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AGENDA 

Adviescommissie Vervoersautoriteit  
woensdag 19 februari 2020, 19.00 – 21.00 uur 
Inloop vanaf 18.30 uur incl. broodmaaltijd voor de leden 

 
Locatie: Ontmoetingsruimte, MRDH 

Westersingel 12, Rotterdam 

Parkeren: kan op het parkeerterrein van de MRDH. Ingang via de poort links naast de hoofdingang. 
 

 
1. Opening en mededelingen 19.00 
 • De voorzitter, de heer Schotel, opent de vergadering van de Adviescommissie 

Vervoersautoriteit en heet de aanwezige bestuurders dhr. Bal en dhr. Varekamp 

welkom. 

• Er wordt stilgestaan bij de verstuurde brief van de consultatiememo tarievenkader.  

 

 

2. Vaststellen conceptverslag 20 november 2019  19.05 
 U wordt gevraagd om het conceptverslag van 20 november 2019 vast te stellen. 

 
Bij het verslag zijn de volgende documenten toegevoegd: 

a. Advies adviescommissies aan het AB t.b.v. concept-afwegingskader 
bestuurlijke tafels – en initiatieven.  

b. Reactiebrief AB op advies adviescommissies t.b.v. concept-afwegingskader 
bestuurlijke tafels – en initiatieven.  

c. Afwegingskader MRDH t.a.v. van bestuurlijke tafels- en initiatieven definitieve 
versie.  

d. De inhoudelijke jaarplanning MRDH 2020 kwartaal 1 en zover bekend tot en met 
kwartaal 4.  
 

Bijlage 

3. Vervoerplanprocedure 2021  19.15 
 U wordt geïnformeerd over de Vervoerplanprocedure 2021, het proces van de 

gemeentelijke reactie op de vervoerplannen en over de ontwikkelingen in de 
verschillende concessies.  
 
Toelichting: De besluitvorming over de kaders voor de nieuwe dienstregeling wordt 
jaarlijks georganiseerd via de zogenaamde ‘vervoerplanprocedure’. De vervoerders 
stellen binnen de inhoudelijke en financiële kaders (concept)vervoerpannen op. In juli 
2020 behandelt de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (BcVa) van de MRDH, na 
consultatie van de gemeenten en andere betrokkenen, de vervoerplannen 2021 en de 
Nota van Reactie. Na besluitvorming starten de vervoerders met de voorbereidingen 
voor de nieuwe dienstregeling. 
 
Wethouder Bal, portefeuillehouder ov-concessiemanagement, is aanwezig om een 
toelichting te geven. 
 

Bijlage 

4. Kadernota 2021  
U wordt geïnformeerd over de Kadernota 2021, ter voorbereiding op de MRDH begroting 
2021 die zienswijzeplichtig is en die op 10 juni a.s. in de adviescommissie wordt 
behandeld. 
 

19.45 
Bijlage 

 Toelichting: In de Financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen 
bestuur, voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de 
concept begroting,  een uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende 
begrotingsjaar. De Kadernota MRDH begroting 2021 is deze bedoelde 
uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de MRDH begroting 2021.  
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In deze Kadernota staan uitgangspunten voor de MRDH begroting 2021 opgenomen 
voor onder meer strategisch kader, programma-indeling, indexering en planning.  

  
Wethouder Varekamp, portefeuillehouder middelen, is aanwezig om een toelichting te 
geven. 
 

 

5. Investeren in de regio  20.00 
 Tijdens de vorige adviescommissie vergadering heeft secretaris-algemeen directeur 

Wim Hoogendoorn u voor het eerst bijgepraat over het onderwerp investeren in de 
regio. Vandaag wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. 
 

 

6.  Ter informatie 20.25 
 • Brief Rover betreft tarievenkader OV 

De MRDH heeft contact met Rover over de inhoud van de brief en de inbreng wordt 
betrokken bij het opstellen van het tarievenkader.  
 

 

7. Rondvraag en sluiting 20.30 
 • Wisseling voorzitterschap  

 
Volgende vergadering: 

woensdag 15 april 2020 

 
Spreekrecht: 
Belangstellenden die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit tenminste 24 uur voor de 
aanvang van de vergadering kenbaar te maken (via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl) onder vermelding 
van hun naam en het onderwerp waarover gesproken zal worden en het belang dat daarbij aan de 
orde is. Het spreekrecht heeft uitsluitend betrekking op de in de agenda vermelde onderwerpen. Bij 
opening van de vergadering, wordt aan belanghebbende het recht verleend in te spreken. Iedere 
spreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Indien er meerdere sprekers zijn bepaalt de voorzitter 
in overleg met de commissie de totale voor belanghebbende beschikbare spreektijd en de volgorde 
van sprekers. 

https://metropoolregiordh.sharepoint.com/sites/MRDHDRIVE/MRDH%20Data/MRDH/BV/Bestuurszaken/%5BVervoersautoriteit%20MRDH%5D/ACVa/2020/19%20februari%202020%20(68604)/bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl
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CONCEPTVERSLAG 

Adviescommissie Vervoersautoriteit  
woensdag 20 november 2019 

19.00 – 21.00 uur 
MRDH, Westersingel 12 te Rotterdam 

 
1. Opening en mededelingen 
o De voorzitter, Jan Willem Schotel,  opent de vergadering en heet de aanwezigen 

welkom. In het bijzonder mevrouw Martina Huijsmans die als bestuurder toelichting zal 
geven bij agendapunt 4. De heer Igor Bal zal later aansluiten en toelichting geven bij 
agendapunt 7.  
 

o De heer Jan Willem Immerzeel doet een mededeling over het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS). Vervolgens wordt een memo over dit onderwerp uitgedeeld.  
 

o Bestuurszaken deelt mee dat naar verwachting begin 2020 de agenda en stukken via de 
applicaties iBabs en Notubiz aangeboden gaan worden. Zodra dit werkelijk het geval is, 
zullen de commissieleden hierover een mail ontvangen.  
 

o Op 13 december a.s. is het MRDH-event 2019 in Nissewaard. Het thema is De 
verandering; nieuwe banen, toenemende verstedelijking, andere mobiliteitsbehoefte. De 
uitnodiging is reeds verstuurd. Alle commissieleden worden van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.   

 
2. Vaststellen conceptverslag 5 juni 2019 en impressieverslag 9 oktober 2019 
Met betrekking tot het conceptverslag van 5 juni wordt opgemerkt dat de locatie van de 
vergadering niet correct vermeld staat. Dit zal worden gecorrigeerd in Engels Conference en 
Meeting Center, Stationsplein 45 in Rotterdam. Met inachtneming van voorstaande wordt 
het verslag vastgesteld.  
Met betrekking tot het impressieverslag van 9 oktober wordt opgemerkt dat het jammer was 
dat het bezoek in de avond en dus in het donker plaatsvond. Het verslag wordt vastgesteld.  
 
3. Vergaderplanning 
De planning voor 2020 wordt vastgesteld.  
 
Vanuit de commissie komt het verzoek om een inhoudelijk overzicht van onderwerpen die in 
2020 door diverse gremia zullen worden behandeld zodat duidelijk is wanneer en wat er 
speelt.  
De afdeling Bestuurszaken zegt toe dat de commissie bij de volgende 
commissievergadering een overzicht kan verwachten van het eerste kwartaal 2020. 
Daarnaast zal men kijken of het mogelijk is om voor de rest van 2020 ook al een globaal 
overzicht te maken.  
 
4. Duurzame mobiliteit – aanpak voor de reductie van CO2 in het Verkeer 
De heer Immerzeel leidt dit punt in. Op het moment is reductie van CO2 onderwerp van 
gesprek in alle gemeenten. Eerder is in deze commissie al aan de orde geweest welk type 
maatregelen gemeenten kunnen nemen om een reductie van CO2 in het verkeer te 
bewerkstelligen. De bedoeling van dit agendapunt is om door middel van uitwisseling van 
ervaringen te kijken of er van elkaar geleerd kan worden.  
Mevrouw Huijsmans is als portefeuillehouder en voorzitter van het bestuurlijke kernteam 



 

Pagina 2 van 5 

nieuwsgierig hoe de gesprekken in de verschillende gemeenteraden over dit onderwerp 
gevoerd worden. In het verleden is een menukaart met 40 maatregelen opgesteld, zijn die 
besproken en heeft de raad daarvan iets teruggekregen? Sommige gemeenten hebben al 
maatregelen genomen terwijl het bij andere gemeenten nog vrij nieuwe materie is.  
Alles wat nu is opgehaald en uitgerekend vormt nog maar een klein percentage van het 
totaal wat er ligt aan ambities. Dat is wat de gemeenteraden ook richting hun bestuurders en 
college ter sprake moeten brengen. Welke stappen kunnen er richting 2025 gezet worden, 
maar het is ook goed om naar de jaren daarna te kijken.   
Verder wijst mevrouw Huijsmans op de mogelijkheid dat de MRDH op verzoek een 
presentatie aan gemeenteraden kan verzorgen over dit onderwerp. De wethouders zijn 
hiervan op de hoogte.   
 
Reacties vanuit de commissie zijn onder andere:  
- In Schiedam is nog geen presentatie geweest. Men ervaart dit als een gemis, de raad is 

niet goed op de hoogte van wat er op dit gebied binnen de eigen gemeente speelt. Dit is 
al aangekaart bij de wethouder.  

- Pijnacker-Nootdorp is op dit moment aan het onderzoeken welke maatregelen kunnen 
passen. In januari wordt de raad daar nader over geïnformeerd.  

- In Maassluis is al een presentatie geweest, het college maakt nu een voorstel welke 
maatregelen toegepast kunnen worden in de gemeente. Duidelijk is wel dat niet alles 
toegepast kan worden.  

- In Leidschendam-Voorburg is men reeds met een beleidsplan bezig. Bij deze gemeente 
is het extra lastig omdat 90% van de CO2 afkomstig is van buiten de gemeentegrenzen. 
De gemeente is ingebed tussen snelwegen. Het zou doelmatiger zijn  om samen met de 
omliggende gemeenten maatregelen te treffen.  

- Waarom wordt er geen MRDH-brede milieuzone ingesteld? Dat voorkomt versnippering 
met overal eigen regeltjes.  

- In Den Haag zijn op dit punt al diverse beleidsnotities behandeld en staan m.b.t. schoner 
vervoer binnenkort nog meer punten op de agenda.  

- Beter plusjes en maatregelen instellen dan verboden en verplichtingen opleggen.  
- In Rijswijk is nog niet veel gesprek geweest maar er ligt wel een toezegging om 

maatregelen op fijnstof te nemen.  
 
Reacties van mevrouw Huijsmans en de heer Immerzeel:  
- Voor het nemen van gezamenlijke maatregelen is aandacht bij het bestuurlijk kernteam. 

Ook ambtelijk worden daar al stappen voor gezet.  
- Het bestuurlijk kernteam vraagt of een aantal leden van de adviescommissie wil 

aanschuiven bij het kernteam. Op die wijze kan de adviescommissie meekijken en 
worden meegenomen bij de afsluiting van de eerste fase. Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij de heer Immerzeel.  
Ter plekke melden de gemeenten Vlaardingen (mw. Claessen), Den Haag (Wijsmuller), 
Leidschendam-Voorburg (mw. Velu), en Krimpen a/d IJssel (Van der Elst) zich.  

- Als het concept-stuk dat binnen de MRDH tot besluitvorming moet gaan leiden gereed is 
zal dit ter informatie, onder embargo, nog langs deze commissie komen.  
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5. Uitwerking afwegingskader gemeente verzoeken en bestuurlijke initiatieven 
De voorzitter leidt dit punt in door middel van een presentatie. De heer Dobbe beantwoordt 
een aantal verhelderende vragen.  
 
De adviescommissie Va geeft vervolgens het volgende advies mee voor het algemeen 
bestuur: 

1. De communicatie moet verbeteren, er is meer transparantie nodig waarbij de rol van 
de MRDH duidelijk is.  

2. De adviescommissie wil graag periodiek op de hoogte worden gehouden van 
(wijzigingen in) de bestuurlijke initiatieven.  

3. Scherp het punt over de fte’s en bijdrage meer aan; duidelijk moet zijn of dit ten 
kosten gaat van de kerntaken MRDH.  

4. Terminologie zoals uitgangspunten, criteria en werkwijze zijn diffuus; stel dit 
scherper.  

 
6. Investering in de regio 
Wim Hoogendoorn, secretaris-algemeen directeur MRDH, schetst een korte sfeerimpressie 
over het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport). De uitkomsten hiervan zijn naar u verstuurd op vrijdag 22 november en kunt u 
ook via deze link terugvinden. 
De laatste jaren is er weinig geïnvesteerd in de MRDH regio. In het algemeen bestuur begin 
november is afgesproken dat de MRDH gaat bekijken hoe we als regio een gezamenlijk 
investeringsvoorstel kunnen doen richting het Rijk. Als input hiervoor wordt het regionaal 
investeringsprogramma (2016) gebruikt. Begin 2020 informeren we de gemeenteraden over 
de stand van zaken.  
 
7. Tarievenonderzoek 
Het tarief van het OV kan als instrument ingezet worden voor zowel de korte als lange 
termijn opgaven van de MRDH en de bereikbaarheid in het bijzonder. De 
bestuurscommissie heeft besloten om vijf onderzoeken uit te voeren, hiervan worden de 
eerste voorlopige inzichten gepresenteerd door wethouder Bal (Nissewaard) en de heer Van 
der Linden. De kwantitatieve kant wordt belicht, de effecten van mogelijke maatregelen op 
cijfermatige basis. Er wordt input gevraagd op zowel inhoud als ten aanzien van het proces 
voor het vervolg.  
 
Als input geeft de commissie onder meer de volgende punten mee:  
- Suggestie; bereken een kleine bijdrage van bijvoorbeeld € 0,05 per reis en leg dat apart 

als investering voor het OV. 
Reactie: let op dat het OV niet uit de markt geprijsd wordt.   

- Kan de frequentie van de metro verhoogd worden?  
- De cijfers in de presentatie zijn niet helemaal duidelijk, er moet een betere duiding 

gegeven worden.  
- Er moet buiten de lijnen gedacht worden, er moet meer geld naar het OV. Dat kan 

bijvoorbeeld door meer belasting op autokilometers.  
- Suggestie; voer een milieuzone in en investeer de opbrengst in het OV. Dit is een 

systeem zoals dat in Antwerpen al in werking is.  
- Plaats in een eindrapport de bedragen in perspectief tot wat daar daadwerkelijk mee 

gedaan kan worden. Maak duidelijk in hoeverre bedragen echt een bijdrage leveren.  
- Onderzoek hoe gezinnen verleid kunnen worden om vaker voor het OV te kiezen.  
- Onderzoek hoe de capaciteit van het reeds bestaande OV over water beter benut kan 

worden.  
 

Reacties van de heren Bal en Van der Linden:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/11/21/bestuurlijke-overleggen-mirt-20-en-21-november-voortgang-mirt-moties-en-toezeggingen
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- Het verhogen van de frequentie van de metro is een continue aandachtspunt, dit wordt 
meegenomen in de komende periode. Er bestaan beperkingen met betrekking tot de 
veiligheid.  

- De effecten van de suggestie om € 0,05 cent extra per reis te berekenen als investering 
in het OV zullen doorgerekend worden.   

 
Afsluitend deelt de heer Bal mee dat dit onderwerp in 2020 weer in deze commissie 
behandeld zal worden, zodat er aan de voorkant ruimte is voordat er van besluitvorming 
wordt voorzien. Om dit breder te delen zal voor die vergadering van de adviescommissie 
breder uitgenodigd worden dan alleen de leden. Daarnaast is het, op verzoek, mogelijk dat 
de MRDH bij de eigen gemeente een presentatie verzorgt.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.20 uur.  
 
