland is veelzijdig, met 17 miljoen inwoners verspreid over metropolitane steden, grote kernen, dorpen en 
buitengebieden. Voor al deze gebieden is er een onderscheidende bereikbaarheidsopgave:

1.  De hoog stedelijke gebieden met hoge concentraties 
van inwoners en arbeidsplaatsen met als primaire OV 
modaliteiten trein, lightrail, metro en trams in combinatie 
met bus en taxi. In deze gebieden kan groei op termijn 
resulteren in capaciteitsproblemen. 

2.  De steden en stedelijke gebieden met minder hoge 
concentraties inwoners en arbeidsplaatsen met als OV 
modaliteiten intercity’s, sprinters en bussen. In deze 
gebieden is goede verbinding met de omgeving en een 
goede interregionale verbinding met de naast gelegen 
grotere steden van groot belang.

3.  Dorpen en landelijk gebied, met sprinters, regionale 
stoptreinen en bussen. Hier is meer vraagafhankelijk 
met maatwerk voor specifi eke doelgroepen een goede 
invulling van het mobiliteitsaanbod.

Willen we de potentie van het hoogstedelijk gebied ‘de 
Randstad’ volledig benutten dan is het wenselijk dat de 
individuele grote steden meer kunnen functioneren als 
één geheel. Op die manier vergroten we de agglomeratie-
kracht van de individuele steden en daarmee de concur-
rentiekracht van de Randstad - en van Nederland - als 
geheel. Qua omvang en economische kracht houden 
we dan gelijke pas met de ons omringende gebieden als 
Londen, Parijs, Brussel en RheinRuhr. Één geheel komt 
binnen bereik indien de belangrijkste kernlocaties van de 
vier Randstadsteden binnen een uur deur-tot-deur reistijd 
bereikbaar zijn door een goede combinatie van voor-, hoofd- en natransport. Concreet betekent dit: binnen een 
half uur van een centraal gelegen station van de ene naar de andere stad en binnen een kwartier vanuit een eco-
nomische kernlocatie van een stad naar het centraal gelegen station in die zelfde stad. Voor deze gebieden moet 

Dit is geen lijnennet kaartje. Treindienst, stops e.d. worden veel 
later bepaald. Onder andere op basis van gezamenlijke studie in 
het programma toekomstbeeld OV.
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gekeken worden naar doordachte combinaties van (hoog)frequente intercity voor de onderlinge verbindingen en 
voor langere afstand in combinatie met sprinter voor de korte en middellange afstand, lightrail-verbindingen voor 
de korte afstand rondom de stad eventueel tot in de centra van steden, naadloze aansluiting op varianten van (ge-
deelde) vervoersopties voor het voor/natransport, aangevuld met hoogwaardige, geconcentreerde bus- en tramlij-
nen. (de sectie ‘inzoomend op de Randstad’ geeft een specifi eke inkleuring.)

Voor de steden en stedelijke gebieden geldt dat er op dagelijkse basis veel reizen gemaakt worden tussen de steden, 
van en naar de landsdelen en ook tussen steden die naast elkaar liggen en nauw met elkaar verbonden zijn. Bij-
voorbeeld Arnhem en Nijmegen; Eindhoven en ‘de Brabantse stedenrij’; Groningen en Leeuwarden; de steden in 
Limburg, de omgeving Maastricht en de Euregio; et cetera. In die gebieden in een goede, frequente interregionale 
verbinding noodzakelijk, rondom de grotere steden een goed ‘daily urban system’ wenselijk. Denk daarbij onder 
andere aan: goed regionaal openbaar vervoer tussen de steden en belangrijkste gebieden rondom Arnhem en 
Nijmegen en hun verbinding met Utrecht en Amersfoort; het beter verbinden van de stadskern van Groningen met de 
omringende steden zoals Assen als ook met de omliggende regio; het verbinden van het openbaar vervoer binnen 
als ook vanuit Zeeland met de Randstad; het goed verbinden van Dordrecht naar Rotterdam, het ontsluiten van de 
kop van Noord-Holland en het verbeteren van het openbaar vervoer rondom en richting Zwolle en Enschede. Het 
streven moet zijn dat deze stadskernen en de gebieden daaromheen binnen een half uur met elkaar verbonden 
zijn. Daarvoor moet op basis van een integrale analyse van goed gekeken worden op welke wijze reizigers het 
beste bediend worden; met een gebalanceerde combinatie van intercity en sprinters, in voorkomende gevallen 
regionale stoptreinen en met (HOV) bussen. Daarnaast is ook een soepele aansluiting op nieuwe (gedeelde) 
vervoersopties nodig.

De rustigere gebieden kennen vaak een sprinter of een regionale trein en de inzet van traditionele 12 meter lange 
bus die volgens een dienstregeling rijden. Zowel de mogelijke krimp als technologische ontwikkelingen kan daar 
veel eff ect op hebben. Op veel plekken zal er genoeg behoefte en mobiliteitsvraag zijn voor de huidige vormen van 
openbaar vervoer. Op andere plaatsen zullen we nieuwe vormen van vervoer moeten ontwikkelen en stimuleren om 
het mobiliteitsaanbod op peil te houden. Inzet van slimme en nieuwe vormen van mobiliteit biedt daar uitkomst. 
Hier stellen we inzet op fl exibeler, vraag gestuurd vervoer voor. Andere concepten die niet meer op een dienstrege-
ling leeg rond rijden, maar veel meer ‘on demand’, met apps en mogelijk in samen met combinatievervoer.
 
… en inzoomend op de Randstad
Collectief vervoer tussen geconcentreerde locaties zal blijven fungeren als de ruggengraat van het gehele 
mobiliteitssysteem. Hiervoor moeten de verbindingen snel zijn, waarmee ze voor veel reizigers aantrekkelijker zijn. 
Vervolgens moet de capaciteit voldoende groot zijn om alle reizigers op een comfortabele manier te vervoeren. 
Als basis dienen de WLO scenario’s en zijn de concentraties geïdentifi ceerd voor 2040 waar de noodzaak van 
collectief vervoer het grootst zal zijn.

In onze visie wordt het niveau van geïntegreerde mobi-
liteit substantieel beter. We stellen de ambitie dat voor 
steeds meer reizigers de deur-tot-deur reistijden voor 
hun reis tussen steden minder dan een uur is. Binnen 
de agglomeratie is de deur tot deur reistijd naar de 
belangrijkste bestemmingen dertig minuten. Daarvoor 
moet tevens voldoende (infrastructuur) capaciteit 
beschikbaar zijn.

Op dit moment is de reistijd tussen stedelijke agglo-
meraties, bijvoorbeeld de concentraties in de Randstad, 
nog langer dan één uur, een reistijd die voor veel mensen 
een bovengrens is als woon-werkafstand.  Daarnaast 
is ook de capaciteit onvoldoende. Zowel op het hoofd-
railnet, bijvoorbeeld rondom Amsterdam-Schiphol, als 
op het onderliggend net: Samenloop RandstadRail, 
tramnetwerk Amsterdam en Utrecht-Uithof. In de 
komende periode zullen belangrijke projecten, zoals 

de Noord/Zuidlijn, de bereikbaarheid verbeteren. Helaas zal dit onvoldoende zijn om de verwachte groei, die met 
name in de steden is geprojecteerd, te faciliteren.
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Om dit te kunnen realiseren is allereerst op het hoofdrailnet 
een verhoging van frequentie en snelheid nodig. Naast de 
geplande Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de 
introductie van ERTMS zullen er additionele, gerichte 
wijzigingen in de bestaande infrastructuur nodig zijn; in de 
Randstad onder andere rondom Amsterdam, tussen 
Rotterdam en Den Haag, vanuit Den Haag / Rotterdam 
richting Utrecht. Daarmee wordt meteen de capaciteit op 
deze verbindingen substantieel verbeterd. Deze aanpassin-
gen moeten integraal worden bezien samen met regionaal 
railvervoer en gekeken worden of railverbindingen kunnen 
doorlopen tot in en voorbij centra van de steden.

Als illustratie is gekeken naar het capaciteitsknelpunt dat 
aan de zuidzijde van Amsterdam tot Schiphol op termijn 
kan ontstaan. Hierbij is het zinvol de interactie tussen 
internationale treinen, intercity’s, sprinters, metro’s, trams 
en HOV-bussen integraal te beschouwen. Een combinatie 
van intercity’s met lightrail concepten biedt ruimte om het aanbod van het nationale en interregionale vervoer, in 
capaciteit en snelheid, te vergroten en tevens een fl exibeler en sneller product rondom de stad te realiseren. Ook 
tussen Den Haag en Rotterdam zijn vergelijkbare verbeteringen mogelijk. RandstadRail is inmiddels al een bekend 
succes. Daarnaast zou een lightrailverbinding van Rotterdam (of Dordrecht) via Delft naar Den Haag en mogelijk 
Scheveningen onderzocht kunnen worden. Vanuit Leiden blijkt een rechtstreekse lightrail verbinding richting 
Den Haag en mogelijk Scheveningen of langs het MCH Westeinde -en eventueel naar Leyenburg- een nader te 
onderzoeken denkrichting. Ook binnen de steden zal de trek naar de steden en mede daarmee de groei binnen 
de steden capaciteitsknelpunten opleveren: in het Amsterdamse tram- en metronetwerk, maar ook in Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam zal bezien moeten worden hoe het knelpunten binnen de ring van west naar 
oost geadresseerd kan worden; een zeer complexe opgave van exceptionele orde. Ook Rotterdam kent kansen 
met vergroting van de metro capaciteit en vernieuwing, bijvoorbeeld in de Maastunnel. Tussen Rotterdam en 
Den Haag is er een oplossing voor het capaciteitsknelpunt op (het samenloopdeel van) de Randstadrail nodig. 
In Den Haag zijn er mobiliteitskansen richting de Binckhorst en het Norfolk terrein. En Utrecht kent, met de 
centrale ligging van haar centrale station en -reeds voor de aanleg- een voorzien capaciteitsknelpunt voor de tram 
richting het Utrecht Science Park – De Uithof, een opgave om de vervoerstromen door de stad te verbeteren en 
rondom de stad evenrediger te verdelen.

