
Adviescommissie Va 23 februari 2022
Agenda

Datum 23-02-2022
Aanvang 19:00
Locatie Digitale vergadering
Voorzitter J.P. Blonk
Eindtijd 20:00

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl om de link
naar de vergadering te ontvangen.

01.00 Opening en mededelingen

20220223 1.0 Agenda AcVa 23.02.2022.docx

02.00 Speerpuntennotitie Fiets (consultatie)

U wordt gevraagd te reflecteren op de speerpuntennotitie Fiets. 

Bijlagen (2x): Agendapost (toelichting gevraagd advies) Speerpuntennotitie Fiets

20220223 2.0 Agendapost Speerpuntennotitie NTF.docx
20220223 2.0 bijlage 1. Speerpuntennotitie NTF.docx

03.00 Transitieprogramma ov en corona (informerend)

U wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het
transitieprogramma ov en corona.

04.00 Ter informatie

1



4.1. Kadernota Begroting MRDH 2023

Bijlagen (2x): agendapost en kadernota

4.2. Inhoudelijke jaarplanning 2022 Q1 versie 2

Bijlage (1x): inhoudelijke jaarplanning 2022 Q1 versie 2

20220223 4.1 Agendapost Kadernota MRDH begroting 2023.pdf
20220223 4.1 Concept Kadernota MRDH begroting 2023.pdf
20220223 4.2 Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2022 - Q1 v2.pdf

05.00 Vaststellen conceptverslag 1 en 9 december 2021

U wordt gevraagd om het conceptverslag van 1 december 2021 vast te stellen.

Als bijlagen bij het verslag van 1 december is toegevoegd:

a. Inspreektekst Platform OVHA 1 december 2021

b. Inspreektekst Nationaal Toekomstbeeld Fiets

 

Als bijlagen bij het verslag van 9 december is toegevoegd:

a. Inspreektekst Platform OVHA 9 december 2021

b. Advies AcVa inzake Nationaal Toekomstbeeld Fiets

c. Advies AcVa inzake herijkingen transitieprogramma ov en corona

d. Reactiebrief BcVa op advies AcVa inzake 2e herijkingen transitieprogramma ov en
corona

Indien uw vragen of opmerkingen over het verslag heeft, graag het verzoek deze van
tevoren door te geven via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl

20220223 5.1 Conceptverslag AcVa 1 december 2021.pdf
20220223 5.1.a. Inspreektekst Platform OVHA 1 december 2021.pdf
20220223 5.1.b. Inspreektekst Nationaal Toekomstbeeld Fiets.pdf
20220223 5.2 Conceptverslag AcVa 9 december 2021.pdf
20220223 5.2.a Inspreektekst Platform OVHA 9 december 2021.pdf
20220223 5.2.b Advies AcVa inzake NTF.pdf
20220223 5.2.d Reactiebrief BcVa op advies AcVa inzake 2e herijkingen
transitieprogramma.pdf
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20220223 5.2.c Advies AcVa inzake 2e herijkingen transitieprogramma.pdf

06.00 Rondvraag en sluiting

U kunt uw eventuele inhoudelijke vragen die u bij de rondvraag wilt stellen van tevoren
mailen aan bestuurlijkezakenva@mrdh.nl 
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 AGENDA
 

Adviescommissie Vervoersautoriteit 
Woensdag 23 februari, 19.00 – 20.00 uur

Digitale vergadering via Zoom
Vanaf 18.50 uur kunt u inloggen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl om de link naar de 
vergadering te ontvangen.

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

Vervoersautoriteit en heet de aanwezige bestuurder Wethouder Meij welkom.
• Mededeling over het proces van de Evaluatie GR. 
• Mededeling over de stand van zaken van het Nationaal Groeifonds. 
• Terugkoppeling over de ontmoetingssessies van de Strategische Agenda van januari jl. 

2. Speerpuntennotitie Fiets (consultatie) 19.15 uur
 U wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om een speerpuntennotitie te sturen aan de  
gemeenteraden 

Bijlagen (2x):
- Agendapost (toelichting gevraagd advies)
- Speerpuntennotitie Fiets

Toelichting: Op 1 december 2021 heeft u in de commissie gesproken over Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets. De adviescommissie heeft geadviseerd aan de Bestuurscommissie Va een 
speerpuntennotitie voor Fiets op te stellen, die gebruikt kan worden bij de coalitieonderhandeling 
daags na de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de hand van de reflecties van de 
adviescommissie is bijgevoegde speerpuntennotitie opgesteld en ligt nu ter consultatie voor u. Na 
bespreking in de adviescommissie zal de Bestuurscommissie Va op 9 maart de 
speerpuntennotitie vaststellen en aanbieden aan de griffies.  

Dhr. Meij, portefeuillehouder Fiets en verkeersveiligheid, is aanwezig bij de bespreking. 

3. Transitieprogramma ov en corona (informerend) 19.35 uur
U wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het transitieprogramma 
ov en corona. 

4. Ter informatie 19.45 uur

4.1. Kadernota Begroting MRDH 2023 
Bijlagen (2x): agendapost en kadernota

4.2. Inhoudelijke jaarplanning 2022 Q1 versie 2
Bijlage (1x): inhoudelijke jaarplanning 2022 Q1 versie 2
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5. Vaststellen conceptverslag 1 december 2021 en 9 december 2021 19.50 uur
U wordt gevraagd om het conceptverslag van 1 december 2021 en 9 december vast te stellen.