 
 
 
 
de secretaris (plv.),      de voorzitter, 
 
 
 
J.W. Immerzeel       J.W. Schotel 
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Aanwezig 
 
 
Voorzitter J.W.C.B. Schotel   
Secretaris J.W. Immerzeel 

 
  

Albrandswaard 
 

- Nissewaard - 

Barendrecht K. van Bommel Pijnacker-Nootdorp J.M. Van Leeuwen 
D.A. De Wolf 
 

Brielle - Ridderkerk L. Westbroek 
A.J. Rottier 
 

Capelle V. King- de Hoog 
E.C. Raadsen 
 

Rijswijk C.G. Sleddering 
M. Alberts 

Delft E. de Nijs Rotterdam 
 

- 

Den Haag G. H. M, Wijsmuller 
M.T.G. Van Doorn 

Schiedam H.J.A. Feelders 
G.C. De Vries 
 

 
Hellevoetsluis 

 
- 

Vlaardingen L.W.M Claessen 
J. van Velde 

 
Krimpen 

 
A van Tienhoven 
J.M.E van der Elst 
 

Wassenaar - 

Lansingerland M. Muis 
F.  Ammerlaan 
 

Westland J.J Van Rossum 
J. Van Veen 

Leidschendam-
Voorburg 
 

M. Velu Westvoorne - 

Maassluis I.L. Vrolijks 
D. Mulder 
 

Zoetermeer J.W.C.B. Schotel 
H.A Bauer 

M-D T.A. Buitelaar 
D. Langeveld 

  

    
 
MRDH 
J.W. Immerzeel (secretaris plv), C. Mourik (manager OV), Wim Hoogendoorn (secretaris-algemene 
directeur), V. Dobbe (manager strategie & bestuur), I. van der Linden (adviseur OV), J. Versteeg 
(Bestuurszaken), Esther Westerbeek (Bestuurszaken) 
 
Gasten 
M. Huijsmans, portefeuillehouder BcVa, wethouder Delft 
I. Bal, portefeuillehouder BcVa, wethouder Nissewaard 
 
 
 



 
 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,  
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 

 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur,  
 

 
 
 
 
Hierbij informeren wij u graag gezamenlijk namens de Adviescommissies Economisch 
Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit over het advies dat de adviescommissies op 20 
november jl. hebben uitgebracht over het concept-afwegingskader bestuurlijke tafels en - 
initiatieven.  
 
Het advies van beide adviescommissies is als volgt:  
 
1. Stuur periodiek een geactualiseerde versie van het overzicht van (nieuwe) bestuurlijke 

tafels/initiatieven naar de adviescommissies en de griffies, tenminste daar waar de MRDH 
een rol heeft. Op die wijze blijft het transparant. Scherp dat aan in het afwegingskader. 
 

2. Hou de adviescommissies betrokken bij de (nieuwe) bestuurlijke tafels/initiatieven door hun 
goed geïnformeerd te houden over de voortgang, tenminste daar waar de MRDH een rol 
heeft. De bestuurders blijven daarbij zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling aan hun raden. 
Scherp dit aan in het afwegingskader. 

 
3. Zorg ervoor dat de kosten en fte’s voor eventuele ondersteuning/facilitering of zelfs uitvoering 

door de MRDH van de (nieuwe) bestuurlijke tafels/initiatieven niet van het budget en fte’s voor 
de kerntaken afgaan, maar worden betaald door de betreffende gemeenten. Scherp dit aan 
in het afwegingskader. De adviescommissies willen daarom betrokken worden voordat de 
MRDH over gaat tot een zware vorm van ondersteuning/facilitering of zelfs uitvoering. 

 
De adviescommissie Va heeft daarnaast nog het advies gegeven om de terminologie in het 
afwegingskader zoals uitgangspunten, criteria en werkwijze scherper te maken, omdat dit nu 
verwarrend kan zijn.  
 

Retouradres: Postbus 21012 3001 AA  Rotterdam 
 

algemeen bestuur 
t.a.v. de voorzitter, de heer A. Aboutaleb 

Datum 

2 december 2019 
 

Onderwerp 

Advies concept-afwegingskader bestuurlijke tafels en - initiatieven 

Westersingel 12 
Postbus 21012 
3001 AA  Rotterdam 
Telefoon 088 5445 100 
 
E-mail: informatie@mrdh.nl 
Internet: www.mrdh.nl 
KvK nummer: 62288024 
Bankrekeningnummer 
NL96 BNGH 0285 1651 43 
 
contactpersoon 
Esther Westerbeek 
 
uw kenmerk 
 
ons kenmerk 
66408 
 
projectnummer 
 
doorkiesnummer 
088 5445  
 
e-mail 
e.westerbeek@mrdh.nl 
 
bijlage(n) 
- 

mailto:informatie@mrdh.nl
http://www.mrdh.nl/


2 
 

Graag vernemen de adviescommissies van hoe u met de genoemde punten omgaat.  
 
Namens de adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit,  
 
 
 
K.J. Kayadoe       J.W.C.B Schotel  
 
 
 
 
 
Voorzitter adviescommissie     Voorzitter adviescommissie  
Economisch Vestigingsklimaat   Vervoersautoriteit 
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Afwegingskader MRDH ten aanzien van bestuurlijke tafels – en initiatieven 
Definitieve versie, versie 13 december 2019

Aanleiding 
In de tussenevaluatie gemeenschappelijke regeling (GR) MRDH in 2017 is aanbevolen om als MRDH 
ruimte te creëren om andere onderwerpen die raken aan de kerntaken bereikbaarheid en economisch 
vestigingsklimaat binnen de MRDH te bespreken, door te werken met bestuurlijke tafels en -
initiatieven (voorheen het ‘opt-in’ systeem). Ook uit de zienswijzen op de strategische agenda MRDH 
(maart – mei jl.) komt naar voren dat sommige gemeenten willen dat de MRDH vanuit de twee 
kerntaken, en in relatie met de strategische agenda MRDH, gaat ondersteunen/faciliteren bij 
ruimtelijk-economische onderwerpen van gemeenten. Tot slot heeft de provincie Zuid-Holland 
aandacht gevraagd voor dit vraagstuk.  

Er is onduidelijkheid over de rol en de ruimte die de MRDH heeft en moet nemen om aanpalende 
onderwerpen te ondersteunen. Enerzijds is er terughoudendheid (de MRDH moet zich nadrukkelijk bij 
de twee kerntaken houden) en anderzijds is in de praktijk zichtbaar dat de ondersteuning van de 
MRDH bij bestuurlijke tafels/initiatieven gewenst danwel noodzakelijk is (denk aan Bestuurlijk 
Netwerk Energie, Verstedelijkingsalliantie). Artikel 3.5 uit de GR MRDH (zie boven) biedt gemeenten 
reeds de mogelijkheid om binnen de MRDH een platform tot overleg in te richten over onderwerpen 
die raken aan de strategische agenda MRDH als tenminste twee gemeenten daar behoefte aan 
hebben. Daarnaast heeft de MRDH in de praktijk reeds via verschillende vormen bestuurlijke 
overlegtafels/initiatieven van gemeenten over relevante onderwerpen ondersteund/gefaciliteerd. Hoe 
kan de MRDH omgaan met (gemeentelijke verzoeken ten aanzien van) bestuurlijke tafels en -
initiatieven om thema’s te ondersteunen/faciliteren die strikt genomen geen kerntaak zijn, maar wel 
samenhangen met de twee kerntaken en de strategische agenda MRDH – en relevant zijn gelet op 
de maatschappelijke opgaven? Daarover gaat dit voorstel. 

Gemeenschappelijke regeling – artikel 3.5 (Faciliterende en dienstverlenende taken) 

1. De Metropoolregio faciliteert op verzoek van ten minste twee deelnemers een platform voor 
coördinatie en afstemming tussen deelnemende gemeenten, voor zover de gespreksonderwerpen van 
dit platform een directe relatie hebben met de strategische agenda als bedoeld in artikel 3:2. 

2. De Metropoolregio is bevoegd tot het verrichten van diensten ten behoeve van een of meer andere 
rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht dan de gemeenten, indien deze daarom verzoeken 
en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt. 

3. De Metropoolregio is bevoegd tot het verrichten van diensten ten behoeve van een instelling of orgaan 
waarin zij namens de gemeenten zitting heeft, indien de desbetreffende instelling hierom verzoekt. 

4. Een besluit tot facilitering of dienstverlening wordt genomen door het algemeen bestuur en vermeldt de 
wijze van kostenverrekening en overige voorwaarden waaronder tot de gevraagde facilitering of 
dienstverlening wordt overgegaan.
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Afwegingskader 
In de gesprekken tijdens de tussenevaluatie GR MRDH, het follow-up programma van de 
tussenevaluatie en tijdens het vaststellen de strategische agenda MRDH, is in ieder geval het belang 
van transparantie over de rol van de MRDH bij bestuurlijke tafels -en initiatieven helder geworden. Uit 
de gesprekken volgt dat niet alles formeel hoeft worden ‘dichtgetimmerd’ (het gaat om de 
maatschappelijke opgaven, vorm volgt inhoud), maar het moet beter te volgen zijn. Ook is duidelijk 
geworden dat het nadrukkelijk niet om taakuitbreiding/uitbreiding van bevoegdheden gaat, daarvoor is 
wijziging van de GR MRDH benodigd en dat is niet wat beoogd wordt. Als uitwerking van de 
aanbeveling in de tussenevaluatie is daarom door de stuurgroep een concept-afwegingskader 
ontwikkeld om met elkaar een transparante en goed te volgen werkwijze te ontwikkelen. Twijnstra & 
Gudde heeft daarbij ondersteund.  

In 2018-2019 is in de beide adviescommissies, in de beide bestuurscommissies en in het algemeen 
bestuur meerdere malen over de uitgangspunten voor een dergelijke concept-afwegingskader 
gesproken, mede naar aanleiding van de vaststelling van de strategische agenda MRDH. Daarbij is 
door de adviescommissies op 5 juni jl. nogmaals uitgesproken dat het uitgangspunt is dat de MRDH 
zich bij haar kerntaken op bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat houdt en dat het 
belangrijk is uitgangspunten en een werkwijze af te spreken voor het faciliteren/ondersteunen van 
gemeentelijke verzoeken voor bestuurlijke tafels en - initiatieven die vanwege de maatschappelijke 
opgaven relevant voor deze kerntaken en de strategische agenda MRDH. Voorbeelden van 
uitgangspunten die daarvoor genoemd zijn: ‘er bestaan geen andere platforms of 
samenwerkingsverbanden die dit kunnen opvangen’, ‘het moet in het belang van meerdere 
gemeenten zijn’ en ‘het moet van duidelijke toegevoegde waarde voor de regio zijn’. In lijn met deze 
uitspraak van de adviescommissies – en nu de strategische agenda is vastgesteld - heeft het 
algemeen bestuur op 12 juli jl. de uitgangspunten voor het concept-afwegingkader vastgesteld (zie 
onder). 

Uitgangspunten 
De regio kent vele initiatieven, programma’s en bijbehorende bestuurlijke overleggen waarin 
bestuurders elkaar treffen om samen te werken aan het versterken van de regio. Ook de MRDH is 
zo’n platform waarin dit gebeurt en vanuit de kerntaken bereikbaarheid en economisch 
vestigingsklimaat wordt samengewerkt aan de opgaven van de regio. Vanuit die inhoud is het soms 
verstandig verbinding te leggen met relevante bestuurlijke tafels en initiatieven, en deze waar nodig te 
ondersteunen/faciliteren, zoals in het Bestuurlijk netwerk energie en in de Verstedelijkingsalliantie1. 
Door namens de 23 gemeenten beleidslijnen te verbinden of zelfs uitvoering te geven aan een 
kansrijk initiatief, ontstaat meer slagkracht. Belangrijk is om hierbij de volgende criteria overeen te 
komen: 
- De GR MRDH vormt het kader waarbinnen de MRDH functioneert, hier worden geen nieuwe 

taken of bevoegdheden aan toegevoegd.  
- De MRDH werkt vanuit de strategische agenda MRDH aan de maatschappelijke opgaven in de 

regio, en vanuit die inhoud (bestaande taken en bevoegdheden op het gebied van bereikbaarheid 
en economisch vestigingsklimaat) is het verstandig danwel noodzakelijk waar nodig verbinding te 
leggen met relevante bestuurlijke tafels en initiatieven, en deze waar nodig te 
ondersteunen/faciliteren.  

- Als bestuurlijk platform, waar 23 gemeenten bijeenkomen, kan in het algemeen bestuur, op 
voorspraak van het dagelijks bestuur, in afstemming met de bestuurscommissies, regie gevoerd 
worden op de verbinding van de MRDH relevante samenwerkingen in de regio. De 
adviescommissies worden hierover periodiek geïnformeerd. 

- Het algemeen bestuur stuurt waar nodig en mogelijk op vermindering van bestuurlijke drukte en 
verbindt of versterkt bestaande en nieuwe bestuurlijke tafels en -initiatieven, in afstemming met 
de bestuurscommissies. 

1 De Verstedelijkingsalliantie is een initiatief van acht gemeenten (Leiden, Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, 
Rotterdam en Zoetermeer) de MRDH en de provincie Zuid-Holland die zich tot doel stelt de woningbouw zoveel 
mogelijk te realiseren nabij Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Ten aanzien van deze alliantie heeft de 
MRDH een rol vanuit bereikbaarheid en economie.
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- Om verbinding of versterking van bestuurlijke tafels en -initiatieven mogelijk te maken, kunnen 
deze - wanneer in het verlengde van de strategische agenda MRDH en de twee kerntaken -
ondersteund/gefaciliteerd worden door de MRDH. Hiervoor zijn verschillende vormen mogelijk, 
die niet altijd om een vertegenwoordiging van alle 23 gemeenten vragen. 

- De kosten en personele consequenties voor eventuele ondersteuning/facilitering door de MRDH 
van bestuurlijke tafels en -initiatieven gaan niet ten koste van de uitvoering van de kerntaken. 

- Er wordt binnen de MRDH terughoudend omgegaan met nieuwe bestuurlijke tafels, gezien het 
aantal reeds bestaande bestuurlijke tafels en -initiatieven in de regio. De voorkeur gaat uit naar 
het combineren van bestaande tafels/initiatieven of het maken van verbinding met bestaande 
tafels/initiatieven waar initiatiefnemers hun onderwerp kunnen agenderen. 

- Binnen de MRDH is men transparant over de betrokkenheid van de MRDH bij bestuurlijke tafels 
of initiatieven en de voortgang daarin. Het algemeen bestuur is dé plek om deze uitgangspunten 
te stimuleren en te bewaken, in afstemming met de bestuurscommissies. De adviescommissies 
worden hierover geïnformeerd. De bestuurders van bestuurlijke tafels blijven daarbij zelf 
verantwoordelijk voor terugkoppeling aan hun raden. 

- In het algemeen bestuur vindt eventueel benodigde besluitvorming plaats over de rol van de 
MRDH bij bestuurlijke tafels en initiatieven, in afstemming met de bestuurscommissies. In het 
geval van besluitvorming over zwaardere vormen van ondersteuning worden de 
adviescommissies tijdig geïnformeerd. 

Na een simultane behandeling in de bestuurscommissies en de adviescommissies heeft het 
algemeen bestuur in december 2019 het concept-afwegingskader vastgesteld, inclusief een 
afgesproken werkwijze op basis van bovenstaande uitgangspunten.   

Afgesproken werkwijze
1. Vast agendapunt ‘MRDH als bestuurlijk platform’ voor het algemeen bestuur

Tijdens dit nieuwe agendapunt worden actualiteiten en initiatieven in de regio die vragen om 
dialoog of besluitvorming over de rol en inzet van de MRDH geagendeerd. Ook worden externe 
overlegtafels waar relevant uitgenodigd om toelichting te geven en eventuele hulpvragen voor te 
leggen aan de MRDH. De bestuurscommissies worden hierover geïnformeerd. 

2. Opstellen en bijhouden van een overzicht met relevante bestuurlijke overlegtafels en netwerken 
in het MRDH-gebied:  
De MRDH-organisatie is verantwoordelijk voor dit overzicht, waarmee zij het algemeen bestuur 
ondersteunt bij (de keuze voor) de agendering van tafels en initiatieven. Het overzicht wordt ook 
periodiek toegezonden aan de adviescommissies en de griffies van de 23 gemeenten, zodat de 
gemeenteraden inzicht hebben in de voortgang. De bestuurders van de bestuurlijke tafels blijven 
daarbij zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling aan hun raden. De MRDH-organisatie en de 
ambtelijke betrokkenen van, voor en door MRDH-gemeenten informeren elkaar over de 
ontwikkeling van initiatieven die raken aan de strategische agenda en mogelijk regionale 
samenwerking vragen. Bijgaand is een eerste proeve gevoegd -in wording, mogelijk niet volledig 
of correct-2. 

3. Soorten betrokkenheid van MRDH bij initiatieven of bestuurlijke tafels:
Er zijn verschillende vormen waarin betrokkenheid van de MRDH tot uiting kan komen, al dan niet 
op initiatief van de gemeenten: 
a) De MRDH is vanuit de kerntaken op de hoogte van een initiatief of doelstellingen die worden 

nagestreefd aan een bestuurlijke tafel, maar is geen partner aan tafel en draagt niet direct bij 
aan het bereiken van de doelstellingen. 

b) De MRDH is vanuit de kerntaken partner van een initiatief. In deze vorm is de MRDH namens 
de 23 gemeenten deelnemer van het bestuurlijk overleg (dit soms naast andere MRDH-
gemeenten die zelfstandig aan tafel zitten). De MRDH draagt vanuit haar eigen kerntaken bij 
aan het bereiken van de doelstelling van het initiatief, naast de inspanningen van de andere 
betrokken gemeenten en/of andere partners. 