De genoemde voorbeelden dienen ter inspiratie van wat mogelijk is. Op basis van een indicatieve set aan maat-
regelen is een doorrekening gemaakt wat de eff ecten kunnen zijn van deze denkrichtingen (‘de baten’), in welke 
mate ze bijdraagt aan onze visie en de ‘kosten’. Het aantal arbeidsplaatsen wat voor een gemiddelde inwoner 
binnen een uur bereikbaar is, gaat met 40% omhoog (van 900.000 naar 1,3 miljoen). Dat betekent, omgekeerd, 
dat voor veel bedrijven een groter arbeidspotentieel binnen bereik komt. Een duidelijke bijdrage aan versterking 
van onze economie. Tot slot zijn de belangrijkste capaciteitsproblemen opgelost waardoor mensen op een com-
fortabele manier tussen leefbare steden kunnen reizen. 

VERBETEREN BEREIKBAARHEID HEEFT KOSTEN EN BATEN
Economische waarde van goed OV
De noodzakelijke maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid zullen additionele investeringen vergen 
maar zijn nodig voor verbetering van de mobiliteit waarmee Nederland haar rol als sterke economische regio ook 
op het internationale toneel kan vasthouden. Er is een indicatieve analyse gedaan naar de maatschappelijke 
waarde die het openbaar vervoer toevoegt aan het verkeer- en vervoersysteem in de brede zin van het woord, 
op basis van feiten en ervaringen elders in de wereld. Daarbij hebben we in eerste aanzet een analyse gemaakt op 
basis van de nadere uitwerking voor de Randstad. Op basis van deze quickscan analyse  mag verwacht worden 
dat een sterk verbeterd openbaar vervoernetwerk, in lijn met bovenstaande visie, per jaar circa 2 tot 4 miljard euro 
aan maatschappelijk baten of verlaagde kosten per jaar zou kunnen genereren ten opzichte van nu. Dit is niet een 
bedrag wat vrijvalt of cash beschikbaar komt, maar een bedrag dat ontstaat in de waarde van grond en voorzie-
ningen, in de hoeveelheid kennis- en arbeidsplaatsen. In leef- en woongenot voor inwoners en in de afname van 
uitstoot, het verbruik van grondstoff en en verkeersonveiligheid. 
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Nieuwe duurzame mobiliteit vereist investeringen
Afgelopen vijftien jaar heeft de overheid jaarlijks ongeveer een miljard euro geïnvesteerd in de uitbreiding en ver-
nieuwing van de spoorweginfrastructuur. In de zelfde periode is tevens zowel in als buiten de steden significant 
geïnvesteerd in het verbeteren van het openbaar vervoer. Door de komende decennia, met een integrale blik, slim 
en gericht te investeren, verwachten wij een substantiële verbetering aan het openbaar vervoer en daarmee de 
mobiliteit van Nederland te kunnen realiseren. Om met gerichte investeringen de beschreven visie te kunnen  
realiseren zien wij dat een reservering nodig is van minimaal €1 miljard euro per jaar (2020-2040). De hoogte van 
de investering ligt daarmee in lijn met de investeringshoogte uit het verleden en is tevens in verhouding met de 
maatschappelijke baten. Uiteraard zullen bij de definitieve uitwerking en beslissingen tot realisatie, per project  
de maatschappelijke kosten en baten in kaart worden gebracht en gewogen. Het beschreven integrale mobiliteits-
systeem heeft evenwel een positieve maatschappelijke impact en laat de waarde zien van een goede bereikbaar-
heid, een bloeiende economie en een goede en gezonde woon- en leefomgeving.
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TABEL: KOSTENINDICATIE MOGELIJKE MAATREGELEN a

A.  Maatregelen voor capaciteit en deur-
tot-deur reistijd 
De volgende projecten leveren een substanti-
ele bijdrage aan het realiseren van een kortere 
deur-tot-deur reistijd en het aanbieden van 
voldoende capaciteit.

Mogelijke lange termijn maatregelen omvatten: 
Uitbreiden capaciteit en versnellen hoofdrailnet 
spoor, doorkoppeling light rail de steden in, 
vergroten capaciteit light rail, aanleg nieuwe HOV 
(bus of lightrail) lijnen, capaciteit vergroting 
regionaal spoor en verbeteren robuustheid. 

Indicatieve investering b 
- binnen grootstedelijk gebied ca. € 7,5 mrd,
- in stedelijk en rustigere gebied € 5 mrd

B.  Maatregelen om het OV flexibel(er) 
te maken 
Hoewel maatregelen voor een fi jnmazig en op af-
roep beschikbaar aanbod van gedeelde vervoer-
opties in de stedelijke gebieden ook apart in de 
verschillende steden opgepakt kunnen worden, 
kunnen we beter samen deze vernieuwingsslag 
maken. Het op schaal invoeren of uitbreiden 
van deelauto-systemen, deelfi ets-systemen en 
deeltaxi’s of -taxibusjes is goedkoper. En voor 
de reizigers is het prettiger als niet elke stad een 
ander aanbod heeft.

Mogelijke maatregelen omvatten: Verbeteren First 
en Last Mile, Integratie ontsluitend 
OV netwerk en doelgroepenvervoer 
(wat ontschotting van budgetten vereist), 
Optimalisatie materieel inzet.

C.  Maatregelen om het OV intuïtief en 
gemakkelijk te maken 
Om te profi teren van de voordelen van zo’n 
divers vervoeraanbod, zullen de verschillende 
soorten infrastructuur en vervoermiddelen zo 
goed mogelijk met elkaar geïntegreerd moeten 
worden. De reiziger heeft geen last van het 
combineren van verschillende vervoermiddelen 
over de hele reis.

Mogelijke maatregelen omvatten Vergemakkelijken 
in- en uitstap, Verbeteren OV-chipkaart, Verbeteren 
reisinformatie, Verminderen wachttijd, Ontwikkelen 
gezamenlijke proposities, Verbeteren van de 
ervaring bij stations/halten.  

Indicatieve investering €1 mrd (incl B)

D.  Maatregelen voor duurzaamheid en 
emissie vrij 
Na het klimaatakkoord in Parijs is stilzitten geen 
optie meer. Op alle terreinen moeten we ver-
duurzamen, en niet in de laatste plaats op het 
gebied van verkeer en vervoer. OV kan hierin 
voorop lopen. We werken onder andere toe 
naar klimaatneutraal reizen door zero-emissie 
bussen en het inkopen van “donkergroene” 
stroom.

Mogelijke maatregelen omvatten Schone bussen, 
Groene stroom, Afvalreductie & recycling op 
stations, Zuinig rijden /energiebesparing, 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Indicatieve investering €1,5 mrd

a.  Tevens ongeveer €5mrd nodig voor het realiseren van bestaande plannen tot 2028 en beheer en onderhoud; 
b:   Oplossingen voor capaciteitsknelpunten van exceptionele orde zijn hierin niet meegenomen. De aard van 

dergelijke knelpunten zijn dermate ingrijpend en de uiteindelijk te kiezen oplossingsrichting zodanig bepalend 
voor de omvang van de benodigde investeringen dat deze niet gekwantifi ceerd zijn. Het vereist een lokaal en 
nationaal maatschappelijk en politiek debat. Het past ons vervoerders niet daarover nu een uitspraak te doen. 
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EEN ROL VOOR IEDEREEN
Samen willen wij een signifi cante bijdrage leveren om deze toekomstvisie te realiseren. Wij zien dat als onze publieke 
verantwoordelijkheid, die we uiteraard delen met onze opdrachtgevers. Naast bovengenoemde investeringen zien 
wij nog twee onderwerpen waar we met onze opdrachtgevers aan moeten werken om tot geïntegreerde mobiliteit 
te komen.

Geïntegreerde mobiliteit vereist geïntegreerde verantwoordelijkheid 
Als vervoeraanbieders hebben wij, samen met FMN, reeds structurele samenwerking opgezet, zoals branchevereniging 
OVNL, de Coöperatie voor vernieuwingen in OV betalen. We onderzoeken hoe we de bestaande samenwerking aan 
overkoepelende diensten, zoals informatie- en betaaldiensten (9292ov, de OV-chipkaart) kunnen intensiveren. Immers, 
opdat openbaar vervoer een ketendienst is, zorgen we er gezamenlijk voor dat de reiziger met meer gemak van 
deur-tot-deur kan reizen. 

Om daadwerkelijk maatregelen te implementeren vanuit het perspectief van de reiziger over de grenzen van onze 
individuele bedrijven heen, hebben we aan de kant van de overheid ook een evidente gesprekspartner nodig. De 
huidige besturing van mobiliteit en openbaar vervoer is bijvoorbeeld versnipperd. De overheid kan ons ondersteunen 
bij het realiseren van onze visie, door betere coördinatie van mobiliteit over de weg en in het openbaar vervoer en 
een betere coördinatie tussen  vervoer en ruimtelijke ordening. 

Nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit, ruimte voor innovatie 
Vernieuwing van mobiliteit vereist kennis en ervaring van verschillende partijen. De openbare vervoerders willen 
daarom veel samenwerken met andere spelers. Voor sommige nieuwe vormen van mobiliteit zal het meer voor de 
hand liggen dat de uitvoering aangeboden wordt door andere (private) partijen. Hiervoor is tijdige vaststelling van 
wettelijke en ruimtelijke kaders voor nieuwe concepten en zelfrijdende technologieën van belang. 

De overheid kan een belangrijke ondersteunende rol spelen voor het ontwikkelen en invoeren van nieuwe vormen 
van mobiliteit, door in bestaande OV-concessies meer ruimte te bieden voor innovatie en nieuwe pilots. Dat kan 
bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor fl exibele inzet van vervoer (los van route of dienstregeling) of voor prijs-
diff erentiatie. Daarnaast kan klantinzicht bevorderd worden door meer integratie van databronnen, zoals bijvoorbeeld 
de OV-chipkaart; hiervoor is meer helderheid nodig wat verantwoord is binnen privacy en kans op marktverstoring. 
Ten slotte, is ook een andere manier van denken over geldstromen nodig. We zien dat de scheidingen – en de bij-
behorende wetten, beslisorganen en bevoegdheden van gemeenten en provincies – voor WMO, leerlingenvervoer 
en openbaar vervoer het moeilijk maken om de best passende optie aan te kunnen bieden. Dat vraagt om een 
andere blik en een ‘ontschotting’ van al deze stromen. Concessieverlening zal in optiek van de vervoerders andere 
en gediff erentieerde vormen moeten gaan krijgen.