 Een bekend voorbeeld is de Verstedelijkingsalliantie, waar de MRDH naast de 
provincie partner is en meewerkt aan een initiatief in de regio.  

2 Dit overzicht is tot stand gekomen door een inventarisatie van de MRDH-organisatie samen met de 
coördinatoren van de 23 gemeenten en met de provincie. 
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c) De MRDH is vanuit de kerntaken en op verzoek van gemeenten ondersteuner van een 
initiatief waarbij (een aantal van) de 23 MRDH-gemeenten bij elkaar komen en aan een 
opgave werken. De MRDH faciliteert (al dan niet tegen betaling) en de betrokken 
initiatiefnemers worden ‘ontzorgd’ (bijvoorbeeld in het faciliteren van ruimte, secretariaat en/of 
ambtelijke voorbereiding en uitwerking). Er is een bestuurlijke opdracht nodig van de 
gemeenten om al dan niet middelen beschikbaar te stellen en de MRDH te vragen om te 
faciliteren, en de MRDH gaat daarmee een inspanningsverplichting aan met de betreffende 
gemeenten. De MRDH kan in deze variant ook zelf inspanningen doen vanuit haar eigen 
kerntaken (zoals bij vorm 2). 

 Een bekend voorbeeld uit de praktijk is het Bestuurlijk Netwerk Energie, waar de 23 
gemeenten via lokale besluiten de MRDH hebben gevraagd het netwerk te 
ondersteunen.  

d) De MRDH is vanuit de kerntaken en op verzoek van gemeenten uitvoerder van een initiatief. 
De MRDH faciliteert een aantal gemeenten of andere rechtspersonen die de MRDH 
verzoeken om een platform tot overleg te organiseren. Er ontstaat een (bestuurlijke) opdracht 
van (een aantal van) de 23 gemeenten (en/of andere rechtspersonen) en de MRDH kan deze 
opdracht aannemen als opdrachtnemer en daarmee een resultaatsverplichting aangaan. De 
MRDH gaat een juridische resultaatsverplichting aan met de betreffende gemeenten. Artikel 
3.5 van de GR (zie boven) geeft hier mogelijkheden toe en het AB neemt besluit over 
kostenverrekening en overige voorwaarden.  

 Op dit moment zijn er in de praktijk geen voorbeelden waarbij deze vorm wordt 
ingezet. 

4. Bestuurlijk gesprek en besluitvorming over betrokkenheid van MRDH:  
Zoals beschreven in de bovenstaande uitgangspunten zijn de 23 gemeenten samen en ieder voor 
zich verantwoordelijk om na te gaan of betrokkenheid van de MRDH bij een bestuurlijke tafel 
en/of initiatief wenselijk is. Bij het ene initiatief zal dit logischer te beredeneren zijn dan bij het 
andere. De MRDH heeft bijvoorbeeld bevoegdheden op het gebied van bereikbaarheid, of het 
overzicht op gebied van werklocaties, waardoor zij iets heeft wat nodig is aan tafel. Bij andere 
onderwerpen kan dat minder voor de hand liggen. Bij alle type initiatieven die zich voordoen is het 
bestuurlijke gesprek en transparantie wenselijk en is er de mogelijkheid dit te agenderen bij het 
agendapunt van het algemeen bestuur (‘MRDH als bestuurlijk platform’) en/of te bespreken in 
bestuurscommissies. Ook zullen de adviescommissies periodiek geïnformeerd worden.  

Het bepalen van de betrokkenheid van de MRDH vraagt bestuurlijk maatwerk en vereist formele 
besluitvorming wanneer de MRDH als ondersteuner (vorm c) of uitvoerder (vorm d) betrokken 
zou kunnen zijn. Dan gaat het immers om een opdracht. Het is belangrijk om in dat geval een zo 
concreet mogelijk idee of verzoek voor te leggen, waar (wisselende) coalities aan willen werken 
en middelen voor zijn vrijgemaakt. Initiatief nemende gemeenten zijn daarbij dan ook zelf 
verantwoordelijk voor het formuleren van doelen en het organiseren van middelen en capaciteit. 
Zij maken met elkaar en de MRDH afspraken over ieders inzet door een bestuurlijke opdracht. 
Gemeenten besluiten eerst lokaal of zij meedoen, bijdragen aan het initiatief / de nieuwe tafel en 
of zij de MRDH hiertoe opdracht willen geven. Dit mag niet ten koste gaan van de uitvoering van 
de kerntaken van de MRDH. De MRDH kan dan op bestuurlijk niveau bepalen hoe zij haar 
betrokkenheid wil vormgeven, de adviescommissies worden tijdig geïnformeerd. In het 
initiatiefvoorstel geven de initiatief nemende gemeenten antwoord op onderstaande vragen: 

 Wat is de relatie met strategische agenda en kerntaken van de MRDH? Is 
betrokkenheid benodigd vanuit huidige bevoegdheden (bij Va) of wenselijk vanuit 
de bredere strategische agenda? (inhoud)

 Wat is de meerwaarde t.o.v. bestaande tafels en hoe worden andere partijen 
betrokken? (bestuurlijke drukte)

 Welke ondersteuning van de MRDH is nodig en wat is de verhouding tot eigen 
inzet en middelen? (ondersteuning MRDH)

 Wat is het gewenste resultaat en hoe en wanneer vindt hierover afstemming 
plaats met de opdrachtgevers? (resultaat)
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Het voorliggende document betreft de inhoudelijke jaarplanning MRDH. Per kwartaal wordt aangevuld welke (grote) onderwerpen voor behandeling gepland 

staan in de bestuurscommissie(s), adviescommissie(s), dagelijks bestuur en algemeen bestuur.  

Op deze manier is tevens in één oogopslag te zien welke onderwerpen in dezelfde tijdsperiode in de verschillende gremia behandeld worden.  

In het overzicht is aangegeven voor welke onderwerpen er een zienswijzeprocedure voorzien is.   

 

De inhoudelijke jaarplanning wordt periodiek geactualiseerd. Deze is onder voorbehoud van de voortgang van de samenwerking met andere partijen, 

alsmede van de uiteindelijke afwegingen van de betrokken portefeuillehouder(s).  

  



De jaarplanning is onder voorbehoud van de voortgang van de samenwerking met andere partijen, alsmede van de uiteindelijke afwegingen van de betroken 
portefeuillehouder(s). 
 

 

Februari  

Onderwerp BcVa 

5 feb 

BcEV 

5 feb 

AcVa 

19 feb 

AcEV 

19 feb 

DB 

21 feb 

Zienswijze AB 

Kadernota 2021 X X X X X   

Subsidielijst (doorlopend) X       

Vaststellen beleidskader maatwerkvervoer X       

Vaststellen uitgangspunten financieel 

meerjarenbeeld 

X       

Actualiseren Beheer Visie X       

Tarievenonderzoek (o.v.b)        

Maatregelenpakket HOV busvervoer 

Ridderkerk-Rotterdam 

X       

IPVA Uitvoeringsprogramma 

Ketenmobiliteit op ov-knooppunten 

X       

Investeren in de regio X X X X   Extra 7 feb 

Datacenters  X      

Verdeling budgetten EV   X      

Subsidieaanvraag IQ 2020  X      

Actualisatie bijdrageregeling EV  X   X   

Jaarplanning en budget MRDH EV  X      

Yes!Delft, programma + werkbezoek    X    

 

  



De jaarplanning is onder voorbehoud van de voortgang van de samenwerking met andere partijen, alsmede van de uiteindelijke afwegingen van de betroken 
portefeuillehouder(s). 
 

 

 

Maart  
 

Onderwerp BcVa 

18 maart 

BcEV 

18 maart 

AcVa 

 

AcEV 

 

DB 

25 maart 

Zienswijze AB 

6 maart 

Kadernota 2021       X 

IPVa 2021 X       

MRDH begroting 2021 X X    X  

Gezamenlijke aanpak Duurzame Mobiliteit 

‘CO2-reductie’ 

X       

Actualisatie Treasurystatuut  X X    X  

Innovatieprogramma Energie & Klimaat – 

wijzigingsverzoek en update 

 X      

Regionale Campussen  X      

Digitalisering van de economie  X      

Realisatiebesluit Capaciteitsvergroting 

Samenloopdeel RandstadRail 

X       

Wijziging subsidieverordening Va X       

Subsidielijst (doorlopend) X       

Actualisatie bijdrageregling EV       X 

Tarievenonderzoek (o.v.b)        

 

  



De jaarplanning is onder voorbehoud van de voortgang van de samenwerking met andere partijen, alsmede van de uiteindelijke afwegingen van de betroken 
portefeuillehouder(s). 
 

April 

 

Onderwerp BcVa 

 

BcEV 

 

AcVa 

 

AcEV 

 

DB 

 

Zienswijze AB 

 

        

 

 

Mei 

Onderwerp BcVa 

20 mei 

BcEV 

20 mei 

AcVa 

 

AcEV 

 

DB 

20 mei 

Zienswijze AB 

 

Jaarrekening MRDH 2019 X X      

Actualisatie Treasurystatuut     X   

MKB aanpak ism provincie  X      

Verlenging programma YES!Delft   X      

 

Juni 

Onderwerp BcVa 

10 juni 

BcEV 

10 juni 

AcVa 

10 juni 

AcEV 

10 juni 

DB 

24 juni 

Zienswijze AB 

5 juni 

MRDH begroting 2021   X X X   

Jaarrekening MRDH 2019     X   

1e Bestuursrapportage X Schriftelijk tot 

10 juni 
  X   

Actualisatie Treasurystatuut   X X X   

 

Juli 

Onderwerp BcVa 

8 juli 

BcEV 

15 juli 

AcVa 

 

AcEV 

 

DB 

 

Zienswijze AB 

10 juli 

MRDH begroting 2021       X 

Jaarrekening MRDH 2019       X 

Actualisatie Treasurystatuut       X 

1e Bestuursrapportage       X 

 



De jaarplanning is onder voorbehoud van de voortgang van de samenwerking met andere partijen, alsmede van de uiteindelijke afwegingen van de betroken 
portefeuillehouder(s). 
 

September 

Onderwerp BcVa 

 

BcEV 

 

AcVa 

 

AcEV 

 

DB 

 

Zienswijze AB 

 

        

 

Oktober 

Onderwerp BcVa 

28 okt 

BcEV 

14 okt 

AcVa 

7 okt 

AcEV 

7 okt 

DB 

14 okt 

Zienswijze AB 

30 okt 

2e Bestuursrapportage X Schriftelijk tot 

28 oktober 
     

BO MIRT X       

Innovatieprogramma Food 

(besluitvormend) 

 X      

 

November 

Onderwerp BcVa 

25 nov 

BcEV 

 

AcVa 

18 nov 

AcEV 

18 nov 

DB 

25 nov 

Zienswijze AB 

 

2e Bestuursrapportage     X   

 

December 

Onderwerp BcVa 

16 dec 

BcEV 

2 dec 

AcVa 

 

AcEV 

 

DB 

 

Zienswijze AB 

11 dec 

2e Bestuursrapportage       X 

 



Onderwerp Vaststellen kaders, planning en aanpassing vervoerplanprocedure 2021

Portefeuille OV-concessiemanagement 
Voorstel 1. De Kadernota OV en de concessies vast te stellen als inhoudelijk kader voor de 

Vervoerplannen 2021. 
2. Als financieel kader voor de vervoerplannen vast te stellen: 

Een ongewijzigd exploitatiebudget voor alle concessies met, onder voorbehoud 
van positieve besluitvorming door het AB, aanvullend € 5 miljoen voor een 
periode van 2020 – 2031 voor de concessie HTM-Rail.     

3. De vervoerplanprocedure 2021 te doorlopen volgens de bijgevoegde procedure en 
planning. 

4. De gemeenten, vervoerders en andere belanghebbenden met bijgevoegde 
conceptbrief schriftelijk te informeren over de inhoudelijke en financiële kaders en 
de planning van de vervoerplanprocedure 2021.  

Korte 
motivering 

Aanleiding 
Jaarlijks hebben de vervoerders de mogelijkheid de dienstregeling te optimaliseren door 
aanpassing van lijnen, routes, haltes, frequenties en bedieningstijden. In de jaarlijkse 
vervoerplanprocedure worden door de Bestuurscommissie Vervoerautoriteit (BcVa) de 
kaders voor de nieuwe vervoerplannen bepaald. In dit voorstel staan de kaders voor de 
vervoerplanprocedure, een toelichting op de procedure en de planning.  

Het  gebruik van het openbaar vervoer is de afgelopen jaren, met name in het stedelijk 
gebied, gestegen. Vanuit de context van deze groei wordt gezamenlijk gezocht naar 
oplossingen. In het kader van ‘Oei, ik groei’ is samen met HTM en RET het project 
Slimme MobiliteitsAanpak Rotterdam – Den Haag (SMARD) opgestart. Door te kijken 
naar een betere spreiding van reizigers en het vergroten van de capaciteit of het 
aanbod worden oplossingen gezocht voor de drukte in het openbaar vervoer. 

Ad 1. Vervoerplanprocedure (inhoudelijke en financiële kaders)  
De inhoudelijke kaders voor de jaarlijkse vervoerplanprocedure bestaan uit de 
bestuurlijk reeds eerder door BcVa vastgestelde Kadernota OV en programma’s van 
eisen. Het uitgangspunt van het OV-beleid is om op regionaal niveau vraaggericht en 
efficiënt zoveel mogelijk reizigers te vervoeren.  

HTM en RET constateren dat het, binnen de huidige budgetten, niet mogelijk is om 
adequaat te reageren op de groei. Het is geen automatisme dat het opvangen van de 
groei opgelost wordt door het verhogen van het exploitatiebudget. Eerst kijken MRDH 
en de vervoerders of de maatregelen die vanuit SMARD zijn opgestart zorgen voor een 
betere spreiding in het openbaar vervoer. Zo starten de Verkeersonderneming en 
Bereikbaar Haaglanden met een scholen- en bedrijvenaanpak. Door middel van o.a. het 
schuiven van les- of werktijden is het minder druk in het ov tijdens de spits doordat 
reizigers op verschillende momenten reizen en niet allemaal op hetzelfde tijdstip. Ook 
voert RET in december 2019 een wijziging in het OV-aanbod door. 

Voor HTM-Rail is een beslissing voor extra exploitatiebudget voor het oplossen van de 
knelpunten in voorbereiding. In de vergadering van de BcVa van 13 november 2019 is 
besloten het Algemeen Bestuur van de MRDH voor te stellen, om in het kader van de 
herijking van de railconcessie, een bedrag van totaal € 5 mln. (prijspeil 2019) voor de 
periode 2020 – 2031 beschikbaar te stellen voor productie-uitbreiding HTM (het 
toevoegen van extra tramritten in de dienstregeling). Dit voorstel zal meegenomen 
worden in de eerste begrotingswijziging in 2020.   

Bij RET treden knelpunten op bij de bediening van de locaties Waalhaven en Heijplaat 
per bus vanaf Zuidplein/Slinge en is de drukte in de metrolijnen in het Centrum een 

Adviescommissie 
Vervoersautoriteit  
19 februari 2020 
Agendapunt 3 



probleem. Samen met MRDH bereidt RET maatregelen voor in het kader van het 
SMARD-project. Mochten SMARD-maatregelen, samen met de optimalisatie van de 
dienstregeling die RET in december 2019 invoert, niet tot het oplossen van de 
knelpunten bij RET leiden, dan kan RET onderbouwde voorstellen voor extra OV 
voorleggen. Als deze gehonoreerd worden omdat ze bijdragen aan het MRDH-
uitgangspunt t.a.v. openbaar vervoer (vraaggericht en efficiënt) moet voor de 
financiering hiervan een aanpassing van de meerjarenbegroting voor exploitatie OV 
plaats vinden.    

Bij de verkenning naar het opvangen van de groei in de andere recent gestarte 
busconcessies op Voorne-Putten en Rozenburg en Haaglanden-streek zijn geen 
knelpunten geconstateerd waarvoor in het Vervoerplan 2021 extra middelen 
beschikbaar moeten komen.   

Voor zowel de aanwending van het extra budget voor HTM-rail als eventueel andere 
voorstellen voor uitbreiding van het openbaar vervoer geldt dat de 
uitbreidingsvoorstellen door MRDH binnen de vervoerplanprocedures beoordeeld 
worden op het passen binnen de subsidieverordening en de beleidsmatige kaders en op 
doelmatigheid en efficiëntie. 