TOT SLOT 
Wat is nu concreet nodig om de gehele deur-tot-deurreis te verbeteren? We geloven dat een goed mobiliteitssysteem 
alleen kan ontstaan wanneer we de handen ineen slaan: wij, als vervoerders, maar ook met de overheid en met 
andere (private) spelers op het gebied van mobiliteit en technologie. In programma ‘Toekomstbeeld OV’ onder regie 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn we hiermee al goed aan het werk.

Wij menen dat maatregelen op een aantal terreinen noodzakelijk zijn voor een robuust, concurrerend en toekomst-
vast mobiliteitssysteem en met deze visie een eerste stap te zetten in een proces op weg naar verdere verbetering 
van het personenvervoer in Nederland. Wij hopen u aan onze zijde te vinden voor de verdere uitwerking van deze 
visie in concrete projecten.

 



13

Endnotes

1  TomTom, Traffic Index. https://www.tomtom.com/nl_nl/trafficindex/ . Zie ook: NOS, Meeste vertraging door 
files in en om Den Haag, 22 maart 2016.

2  Op basis van prognoses van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving, zal de bevolking in de  
Randstad met 10-15% toenemen tot 2040.

3  CPB/ Planbureau voor de Leefomgeving (2015), Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, twee  
referentiescenario’s

4  Analyse op basis van recente data uit het Nederlands Regionaal Model (NRM), gebaseerd op de WLO  
scenario’s van het CPB (zie noot iii). 

5  ANWB/ NOS, http://nos.nl/artikel/2028001-fors-meer-file-door-herstel-economie.html
6  Publieksrapportage Rijkswegennet; Rijkswaterstaat
7 TNO/ EVO (2014), Economische Wegwijzer 2014
8  SER agreement, Government of the Netherlands, UNFCCC Press 
9   OESO (2015), Environmental Performance Review of the Netherlands
10    Monitoringsrapportage NSL 2015 : Stand van zaken National Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/december/Monitorings-
rapportage_NSL_2015_Stand_van_zaken_National_Samenwerkingsprogramma_Luchtkwaliteit

11  Milieucentraal 2016: Fiets, ov of auto. https://www.milieucentraal.nl/vervoer/fiets-ov-of-auto/
12   Arthur D. Little/ UITP (2014), The Future of Urban Mobility 2.0: Imperatives to shape extended mobility  

ecosystems of tomorrow
13   NRC Handelsblad: een Mercedes voor de hele buurt: http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/04/16/een-merce-

des-voor-de-hele-buurt-1611409
14    Een typische reis in de spits op belangrijke drukke trajecten tussen de G4-steden in de Randstad duurt  

ongeveer tien procent langer met het openbaar vervoer dan met de auto (analyse op basis van reistijdinformatie 
uit Google Maps). Dit wordt benadrukt door het feit dat op dit moment slechts zo’n tien procent van de  
verplaatsingen in de Randstad met het openbaar vervoer wordt afgelegd.

15  Brever-wet,  https://nl.wikipedia.org/wiki/BREVER-wet
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Aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen evaluatie OV- en Spoortafels

Conclusies (waarom)
–  De centrale ambitie om de van-deur-tot-deur 

reis voor reiziger én verlader te verbeteren 

staat overeind; nut, noodzaak en doel OV- en 

spoortafels worden breed onderschreven.

-  Het belang van de samenwerking wordt onder-

kend gelet op wederzijds gevoelde afhankelijk-

heid.-  Er is behoefte aan een heldere scopeafba-

kening (waar gaan de tafels wel en niet over) 

en sterkere focus op de centrale ambitie; de 

nadruk ligt te sterk op spoor en personenvervoer, 

te weinig op OV en goederenvervoer. 

Conclusies (hoe)–  De onderlinge relaties zijn door komst van de OV- 

en spoortafels verbeterd. Partijen weten elkaar 

sneller te vinden, er is minder ‘gedoe’.

-  De status van de OV- en spoortafels is  

onduidelijk (besluitvormend of niet), evenals de 

verhouding tot andere overleggremia.  

Dit ondermijnt de kracht van de tafels

-  Partijen missen de regierol van IenM als  

systeemverantwoordelijke aan de tafel.

-  De ambtelijke voorbereiding is goed, maar te 

strak voor het ‘goede gesprek’.

1.  Continueer de samenwerking aan de OV- en Spoortafels: nut en noodzaak staan niet 

ter discussie, ambitie en toegevoegde waarde van de tafels worden breed onderkend..

2.  Zorg voor meer evenwicht in de onderwerpen: doe recht aan de ambities; spoor én OV, 

personen- én goederenvervoer

3.  Zet de OV- en spoortafels meer in hun kracht: met een heldere scope en een  

duidelijke positionering ten opzichte van andere overleggremia: 

    • 3a:  breng, om dubbelingen met andere overleggremia te voorkomen, per tafel in kaart 

welke overleggremia er zijn rond spoor en OV (landsdelig én landelijk) en welke onder-

werpen daar worden behandeld. Bezie vervolgens welke onderwerpen aan de tafels 

thuishoren en welke niet, en of er overleggen te schrappen zijn  

    • 3b:  leg de focus voor de OV- en spoortafels op onderwerpen die vragen om een inte-

grale, landsdeeloverstijgende afweging en die de deur-tot-deur ambitie van 

reizigers en/of verladers betreffen

    • 3c:  stel een jaaragenda voor de OV- en Spoortafels op; bewaak op basis hiervan het 

evenwicht in en de focus van de agendaonderwerpen,  

  

4.  Verduidelijk de status van de OV- en spoortafels en maak de rolverdeling aan de 

tafels expliciet:

    • 4a:  Maak een heldere keuze: zijn de tafels bedoeld voor besluitvorming, voor het goede 

gesprek op strategisch niveau, of voor beide? Onze aanbevelingen:

            -  Geef de landsdelige tafels in principe geen besluitvormende status, gezien 

het belang van integrale, landsdeeloverstijgende afwegingen en besluitvorming. Uit-

zondering betreft niet landsdeeloverstijgende onderwerpen die op regionaal 

besluitvorming behoeven en geen invloed hebben op het totale netwerk.

∗          -  Kies voor de landelijke tafels voor een mix: een deel van het overleg infor-

merend/afstemmend over strategische onderwerpen, een deel van het overleg 

besluitvormend. Creëer daarbij de juiste randvoorwaarden (zie verder de nadere 

toelichting).

            -  Laat de landelijke tafel niet langer het voorportaal zijn van het BO MIRT, 

zoals nu in de Terms of Reference staat. Het BO MIRT is landsdelig georganiseerd, 

terwijl de landelijke OV en Spoortafel nu juist bedoeld zijn voor integrale, landsdeel-

overstijgende afwegingen. Bovendien lijken de BO’s MIRT meer strategisch en minder 

besluitvormend van karakter te worden, en zijn die overleggen niet langer een plek 

waar alleen overheden elkaar ontmoeten. De keu-zes die aan de tafels op basis 

van consensus worden gemaakt, kunnen als hamerpunt worden ingebracht in de BO’s 

MIRT. Dit voorkomt dat gesprekken worden ‘overgedaan’.    

    • 4b:  Bezie de afvaardiging aan de tafels in het licht van de deur-tot-deur ambitie 

én het karakter van het overleg (zie ook hiervoor de nadere toelichting).

    • 4c:  Scherp de Terms of Reference waar nodig aan, inclusief het escalatiemodel 

en de spelregels, en stel deze op de eerstvolgende landelijke OV- en spoortafel samen 

vast.

Conclusies (wat)

–  De grootste toegevoegde waarde van de OV- en 

spoortafels tot nu toe is hun netwerkfunctie; zij 

vormen het enige platform waar alle partijen uit de 

sector bij elkaar komen

-  De tafels hebben een goede basis gelegd voor de 

samenwerking op het gebied van spoor en OV; er is meer 

rust gekomen, partijen weten elkaar beter te vinden 

en hebben meer aandacht voor het netwerk als ge-

heel. Een basis waarop kan worden voortgebouwd. 

-  Tegelijkertijd hebben de tafels zich nog onvoldoende 

bewezen als het gaat om het boeken van concrete 

resultaten en komt de deur-tot-deur ambitie nog onvol-

doende uit de verf.

Besproken aan de landelijke OV- en Spoortafel d.d. 7 april 2016



Bevindingen ‘Waarom werken wij samen’

Toelichting op de conclusies:
›  De centrale ambitie om de van-deur-tot-deur reis voor reiziger én 

verlader te verbeteren staat overeind; nut, noodzaak en doel OV- 
en spoortafels worden breed onderschreven.

›  Het belang van de samenwerking wordt onderkend gelet op we-
derzijds gevoelde afhankelijkheid.

–  Uit de evaluatie komt naar voren dat de OV- en spoortafels voor-
zien in de behoefte om:

   •  elkaar te ontmoeten en op basis van een totaalbeeld in 
gezamenlijkheid over OV- en spooronderwerpen te spreken: 
landsdeeloverstijgend, vanuit zowel reizigers- als goederenper-
spectief.

   •  IenM aan te kunnen spreken op haar systeemverantwoordelijk-
heid is aan te spreken.

 
–  De stellingen: ‘Alle deelnemers aan de OV en Spoortafels hebben 

belang bij de samenwerking aan de OV en spoortafels’, en ‘De 
deelnemers aan de OV en Spoortafels zijn van elkaar afhankelijk 
om de eigen ambitie te realiseren en erkennen de aanvullende 
meerwaarde van de andere deelnemers’, scoren het hoogst.

Toelichting op de conclusie:
›  Er is behoefte aan een heldere scopeafbakening (waar gaan de 

tafels wel en niet over) en sterkere focus op de centrale ambitie; 
de nadruk ligt te sterk op spoor en personenvervoer, te weinig op 
OV en goederenvervoer

–  Ondanks het feit dat nut, noodzaak en doel worden onderschre-
ven, staan de OV- en spoortafels nog onvoldoende in hun kracht. 
Om effectief te zijn, zullen partijen af en toe bereid moeten zijn 
om over hun eigen schaduw heen te springen; door naar het net-
werk als geheel te kijken en af te wegen wat het grotere geheel 
dient in plaats van te acteren vanuit de eigen belangen.

–  De gezamenlijke ambitie (dat de deur-tot-deur reis centraal staat 
is helder, maar waar focust de samenwerking zich nu concreet 
op) en de scope (wat agendeer je wel en wat niet aan de OV- en 
spoortafels) zijn voor veel partijen niet helder. 

–  Er wordt nog onvoldoende invulling gegeven aan wederkerigheid 
en transparantie, genoemd als de ‘kern van het samenwerkings-
model’. Deze ambitie, die moet leiden tot het opnemen van 
gelijkluidende afspraken en bepalingen in de vervoerconcessies 
om zo op dezelfde doelen voor de reiziger te sturen, is door alle 
concessieverleners bevestigd in een “Letter of Intent” maar heeft 
verder nog geen concrete invulling gekregen. 

–  Er is behoefte aan meer inhoudelijke focus:
    •  er is nu te weinig aandacht voor strategische onderwerpen, 

zoals een integrale lange termijn visie op het OV-netwerk 
    •  de nadruk ligt nog te sterk op spoor en personenvervoer en 

te weinig op OV en goederenvervoer; een aantal partijen mist 
bovendien de internationale context

    •  een echte dialoog vindt nog onvoldoende plaats, het blijft (met 
name aan de landelijke tafel) mede door de strakke voorberei-
ding vaak bij een uitwisseling van standpunten. 

–  Onderwerpen komen op meerdere bestuurlijke agenda’s terug; 
dit is inefficiënt en ondermijnt de kracht van de tafels. Zo is het 
functioneren van de tafels als voorportaal van de BO’s MIRT be-
perkt uit de verf gekomen doordat de discussie over de herijking 
zowel aan de tafels als tijdens de BO’s MIRT veel aandacht heeft 
gekregen. De herijking zorgde ervoor dat de focus sterk heeft 
gelegen op eigen belangen en verlangens en nog minder op de 
gezamenlijke gevoelde ambitie. De stelling: ‘De deelnemers 
aan de OV en Spoortafels zijn zo nodig bereid een deel van hun 
autonomie op te geven als dat bijdraagt aan het realiseren van 
de gezamenlijke ambitie.’, scoort het laagst.    

–  De bestuurlijke drukte is met de komst van de tafels niet vermin-
derd. Er zijn, naast de opheffing van OV Bureau Randstad, geen 
bestuurlijke overleggen geschrapt. Het bestuurlijk gedoe is wel 
verminderd.

–  Een beperkt aantal respondenten vraagt zich af of de OV- en 
Spoortafels moeten blijven voortbestaan: besluitvorming kan 
via het BO MIRT en voor afstemmen en informeren zijn er andere 
ontmoetingen denkbaar. Deze mening wordt echter niet breed 
gedeeld.

Tabel 1. Scores succesfactoren ‘waarom werken wij samen’
Succesfactor Stellingen Scores

Gezamenlijk gevoelde ambitie De samenwerking aan de tafels is geba-
seerd op een heldere, gezamenlijk gevoelde 
ambitie.

Ook tijdens het samenwerkingsproces wordt 
er voldoende aandacht besteed aan het 
‘waarom’ van de samenwerking en wordt de 
ambitie levend gehouden.

6

6

Gemiddelde score factor gezamenlijk gevoelde ambitie                                                                                                         6

Uitgesproken belangen en verlangens Alle deelnemers aan de OV en Spoortafels 
hebben belang bij de samenwerking aan de 
OV  en Spoortafels.

De deelnemers aan de OV en Spoortafels 
spreken open uit wat hun belang is om aan 
de  OV en Spoortafels deel te nemen en wat 
zij willen bereiken, halen en brengen.

8-

6-

Gemiddelde score factor uitgesproken belangen en verlangens                                                                                           7-

Wederzijdse afhankelijkheid De deelnemers aan de OV en Spoortafels 
zijn van elkaar afhankelijk om de eigen 
ambitie te realiseren en erkennen de 
aanvullende meerwaarde van de andere 
deelnemers.

De deelnemers aan de OV en Spoortafels 
zijn zo nodig bereid een deel van hun auto-
nomie op te geven als dat bijdraagt aan het 
realiseren van de gezamenlijke ambitie.

7

5-

Gemiddelde score factor wederzijdse afhankelijkheid                                                                                                             6



Bevindingen ‘Hoe werken wij samen’
Toelichting op de conclusie: 
›  De onderlinge relaties zijn door de komst van de OV- en spoorta-

fels verbeterd. Partijen weten elkaar sneller te vinden, er is minder 
‘gedoe’

–  De stelling “De deelnemers aan de OV- en Spoortafels werken aan 
respectvolle verhoudingen en bouwen aan vertrouwen” scoort rela-
tief hoog. Het merendeel van de partijen geeft aan dat de onderlin-
ge relaties met de komst van de OV- en spoortafels zijn verbeterd. 
Dit leidt ertoe dat partijen elkaar sneller opzoeken om issues op te 
lossen. 

–  In principe is er voor iedereen iets te halen en te brengen aan de 
tafels. De tafels vormen een plek waar iedereen gehoord wordt en 
waar alle partijen de mogelijkheid hebben om de punten die zij van 
belang vinden te agenderen.

–  Het feit dat de landsdelige tafels worden voorbereid en voorgezeten 
door de landsdelen zelf draagt volgens de meeste partijen bij aan 
dit commitment en het gevoel van gelijkwaardigheid.

Toelichting op de conclusie: 
›  De status van de OV- en spoortafels is onduidelijk (besluitvormend 

of niet), evenals de verhouding tot andere overleggremia. Dit onder-
mijnt de kracht van de tafels.

–  Het minst positief zijn de geïnterviewden over de stelling “Het is 
duidelijk door wie en hoe besluiten genomen worden, en dit is 
acceptabel”. Uit de interviews blijkt dat dit komt doordat er on-
duidelijkheid heerst over de status van de tafels: gaan de tafels 
over kennis delen, afstemming zoeken, belangen behartigen en/
of besluiten nemen? De beelden hierover verschillen. Hoewel in de 
Terms of Reference is terug te vinden dat besluitvorming plaatsvindt 
op basis van consensus (‘De overlegtafels functioneren op basis 
van consensus in besluitvorming’.), geven veel partijen aan dat de 
tafels niet besluitvormend zijn. Het halen van mandaat krijgt dan 
ook weinig bestuurlijke aandacht. Besluiten worden volgens de 
geïnterviewden toch elders, in de BO’s MIRT of aan andere bestuur-
lijke tafels, genomen. 

–  Het escalatiemodel, zoals aangekondigd in de Terms of Referen-
ce (‘Er wordt een escalatiemechanisme gecreëerd in lijn met het 
escalatiemodel van het NOVB voor de partijen in de landsdelige OV 
& spoortafels en er wordt geborgd dat op nationaal niveau de meest 
optimale afwegingen kunnen worden gemaakt. De exacte spelregels 
hiervoor worden nog opgesteld en gezamenlijk vastgesteld’.), is niet 
gezamenlijk vastgelegd en vastgesteld en niet voor iedereen helder. 

–  De afvaardiging is groot, mede gelet op de samenstelling van de 
tafels. Dit komt de slagkracht niet altijd ten goede. De vertegen-
woordiging aan de tafels is volgens een deel van de betrokkenen 
bovendien scheef:

    •  het personenvervoer is oververtegenwoordigd ten opzichte van 
het spoorgoederenvervoer. Recentelijk is hier verbetering in geko-
men, maar de bestuurlijke aandacht focust zich evenwel op  

 
het personenvervoer. Zo staan er op de landsdelige tafels weinig 
goederenonderwerpen op de agenda; er is weinig interactie tus-
sen de goederentafel en de landsdelige tafels.

    •  IenM, NS, ProRail zijn oververtegenwoordigd ten opzichte van de 
overige overheden en vervoerders. Dit bevestigt het feit dat de 
aandacht met name uitgaat naar spoorse onderwerpen en het 
personenvervoer.

    •  In lijn hiermee scoort de stelling: ‘De machtsverhoudingen zijn in 
balans, alle deelnemers aan de OV en Spoortafels hebben allen 
zeggenschap.’ relatief laag.

–  De communicatie over de uitkomsten van de landelijke OV- en 
spoortafel verdient meer aandacht: maak expliciet waar partijen wel 
én geen consensus over hebben bereikt en denk na over gezamen-
lijke persberichten of communicatieboodschappen. 

Toelichting op de conclusie:
›  Partijen missen de regierol van IenM als systeemverantwoordelijke 

aan de tafel.

–  Partijen verwachten van IenM dat zij als systeemverantwoordelijke 
borgt dat de doelstelling (verbeteren van deur-tot-deur reis voor rei-
zigers én verladers) op de tafels centraal staat en dat zij waar nodig 
gebruik maakt van haar doorzettingsmacht. Dit is nog onvoldoende 
het geval.

–  Een aantal partijen geeft in overweging om een onafhankelijk voor-
zitter in te schakelen, net als bij het NOVB het geval is. Dit geeft de 
Staatssecretaris de kans om als gelijkwaardig gesprekspartner aan 
tafel te zitten.

Toelichting op de conclusie:
›  De ambtelijke voorbereiding is goed, maar te strak voor het ‘goede 

gesprek’

–  Partijen zijn positief over het feit dat de tafels ambtelijk goed wor-
den voorbereid. Het merendeel van de partijen vindt de frequentie, 
duur, locatie en vergadervorm over het algemeen goed. 

–  Er zijn vooral aanbevelingen gedaan als het gaat om de agendabe-
waking van de OV- en spoortafels. Er is behoefte aan een opscho-
ning: laat de onderwerpen nauw aansluiten bij de doelstellingen 
van de tafels, zorg voor een minder drukke agenda, een heldere 
focus per agendaonderwerp en meer aandacht voor het gezamen-
lijk verkennen en verdiepen van strategische vraagstukken. Er 
is aandacht gevraagd voor de vorm van het ‘goede gesprek’. De 
strakke ambtelijke voorbereiding en de volle agenda belemmeren 
dit gesprek. 