Ad 2. Vervoerplanprocedure 2021 (procedure en planning) 
De besluitvorming over de kaders voor de nieuwe dienstregeling wordt jaarlijks 
georganiseerd via de zogenaamde ‘vervoerplanprocedure’. De vervoerders stellen 
binnen de inhoudelijke en financiële kaders (concept)vervoerpannen op. In juli 2020 
behandelt de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (BcVa) van de MRDH, na 
consultatie van de gemeenten en andere betrokkenen, de vervoerplannen 2021 en de 
Nota van Reactie. Na besluitvorming starten de vervoerders met de voorbereidingen 
voor de nieuwe dienstregeling.  

Bij het vaststellen van de vervoerplannen 2020 in juli 2018 is aangegeven dat de 
procedure nogmaals beoordeeld zou worden. Voor deze evaluatie zijn gemeentelijk en 
MRDH-ambtenaren en vervoerders geïnterviewd. Uit de evaluatie kwam de wens om 
raadsleden eerder te betrekken bij de voornemens van de vervoerders of eigen 
aandachtspunten mee te geven. Nu kunnen raadsleden pas op de vervoerplannen 
reageren als deze zijn vrijgegeven voor een gemeentelijke reactie. De Adviescommissie 
Vervoersautoriteit lijkt het juiste platform om op hoofdlijnen te spreken over het 
openbaar vervoer. Een dergelijk gesprek kan gevoerd worden aan de hand van 
gegevens die MRDH aanlevert over het gebruik van het OV in de verschillende 
concessies, de uitkomsten van de OV-klantenbarometer e.d. Dit gesprek met de 
Adviescommissie zou in het najaar plaats kunnen vinden. Voor de vervoerplannen van 
2021 zal dit eenmalig op een ander moment gebeuren, namelijk in februari 2020.  

In bijlage 1 zijn de stappen en de planning voor de vervoerplanprocedure 2021 
opgenomen. In de periode van 20 maart 2020 – 15 mei 2020 kunnen gemeenten en 
andere betrokkenen reageren op de concept vervoerplannen van de vervoerders. De 
gemeenten wordt verzocht de raadpleging van bewoners(groepen) en de (bestuurlijke) 
behandeling tijdig in te plannen, zodat binnen de gestelde periode gereageerd kan 
worden op de plannen van de vervoerders. 

Ad 3. Informatieverstrekking over de vervoerplanprocedure 2021 
De vervoerders, de gemeenten en andere belanghebbenden krijgen schriftelijk 
informatie over de inhoudelijke en financiële kaders voor de vervoerplannen 2021 en de 
planning voor de procedure (zie bijlage 2).

Financiën Geen consequenties. Financieel kader voor de vervoerplanprocedure 2021 is conform 
meerjarenbegroting  

Juridisch N.v.t. 
Communicatie Naar aanleiding van de besluitvorming in de BcVa worden vervoerders, gemeenten en 

andere belanghebbenden per brief geïnformeerd over de inhoudelijk en financiële 
kaders voor het vervoerplan 2021. Daarnaast berichtgeving over de procedure voor 
2021 in de eigen MRDH-media.      



Bijlagen 1. Planning vervoerplanprocedure 2021 
2. Conceptbrief aan gemeenten, vervoerders en andere belanghebbenden over de 

kaders en de planning voor het vervoerplan 2021 

Gevolgde 
procedure 

Presidium 18 november 2019
Ambtelijk overleg  2 december 2019
Zienswijzetermijn N.v.t. 
Adviescommissie 19 februari 2020 
Anders, te weten N.v.t. 

Verdere 
procedure 

Zienswijzetermijn N.v.t. 

Adviescommissie  N.v.t. 
Dagelijks bestuur  N.v.t. 
Algemeen bestuur N.v.t. 
Anders, te weten N.v.t. 

Openbaar besluit ja  Contactpersoon Jan-Kees van Elderen 
Wet. bekendmaking nee  Telefoonnummer 088-5445228 



 
 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,  
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 

 

Jaarlijks stellen de vervoerbedrijven vervoerplannen op, waarin de 
wijzigingen in het vervoeraanbod worden voorgesteld en toegelicht. 
Conform eerder besluit van de Bestuurscommissie Va van 16 oktober 
2015 is de procedure Vervoerplannen vastgesteld.  

In de bijlage is de planning vervoerplan 2021 opgenomen. We verzoeken u tijdig de 
planning vervoerplan 2021 bij uw interne procesgang te betrekken. Aan de vervoerders 
hebben we verzocht om de wijzigingsvoorstellen van 2021 tijdig en dus voorafgaande aan 
de officiële vrijgave ten behoeve van de consultatie met u te bespreken.  

Voor de vervoerplannen 2021 worden geen bezuinigingen voorgesteld. Uitgezonderd de 
concessies HTM-rail is sprake van budgetneutraliteit c.q. de 'nullijn'. In de vergadering van de 
BcVa van 13 november 2019 is besloten het Algemeen Bestuur van de MRDH voor te stellen, om in 
het kader van de herijking van de railconcessie, een bedrag van totaal € 5 mln. (prijspeil 2019) voor 
de periode 2020 – 2031 beschikbaar te stellen voor productie-uitbreiding HTM-rail (het toevoegen van 
extra tramritten in de dienstregeling).  

In elke concessie zijn wijzigingen mogelijk, maar afhankelijk van de concessie, blijft het 
aantal dienstregelinguren (DRU's) of het aantal dienstregelingkilometers (DRK's) gelijk. Te 
denken valt o.a. aan wijzigingen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, 
meer/minder rijtijden, betere aansluitingen op knooppunten, gebruikmaken van nieuwe 
infrastructuur.  

Geconstateerd is dat het gebruik van het openbaar vervoer, met name in het stedelijk 
gebied, de afgelopen jaren onverminderd groeit. Om de vervoerders de gelegenheid te 
geven acties te ondernemen om deze groei op te vangen zijn extra middelen nodig. In de 
Bestuurscommissie is besloten om het algemeen bestuur voor te stellen de begroting voor 
OV-exploitatie voor HTM-rail aan te passen. De vervoerders kunnen voor specifieke 
projecten voorstellen indienen, die door MRDH beoordeeld zullen worden in de 
vervoerplanprocedure.  

Retouradres: Postbus 21012 3001 AA  Rotterdam 
 

 
Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de MRDH- 
gemeenten, secretaris METROCOV en 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland 

 

Datum 

18 december 2019 

Onderwerp 

Uitgangspunten en planning Vervoerplanprocedure 2021 

Geacht(e) college of heer/mevrouw, 

Westersingel 12 
Postbus 21012 
3001 AA  Rotterdam 
Telefoon 088 5445 100 
 
E-mail: informatie@mrdh.nl 
Internet: www.mrdh.nl 
KvK nummer: 62288024 
Bankrekeningnummer 
NL96 BNGH 0285 1651 43 
 
contactpersoon 
J.C. van Elderen 
 
uw kenmerk 
 
 
ons kenmerk 
65462 
 
projectnummer 
 
 
doorkiesnummer 
088 5445228  
 
e-mail 
jk.vanelderen@mrdh.nl 
 
bijlage(n) 
- 

mailto:informatie@mrdh.nl
http://www.mrdh.nl/
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In het kader van ‘Oei, ik groei’ is samen met HTM en RET het project Slimme 
MobiliteitsAanpak Rotterdam – Den Haag (SMARD) opgestart. Samen met MRDH bereidt 
RET maatregelen voor in het kader van het SMARD-project. Mochten SMARD-maatregelen, 
samen met de optimalisatie van de dienstregeling die RET in december 2019 invoert, niet tot 
het oplossen van de knelpunten bij RET leiden, dan kan RET onderbouwde voorstellen voor 
extra OV voorleggen. Als deze gehonoreerd worden omdat ze bijdragen aan het MRDH-
uitgangspunt t.a.v. openbaar vervoer (vraaggericht en efficiënt) moet voor de financiering 
hiervan een aanpassing van de meerjarenbegroting voor exploitatie OV plaats vinden.    

Mocht u extra aanbod van openbaar vervoer vragen ten opzichte van wat in de 
conceptvervoerplannen 2020 is opgenomen, dan verzoeken we u ook voorstellen aan te 
reiken hoe dit binnen uw gemeente binnen de gehanteerde nullijn, dus met een gelijkblijvend 
aantal DRU's of DRK's, te realiseren is.  

Namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag, 
 
 
 
 
Dhr. I. Bal 
Portefeuillehouder OV-concessiemanagement 
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Planning Vervoerplanprocedure 2021  
              Versie 15-11-2019 

 

Overleg / 
Activiteiten 

Datum 
aanlevering 

Datum 
vergade-
ring 

Output Opmerkingen 

Ambtelijk overleg 
over de 
vervoerplannen 
tussen gemeenten, 
vervoerders en 
MRDH  

 Per 
vervoerder in 
de periode 
december 
2019 – 
januari 2020 

  

Gesprek over het 
Openbaar Vervoer 
en de 
vervoerplannen in 
de Adviescommissie 
Vervoerautoriteit 

 20 februari 
2020 
 

  

Indienen 
vervoerders 
Concept 
Vervoerplannen  

Vrijdag 6 maart N.v.t.  Concept  
Vervoerplannen 

Concept 
vervoerplannen 
worden vrijdag 
6 maart  
doorgestuurd 
naar 
gemeenten 
voor reacties 
van 
gemeentelijke 
ambtenaren. 

MRDH toetst 
Concept 
Vervoerplannen. 
MRDH vraagt 
gemeentelijke 
beleidsmedewerkers 
mee te lezen om  
eventuele tekstuele 
onduidelijkheden 
aan te geven.  

MRDH toetst 
Concept 
Vervoerplannen 
tussen vrijdag 6 
maart en vrijdag 13 
maart. 
 
Tussen maandag 6 
maart en vrijdag 13 
maart 
reactieperiode voor 
gemeentelijke 
ambtenaren. 

N.v.t. Concept 
Vervoerplannen 

Resultaat van 
toetsing en 
opmerkingen 
van 
gemeentelijke 
ambtenaren 
worden met 
vervoerders 
gedeeld.  
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Overleg / 
Activiteiten 

Datum 
aanlevering 

Datum 
vergade-
ring 

Output Opmerkingen 

Vrijgeven Concept 
Vervoerplannen voor 
reactie van 23 
gemeenten, 
METROCOV, PZH en 
aangrenzende 
vervoerders 

20 maart– 15 mei 
(acht weken) 
 
Gemeenten worden 
in de brief van 
december 2019 al 
gewezen op 
bovenstaande 
termijn en verzocht 
de behandeling in 
te passen in de 
lokale 
besluitvormings-
procedure. 

Concept 
Vervoerplan- 
nen in 
vergadering 
METROCOV 
behandelen 
(adviesaan-
vraag)  

Reacties van 23 
gemeenten, 
METROCOV, PZH 
en aangrenzende 
vervoerders op 
Concept 
Vervoerplannen 
2020. 

Concept 
Vervoerplannen 
2021 worden 
op website van 
de MRDH 
gepubliceerd. 
 
De vervoerders 
zijn aanwezig 
tijdens 
METROCOV-
vergadering. 
 
MRDH 
ontvangt graag 
tussentijds 
ambtelijke 
reacties op de  
Concept 
Vervoerplannen  

Opstellen Concept 
Nota van Reactie 
door vervoerders en  
MRDH 

18 mei – 28 mei  N.v.t. Concept Nota van 
Reactie 

 

AOVa  22 juni  Concept 
Vervoerplannen 
en Concept Nota 
van Reactie 

De vervoerders 
zijn aanwezig 
tijdens 
AOVa. 

BcVa  
 

8 juli 2020  De  Concept 
Vervoerplannen 
2021 in 
combinatie met  
de vastgestelde 
Nota van Reactie 
worden door de 
vervoerders 
uitgewerkt tot de 
dienstregeling 
2021. 

Concept 
Vervoerplannen 
in combinatie 
met de 
bestuurlijk 
vastgestelde  
Nota van 
Reactie vormen 
samen één 
geheel. 
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Feestdagen en vakanties  2020 
 

  

10 april Goede vrijdag 

12-13 april Pasen 

27 april Koningsdag 

25 april – 3 mei   Meivakantie  

5 mei Bevrijdingsdag 

21 mei Hemelvaartsdag 

31 mei – 1 juni Pinksteren 
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tussentijds 
ambtelijke 
reacties op de  
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Nota van Reactie 
door vervoerders en  
MRDH 

18 mei – 28 mei  N.v.t. Concept Nota van 
Reactie 

 

AOVa  22 juni  Concept 
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van Reactie 

De vervoerders 
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AOVa. 
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5 mei Bevrijdingsdag 

21 mei Hemelvaartsdag 

31 mei – 1 juni Pinksteren 

 



Onderwerp Kadernota MRDH begroting 2021 

Bestuurlijk 
trekker 

Portefeuillehouder Middelen van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit: 
Dhr. Varekamp 

Gevraagd 
advies / 
Ter informatie / 

U wordt geïnformeerd over de Kadernota 2021, ter voorbereiding op de MRDH 
begroting 2021, die zienswijzeplichtig is en die op 10 juni a.s. in de adviescommissie 
wordt behandeld.  

Korte inhoud 
van voorstel 

Waarom een kadernota MRDH begroting 2021? 
In haar Financiële verordening heeft de MRDH opgenomen dat, voordat jaarlijks de 
ontwerpbegroting aan de gemeenten wordt aangeboden, het algemeen bestuur een 
uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van die begroting. De Kadernota MRDH 
begroting 2021 (verder: Kadernota) is deze bedoelde uitgangspuntennota en dient voor 
het opstellen van de begroting 2021 van de MRDH. In de Kadernota staan 
uitgangspunten voor de MRDH begroting 2021 opgenomen voor onder meer strategisch 
kader, programma-indeling, indexering en planning.  

Strategisch kader 
Het strategische kader wordt net als in de begroting 2020 gevormd door de doelen uit 
de Strategische Agenda MRDH 2022 die het algemeen bestuur op 12 juli 2019 heeft 
vastgesteld. De programma’s in de begroting worden volgens deze doelen uitgewerkt.  

Financieel kader programma’s verkeer en vervoer 
Kader voor overbesteding van de beschikbare rijksmiddelen voor verkeer en vervoer 
(BDU middelen) bedraagt maximaal drie achtereenvolgende kalenderjaren. De meest 
recente inzichten in de meerjarenraming voldoen aan dit criterium.   

Kaderbrief MRDH gemeenten 
De MRDH voldoet aan de kaders die de MRDH heeft ontvangen namens de colleges 
van negen MRDH gemeenten (bijlage 2 in de kadernota), met uitzondering van de 
planning van de zienswijzeperiode van de begroting. Vanwege de benodigde ambtelijke 
doorlooptijd en tijdige aanlevering aan de toezichthouder (provincie Zuid-Holland) wordt 
net als bij voorgaande MRDH begrotingen de start en de sluitdatum van de 
zienswijzeperiode van de begroting naar voren gehaald. De zienswijzeperiode start op 
26 maart 2020 en eindigt op 28 mei 2020.  

Indexering 
Een aantal jaar geleden is afgesproken dat de Haaglanden gemeenten een 
kaderstellend indexeringsvoorstel aan de MRDH verzorgen. De indexering van de 
inwonerbijdrage voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat komt voor 
2021 uit op ongeveer 1,5%. Dit is aanzienlijk lager dan in de begroting 2020 toen deze 
indexering bijna 4% bedroeg.

Communicatie n.v.t. 
Bijlagen Concept Kadernota MRDH begroting 2021 

Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 5 februari 2020 

Verdere 
procedure 

Bestuurscommissie n.v.t. 

Zienswijzetermijn n.v.t. 

Adviescommissie   
Vervoersautoriteit 
19 februari 2020 
agendapunt 4 



Dagelijks bestuur 21 februari 2020 
Algemeen bestuur 6 maart 2020 
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Kadernota MRDH begroting 2021 

1. Inleiding 

In de Financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur, 
voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept begroting,  
een uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. Deze 
kadernota is de bedoelde uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de begroting 
2021 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH).  

2. Opzet programmabegroting 

De begroting 2021 dient te voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (hierna: 
BBV) en de Financiële verordening MRDH.  
Autorisatie van de begroting door het algemeen bestuur vindt plaats op het niveau van de 
programma’s.  

Programma-indeling 
In de begroting 2021 worden evenals in de begroting 2020 de volgende programma’s 
opgenomen:  
1. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 
2. Exploitatie verkeer en openbaar Vervoer 
3. Economisch Vestigingsklimaat 

De eerste twee programma’s betreffen de wettelijke taak verkeer en vervoer. Het derde 
programma betreft de taak economisch vestigingsklimaat. 

De beleidstoelichtingen in de begroting 2021 zullen zoveel mogelijk compact en 
operationeel van aard zijn. Het strategisch kader vormt daarvoor de basis. 

Conform het BBV dient een apart overzicht van de kosten van overhead te worden 
opgenomen. In de programma’s wordt alleen het deel van de apparaatslasten opgenomen 
dat betrekking heeft op het primaire proces (het uitvoeren van de taken van de MRDH).   

3. Strategisch kader 

Het strategische kader wordt net als in de begroting 2020 gevormd door de doelen uit de 

Strategische Agenda MRDH die het algemeen bestuur op 12 juli 2019 heeft vastgesteld. De 

programma’s in de begroting worden net als in de begroting 2020 gekoppeld aan deze 

doelen. Vanzelfsprekend wordt daarbij ook aandacht geschonken aan de going concern 

taken, zoals deze rechtstreeks voortvloeien uit de wettelijke taken die de MRDH heeft op 

het gebied van het regionale verkeer en vervoer, zoals het aansturen van de regionale OV-

concessies en het doen van investeringen in de infrastructuur. 
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4. Financieel kader 

Voor de jaarschijf 2021 dient het in de begroting 2020 van de MRDH opgenomen meerjarig 
kader als uitgangspunt. Dit meerjarig kader wordt aangepast aan de hand van: 

 de verwachte realisatiecijfers 2019. De jaarrekening 2019 betreft een peilmoment 
van de meerjarige projecten en hieruit volgt een eventuele bijstelling van de 
jaarschijven binnen de projectbegroting; 

 de verwachte bijstellingen 1e begrotingswijziging 2020, voornamelijk in relatie tot de 
meerjarige projecten. Zie vorige punt; 

 de aanvullende ontwikkelingen. Het gaat dan om voorstellen vanuit de 
bestuurscommissies waarover in de begroting nog een besluit moet worden 
genomen; 

 de indexering (zie 4.1 en 4.2). 

Hierna wordt nader op programmaniveau aandacht besteed aan het financieel kader. 

4.1 Financieel kader programma’s verkeer en openbaar vervoer 

Budgettair kader 
Het budgettaire kader voor de begrotingsprogramma’s verkeer en openbaar vervoer betreft 
de beschikbare Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU-middelen) van het Rijk. De 
verwachting is dat de MRDH de komende jaren tijdelijk meer middelen besteedt dan zij aan 
middelen ontvangt. Het kader voor dit (tijdelijke) tekort is bepaald in de begroting 2019 en 
sluit aan bij de wettelijke termijn voor structureel evenwicht. Dit houdt in dat de maximale 
periode voor het tijdelijke tekort drie achtereenvolgende kalenderjaren bedraagt. Een tekort 
in 2021 moet dus uiterlijk in 2024 zijn aangezuiverd. De meest recente inzichten in de 
meerjarenraming op basis van de huidige projectenportefeuille voldoen aan dit criterium. 
Met ingang van begrotingsjaar 2018 wordt voor het ramen van de lasten de verwachte 
daadwerkelijke voortgang van de gesubsidieerde en nog te subsidiëren projecten als 
maatstaf genomen.  

Voor de kleine investeringsprojecten geldt evenals in 2020 een subsidieplafond van € 30 
miljoen.  

Financiering 
De MRDH verstrekt op een tweetal terreinen leningen: 

 aan vervoerbedrijven ten behoeve van de financiering van investeringen in 
railvoertuigen en railinfrastructuur (op grond van besluit algemeen bestuur 9 
december 2016); 

 aan vervoerbedrijven voor het aanschaffen van bussen en laadinfrastructuur (op 
grond van de Verordening bussenleningen 2017, besluit algemeen bestuur 21 
december 2017). 

Vanwege het verwachte tijdelijke tekort op de BDU-middelen worden voor het verstrekken 
van de genoemde financieringen ook leningen aangetrokken. Daarnaast zullen er eventueel 
leningen worden aangetrokken om het mogelijke tijdelijke liquiditeitstekort te financieren. 
De hiermee samenhangende rentelasten en rentebaten (inclusief de te hanteren risico-
opslagen) worden integraal verwerkt in de begroting 2021.  

Indexering programma’s verkeer en vervoer 
De BDU bijdrage van het Rijk en de daarmee samenhangende lasten worden net 
als in de begroting 2020 op het verwachte prijspeil t-1 begroot. Dat wil zeggen dat in 
de Begroting 2021 (jaar t) volgens het verwachte prijspeil 2020 (jaar t-1) wordt 
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begroot. In het begrotingsjaar zelf vindt via een begrotingswijziging de resterende 
prijspeilcorrectie naar het prijspeil 2021 plaats.  

4.2 Financieel kader programma Economisch Vestigingsklimaat  

Indexering programma Economisch vestigingsklimaat 
De indexering van de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat van prijspeil 2020 
naar prijspeil 2021 sluit aan op het indexeringskader wat de MRDH namens de colleges van 
negen MRDH gemeenten heeft ontvangen. De gemeente Zoetermeer heeft deze 
kaderstelling gecoördineerd. Zie hiervoor bijlage 2. De colleges van de overige 14 MRDH 
gemeenten sluiten zich bij deze werkwijze aan en sturen geen aparte kaderbrief aan de 
MRDH.    

Werkwijze indexeringskader MRDH gemeenten 
Evenals in het kader voor 2020 is er door de gemeenten een splitsing aangebracht tussen 
een indexcijfer voor loonkosten en een indexcijfer voor materiële kosten. Het indexcijfer is 
verder gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2020 (MEV 2020) van 
september 2019 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. Aangezien 2020 het 
laatst opgenomen jaar is in de MEV 2020, wordt bij wijze van aanname voor 2021 
uitgegaan van de geprognosticeerde cijfers voor 2020. De eerdere inschattingen voor 2018, 
2019 en 2020 worden geactualiseerd en betrokken bij het ingeschatte percentage voor 
2021.   

Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de indexering voor 2021 ten 
opzichte van het basisjaar 2020: 

 2,8% voor de loonkosten en  
 0,9% voor de materiële kosten.  

Op basis van deze voorgeschreven indexering stijgt de inwonerbijdrage voor het 
programma Economisch Vestigingsklimaat van € 2,68 voor de begroting 2020 met € 0,04 
naar € 2,72 voor de begroting 2021. Dit is weergegeven in de volgende tabel: 

basistarief 2020 (Kadernota en 
Begroting 2020) 

Indexering tarief 2021 

Salariscomponent 
(loongevoelig)

0,76 2,8% 0,78

materiële component (niet-
loongevoelig)

1,92 0,9% 1,94

2,68 2,72

Van deze inwonerbijdrage van € 2,72 zal maximaal € 1,14 worden ingezet voor de dekking 
van apparaatslasten Economisch Vestigingsklimaat. Dit is als volgt berekend: het 
basisbedrag van 2020 (kadernota/ begroting 2020) zijnde € 1,11 voor de dekking van 
apparaatslasten is geïndexeerd volgens de loongevoelige index van 2,8%. In de bijlage is 
een overzicht van de inwonerbijdrage per gemeente opgenomen. 

Deze indexering stelt de MRDH in staat om de noodzakelijke stijging van de vaste 
apparaatslasten te dekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichte salarisstijgingen op 
grond van de cao gemeenten en overige verplichte contractuele kostenstijgingen zoals de 
huurovereenkomst van het pand aan de Westersingel. Het grootste deel van het 
programmabudget Economisch Vestigingsklimaat betreft cofinanciering voor projecten in de 
regio, via een bijdrage aan gemeenten. Om jaarlijks op een gelijk investeringsniveau te 
kunnen blijven is een indexering nodig. 
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5. Paragrafen 

De volgende paragrafen maken deel uit van de begroting 2021: 

 Bedrijfsvoering 
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt onder andere ingegaan op de MRDH-organisatie en 
de kostenverdeling van de apparaatslasten. De formatie van de MRDH bedraagt in 2021 - 
conform de 2e begrotingswijziging 2019 - 89,6 fte. De verdeling van de apparaatslasten wijkt 
niet af van de begroting 2020. De directe salariskosten van de medewerkers Verkeer en 
Openbaar vervoer worden ten laste gebracht van de rijksmiddelen BDU. De directe 
salariskosten van de medewerkers Economisch vestigingsklimaat komen ten laste van de 
inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat. Voor de verdeling van de salariskosten van 
de medewerkers van de stafbureaus en de overige bedrijfsvoeringskosten bedraagt de 
verdeelsleutel 20% inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat en 80% BDU. De 
verdeelsleutel van de salariskosten van de secretaris-algemeen directeur blijft bepaald op 
50% BDU / 50% inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat. 

Indexering van de begrote bedrijfsvoeringslasten 
Een aantal onderdelen van de bedrijfsvoeringslasten, waaronder huisvesting en 
salarislasten zal een autonome – d.w.z. niet door de MRDH te beïnvloeden - stijging 
kennen. Voor de huisvesting is bijvoorbeeld in het huurcontract de indexeringsmethode 
bepaald. Voor de salarislasten volgt de MRDH de CAO gemeenten.  De lastenstijging wordt 
voor het economisch vestigingsklimaat gedeelte gedekt uit de (geïndexeerde) 
inwonerbijdrage en voor het verkeer en openbaar vervoer gedeelte uit de BDU-middelen. 
De BDU-middelen kennen ook een jaarlijkse indexering. De hoogte hangt af van de 
middelen die het ministerie van Financiën hiervoor beschikbaar stelt.  

 Financiering 
Zoals in het BBV is voorgeschreven bevat deze paragraaf in ieder geval de
beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en 
wordt in deze paragraaf inzicht geboden in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze 
waarop deze rente aan de programma’s wordt toegerekend. 

Gelijktijdig met de MRDH begroting 2021 wordt een geactualiseerd Treasurystatuut 
aangeboden.  

Om de eigenheid van de MRDH ten opzichte van gemeenten beter tot uitdrukking te laten 

komen is aanscherping van de terminologie in het Treasurystatuut gewenst. Ook dienen 

een aantal aanpassingen in de control organisatie in het statuut verwerkt te worden.   

 Verbonden partijen 
In deze paragraaf wordt beschreven in welke publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
organisaties de MRDH een bestuurlijk en een financieel belang heeft.  

 Weerstandsvermogen en risico’s 
De in de begroting 2020 onderkende risico’s en bijbehorende weerstandscapaciteit vormen 
het uitgangspunt voor de begroting 2021. Zoals ook verzocht in de kaderbrief van de 
MRDH-gemeenten (bijlage 2) en in lijn met de begroting 2020, worden de 
geïnventariseerde risico’s gekwantificeerd.      
Conform het BBV dienen de volgende kengetallen aan de paragraaf weerstandsvermogen 
en risico’s te worden toegevoegd (inclusief de beoordeling van de onderlinge verhouding 
tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie):  
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1a netto schuldquote; 
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 
2 solvabiliteitsratio; 
3 grondexploitatie; 
4 structurele exploitatieruimte;  
5 belastingcapaciteit 

De genoemde kengetallen worden verwerkt in de begroting 2021 met uitzondering van de 
kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit, aangezien die voor de MRDH niet 
relevant zijn.  

 Onderhoud kapitaalgoederen 
De MRDH bezit een aantal kapitaalgoederen. Het betreft oplaadapparatuur voor OV-
chipkaarten, rechten van opstal, en abri’s. Vanaf eind 2016 zijn daarnaast investeringen 
gedaan voor de nieuwe MRDH huisvesting, voor meubilair en voor ICT faciliteiten. 
Tenminste de beleidsuitgangspunten rondom activering en afschrijving zijn onderdeel van 
deze paragraaf. 

6. Indicatoren 

De vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren voor het taakveld  bestuur/ bedrijfsvoering 
worden opgenomen in de begroting 2021.  

7. BTW-compensatiefonds 

De aan de MRDH in rekening gebrachte BTW met betrekking tot de wettelijke taak verkeer 
en vervoer kan de MRDH verrekenen via het BTW-compensatiefonds. De verschuldigde 
BTW met betrekking tot het economisch vestigingsklimaat wordt verrekend via de 
zogenoemde transparantiemethode. Concreet betekent dit dat deze BTW elk jaar wordt 
doorgeschoven naar de daarvoor wel compensatiegerechtigde, aan de MRDH 
deelnemende, gemeenten.   

8. Vennootschapsbelasting (Vpb) 

Per 1 januari 2016 is de MRDH belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (hierna 
Vpb) voor zover zij voor een van haar activiteiten een onderneming drijft. De MRDH heeft 
hiervoor grondig onderzoek verricht (in samenwerking met het Fiscaal Team van de 
gemeente Den Haag) en heeft het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van enige 
belastingplicht voor de MRDH. In de afgelopen jaren is er veelvuldig overleg gepleegd met 
de Rijksbelastingdienst.  
Voor wat betreft de activiteit ‘Treasury functie’1 (het aantrekken en vervolgens uitzetten van 
leningen bij de vervoerders) heeft de Rijksbelastingdienst in november 2019 per brief laten 
weten van mening te zijn dat deze activiteit voldoet aan de ondernemerscriteria en daarom 
in de Vpb-heffing wordt betrokken. Vanwege de wettelijk verplichte 
marktconformiteitsopslag (Wet fido/Ruddo) laat deze activiteit een ‘plus’ zien, die op dit 
moment door de MRDH wordt toegevoegd aan de risicoreserve financieringen. Deze ‘plus’ 
wil de Rijksbelastingdienst belasten met Vpb. 

1 Niet alleen de MRDH heeft met deze problematiek te maken, maar alle publiekrechtelijke 
organisaties (gemeenten, provincies, etc.) die externe leningen aantrekken om deze vervolgens weer 
uit te lenen met een marktconformiteitsopslag zullen met dit standpunt van de Rijksbelastingdienst te 
maken kunnen krijgen.  
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In dit verband gaat de Rijksbelastingdienst voorbij aan het feit dat de MRDH deze leningen 
verstrekt vanuit haar rol als Vervoersautoriteit. Daarnaast subsidieert de MRDH de in 
rekening gebrachte opslag weer via de concessie aan de vervoerders. De 
Rijksbelastingdienst kijkt echter niet naar de MRDH als geheel maar ziet de Treasury 
functie als aparte activiteit. Aangezien de opslag wordt toegevoegd aan de risicoreserve 
financieringen dient de MRDH er rekening mee te houden dat, in de periode tot 2021 
waarna de verwachting is dat de benodigde ondergrens van de reserve is bereikt, de 
Rijksbelastingdienst 25% van de opslag wil gaan belasten met Vpb. De MRDH moet er 
verder rekening mee houden dat de Rijksbelastingdienst de marktconformiteitsopslag ook 
na 2021 zal willen belasten. 
Tot het moment van een definitieve uitspraak leidt een eventuele belastingaanslag nog niet 
tot lasten voor de MRDH. Wel zullen ter voorkoming  van het hoger oplopen van de 
belastingrente de betreffende bedragen in de aangifte worden opgenomen en zullen de 
aanslagen die dan volgen betaald worden. Tegen de aanslagen zal ter behoud van rechten 
bezwaar worden aangetekend.    

9. Planning begroting 2021 

De bestuurlijke behandeling van de begroting 2021 in 2020 is als volgt: 

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 18-mrt

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat 18-mrt

Dagelijks bestuur - vrijgeven voor zienswijze 25-mrt

Start zienswijzeperiode 26-mrt

Einde zienswijzeperiode 21-mei

Adviescommissie Vervoersautoriteit 10-jun

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 10-jun

Dagelijks bestuur - behandeling zienswijzen 24-jun

Algemeen bestuur - vaststellen begroting en nota van beantwoording bij zienswijzen 10-jul

Toelichting op de planning: 

De begroting 2021 wordt samen met de actualisatie van het Treasurystatuut voor een 
zienswijze voorgelegd aan de MRDH gemeenten. De kaderbrief van de MRDH-gemeenten 
(bijlage 2) stelt een zienswijzeperiode voor die start op 15 april en eindigt op 15 juni.  

Vanwege de benodigde ambtelijke en bestuurlijke doorlooptijd en tijdige aanlevering aan de 
toezichthouder (provincie Zuid-Holland) wordt de start en de sluitdatum van de 
zienswijzeperiode drie weken vervroegd. De zienswijze start daarom op 26 maart 2020. Dit 
is ruim voor 15 april, de uiterste datum waarop de MRDH - op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen - de (uitgangspunten van de) begroting aan de raden van 
de deelnemende gemeenten dient te verzenden. De sluitdatum van de zienswijzeperiode is 
voor zowel de begroting 2021 als de actualisatie van het Treasurystatuut in principe 21 mei 
2020 (acht weken conform het gestelde in de Wet gemeenschappelijke regelingen). Net als 
voor de begroting 2020 wordt de zienswijzeperiode met een week verlengd (einde 
zienswijze 28 mei 2020) zodat er voor de gemeenten meer ruimte ontstaat binnen hun 
besluitvormingsprocessen. De gemeenten wordt wel verzocht om de MRDH binnen de 
periode van acht weken (uiterlijk 21 mei 2020) van hun ontwerpzienswijze op de hoogte te 
stellen.  