–  Een aantal partijen doet de oproep om meer rekening te houden 
met de reistijd van alle deelnemers.

–  Partijen hebben behoefte aan een gezamenlijke reflectie op de 
samenwerking (adaptief vermogen), zo blijkt uit de interviews. Iets 
wat beaamt wordt door de relatief lage score op de stelling: ‘Er is 
tijd voor reflectie, ruimte om te leren en er wordt wanneer nodig 
bijgestuurd’.  

Respectvolle onderlinge relaties De deelnemers aan de OV en Spoortafels 
werken aan respectvolle verhoudingen en 
bouwen aan vertrouwen.

De deelnemers aan de OV en Spoortafels 
vragen door om elkaar te begrijpen en durven 
elkaar op gedrag aan te spreken.

7-

6

Gemiddelde score factor respectvolle onderlinge relaties                                                                                                    6,5

Adaptief vermogen De tafels maken deel uit van een bredere, 
dynamische context. Wordt er in uw ogen 
voldoende ingespeeld op veranderende 
omstandigheden en voorbijkomende kansen 
of problemen?

Er is tijd voor reflectie, ruimte om te leren en 
er wordt wanneer nodig bijgestuurd.

6+

6-

Gemiddelde score factor adaptief vermogen                                                                                                                             6

Tabel 2. Scores succesfactoren ‘hoe werken wij samen’
Succesfactor Stellingen Scores

Gevoel van gelijkwaardigheid De machtsverhoudingen zijn in balans, alle 
deelnemers aan de OV en Spoortafels heb-
ben allen zeggenschap.

Alle deelnemers aan de OV en Spoortafels 
dragen (naar vermogen) bij, nemen verantwoor-
delijkheid en tonen commitment.

5

6

Gemiddelde score factor gevoel van gelijkwaardigheid                                                                                                         5,5

Passende organisatie-structuur en besluitvorming De rollen en verantwoordelijkheden van alle 
deelnemers aan de OV en Spoortafels zijn 
helder en logisch belegd.

Het is duidelijk door wie en hoe besluiten 
genomen worden en dit is acceptabel.

6

4,5

Gemiddelde score factor passende organisatiestructuur en besluitvorming                                                                     5+

Voldoende hulpbronnen en passende kaders Deelnemers aan de OV en Spoortafels 
hebben voldoende tijd, de juiste kennis en 
vaardigheden en mandaat.

De kaders (zoals de Terms of Reference) 
waarbinnen de samenwerking opereert hel-
pen (helder en niet belemmerend).

6,5

6,5

Gemiddelde score factor voldoende hulpbronnen en passende kaders                                                                            6,5



Bevindingen ‘Wat levert de samenwerking op’

Toelichting op de conclusie: 
›  De grootste toegevoegde waarde van de OV- en spoortafels tot 

nu toe is hun netwerkfunctie; zij vormen het enige platform waar 
alle partijen uit de sector bij elkaar komen.

–  De stelling “De samenwerking levert op zichzelf meerwaarde op, 
bijvoorbeeld doordat partners elkaar beter weten te vinden, het 
onderling vertrouwen toeneemt etc.” scoort het hoogst, iets wat 
wordt bevestigd in de interviews

–  De OV- en spoortafels hebben volgens partijen bijgedragen aan 
betere onderlinge relaties; discussies worden meer met elkaar 
dan over elkaar of via politiek en/of media gevoerd. Partijen 
weten elkaar door de netwerkfunctie beter te vinden. 

–  Bovendien dwingen de tafels de partijen om integraler naar het 
OV- en spoornetwerk te kijken. Het is niet langer mogelijk om in 
‘splendid isolation’ te opereren; de tafels dwingen partijen tot 
overleg en afstemming.

Toelichting op de conclusie: 
›  De tafels hebben een goede basis gelegd voor de samenwerking 

op het gebied van spoor en OV; er is meer rust gekomen, partijen 
weten elkaar beter te vinden en hebben meer aandacht voor het 
netwerk als geheel. Een basis waarop kan worden voortgebouwd. 

– De OV- en spoortafels hebben bijgedragen aan:
    • het verbeteren van de onderlinge samenwerking
    •  een meer gestructureerd gesprek over landsdeeloverstijgende 

thema’s en keuzes
    •  een bredere aandacht voor het spoor; meer focus op het hele 

(spoor)netwerk en een minder grote dominantie van IenM,  
NS en ProRail

    •  optimalisaties in de dienstregeling naar aanleiding van het 
knooppuntenonderzoek

–  Hoewel deze resultaten weinig tastbaar zijn, hechten de partijen 
hier wel een grote waarde aan. Zij kijken over het algemeen uit 
naar de volgende stap, dat de OV- en spoortafels zich concreet 
gaan bewijzen.

–  De samenwerking tussen de partijen is in belangrijke mate ver-
beterd, zoals het contact tussen IenM en de regionale overheden 
(ook buiten de Randstad) en de regionale overheden en ProRail 
en NS. Er wordt niet meer over maar met elkaar gesproken, er 
vindt minder escalatie via IenM plaats.

–  Partijen zien dat er eerste concrete resultaten zijn bereikt: zo 
heeft het knooppuntenonderzoek tot optimalisaties in het 
netwerk geleid en vindt er betere afstemming plaats over de 
dienstregeling.

Toelichting op de conclusie:
›  Tegelijkertijd hebben de tafels zich nog onvoldoende bewezen 

als het gaat om het boeken van concrete resultaten en komt de 
deur-tot-deur ambitie nog onvoldoende uit de verf.

–  Partijen zijn echter kritisch over de mate waarin er concrete 
resultaten zijn geboekt als het gaat om het verbeteren van de 
deur tot deur reis. De stelling: ‘De samenwerking levert voor alle 
partners zichtbare resultaten op’, scoort relatief laag.

–  De resultaten zijn beperkt in relatie tot het tijdrovende proces 
en sluiten nog onvoldoende aan op de beoogde doelen van de 
samenwerking. 

–  Partijen lijken nog onvoldoende in staat om over de eigen scha-
duw heen te springen en landelijk de meest optimale afwegin-
gen te maken ten behoeve van een verbetering van deur-tot-deur 
reis van reizigers en verladers. Dit wordt geweten aan het feit dat 
de herijking veel aandacht vroeg, dat de focus nog teveel lag op 
detailonderwerpen en op het spoor (i.p.v. OV in den breedte) en 
dat de tafels nog relatief weinig bijeen zijn geweest. Overigens 
geeft een deel van de partijen aan dat de herijking weliswaar 
voor spanningen zorgde, maar ook een waardevol resultaat heeft 
opgeleverd: meer inzicht in de financiële kaders.

–  Het merendeel vindt dat de tafels de kans moeten krijgen zich 
nog verder te gaan bewijzen. 

Tabel 3. Scores succesfactoren ‘waarom werken wij samen’
Succesfactor Stellingen Scores

Zichtbare resultaten De samenwerking levert voor alle partners 
zichtbare resultaten op.

De resultaten dragen duidelijk bij aan de 
gezamenlijke ambitie (verbeteren van deur-
tot-deur reis) 

5,5

6

Gemiddelde score factor zichtbare resultaten                                                                                                                           6-

Toegevoegde waarde De OV en Spoortafels prikkelen overheden en 
vervoerders tot continue verbetering van de 
prestaties en het verbeteren van de deur-
tot-deur reis in het OV.

De samenwerking levert op zichzelf meer-
waarde op, bijvoorbeeld doordat partners 
elkaar beter weten te vinden, het onderling 
vertrouwen toeneemt etc.

6+

7,5

Gemiddelde score factor toegevoegde waarde                                                                                                                         7-



Aanbevelingen
1.  Continueer de samenwerking aan de OV- en Spoortafels: nut en noodzaak staan niet ter discussie, ambitie en toegevoegde waarde van de tafels worden breed onderkend..
2.  Zorg voor meer evenwicht in de onderwerpen: doe recht aan de ambities;  spoor én OV, personen- én goederenvervoer

3.  Zet de OV- en spoortafels meer in hun kracht: met een heldere scope en een  duidelijke positionering ten opzichte van andere overleggremia:     • 3a:  breng, om dubbelingen met andere overleggremia te voorkomen, per tafel in kaart welke overleggremia er zijn rond spoor en OV (landsdelig én landelijk) en welke onder-werpen daar worden behandeld. Bezie vervolgens welke onderwerpen aan de tafels thuishoren en welke niet, en of er overleggen te schrappen zijn      • 3b:  leg de focus voor de OV- en spoortafels op onderwerpen die vragen om een inte-grale, landsdeeloverstijgende afweging en die de deur-tot-deur ambitie van reizigers en/of verladers betreffen
    • 3c:  stel een jaaragenda voor de OV- en Spoortafels op; bewaak op basis hiervan het evenwicht in en de focus van de agendaonderwerpen,    
4.  Verduidelijk de status van de OV- en spoortafels en maak de rolverdeling  aan de tafels expliciet:
    • 4a:  Maak een heldere keuze: zijn de tafels bedoeld voor besluitvorming, voor het goede gesprek op strategisch niveau, of voor beide? Onze aanbevelingen:            -  Geef de landsdelige tafels in principe geen besluitvormende status, gezien het belang van integrale, landsdeeloverstijgende afwegingen en besluitvorming. Uit-zondering betreft niet landsdeeloverstijgende onderwerpen die op regionaal besluitvorming behoeven en geen invloed hebben op het totale netwerk.∗          -  Kies voor de landelijke tafels voor een mix: een deel van het overleg infor-merend/afstemmend over strategische onderwerpen, een deel van het overleg besluitvormend. Creëer daarbij de juiste randvoorwaarden (zie verder de nadere toelichting).

            -  Laat de landelijke tafel niet langer het voorportaal zijn van het BO MIRT, zoals nu in de Terms of Reference staat. Het BO MIRT is landsdelig georganiseerd, terwijl de landelijke OV en Spoortafel nu juist bedoeld zijn voor integrale, landsdeel-overstijgende afwegingen. Bovendien lijken de BO’s MIRT meer strategisch en minder besluitvormend van karakter te worden, en zijn die overleggen niet langer een plek waar alleen overheden elkaar ontmoeten. De keu-zes die aan de tafels op basis van consensus worden gemaakt, kunnen als hamerpunt worden ingebracht in de BO’s MIRT. Dit voorkomt dat gesprekken worden ‘overgedaan’.        • 4b:  Bezie de afvaardiging aan de tafels in het licht van de deur-tot-deur ambitie én het karakter van het overleg (zie ook hiervoor de nadere toelichting).    • 4c:  Scherp de Terms of Reference waar nodig aan, inclusief het escalatiemodel en de spelregels, en stel deze op de eerstvolgende landelijke OV- en spoortafel samen vast.

Nadere toelichting/uitwerking aanbevelingen

Nadere toelichting/uitwerking aanbeveling 1:
De gezamenlijke ambitie om de deur-tot-deur reis te verbeteren vormt 
de brandstof van de samenwerking.  Het feit dat deze ambitie nog 
steeds breed wordt onderschreven en partijen erkennen elkaar nodig 
te hebben, is dus een belangrijke constatering. Wij bevelen aan dit 
nog eens gezamenlijk te herbevestigen en deze ambitie ook levend te 
houden door hier regelmatig expliciet bij stil te staan.

Nadere toelichting/uitwerking aanbeveling 2:
Om meer evenwicht te bereiken, bevelen wij aan dat de stad- en  
streekvervoerders, consumentenver-tegenwoordigers en de 
goederenvervoerders sterker bij de voorbereiding/agendasetting  
van de tafels betrokken zijn. Bijvoorbeeld door hen een plek  
te geven in het secretarissenoverleg (eventueel als agendalid). 

Nadere toelichting/uitwerking aanbeveling 3:
De OV- en spoortafels zijn bedoeld voor het verbeteren van de van 
deur-tot-deur reis van reizigers en verladers. Laat deze ambitie 
leidend zijn bij de keuze van onderwerpen aan de OV en Spoorta-
fels. Dit kan ofwel betekenen dat bepaalde onderwerpen die elders 
worden besproken niet daar maar aan de tafels thuis- 
horen, ofwel dat bepaalde onderwerpen van de agenda kunnen 
worden geschrapt. Leg de focus op onderwerpen die vragen om een 
integrale, landsdeeloverstijgende afweging en waak voor een te 
operationeel niveau. Er is vooral behoefte aan het goede gesprek 
op strategisch niveau. 
Stel een jaaragenda op een stel deze op de volgende tafels vast. 
Een jaaragenda schept helderheid en kan zorgen voor meer conti-
nuïteit in onderwerpen, wat de diepgang vergroot.

Onderwerpen waar meer aandacht voor is gevraagd, zijn in ieder 
geval:
- een gedachtewisseling over het gezamenlijke toekomstbeeld op 
het OV
- internationaal 
- sociale veiligheid
- de mid-term review op de concessies
- de interactie tussen OV en ruimtelijke ontwikkelingen

Nadere toelichting/uitwerking aanbeveling 4:
Maak expliciet of de tafels bedoeld zijn voor besluitvorming, voor het goede gesprek op strategisch  
niveau, of voor beide? Wij bevelen aan de landsdelige tafels in principe niet besluitvormend te laten 
zijn gelet op de doelstellingen van de OV & spoortafels (tenzij het niet landsdeeloverstijgende onder-
werpen betreft), en om voor de landelijke tafel voor een mix te kiezen: een deel van het overleg informe-
rend en/of afstemmend, een deel van het overleg besluitvormend. Voor het besluitvormende deel moet 
bezien worden of de bevoegde gezagen/het bevoegde gezag in aanwezigheid van de adviserende par-
tijen besluiten of in kleiner comité. In het laatste geval zou de landelijke tafel kunnen starten in breed 
verband waarin van gedachten wordt gewisseld over strategisch onderwerpen en adviezen ten behoeve 
van de besluitvorming kunnen worden meegegeven, om vervolgens in kleiner verband verder te gaan. 
Zorg dan wel voor een heldere terugkoppeling aan alle partijen, waarin niet alleen helder staat wat de 
besluiten zijn maar ook wordt aangegeven hoe er met adviezen is omgegaan (wat er wel is overgenomen, 
en wat niet en waarom).

Om het overleg goed te laten functioneren, is het belangrijk om de juiste randvoorwaarden te creëren. 
Voor een besluitvormend onderdeel van het overleg, zijn dit:
-  Helderheid over de rolverdeling aan tafel: zit een partij om advies te geven of om een besluit te nemen? 
In de Terms of Reference is aangegeven dat LOCOV en ROVOC’s een adviserende rol vervullen. De spoor-
goederenvervoerders vullen hun rol op eenzelfde wijze in. Expliciteer ook de rol van de overige partijen 
aan tafel; zijn de overheden de partijen die als bevoegd gezag de besluitvormende rol hebben en zo ja, 
wat is dan de rol van de spoorvervoerders en van ProRail? Aan-dachtspunt hierbij is de rol van IenM: zit 
de staatssecretaris bij een agendapunt aan tafel als concessieverlener of als systeemverantwoordelijke 
c.q. regisseur, en wat betekent dit voor haar rol in de besluitvorming (bepalend of niet)? 

-  Heldere afvaardiging en mandaten: partijen met een besluitvormende rol moeten het mandaat hebben 
om namens de partijen die zij vertegenwoordigen besluiten te kunnen nemen aan de landelijke tafel. 
Dit is nu nog niet expliciet ingevuld. Partijen met een adviesrol zullen dat advies in afstemming met de 
partijen die zij vertegenwoordigen tot stand moeten brengen. Maak daarnaast heldere afspraken over de 
afvaardiging aan de landelijke tafel: bestaat deze afvaardiging uit de voorzitters van de voorbereidende 
overleggen, al dan niet met een ambtelijke ondersteuning, of kan die afvaardiging per tafel verschillen? 

-  Een duidelijke escalatieprocedure en spelregels voor integrale afwegingen: de in de Terms of Reference 
aangekondigde uitwerking hiervan is niet tot stand gekomen. Werk dit alsnog uit. 

Voor een informerend en/of afstemmend onderdeel van het overleg, waarin het goede gesprek op strate-
gisch niveau centraal staat, gelden onder meer de volgende randvoorwaarden:
-  Tijd en ruimte: een goed gesprek verhoudt zich slecht tot een strak voorbereide, volle agenda met formats 
en annotaties. Er is tijd en ruimte nodig om vrijuit van gedachten te kunnen wisselen. 

-  Prikkelende, inspirerende gespreksvorm en omgeving: kies voor een gespreksvorm waarin partijen wor-
den uitgedaagd echt met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te bevragen. Stel bijvoorbeeld een dilemma 
centraal. Daag partijen uit eens vanuit de positie van de ander te redeneren of nodig ter inspiratie en voe-
ding voor de discussie (externe) deskundigen uit. Kies een omgeving die het goede gesprek faciliteert. 

-  Openheid en nieuwsgierigheid: een goed gesprek vraagt om nieuwsgierigheid, vertrouwen en openheid. 
Geen standpunten uitwisselen, maar zoeken naar wederzijds begrip, nieuwe inzichten en andere invals-
hoeken. Door elkaar te bevragen, door te vragen als iets onduidelijk is en door spanningen, gevoeligheden 
en dilemma’s te benoemen.  

Wij bevelen aan om op basis van deze evaluatie de Terms of Reference aan te scherpen, inclusief een  
escalatiemodel en spelregels, en deze gezamenlijk vast te stellen tijdens de eerstvolgende landelijke  
OV- en spoortafel (najaar 2016). 
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Nr. 663 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 april 2016 

In deze brief informeer ik u over de belangrijkste uitkomsten van de vijfde 
Landelijke OV en Spoortafel van 7 april 2016. Dit was de eerste landelijke 
tafel onder mijn voorzitterschap. Hierbij zag ik de grote betrokkenheid van 
zoveel partijen uit de OV en Sector om de deur-tot-deur reis te verbeteren. 

Bij de opening van de tafel heb ik aangegeven dat de financiële middelen 
beperkt zijn en dat we ons daarnaast moeten voorbereiden op transities 
en nieuwe opgaven, zoals de toenemende druk op betaalbaarheid van het 
(regionale) OV of het ontstaan van nieuwe typen vervoer in stedelijk 
gebied en daarbuiten. Deze vragen om innovatieve en creatieve oplos-
singen en om een gezamenlijke aanpak over concessiegrenzen en 
verantwoordelijkheden heen. Juist daarvoor is het nationaal-strategisch 
gesprek aan de OV en Spoortafels van belang. De Evaluatie van de OV en 
Spoortafels onderstreept dat. 

Uw Kamer heeft mij, naar aanleiding van de Herijking, gevraagd om extra 
middelen te zoeken voor ambities zoals Schiphol en Grensoverschrijdend 
Spoor (motie de Boer cs, Kamerstuk 34 300 A, nr. 26). Ik zal u daarover 
uiterlijk in juni, voorafgaand aan het AO MIRT van 23 juni informeren. Ook 
de uitkomsten van de nog lopende audit naar de benodigde budgetaan-
passing bij het project Spoorzone Delft waarover ik u geïnformeerd heb 
(Kamerstuk 34 300 XII, nr. 66) zal ik u voorafgaand aan het AO MIRT 
toezenden. 

1. Sociale veiligheid  

In overleg met uw Kamer heb ik afgelopen tijd prioriteit gegeven aan 
Sociale Veiligheid. In februari heb ik aangekondigd om een eenmalige 
financiële bijdrage van 10 miljoen euro aan extra maatregelen voor 
sociale veiligheid, met name gericht op de uitbreiding van flexibele 
veiligheidsteams bij NS. Agressie en geweld tegen werknemers met een 
publieke taak, zoals OV-personeel, is immers onacceptabel. 
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Uitkomst van het gesprek aan de Landelijke Tafel is dat het belangrijk is 
om een gezamenlijke integrale aanpak voor het OV (hoofdrailnet en 
regionaal OV) op te stellen. Ik heb de verschillende partijen dan ook 
opgeroepen om hier (ook financieel) aan bij te dragen vanuit ieders eigen 
verantwoordelijkheid. Onder leiding van het Ministerie van VenJ en IenM 
zullen de komende tijd verdere afspraken worden gemaakt. Doel is het 
gericht aansluiten van acties en maatregelen op (potentiële) daders, 
situaties en slachtoffers. 