Na de zienswijzeperiode zal behandeling plaatsvinden door de adviescommissies 
Vervoersautoriteit en Economisch vestigingsklimaat (beiden op 10 juni 2020). Tijdens deze 
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behandeling worden de adviescommissies meegenomen in de ‘rode draad’ van de 
ontvangen zienswijzen.   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur  
van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 6 maart 2020, 

de secretaris,  de voorzitter, 

Wim Hoogendoorn  Ahmed Aboutaleb  
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Bijlage 1: Inwonerbijdrage per gemeente 

Alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling metropoolregio 

Rotterdam Den Haag betalen in 2021 een bijdrage in het kader van het versterken van het 

Economisch Vestigingsklimaat. 

Gemeente 
Aantal inwoners oktober 

2019 (*) 
Bijdrage per 

inwoner 

Totaal 
inwonerbijdrage  

2021 

Albrandswaard  25.536 2,72 69.458

Barendrecht  48.715 2,72 132.505

Brielle  17.275 2,72 46.988

Capelle aan den IJssel  67.156 2,72 182.664

Delft  103.921 2,72 282.665

Den Haag  544.766 2,72 1.481.764

Hellevoetsluis  40.107 2,72 109.091

Krimpen aan den IJssel  29.473 2,72 80.167

Lansingerland  62.260 2,72 169.347

Leidschendam-Voorburg 76.472 2,72 208.004

Maassluis  33.127 2,72 90.105

Midden-Delfland  19.337 2,72 52.597

Nissewaard 85.234 2,72 231.836

Pijnacker-Nootdorp 55.190 2,72 150.117

Ridderkerk  46.210 2,72 125.691

Rijswijk  54.230 2,72 147.506

Rotterdam  650.711 2,72 1.769.934

Schiedam 78.715 2,72 214.105

Vlaardingen  73.314 2,72 199.414

Wassenaar  26.190 2,72 71.237

Westland  110.220 2,72 299.798

Westvoorne  14.742 2,72 40.098

Zoetermeer  125.366 2,72 340.996

Totaal  2.388.267 6.496.086

(*) bron: CBS StatLine 4-12-2019, voorlopige aantallen inwoners per 31 oktober 2019. Wordt in de begroting 

2021 nog aangepast naar voorlopige aantallen per 1-1-2020. 
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Bijlage 2: Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen 
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Samenvatting 

Vijf voorstellen voor betere tariefsamenhang trein, tram, bus en metro 

 

Drempelloos gebruik van het OV-netwerk is van groot belang voor de reiziger. De reis 

door de OV-keten moet vloeiend verlopen: met het gemak en de prijs van één reis en 

zonder hinder van concessiegrenzen. Het OV-netwerk moet voor de reiziger één 

samenhangend geheel vormen in structuur, dienstregeling en tarief. Kortom: één 

eenvoudige, samenhangende reis met bus, trein, tram en metro ongeacht welke 

vervoerder of concessieverlener de onderdelen van de reis bepaalt. Dan biedt het OV de 

reiziger een overzichtelijke en onbezorgde reis van deur tot deur.  

 

Op het gebied van tarieven en reisproducten moet de samenhang worden ve rbeterd. Het 

OV wordt aantrekkelijker als reizigers abonnementen kunnen kopen die geldig zijn in 

zowel trein als bus/tram/metro en als er geen tariefbarrières zijn die het overstappen 

onnodig duur maken. 

 

Rover doet in deze notitie vijf voorstellen waarmee de reiziger soepeler kan reizen over 

concessiegrenzen, waarmee reizen op korte afstanden over het spoor aantrekkelijker 

worden en de samenhang tussen trein en bus/tram/metro wordt versterkt. In deze 

voorstellen wordt de regionale tariefvrijheid behouden.  

 

Voorstel 1: Geen dubbel basistarief bij een overstap binnen 35 minuten 

tussen trein en bus/tram/metro  

Laat het OV zich als één systeem presenteren. Het moet niet uitmaken of je onderweg 

overstapt en tussen welke vervoermiddelen dat is. Door het basistarief bij een overstap 

tussen trein en bus/tram/metro niet dubbel in rekening te brengen, wordt een dergelijke 

reis niet duurder dan een reis over dezelfde afstand met één bus, met één trein, met 

twee bussen of met twee treinen (met uitzondering van verschillen in het 

kilometertarief). 

 

Voorstel 2: Verlaging van het hoge minimumtarief van NS naar het 

basistarief van bus, tram en metro  

Nu is bij NS een treinreis over 2 km nog even duur als een treinreis van circa 10 km. 

Korte reisafstanden per trein moeten goedkoper. Dan wordt de trein op korte afstan den 

ook een concurrent voor de auto. De trein kan zo ook een groter aandeel krijgen in het 

stadsgewestelijke vervoer. Hierdoor kunnen bus-, tram- en metronetwerken worden 

geoptimaliseerd. Bij een gelijk minimumtarief lopen reizigers niet meer tegen grote 

prijsverschillen tussen heen- en terugreis aan wanneer zij onderweg overstappen op bus, 

tram of metro. 
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Voorstel 3: Bied abonnementen aan die geldig zijn bij zowel bus, tram en 

metro als trein 

In een samenhangend vervoersgebied met veel overstapbewegingen moeten frequente 

reizigers met één abonnement, of een aantrekkelijke combinatie van abonnementen, 

kunnen reizen met alle vervoermiddelen. Regionale abonnementen (bijvoorbeeld zone -

abonnementen voor de bus) moeten dus ook geldig worden in de trein. Ook moeten 

trajectabonnementen voor de trein gecombineerd kunnen worden met aantrekkelijke 

abonnementen voor aansluitend regionaal vervoer.  

 

Voorstel 4: Schaf verplichte routekeuze op het spoor af  

Bij reizen met meerdere spoorvervoerders moeten reizigers die gebruikmaken van een 

eenmalige chipkaart of een trajectabonnement nu vaak vooraf hun route bepalen. Deze 

verplichte routekeuze is reizigersonvriendelijk en neemt flexibiliteit weg. Omdat 

reisplanners geen rekening houden met deze beperking, kunnen reizigers vervolgens niet 

meer blind een reisadvies volgen. Reizigers die maar met één spoorvervoerder reizen 

hebben vaak wel de keuze uit meerdere routes zonder dat zij dit merken in het tarief. 

Vervoerders kunnen de verdeling van de opbrengsten onderling regelen. De verplichte 

routekeuze moet daarom worden afgeschaft.  

 

Voorstel 5: De eerste check-in bepaalt het kortingstarief bij overstap 

tussen vervoerders 

Veel kortingsabonnementen zijn al geldig bij meerdere vervoerders. Het moet voor 

korting niet uitmaken of je overstapt van NS op Arriva of van NS op NS. Als je voor de 

spits incheckt met korting zou deze korting ook als je overstapt in de spits behouden 

moeten blijven, mits je overstapt binnen de daarvoor gestelde tijd (35 minuten). 
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1. Waarom is verandering nodig? 

Voor reiziger onverklaarbare en onacceptabele prijsverschillen 

Rover ontvangt regelmatig klachten van reizigers die niet begrijpen hoe het tarief van 

hun reis wordt bepaald. Dit betreft meestal tarieven voor reizen die zijn opgebouwd uit 

ritten met meerdere vervoerders. Reizigers komen vaak met voorbeelden die bewijze n 

dat hun reis te duur is in vergelijking met andere vergelijkbare reizen met het OV. Zo is 

er veel onbegrip voor het dubbel opstaptarief wanneer een reiziger overstapt van trein 

op bus. Op korte afstanden leidt dit dubbele opstaptarief in combinatie met h et hoge 

minimumtarief van NS tot grote prijsverschillen. Deze verschillen kunnen voor 

abonnementhouders oplopen tot €50 per maand (zie kader). Ook klagen reizigers die in 

de middagspits overstappen tussen een NS en Arriva-trein dat ze een deel van de reis 

geen korting krijgen terwijl reizigers die op hetzelfde moment overstappen van een NS 

op een NS trein of van een Arriva trein op een Arriva trein dit nadeel niet hebben. 

Reizigers vinden dit oneerlijk.  

 

 

 

Prijsverschillen bij korte reisafstanden 

Hieronder staan ter illustratie twee voorbeelden van reizen met bus/tram/metro, met de trein 

(NS) of een overstap tussen beide, telkens voor gelijke totale reisafstand. Voorbeeld 10 km: 

Zaandam-Amsterdam Centraal, Delft-Den Haag Laan van NOI. Voorbeeld 25 km: Nijmegen 

Dukenburg-Arnhem Velperpoort, Amersfoort-Utrecht Lunetten. Bij de enkele reis is de overstap 

halverwege verondersteld. Gerekend is met een gemiddeld Bus/Tram/Metro (BTM)-km-tarief 

van €0,165. Bij de abonnementen is gerekend met een 4-ster-abonnement voor de reis geheel 

met bus/tram/metro. Bij de overstapreis is gerekend met 5 km per bus/tram/metro (2-ster-

abonnement) en 20 km met de trein. Deze prijzen zijn per maand. 
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Transparante tarieven en tariefsamenhang dragen bij aan modal shift 

De samenhang in tarieven en reisproducten (zoals abonnementen) in het Nederlandse 

openbaar vervoer is veel minder klantvriendelijk dan andere aspecten van het OV, zoals 

dienstregeling en reisinformatie. Dit gebrek aan samenhang doet afbreuk aan de 

aantrekkelijkheid van het OV. Het belemmert op diverse plaatsen bovendien een 

optimale inrichting van het OV-netwerk en een optimaal gebruik van dat netwerk door 

de reizigers. 

 

Vanuit het perspectief van de vervoerders zijn de prijsverschillen verklaarbaar, maar bij 

reizigers leidt dit tot onbegrip of zelfs tot de keuze om het OV links te laten liggen. 

Vanuit de maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwplannen, de 

bereikbaarheidsopgave voor de binnensteden en het klimaat, is juist een modal shift 

nodig van autogebruik naar meer gebruik van het openbaar vervoer. Een transparant 

tariefsysteem met een meer integraal aanbod voor het hele OV draagt daaraan bij. Een 

optimaal netwerk ontleent zijn kracht niet aan onderlinge concurrentie tussen OV-

diensten maar aan samenwerking tussen de aanbieders van OV-diensten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie tariefintegratie 

Van oudsher zijn er scheidslijnen tussen de tariefwerelden van verschillende vervoerbedrijven. 

In een ver verleden is al gebleken dat die scheidslijnen hinderlijk zijn voor veel reizigers en dat zij 

nadelig zijn voor de aantrekkelijkheid van het OV. Dit inzicht heeft al in de vorige eeuw geleid tot 

een tariefgemeenschap van spoorvervoerders, tot een nationaal tariefsysteem in het stads- en 

streekvervoer en tot lokale vormen van integratie van regionale treinen en stads- en 

streekvervoer. 

Veel van deze vormen van tariefintegratie zijn ongedaan gemaakt na invoering van de Wet 

Personenvervoer 2000 (Wp2000). De beginselen van marktwerking en decentralisatie waarop de 

Wp2000 is gestoeld, kwamen op de voorgrond te staan. De OV-chipkaart maakte het mogelijk 

om enerzijds terug te keren naar de vrijheid om verschillende tarieven en reisproducten per 

vervoerder en/of per concessie te voeren en anderzijds toch tot één landelijke drager van 

vervoerbewijzen te komen. Zo zijn in het nieuwe millennium tegelijkertijd twee stappen in 

tegengestelde richting gezet: integratie van dragers en desintegratie van tarieven. 

Toch zijn, om de meest ongewenste desintegratie-effecten tegen te gaan, bij en na de invoering 

van de OV-chipkaart afspraken gemaakt over vormen van tariefintegratie, hetzij binnen het 

regionaal vervoer, hetzij binnen het spoorvervoer, hetzij (in enkele provincies) tussen bus en 

regionale trein. Een overzicht daarvan staat in paragraaf 3. 
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Een nieuwe stap naar meer tariefsamenhang met behoud tariefvrijheid 

Rover pleit voor meer tariefsamenhang. Ons doel is het OV eenvoudiger en 

aantrekkelijker te maken door ongewenste effecten weg te nemen. De opbouw van de 

tarieven moet voor de reiziger begrijpelijk en logisch zijn.  

 

Algehele tariefintegratie is in ons op decentralisatie en marktwerking gestoelde OV -

bestel moeilijk denkbaar. Het is wel mogelijk om meer samenhang te bereiken en 

tegelijkertijd regionale tariefvrijheid te behouden. Wat daarvoor nodig is, is de 

bereidheid van de bij het OV betrokken partijen om tot gezamenlijke afspraken te 

komen. Dit is in het belang van de reiziger en een betere benutting van het OV-systeem. 

Transparantie en samenhang maakt het systeem voor bestaande en nieuwe reizigers 

duidelijker en draagt bij aan een modal shift richting het openbaar vervoer.  

Wij streven nadrukkelijk niet na dat de reizigers door deze afspraken in totaal minder 

gaan betalen voor hun gebruik van het OV waardoor de vervoerbedrijven inkomsten 

zouden mislopen. Wat wij wel nastreven is dat de grote prijsverschillen tussen het reizen 

met één vervoerder en het reizen met meerdere vervoerders over dezelfde afstand 

verdwijnen. Naar onze mening kunnen de te maken afspraken prima passen binnen de 

wettelijke kaders van decentralisatie en marktwerking, net als de reeds bestaande 

afspraken over tariefsamenhang. 
 

De tijd is rijp 

Vervoerders en concessieverleners bezinnen zich momenteel op eventuele aanpassingen 

van tariefstructuren en reisproducten. Dit gebeurt allereerst omdat gewerkt wordt aan 

nieuwe betaalwijzen die vanaf 2021 de OV-chipkaart geleidelijk zullen vervangen. De 

nieuwe technologie voor OV-betalen kan nieuwe mogelijkheden bieden voor de 

tariefopbouw. Daarnaast streven de regionale overheden naar een actualisering van het 

huidige Landelijk Tarievenkader (LTK).  

 

Het LTK is door Rijk en regionale overheden opgesteld bij de komst van de OV-chipkaart. 

Het werd wenselijk geacht, voor duidelijkheid voor de reiziger en OV-bedrijven, om 

binnen de regionale tariefvrijheid landelijke afspraken te maken over onderdelen van het 

tarievenbeleid. Deze afspraken zijn in zo min mogelijk aantal onderdelen vastgelegd1. Zo 

is er voor het stads- en streekvervoer één landelijk geldend basistarief (vaste voet) 

afgesproken. Nu gewerkt wordt aan opvolgers van de OV-chipkaart is het tijd om te 

kijken of het oorspronkelijke doel van het LTK, helderheid voor de reiziger, voldoende is 

bereikt. Rover vindt dat voor dit doel verdergaande afspraken nodig zijn.  
 

Leeswijzer 

In deze notitie belichten wij achtereenvolgens diverse vormen van tariefsamenhang 

(paragraaf 2), bestaande afspraken over tariefsamenhang (paragraaf 3) en ons voorstel 

om deze afspraken aan te passen (paragraaf 4).  

                                        
1 https://www.dova.nu/sites/default/files/convenant_landelijk_tarievenkader_2009.pdf 

https://www.dova.nu/sites/default/files/convenant_landelijk_tarievenkader_2009.pdf


 

 

 

8 

2. Vormen van tariefsamenhang 

Tariefsamenhang is een breed begrip waar diverse uitwerkingen onder kunnen vallen. De 

volgende uitwerkingen worden momenteel al in delen van Nederland concessiegrens-

overschrijdend toegepast. 

 

1: Integrale prijsberekening  

Hierbij is de tariefopbouw overal gelijk, bijvoorbeeld: een vaste voet (basistarief) plus 

een afstandsafhankelijke component (kilometertarief), al o f niet met een degressieve 

prijsopbouw, waarbij de vaste voet slechts éénmaal per reis wordt berekend – ook als er 

met verschillende vervoerders wordt gereisd. Een ander voorbeeld van gelijke 

tariefopbouw is een geografische indeling in tariefzones met een prijsstaffel die geen 

onderscheid maakt tussen het al of niet reizen met verschillende vervoerders. Binnen de 

gelijkvormige tariefstructuur is er ruimte om te variëren met het tarief 2 of de grootte van 

zones. 