2. Nieuwe opgaven die vragen om innovatieve oplossingen  

Aan de Landelijke Tafel is gesproken over een aantal opgaven op de lange 
termijn die vragen om een open, innovatieve en adaptieve houding. 

Betaalbaarheid van het (regionale) OV 

In het voorjaar van 2015 is aan de Landelijke Tafel afgesproken om 
gezamenlijk de betaalbaarheid van het (regionale) OV te onderzoeken. Dit 
naar aanleiding van een oproep van decentrale overheden dat de 
betaalbaarheid van het (regionale) OV onder druk staat. Afgelopen jaar is 
een gezamenlijke feitenbasis opgesteld die inzicht geeft in de ontwikke-
lingen in het vraag en aanbod en de kosten en opbrengsten in het 
regionaal OV. De eerste resultaten daarvan zijn aan de Landelijke Tafel 
gepresenteerd. Die laten zien dat op dit moment de kwaliteit van het OV 
nog goed geborgd kan worden en bezuinigingen zijn opgevangen. 
Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het kantelpunt is bereikt en dat de 
druk op de betaalbaarheid van het OV in de toekomst steeds groter zal 
worden. 

In het overleg hebben wij gezamenlijk geconstateerd dat er gezocht moet 
worden naar innovatieve OV concepten. Dit zowel vanuit het perspectief 
van kosteneffectiviteit als vanuit de wens om de klant meer maatwerk te 
bieden. En daar zijn op dit moment ook al goede voorbeelden van zoals 
het uitgeven van meer flexibele concessies of het combineren van 
verschillende typen vervoer (doelgroepen). Aan de Landelijke Tafel is 
afgesproken om de feitenbasis verder te bespreken in het bestuurlijk 
overleg tussen Rijk en decentrale overheden en de uitkomsten mee te 
nemen in het traject Toekomstbeeld OV. 

Toekomstbeeld OV 

De ambitie van het Toekomstbeeld OV is om, vanuit het belang van de 
reiziger, te komen tot een gezamenlijke visie van overheden, vervoerders 
en infrabeheerder op het gehele OV-systeem in Nederland. De visie wordt 
opgesteld vanuit een ruimtelijk-economische invalshoek. De tijdshorizon 
is 2040 omdat zo buiten de bestaande kaders kan worden gedacht en 
omdat ontwikkelingen in het OV vaak lang duren. Vervolgens is het de 
bedoeling om vanuit dit lange termijnperspectief terug te redeneren naar 
het hier en nu en de transitie die dat vraagt. 

Elke regio maakt in het kader van het programma een eigen uitwerking. 
Aan de hand van eerste inzichten van de Pilot Zuidelijke Randstad hebben 
we aan de Landelijke Tafel van gedachten gewisseld. Zo is gewisseld dat 
veel reizigers het OV gebruiken voor korte afstanden (regionale functie) en 
dat er spanning is met het gebruik van het OV voor langere afstanden. 
Ook is geconstateerd dat in, rond en tussen de steden (maar ook in de 
landelijke gebieden) nieuwe typen van vervoer ontstaan waarbij 
vervoerders, bedrijven en overheden de handen ineen zullen moeten 
slaan om dit daadwerkelijk tot stand te brengen. Dit vraagt bijvoorbeeld 
om een groter adaptatievermogen in het MIRT en Infrafonds. 
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Voor het vervolg van het programma hebben we afgesproken om de 
ruimtelijke economische invalshoek in Toekomstbeeld OV te versterken en 
aandacht te besteden aan het OV als duurzaam alternatief. Daarnaast zal 
er een antwoord geformuleerd moeten worden op de vraag welke rol de 
overheid speelt ten aanzien van de sociale functie van het OV. De 
landsdelen hebben zich gecommitteerd aan de aanpak. Tot slot is de 
oproep gedaan om nadrukkelijk de aansluiting te zoeken bij internationale 
(grensoverschrijdende) ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan 
worden door expliciet de verbinding te leggen met NS studies naar 
internationale verbindingen en door meer samenhang aan te brengen met 
belangrijke verbindingen voor het goederenvervoer. 

Aankomend najaar zal aan de OV en Spoortafels, op basis van de 
analyses, de richting waarin we komende jaren het OV willen ontwikkelen 
nader worden besproken. 

3. Evaluatie en instrumentarium  

Tot slot hebben we aan de Landelijke Tafel gesproken over het functio-
neren van de tafels en het instrumentarium om verbetering in de 
deur-tot-deur reis aan te brengen. 

Evaluatie OV en Spoortafels 

Het eindrapport van Twynstra Gudde over de Evaluatie is besproken en 
vastgesteld en treft u als bijlage1 bij deze brief. Wat daarin opvalt, is dat 
de verschillende partijen de toegevoegde waarde zien van de tafels en 
elkaar beter kunnen vinden. Ik zie een aantal concrete handvatten in de 
aanbevelingen om in de toekomst meer concrete resultaten te kunnen 
boeken. Afgesproken is om een overzicht te maken van alle overleggen in 
de OV sector (inclusief het NOVB) en te kijken waar de bestuurlijke drukte 
teruggedrongen kan worden. Er zal een jaaragenda worden opgesteld 
waarin personen- en het goederenvervoer alsmede spoor en OV onder-
werpen evenwichtig aan bod komen. En de status van de OV en Spoor-
tafels ten opzichte van andere gremia zoals het BO MIRT zal worden 
verhelderd. Er kan daarbij ook over onderwerpen worden besloten als dit 
de slagkracht van de tafels vergroot. Daarbij is het wel van belang dat 
besluiten worden genomen vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en 
mandaat. 

De Landelijke Tafel heeft opdracht gegeven om de aanbevelingen verder 
uit te werken zodat deze bij de OV en Spoortafels aankomend najaar 
geïmplementeerd kunnen worden. De Noordvleugel zal daarbij 
aankomend najaar experimenteren met het in elkaar schuiven van het BO 
MIRT en de Landsdelige OV en Spoortafel. 

Dashboard deur-tot-deur 

Met alle betrokken OV en Spoortafel partijen is onder aanvoering van NS 
in het afgelopen jaar gewerkt aan het dashboard deur-tot-deur aan dit 
belangrijke instrument van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). Het 
dashboard richt zich primair op overstappen tussen de diverse vervoer-
concessies in Nederland, omdat hier voor reizigers nog veel te verbeteren 
is. Het dashboard signaleert verbeterpunten. Om dit potentieel goed te 
benutten is een gedeelde ambitie en bestuurlijk commitment nodig. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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We hebben aan de OV en Spoortafels de opzet van het dashboard deur tot 
deur vastgesteld en akkoord gegeven op de verdere implementatiefase. 
Daarbij zijn een aantal aandachtspunten meegegeven voor de verdere 
ontwikkeling van het dashboard waaronder aandacht voor grensover-
schrijdende verbindingen en beschikbaarheid van data. Ook werd bepleit 
dat we de reis van deur-tot-deur soms met simpele lokale maatregelen 
kunnen verbeteren. Afgesproken is om te starten met de implementa-
tiefase en het dashboard regelmatig te bespreken. Zo krijgen wij aan de 
tafels een breder beeld van de opgaven die worden ervaren door de 
reiziger van de deur-tot-deur reis. Ik heb de verschillende partijen 
gevraagd om een beperkte financiële bijdrage voor de doorontwikkeling 
van het dashboard in 2017 en 2018. 

Monitor uitvoeringsagenda LTSA 2 

Als bijlage bij deze brief ontvangt u de Monitor Uitvoeringsagenda 
LTSA 22. Een groot deel van de acties uit deze monitor is inmiddels 
afgerond waardoor dit instrument weinig meer toevoegt. Ik zal u 
voortaan, middels deze brief, na elke voorjaarsronde van de OV en 
Spoortafels informeren over de voortgang. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
S.A.M. Dijksma

2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Geachte voorzitter, 

In deze brief wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van de vierde Landelijke 

OV en Spoortafel, die op 2 oktober jl. heeft plaatsgevonden. De Landelijke OV en 

Spoortafel is opgericht in het kader van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). 

Tijdens dit overleg hebben opdrachtengevende overheden, de vervoerders (NS, 

HTM mede namens RET en GVB, Arriva en FMN), de goederenvervoersector, de 

beheerder van de railinfrastructuur (ProRail) en de consumentenorganisaties 

(Rocov/Rover) constructief gediscussieerd over een aantal onderwerpen, die het 

openbaar vervoer en spoor aangaan. In voorbereiding op de Landelijke tafel zijn 

de onderwerpen aan de Landsdelige OV en Spoortafels en de Spoorgoederentafel 

besproken.   

 

In de brief1 over de uitkomsten van de 3e Landelijke OV en Spoortafel is 

toegezegd dat uw Kamer de Letter of Intent van de Noordvleugel nog nagestuurd 

zou krijgen. Bij deze brief ontvangt u die Letter als bijlage. 

 

De onderwerpen die aan de Tafel aan de orde zijn geweest, zijn: (1) de 

internationale spoortop, (2) de herijking en (3) spoorgoederenvervoer. De 

onderwerpen (4) sanctiebeleid en (5) dienstregeling 2017 zijn als schriftelijke 

mededeling, met akkoord van de aanwezigen afgedaan.  

 

1. Internationale spoortop 

In het Wetgevingsoverleg met de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en 

Milieu op 25 juni 2015 is toegezegd dat er een (internationale) spoortop wordt 

geïnitieerd over het grensoverschrijdend spoorvervoer. Zowel de deelnemers aan 

de Tafel als Natuur en Milieu (Rail2EU) hebben suggesties aangeleverd voor de 

invulling voor zo’n top. Mede op basis hiervan is het voorstel om tijdens de top:  

a) De reiziger centraal stellen; zowel de nationale als de internationale 

reiziger. Voor de laatste categorie betekent dat een soepele reis door de 

                                                
1 Kamerstuk 2014/2015 nr. 29984, nr. 603 
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internationale keten. Concreet kan het dan bijvoorbeeld gaan om 

verbetering (online) ticketing, reizigersinformatie en minder toeslagen. 

b) De samenwerking met onze buurlanden te versterken met het oog op een 

aantal concrete internationale verbindingen. 

c) De spoortop als inspiratie voor het Toekomstbeeld OV te laten zijn.  