 

2: Productgeldigheid over de concessiegrens heen  

Ook zonder gelijkheid in tariefopbouw, kunnen reisproducten (abonnementen en 

eenmalige reis- of kortingsrechten) worden ontworpen waarvan de reisrechten op een 

duidelijk omschreven deel van het totale netwerk gelden in meerdere concessies  of 

delen van concessies. Een voorbeeld zijn de verschillende kortingsabonnementen.  

 

3: Korting bij combinatie van reisproducten   

Er wordt korting verleend wanneer een reiziger genoodzaakt is om meerdere 

reisproducten aan te schaffen om zijn gehele OV-keten met verschillende vervoerders te 

dekken.3 Met het aanschaffen van zo’n productencombinatie in één transactie is ook het 

gemak van de reiziger gediend. 

 

Wellicht zijn met de mogelijkheden van het toekomstige OV-betaalsysteem ook nog 

andere uitwerkingen van tariefsamenhang denkbaar. Rover heeft geen uitgesproken 

voorkeur voor één bepaalde vorm. Het gaat ons er om dat ongewenste effecten voor 

reizigers op een netwerk dat door verschillende OV-aanbieders wordt bediend, 

verdwijnen. En dat de overzichtelijkheid in het aanbod en de aantrekkelijkheid van het 

OV worden vergroot. 

 

 

 

                                        
2 De consequentie van prijsvariaties in het basistarief of variaties in de toepassing van degressie op het 
kilometertarief kan wel zijn dat prijsverschillen optreden voor dezelfde reis in heen- en terugrichting. Dit is 
momenteel reeds het geval bij de integrale prijsberekening op het spoorwegnet.  

3 Een voorbeeld uit het verleden was het stads-/streekvervoersupplement voor een of meer zones bij een 
trajectabonnement voor de trein. Zie voor enkele actuele voorbeelden paragraaf 3.2. 
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3. Afspraken over tariefsamenhang 

Vervoerders zijn niet vrij om al hun tarieven te bepalen. Er gelden verschillende 

landelijke afspraken om te komen tot tariefsamenhang. Ook zijn in verschillende 

concessies afspraken over tariefsamenhang vastgelegd. In deze paragraaf staat een 

overzicht van de huidige afspraken ten aanzien van de prijsberekening en de geldigheid 

van reisproducten zoals abonnementen over concessiegrenzen heen.  

 

3.1: Prijsberekening bij reizend specificeren  

Op dit moment bestaan de hieronder genoemde afspraken over integrale  prijsberekening 

tussen verschillende concessies. In sommige gevallen zijn deze al bij de introductie van 

het ‘reizend specificeren’-tarief4 afgesproken (in het LTK), in andere gevallen zijn ze later 

ingeregeld na klachten en onder politieke druk (commissie-Meijdam) of bij aanbesteding 

van gecombineerde trein- en busconcessies. 

 

Er zijn twee hoofdtariefstructuren voor reizend specificeren:  

 

A. Het NS-tarief  

Kenmerken: een vaste voet van ongeveer €1 plus een degressief tarief per tariefeenheid5, 

met een minimum van 8 tariefeenheden. Dit leidt tot een minimumtarief van €2,406. De NS-

tariefopbouw wordt toegepast op het hoofdrailnet, de regionale treindiensten in Fryslân en 

Groningen, de regionale R-net-treindienst Gouda-Alphen aan den Rijn en op de Valleilijn. Bij 

de regionale treindiensten vindt geen afronding plaats en wijkt de prijs iets af (met 

uitzondering van R-net Gouda-Alphen aan den Rijn). 

 

B. Het regionale tarief 

Kenmerken: een landelijk in het LTK afgesproken basistarief van €0,96 plus een per 

concessie wisselend tarief per kilometer. De regionale tariefstructuur geldt op de overige 

regionale treindiensten en in alle bus, trams en metro’s. Op de stadsbus in Lelystad geldt 

een eenheidstarief ongeacht de ritafstand; dit kan ook opgevat worden als de optelsom van 

het basistarief uit het LTK plus een vast aantal kilometers. 

 

 

 

                                        
4 Bij ‘reizend specificeren’ wordt de ritprijs bepaald door in- én uitchecken. Dit is van toepassing bij reizen op 
saldo en reizen op rekening. 

5 Een tariefeenheid staat gelijk aan ongeveer een kilometer, maar heeft geen vaste lengte. Per traject is het 
aantal tariefeenheden door NS vastgesteld. Het aantal tariefeenheden op een traject kan worden aangepast. 
NS heeft in het verleden wel eens het aantal tariefeenheden op een specifiek traject aangepast met als doel 
reizen over langere afstanden via dat traject goedkoper te maken. 

6 In deze notitie wordt uitgegaan van de tarieven per 1-1-2019, voor de trein: tweede klasse. 
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Voor de prijsberekening bij overstappen gelden de volgende afspraken:  

 

Van trein op trein  

1. Bij een overstap binnen 35 minuten tussen verschillende vervoerders, wanneer de 

reiziger geen reisproduct heeft waarvoor op het moment van overstap andere 

voorwaarden gelden dan op het voorafgaande deel van de reis, geldt:  

• het basistarief wordt niet opnieuw berekend; 

• tariefdegressie (langeafstandskorting) wordt over de hele treinreis berekend. 

 

2. Bij een overstap binnen 35 minuten tussen verschillende vervoerders, wanneer de reiziger 

wel een reisproduct heeft waarvoor op het moment van overstap andere voorwaarden 

gelden dan op het voorafgaande deel van de reis (bijvoorbeeld dalurenkorting), geldt: 

• het basistarief wordt niet opnieuw berekend; 

• elk tariefdeel wordt berekend voor de dan geldende voorwaarden 

 

3. Bij een overstap binnen 35 minuten tussen dezelfde vervoerders geldt: 

• het basistarief wordt niet opnieuw berekend; 

• de voorwaarden die golden bij het eerste incheck moment zijn van toepassing op 

de hele reis 

• wanneer sprake is van tariefdegressie (langeafstandskorting) wordt deze over de 

hele treinreis berekend; 

 

Van bus/tram/metro op bus/tram/metro 

1. Bij een overstap binnen 35 minuten wordt het basistarief niet opnieuw berekend, 

ook als het een overstap tussen verschillende vervoerders betreft.  

2. De leeftijdskorting voor 4-11 jaar en 65+ wordt door alle vervoerders automatisch 

toegepast wanneer met een persoonlijke OV-chipkaart wordt gereisd. 

 

Van trein op bus/tram/metro of omgekeerd 

1. Het basistarief wordt opnieuw berekend bij een overstap tussen bus en NS-trein 

2. Het basistarief wordt niet opnieuw berekend bij een overstap tussen bus en regionale 

trein in Overijssel, Achterhoek-Rivierenland, Limburg en op/van de R-net-treindienst 

Dordrecht-Geldermalsen. Vanaf 2020 zou deze vorm van tariefsamenhang ook moeten 

gelden voor de treindiensten in Fryslân en Groningen, eveneens alleen ten opzichte van 

regionale treindiensten. 

 

 

Voor de prijsberekening bij overstappen gelden de volgende afspraken: 
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3.2: Geldigheid reisproducten over concessiegrenzen heen  

Als ‘reisproducten’ worden beschouwd: abonnementen en eenmalige reis - of 

kortingsrechten die vooraf zijn gedefinieerd. Op dit moment bestaan meerdere 

reisproducten die geldig zijn in verschillende concessies. In de meeste gevallen waar bus, 

tram of metro bij betrokken zijn, maken deze afspraken deel uit van het LTK van de 

regionale concessieverleners. Het LTK geldt in principe niet voor het vervoer per trein 

tenzij de desbetreffende concessieverlener, na overleg met de betrokken vervoerder 

heeft bepaald dat (delen van) het LTK wel geldig zijn in de regionale trein. In andere 

gevallen zijn deze afspraken ingeregeld bij aanbesteding van multimodale (trein/bus) 

concessies. 

 

Geldig in al het OV  

Een aantal reisproducten is vanuit een bepaalde behoefte op nationaal niveau 

geïnitieerd en zijn geldig in al het OV. Dit betreft het Studentenreisrecht en de 

verschillende varianten van het Holland Travel Ticket.  

 

Geldig in de trein 

1. Het door NS ontwikkelde standaard productenpalet omvat diverse abonnementen 

met recht op korting en/of vrij reizen en daarnaast een aantal eenmalige 

producten zoals enkele reis, dagkaart fiets/hond, samenreiskorting en 

keuzedagen. Doordat dit productenpalet tevens geldig is op de treindiensten van 

de regionale vervoerders, heeft dit het karakter van een nationaal 

treinassortiment gekregen. 

2. Een trajectabonnement kan ook voor een traject met meerdere vervoerders 

gekocht worden, de prijs wordt berekend als één doorgaande reis en is dus lager 

dan de optelsom van aparte trajectabonnementen. 

 

Geldig in bus/tram/metro 

1. De decentrale concessieverleners hebben in overleg met hun vervoerders een 

beperkt nationaal abonnementenpalet afgesproken dat is vastgelegd in het LTK en 

geldig is in alle bus, trams en metro’s. Dit zijn: Altijd Korting, Netabonne ment (al 

of niet in combinatie met een algemeen treinabonnement, als ‘OV Vrij’) en Budget 

Zeker (alleen voor de zakelijke grootverbruikersmarkt)  7. Deze producten worden 

door alle BTM-vervoerders verkocht. 

2. Regionale concessieverleners en vervoerders maken per concessie keuzes omtrent 

het productenpalet voor BTM. In sommige gevallen hebben naburige 

concessieverleners afspraken met elkaar gemaakt over gelijkvormigheid en 

acceptatie van bepaalde producttypen, bijvoorbeeld zone-abonnementen die 

geldig zijn over concessiegrenzen heen. 

                                        
7 Opgemerkt moet worden dat de nationaal geldige productformules – OV-jaarabonnement, Altijd Korting en 
Holland Travel Ticket – dusdanig zijn geprijsd dat zij alleen interessant zijn bij zeer intensief OV-gebruik. 
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3. Enkele regionale concessieverleners en vervoerders hebben afspraken gemaakt 

over gemeenschappelijke eenmalige reisproducten met geldigheid over 

concessiegrenzen heen, zoals losse ritten of één- of meerdaagse toeristenkaarten 

voor vrij reizen binnen een bepaald gebied. 

 

Geldig in bus/tram/metro en trein 

1. De BTM-abonnementen uit het LTK kunnen in combinatie worden gekocht met het 

overeenkomstige treinabonnement. Deze hebben dan een lagere prijs. (Voor 

Budget Zeker geldt het trajectabonnement als overeenkomstig treinabonnement).  

2. Binnen sommige multimodale concessies zijn busabonnementen ook op de tot die 

concessie behorende regionale treindiensten geldig. Of er wordt korting gegeven 

op een busabonnement in combinatie met een treinabonnement. 

3. Rond Utrecht en Almere bestaan naast de sterabonnementen voor bus en tram 

ook varianten die tevens als vrij-reizenabonnement geldig zijn op NS-treindiensten 

in de regio. 
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4. Voorstellen voor meer tariefsamenhang 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat in meerdere regio’s al vormen van integrale 

prijsberekening en/of productgeldigheid bestaan voor zowel bus als trein. Op het 

hoofdrailnet bestaan dit soort gecombineerde abonnementen voor bus en trein 

vooralsnog alleen in Utrecht en Almere. 

 

De behoefte aan een meer integrale tarieftoepassing bij het reizen met trein en 

bus/tram/metro bestaat in heel Nederland. Het implementeren van een integrale 

prijsberekening en/of productgeldigheid voor het gehele OV stelt uitdagende e isen aan 

het bestaande OV-chipkaartsysteem. De huidige toepassingen beperken zich immers 

veelal tot het spoorwegnet (met een overzichtelijk aantal stations) of tot één vervoerder 

binnen één concessie. De verplaatsing van de ritprijsberekening door de kaartlezer naar 

de backoffice van de vervoerders neemt in het nieuwe OV-betaalsysteem belangrijke 

technische hindernissen weg. Daarom is dit het moment om over aanpassingen van 

tariefregels na te denken. 

 

Meer toepassingen van integrale prijsberekening en/of productgeldigheid nemen voor de 

reiziger de extra kosten van concessiegrens-overschrijdend reizen weg. Het gevolg is dat 

de vervoerders hetzelfde bedrag aan inkomsten van de bestaande reizigerspopulatie 

kwijtraken. Daar staat tegenover dat het OV eenvoudiger en aantrekkelijker wordt en 

daarmee meer reizigers trekt. 
 

Wij stellen de volgende concrete wijzigingen voor:  

 

Voorstel 1: Geen dubbel basistarief bij een overstap binnen 35 minuten 

tussen trein en bus/tram/metro  

Het moet niet uitmaken of je onderweg overstapt en tussen welke vervoermiddelen dat 

is. De algemene regel moet worden dat reizigers tijdens één reis het basistarief slechts 

één keer moeten betalen. De tariefregels bestaan hier al voor, het dubbele basistarief 

voor overstappen tussen treinen van verschillende vervoerders is immers al afgeschaft. 

In de meeste multimodale bus-/treinconcessies passen regionale vervoerders deze regel 

ook toe bij overstappen tussen bus en regionale trein. Het dubbele basistarief bestaat 

momenteel alleen nog bij een overstap tussen NS treinen en bus/tram/metro. 

 

Door het basistarief bij een overstap tussen trein en bus/tram/metro niet dubbel in 

rekening te brengen, wordt een dergelijke reis niet duurder dan een reis over dezelfde 

afstand met één bus, met één trein, met twee bussen of met twee treinen (met 

uitzondering van verschillen in het kilometertarief).  
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Onderstaand diagram laat als voorbeeld achtereenvolgens zien wat de prijs van een 

enkele reis van 10 km is bij alléén BTM-tarief8 en alléén NS-tarief, bij een overstap tussen 

beide ‘tariefwerelden’ halverwege de reis, en wat de prijs van de enkele reis zou zijn bij 

een integrale prijsberekening zonder dubbel basistarief.  

 

 
 

 

Voorstel 2: Verlaging van het hoge minimumtarief van NS naar het 

basistarief van bus, tram en metro  

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, kan het achterwege laten van het dubbele 

basistarief tot sterk verschillende prijzen voor de heen- en terugreis leiden. Een reis 

waarbij eerst wordt gereisd met het NS-tarief en vervolgens wordt overgestapt op een 

bus, tram of metro voor het regionale tarief is veel duurder dan de terugreis. Dit is 

uiteraard onwenselijk. Oorzaak is het minimumtarief van NS dat als basistarief wordt 

gehanteerd, maar dat wel veel hoger is dan het basistarief voor bus/ tram/metro. De 

consumentenorganisaties in het Locov hebben in voorbije jaren, vanwege dit 

‘asymmetrische’ effect op de prijs van treinreizen met NS en een andere vervoerder, al 

enkele malen in adviezen aan NS gepleit voor een verlaging van dit hoge minimum tarief.  

 

Een andere reden om het hoge minimumtarief bij NS te verlagen is omdat het huidige 

hoge minimumtarief een ontmoedigend effect heeft op het gebruik van de trein op 

kortere afstanden. Deze negatieve prikkel past niet meer bij de rol die de trein oo k op 

korte afstanden moet spelen. Binnen het stadsgewestelijk vervoer zou gestreefd moeten 

worden naar een meer samenhangend netwerk van trein, metro, tram en bus.  

Idealiter wordt het minimumtarief voor de NS-treinen verlaagd tot het niveau van het 

basistarief voor bus, tram en metro. Hierdoor wordt de tariefberekening transparant 

voor alle reizigers en is er geen asymmetrisch effect meer9. Hiervoor is het nodig dat NS 

het minimum van 8 tariefeenheden loslaat en dus voor reizen t/m 8 tariefeenheden 

verschillende prijzen gaat hanteren afhankelijk van het aantal tariefeenheden.  

 

                                        
8 Gerekend is met een gemiddeld BTM-km-tarief van €0,165. 

9 Behoudens situaties waar de asymmetrie wordt veroorzaakt door verschillen in de prijsdegressie van het 
tarief. 
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Overstap zonder dubbel basistarief, NS > BTM

Effect overstap op prijs enkele reis 10 km en NS-minimumtarief t/m 8 km
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Hiermee worden ook vreemde verschillen in prijzen tussen NS en regionale 

spoorvervoerders opgeheven. Kleine verschillen in tarieven zijn logisch gezien de 

regionale tariefvrijheid. Het is echter niet aan reizigers uit te leggen dat voor een 

treinreis van Venlo naar Blerick bij Arriva € 1,36 moet worden betaald. Maar dat 

diezelfde reizigers € 2,40 kwijt zijn als zij 4 minuten later met NS reizen.  

Per saldo zullen door verlaging van het NS-minimumtarief ritten en abonnementen voor 

trajecten korter dan 8 tariefeenheden bij NS goedkoper worden. Bijvoorbeeld Haarlem -

Overveen (2 tariefeenheden) wordt dan goedkoper dan Haarlem-Zandvoort (8 

tariefeenheden). Dit is eveneens noodzakelijk aangezien  de huidige prijs voor 

automobilisten totaal niet concurrerend is.  

 

De verwachting is dat dit lagere tarief er toe zal leiden dat de trein op deze korte 

afstanden vaker zal worden gebruikt. Het OV als geheel wordt hierdoor aantrekkelijker. 

Ook wordt betere netwerkoptimalisatie mogelijk (‘visgraatsysteem’ met bussen die 

aansluiten op de treinen). 

Onderstaand diagram laat het effect zien bij de voorbeeldreis van 10 km zonder en met 

overstap. 

 

 
 

Meerdere grootstedelijke agglomeraties in andere Europese landen hebben een 

dergelijke maatregel al doorgevoerd. Vaak is zelfs gekozen voor het volledig integreren 

van de tarieven van stadsgewestelijke treindiensten en metro, tram en bus. Ook Rover is 

daar voorstander van. Maar ook als die stap in Nederland (nog) niet gezet zou worden, 

betekent een verlaging van het minimumtarief van NS tot het niveau van het basistarief 

voor bus, tram en metro al een belangrijke verbetering.  

 
 

Voorstel 3: Bied abonnementen aan die geldig zijn bij zowel bus, tram en 

metro als trein 

Vervoerders, concessieverleners en ook consumentenorganisaties zien allerlei redenen 

om na te denken over aanpassingen of vernieuwingen van het huidige 

abonnementenpalet nu er straks nieuwe OV-betaalsysteem worden geïntroduceerd. Dat 

is een studie en een discussie apart, waaraan wij graag onze bijdrage leveren. In het 

kader van deze notitie beperken wij ons tot opvattingen ten aanzien van bestaande 

abonnementsvormen, in het kader van een betere afstemming tussen trein en BTM.  
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In een samenhangend vervoersgebied met veel overstapbewegingen moeten frequente 

reizigers met één abonnement of een aantrekkelijke combinatie van abonnementen 

kunnen reizen. Daarbij stellen wij tevens de eis dat een afgekocht reisrecht in voldoende 

verschillende schaalgroottes verkrijgbaar is, zodat reizigers een maat kunnen kiezen die 

redelijk past bij hun dagelijks reispatroon. 

 

Op het spoorwegnet is dit tussen NS en regionale vervoerders goed geregeld met het 

trajectabonnement. Ook bij een aantal clusters van BTM-concessies, al of niet van 

verschillende concessieverleners, is dit het geval. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen 

goede voorbeelden van regionale abonnementen die tevens geldig zijn op de trein.  

 

Rover wil graag ook elders in Nederland abonnementen voor frequent e reizigers die 

binnen een logisch domein geldig zijn op BTM én trein. Bij de abonnementsvorm 

afgekocht reisrecht kan dit in twee richtingen worden uitgewerkt:  

 

1. OV-vrij abonnement binnen een afgebakend gebied (zone-abonnementen). 

2. Traject Vrij-abonnementen waarbij met korting een OV-vrij-abonnement voor 

voor- en/of natransport kan worden aangeschaft (zone-supplement). 

 

De eerste uitwerkingsrichting is aantrekkelijk voor reizigers die vooral binnen een regio 

reizen. De tweede richting komt tegemoet aan forenzen die een langere treinreis 

afleggen. In beide gevallen kan uit de in- en uitcheckdata exact worden opgemaakt hoe 

vaak per vervoerder is gereisd. Door deze ‘schaduw-ritprijsberekening’ kan een eerlijke 

opbrengstverdeling tussen de vervoerders tot stand komen. Dit werkt goed in de 

landsdelen die reeds zone-abonnementen kennen. 

 

Doordat de BTM-zone-abonnementen in diverse regio’s zijn afgeschaft, is er momenteel 

geen landelijke formule in het huidige productenpalet. Wij zien graag in Nederland in 

elke regio weer zowel zone-abonnementen terugkomen als zone-supplementen die met 

korting bij een Traject-Vrij-abonnement kunnen worden aangeschaft. Idealiter zijn deze 

zone-abonnementen en zone-supplementen ook geldig in alle treinen. Zolang hierover 

geen landelijke afspraken zijn verdienen bestaande regionale maatwerkoplossingen zoals 

in Groningen, Utrecht en Almere navolging. 

 

Voorstel 4:Schaf verplichte routekeuze op het spoor af  

Sinds 2014 worden reizigers in sommige gevallen verplicht om vooraf een route vast te 

leggen bij een reis die met verschillende spoorvervoerders kan worden afgelegd. Dit 

geldt zowel bij eenmalige chipkaarten (enkele reizen) als bij trajectabonnementen. De 

verplichte routekeuze moet ervoor zorgen dat vervoerders geen inkomsten mislopen 

doordat reizigers kiezen voor de duurdere route zonder daar ook voor te betalen.  
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Deze maatregel is reizigersonvriendelijk omdat dit van reizigers verwacht dat zij 

schijnbaar eerst de spoorkaart bestuderen voordat zij een kaartje kopen. Bovendien laat 

de reisplanner wel gewoon alle opties zien waarbij de reiziger zelf moet bedenken dat hij 

of zij niet van alle getoonde mogelijkheden gebruik mag maken.  

 

De verplichte routekeuze houdt ook geen rekening met het feit dat de snelste 

routekeuze soms afhankelijk is van het tijdstip. Als reizigers echter vooraf een route 

hebben gekozen, kunnen ze niet makkelijk switchen naar de andere route wanneer dit 

toch aantrekkelijker blijkt.  

 

Abonnementshouders kunnen kiezen voor de goedkoopste route of voor een vrije 

routekeuze door de duurste optie te kiezen. Deze laatste optie betekent dat deze reiziger 

meer moet betalen terwijl hij niet altijd de duurdere route zal gebruiken. Reizigers die 

geen gebruik maken van meerdere spoorvervoerders hebben op vergelijkbare trajecten 

met meerdere routes dit probleem niet. 

 

Of reizigers nu reizen met één vervoerder of met meerdere vervoerders: ze moeten altijd 

de snelste of meest directe route kunnen kiezen en daarbij niet gehinderd worden door 

verplichte routekeuzes vooraf. Vervoerders kunnen dit onderling verrekenen omdat uit 

chipkaartdata of steekproeven af te leiden is hoe de verdeling van de reizigers over de 

verschillende routes is. 

 

Voorstel 5: De eerste check-in bepaalt het kortingstarief bij overstap 

tussen vervoerders 

Als een reiziger voor de spits met korting incheckt bij NS, moet deze korting ook blijven 

gelden als hij in de spits overstapt op deze andere vervoerder  (zolang het gaat om een 

kortingsvorm die bij beide vervoerders geldig is). Zo krijgen de reizigers die overstappen 

tussen vervoerders dezelfde voordelen als reizigers die overstappen binnen het domein 

van één vervoerder. Bij de nieuwe betaalwijzen wordt het mogelijk om dit te regelen i n 

de back-office. 
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Bijlage: verschillen in tariefopbouw, 

tariefhoogte en instaptarieven 

Deze bijlage geeft inzicht in de verschillen binnen en tussen de regionale tarieven en het 

NS-tarief. 

Bij de regionale tarieven geldt overal een vaste voet (‘basistarief’) van €0,96. De km-

prijzen bus/tram/metro variëren, afgerond op hele centen 10, van €0,15 tot €0,17 in de 

vier grote steden en van €0,13 tot €0,20 daarbuiten. De km -prijzen van regionale 

treindiensten variëren van €0,18 tot €0,22.  

Het NS-tarief is in 201911 gebaseerd op, eveneens afgerond, een vaste voet van circa €1, 

plus een degressief km-tarief12 dat bij 8 km €0,18 bedraagt en vooral bij afstanden boven 

100 km duidelijk gaat dalen, naar €0,13 bij 200 km. Het tarief voor 8 km geldt oo k voor 

alle afstanden beneden 8 km; daardoor is het minimumtarief bij NS duidelijk hoger dan 

het basistarief in het regionaal vervoer.  

Onderstaande grafiek brengt de verschillen in beeld voor afstanden tot 40 km. Van de 

regionale tarieven worden alleen het laagste en hoogste tarief voor BTM en voor 

regionale treindiensten getoond om het beeld overzichtelijk te houden.  

 

 

                                        
10 In de tariefberekening wordt gewerkt met prijzen in tienden van centen. 

11 NS kan van jaar tot jaar variëren met de vaste voet, de afstandsdegressie en het minimumtarief, zolang 
het gewogen resultaat (althans voor de tweede klasse) maar binnen de tariefrestricties van de concessie 
voor het hoofdrailnet blijft. 

12 NS spreekt niet van kilometers maar van tariefeenheden, omdat op diverse trajecten met een groter of 
kleiner aantal tariefeenheden wordt gerekend dan het feitelijke aantal baankilometers. 
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De verschillende componenten van de tariefopbouw – vaste voet, km-tarief en eventueel 

minimumtarief – werken verschillend door op kortere en langere reisafstanden. Dat is 

ook de bestaansreden van deze tariefcomponenten.  

Onderstaande grafieken geven een inzicht in de verschillen binnen en tussen de 

regionale tarieven en het NS-tarief op verschillende reisafstanden. De bandbreedten 

binnen de regionale tarieven zijn in een lichtere tint aangegeven . 

 

 
 

 
 

 

 

 

Instaptarieven en correctietarieven 

De meer integrale tarieftoepassing die wij bepleiten heeft geen gevolgen voor de 

instaptarieven (‘borg’) die gelden bij reizen op saldo respectievelijk de correctietarieven 

die gelden bij reizen op rekening. Deze tarieven kunnen blijven verschillen per modaliteit 

omdat nog steeds apart wordt ingecheckt voor trein, metro, tram en bus. Het is 

overigens nog de vraag op welke wijze het nieuwe OV-betaalsysteem zal omgaan met de 

eis van een borg bij de opvolger van de huidige betaalwijzen  
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Momenteel gelden de volgende instaptarieven: 

• Bij NS is het instaptarief €20 voor een anonieme of persoonlijke OV -chipkaart 

zonder abonnement. Voor een OV-chipkaart met Dal Vrij, Weekend Vrij, Dal 

Voordeel, Altijd Voordeel, Voordeelurenabonnement of Studentenreisproduct is 

dit €10. Voor Weekend Vrij en Dal Vrij geldt dat alleen buiten de periode van 

onbeperkt reizen. Voor Altijd Vrij en Traject Vrij geldt geen instaptarief. Bij 

regionale treindiensten van andere vervoerders is het instaptarief €10. Reizen op 

saldo per trein kan alleen als het saldo voldoende is om het instaptarief te kunnen 

betalen.  

• Bij bus, tram en metro geldt een instaptarief van €4. Hierop zijn wel enkele 

uitzonderingen bij lange lijnen waar een hoger instaptarief geldt. Met een 

kaartsaldo van €0 kan echter nog wel worden ingecheckt. Deze regels liggen vast 

in het LTK. 

 

Het hoge instaptarief bij de trein houdt verband met de mogelijkheid om tussen het punt 

van in- en uitchecken lange ritten met een hoge prijs te maken. Bij bus, tram en metro is 

de maximale ritlengte veel korter. Het LTK staat wel uitzonderingen op het instaptarief 

van €4 toe op lijnen waar de ritprijs altijd of in veel gevallen hoger is dan €4. De reden 

van de lagere incheckdrempel van €0 is dat op bus- en tramhaltes meestal geen 

oplaadmogelijkheid bestaat. In het voertuig is die er soms wel.  



Reizigersvereniging Rover 
Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort                        T 033 422 04 50                  M secretariaat@rover.nl 
Utrechtseweg 59, 3818 EA Amersfoort             Bank NL23 INGB 0002 3950 21                   I www.rover.nl 

 

 

Den Haag, 21 november 2019 

 

       
Aan: Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 
Westersingel 12 
3014 GN Rotterdam 
 
CC: Adviescommissie Vervoersautoriteit 
 
Betreft: Tarievenkader OV 
 
 
Geachte leden van de bestuurscommissie, 
 
Reizigersvereniging Rover waardeert het dat u in uw position paper “Tarievenkader OV” 
de vraag stelt hoe tarieven kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig, kwalitatief 
goed en toegankelijk openbaar vervoer in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
Rover is van mening dat het hiervoor noodzakelijk is om te komen tot een betere 
afstemming van het MRDH-tariefsysteem met dat van NS. Wij doen hiervoor in 
bijgevoegde notitie “Naar meer tariefsamenhang” een aantal voorstellen. Wij vragen u 
onze voorstellen te verwerken in uw tarievenkader. 
 
Reizigers beter spreiden door verleiden 
Wij delen uw mening dat reizigers via tarieven kunnen worden verleid tot ander 
reisgedrag. Een dalkorting zal helpen om reizigers beter te spreiden. Wij vinden het 
wenselijk dat hierbij zo veel mogelijk wordt aangesloten op bestaande dalkorting 
producten op het spoor om het tarievenhuis voor reizigers overzichtelijk te houden. Wij 
roepen u daarnaast op de tarieven in de spits niet verder te laten stijgen dan de inflatie. 
De laatste jaren zijn de OV-tarieven harder gestegen dan de kosten van de auto. Een 
verdere stijging gaat in tegen de ambitie om meer mensen te stimuleren het OV te 
gebruiken in plaats van de auto en zo bij te dragen aan de leefbaarheid in de steden en 
verduurzaming van de mobiliteit. 
 
Toegankelijk OV vraagt tariefintegratie 
Wij onderschrijven uw stelling dat het tarievenhuis simpel en uitlegbaar 
moet zijn en een bijdrage moet leveren aan het vergemakkelijken van de 
totale reis. Binnen de Metropoolregio zorgen de huidige tariefsystemen 
dat er te weinig samenhang is tussen het spoornetwerk en het regionale 
OV-netwerk.  
 



 

Wij zijn overtuigd dat veel meer reizigers binnen de Metropoolregio voor het OV zullen 
kiezen als de tariefsystemen voor spoor en bus/tram/metro beter op elkaar worden 
afgestemd. Ook netwerken kunnen dan worden geoptimaliseerd. 
 
Dat betere afstemming van tariefsystemen nodig is blijkt uit de volgende voorbeelden: 
 

 Enkele reis Vrij reizen per maand 

Delft – Den Haag Laan van NOI 
 Trein 
 Tram 
 Tram + Trein (via Den Haag HS) 

 
€ 2,80 
€ 2,92 - € 3,091 
€ 4,74 

 
€ 86 
€ 85 
€ 125 

Delft - Rijswijk 
 Trein 
 Bus 

 
€ 2,40 
€ 1,87 

 
€ 73 
€ 64,772 

 
In het eerste voorbeeld is de reis tram + trein extra duur door de combinatie van het 
opnieuw betalen van het opstaptarief en het hoge minimumtarief van NS. In het tweede 
voorbeeld is de trein voor losse ritten relatief duur door het hoge minimumtarief van 
NS. Voor hetzelfde bedrag kunnen reizigers vanuit Delft ook doorreizen naar Den Haag 
HS. 
 
Onze voorstellen 
Om tot een betere afstemming van de tariefsystemen te komen hebben wij een aantal 
voorstellen uitgewerkt in bijgevoegde notitie. Wij vragen onder meer om betere 
afspraken tussen NS en regionale vervoerders, zoals abonnementen die geldig zijn in 
het hele OV, om afschaffen van het dubbel basistarief bij overstappen tussen trein en 
bus/tram/metro en om een lager minimumtarief bij NS. 
 
Wij gaan graag met u in gesprek om te zien hoe wij samen bij het Rijk en NS kunnen 
bewerkstelligen dat ook de tarieven op het spoor bijdragen aan een optimaal OV-
systeem in de Metropoolregio. Voor vragen over deze brief en de notitie kunt u contact 
opnemen met Arnold van der Heijden (voorzitter Rover Den Haag, 06-48185120) of 
Frank Visser (beleidsmedewerker Rover, 06-54654291, frank@rover.nl).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arnold van der Heijden 
Namens Rover Den Haag, Rover Rotterdam, Rover Zoetermeer en Rover Delft 
 

                                                 
1 Afhankelijk van de gekozen route. 
2 Op basis van 4 dagen per week op saldo reizen. Een 2 ster-abonnement (geldig voor reizen in 3 zones) 
is duurder. 
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