 

Qua timing wordt ernaar gestreefd om de top te houden in de periode van het 

Nederlandse EU-voorzitterschap rond de TEN-T-dagen (20-22 juni). Samen met de 

partijen van de OV en Spoortafel wil ik dit najaar tot een concreet uitgewerkt 

voorstel komen.  

 

2. Herijking 

Samen met de regio’s, vervoerders in het personen- en goederenvervoer, en 

ProRail wordt er hard gewerkt aan het onderhouden, het verbeteren en 

vernieuwen van het spoor. Daarnaast wordt de capaciteit uitgebreid om meer 

treinen te kunnen laten rijden. In het kader van het MIRT wordt in de periode 

2015 tot en met 2028 bijna €11,1 miljard in spoor geïnvesteerd (excl. de 

middelen voor beheer, onderhoud en vervanging). Dit betreft o.a. PHS, ERTMS, 

grote stationsprojecten, tal van maatregelen voor regionale spoorverbindingen 

(elektrificatie, snelheidsverhogingen en inzet van langere treinen), overwegen 

(LVO), maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid en 

grensoverschrijdend spoor.  

 

Door eerder gemaakte keuzes, doorgevoerde bezuinigingen en het bestemmen 

van verschillende middelen tot en met 2028 is er nog maar beperkte financiële 

ruimte voor alle ambities, die bovenop het huidige programma kenbaar zijn 

gemaakt. De herijking is erop gericht om binnen de huidige budgettaire kaders tot 

een optimale programmering te komen.  

 

In de aanloop naar de herijking – tijdens het BO MIRT in 2014 en de OV en 

spoortafels van voorjaar 2015 – is gezamenlijk een aantal spelregels vastgesteld. 

Programma’s, die in het Regeerakkoord zijn opgenomen, en de projecten die in 

uitvoering zijn vallen buiten de herijking. Eind 2014 is besloten dat MIRT-

projecten waar een bestuurlijke commitment over is uitgesproken ook buiten de 

herijking vallen. In het voorjaar is aangegeven dat er tegen deze achtergrond een 

bedrag van €0 tot €200 à €300 mln. beschikbaar zou zijn voor de herijking. Aan 

de Landelijke OV en Spoortafel op 30 april 2015 is bestuurlijk vastgesteld dat er 

daarom scherpe keuzes gemaakt moeten worden.  

 

Voor de herijking van de programma's en projecten hebben alle landsdelen, NS, 

ProRail en spoorgoederenvervoerders hun wensen en ambities tot aan 2028 

ingediend bij IenM. De (potentiële) projecten zijn beoordeeld ten opzichte van de 

LTSA-doelen, de beschikbare investeringsruimte en de vastgestelde spelregels. 

Ook is bezien of er voldoende beslisinformatie over de voorstellen voorhanden 

was. Het uiteindelijke voorstel dat op basis hiervan is opgesteld is aan de 

Landsdelige OV en spoortafels en de Spoorgoederentafel besproken en vervolgens 

aan de Landelijke tafel. 

 

De partijen erkennen dat met dit voorstel de eerder afgesproken spelregels zijn 

gevolgd. De meeste aanwezige partijen hebben tijdens de Landelijke tafel wel hun 

teleurstelling en zorgen uitgesproken over de in hun ogen geringe nieuwe 
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investeringsmogelijkheden. Partijen schetsen de situatie dat er nu wel spaarzaam 

onderzoeksgeld beschikbaar komt, maar dat middelen voor het uitvoeren van de 

plannen tot 2028 ontbreken. Meer specifiek is aandacht gevraagd voor een 

diversiteit van onderwerpen waaronder het ontbreken van voldoende 

rijksmiddelen voor grensoverschrijdende spoorverbindingen, regionale spoorlijnen 

en enkele OV- en spoorknelpunten in de Randstad. Partijen twijfelen of de 

doelstellingen voor een goede en betrouwbare reis van deur tot deur volledig 

haalbaar zullen zijn. Ook NS en ProRail hebben aangegeven dat zij plannen 

hebben ingebracht waar grote bedragen mee zijn gemoeid en waar de middelen 

niet voor beschikbaar zijn. Aan de andere kant wordt breed gedeeld dat met het 

pakket van €11,1 mld., dat de komende jaren zal worden uitgevoerd de kwaliteit 

van het spoor op een groot aantal plaatsen zal worden verbeterd.  

 

Alle aanwezige partijen willen samen optrekken om vanuit het brede belang voor 

het hele OV en het goederenvervoer te verkennen welke verdere stappen mogelijk 

zijn. Mogelijk kan met andere - creatieve - financieringsconstructies meer bereikt 

worden. Partijen hebben ook aangegeven dat het de moeite waard is om te 

bekijken of met aangepaste regelgeving financiële middelen nog effectiever 

kunnen worden ingezet. Het is goed om, mede in het licht van een Toekomstbeeld 

OV, te verkennen wat er ten aanzien van deze thema’s verder mogelijk is. Hierbij 

worden ook de mogelijkheden die Europese fondsen, zoals EFSI (Europees Fonds 

voor Structurele Investeringen) en CEF (Connecting Europe Facility), kunnen 

bieden betrokken.  

 

Aan de Landelijke OV en Spoortafel is uiteindelijk geconcludeerd dat het financiële 

kader tot 2028 weliswaar beperkt is, maar dat de verdeling hiervan conform de 

eerder met de Tafel overeengekomen spelregels heeft plaats gevonden. Het 

voorstel zoals dat heeft voorgelegen aan de Landelijke OV en Spoortafel wordt 

geagendeerd op de Bestuurlijk overleggen in het kader van het MIRT, die de 

komende tijd zullen plaatsvinden. Tijdens deze overleggen vindt  definitieve 

besluitvorming over het herijkingsvoorstel plaats. Daarbinnen is ruimte voor het 

maken van enkele specifieke afspraken. De uitkomsten van de MIRT-overleggen 

worden via de gebruikelijke MIRT-cyclus aan uw Kamer voorgelegd.  

 

Het lid Slob heeft  Kamervragen gesteld over het herijkingsvoorstel. Deze zullen 

binnenkort worden beantwoord. Bij de beantwoording van deze Kamervragen zal 

worden ingegaan op het voorstel en zal er een overzicht worden meegestuurd van 

de ingediende projecten. 

 

3. Spoorgoederentafel 

De vertegenwoordigers van het spoorgoederenvervoer gaven aan dat er veel 

kansen zijn voor het vervoer van goederen per spoor. De sector heeft de ambitie 

om het goederenvervoer per spoor de komende jaren te verdubbelen. Deze 

ambitie moet bijdragen aan het vergroten van de concurrentiekracht van 

Nederland. De sector maakt zich echter zorgen over de ontwikkeling van de 

tarieven voor het gebruik van het spoor (de gebruiksvergoeding). De 

Spoorgoederentafel heeft deze zorgen in een statement geuit.  

 

De spoorgoederensector geeft met het statement aan dat het 

spoorgoederenvervoer één van de pijlers is van de logistieke kracht van 

Nederland. Vanuit dat oogpunt is een blijvend aantrekkelijk en concurrerend 
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spoorgoederenvervoer voor Nederland van groot belang. Door de sector is  een 

oproep gedaan om het beleid ten aanzien van de gebruiksvergoeding meer 

rekening te laten houden met de betekenis die het spoorgoederenvervoer heeft 

voor Nederland als logistiek knooppunt in Europa. Het is om die reden belangrijk 

om te  kijken naar de tariefontwikkeling voor het gebruik van het spoor vanuit een 

meerjarenperspectief.  

 

De volgende twee onderwerpen zijn schriftelijk afgehandeld en akkoord bevonden. 

 

4. Sanctiebeleid 

In de brief van 10 maart 20152 omtrent de inkadering van het intrekken concessie 

op grond van de Wet personenvervoer is aangegeven dat het voorstel, zoals 

beschreven in de brief, besproken zou worden aan de Landelijke OV en Spoortafel. 

De aanleiding van deze inkadering is mijn toezegging aan de Tweede Kamer en de 

motie de Boer tijdens het AO over de concessies van 1 en 15 oktober De 

decentrale overheden hebben de bevoegdheid conform de WP 2000 om (OV en 

Spoor-) concessies in te trekken. IenM vult dit in door, bij drie keer 

onderpresteren op een prestatie-indicator, over te gaan tot het voorbereiden van 

een besluit tot intrekking van de concessie. Aan de decentrale opdrachtgevende 

overheden is de vraag gesteld of zij eenzelfde handelwijze willen introduceren als 

IenM. Aan de Landsdelige OV en spoortafels is hierover gesproken. De decentrale 

overheden zullen hierop nog schriftelijk reageren.  

 

5. Dienstregeling 2017 

In de brief over de voortgang uitvoeringsagenda LTSA 2 van 7 juli 20153 bent u 

geïnformeerd over de besluitvorming over de NS dienstregeling 2017. De NS wil in 

de dienstregeling 2017 het spoorproduct voor de reiziger verbeteren door: op 

diverse trajecten meer treinen te laten rijden, een betere benutting van de HSL, 

verkorting van reistijden en het verbeteren van aansluitingen. Op de Landsdelige 

OV – en spoortafels zijn betrokkenen geïnformeerd over specifieke regionale 

vraagstukken.  

 

Tot slot is afgesproken dat de volgende onderwerpen op volgende Landelijke OV 

en Spoortafel (7 april 2016) aan de orde zouden moeten komen: evaluatie OV en 

Spoortafels, Dashboard van deur-tot-deur, Toekomstbeeld OV, betaalbaarheid 

regionaal OV en Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. 

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Wilma J. Mansveld 

                                                
2 Kamerstukken 2014/2015 nr. 29 984, nr. 585 

3
 Kamerstukken 2014/2015 nr. 29 984, nr. 611 
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