       Als bijlagen bij het verslag van 1 december is toegevoegd:
a. Inspreektekst Platform OVHA 1 december 2021
b. Inspreektekst Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Als bijlagen bij het verslag van 9 december is toegevoegd:
a. Inspreektekst Platform OVHA 9 december 2021
b. Advies AcVa inzake Nationaal Toekomstbeeld Fiets
c. Advies AcVa inzake herijkingen transitieprogramma ov en corona
d. Reactiebrief BcVa op advies AcVa inzake 2e herijkingen transitieprogramma ov en corona

Indien uw vragen of opmerkingen over het verslag heeft, graag het verzoek deze van tevoren door 
te geven via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl 

6. Rondvraag en sluiting 19.55 uur
U kunt uw eventuele inhoudelijke vragen die u bij de rondvraag wilt stellen van tevoren mailen 
aan bestuurlijkezakenva@mrdh.nl  

Volgende vergadering:
Woensdag 15 juni 2022 (incl. introductiebijeenkomst nieuwe leden)

19.00 – 21.00 uur

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.



Onderwerp Speerpuntennotitie Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Bestuurlijk 
trekker

Peter Meij, portefeuillehouder Fiets, Verkeersveiligheid en Railveiligheid

Gevraagd 
advies 

Instemmen met het voorstel om een speerpuntennotitie te sturen aan de 
gemeenteraden 
 

Korte inhoud 
van voorstel

In de vergadering van 1 december jl. heeft de adviescommissie Va geadviseerd om een 
speerpuntennotitie op te stellen. De Bestuurscommissie Va heeft op 9 februari jl. dit 
advies overgenomen en de bijgevoegde concepttekst opgesteld als oproep aan de 
gemeenten om na de raadsverkiezingen bij het opstellen van het nieuwe coalitieakkoord 
rekening te houden met de kansen voor cofinanciering voor fietsinvesteringen.
De BcVa legt hierbij de bijgaande concepttekst ter consultatie voor en vraagt u er mee 
in te stemmen. De bestuurscommissie zal de Speerpuntennotitie in de vergadering van 
9 maart vaststellen en daarna aan de griffies van de gemeenteraden aanbieden.

Communicatie n.v.t.
Bijlagen 1. concept Speerpuntennotitie Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 9 februari 2022

Bestuurscommissie 9 maart 2022

Zienswijzetermijn n.v.t.

Dagelijks bestuur n.v.t.

Verdere 
procedure

Algemeen bestuur n.v.t.

Adviescommissie  
Vervoersautoriteit
woensdag 23 februari 2022
agendapunt 2
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OPROEP

De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,
in vergadering bijeen op 9 maart 2022,

Constaterende dat

- Rijk en Regio tijdens de bestuurlijke overleggen MIRT van november 2020 hebben 
afgesproken tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) te komen

- Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op Hoofdlijnen, gebaseerd op de drie pijlers 
hoofdfietsroutes, fietsparkeren en fietsstimulering, inmiddels een feit is

- Er een regionale uitwerking van het NTF is gemaakt in de vorm van een Regionale 
Fietsagenda MRDH

- Middels deze Regionale Fietsagenda cofinanciering voor fietsprojecten van het Rijk 
ontvangen kan worden in de vorm van een “specifieke uitkering voor het NTF”

- Deze cofinanciering vanuit het Rijk het mogelijk maakt om de grote ambities die 
gemeenten in onze regio hebben op het gebied van fiets waar te maken

- Profiteren van cofinanciering alleen mogelijk is wanneer gemeenten zelf geld 
beschikbaar hebben om te investeren in de fiets

Overwegende dat

- Fietsgebruik geen doel op zich is, maar een oplossing is voor veel maatschappelijke 
problemen waar Nederland, en onze regio, de komende jaren tegenaan zullen lopen

- De fiets, al dan niet in combinatie met hoogwaardig OV, kan voorzien in de 
toenemende mobiliteitsbehoefte die de grootschalige woningbouwopgave in onze 
regio met zich meebrengt

- De fiets bijdraagt aan het bereikbaar en leefbaar houden van onze steden
- De (elektrische) fiets ervoor zorgt dat inwoners in landelijk gebied voorzieningen als 

winkels en scholen kunnen blijven bereiken
- Regelmatige fietsers zich fitter voelen en minder verzuimen
- Meer fietsen en minder autogebruik direct minder CO2-uitstoot opleveren en 

daarmee bijdraagt aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het nieuwe kabinet.

Roept uw gemeenteraad op
Zich voor te bereiden om in uw nieuwe meerjarenbegrotingen geld te reserveren voor 
investeringen in fietsinfrastructuur. 

Westersingel 12
Postbus 21012
3001 AA  Rotterdam

Telefoon 088 5445 100

E-mail: informatie@MRDH.nl
Internet: www.mrdh.nl

Bankrekeningnummer:
NL96 BNGH 0285 1651 43

KvK nummer:62288024



Onderwerp Kadernota MRDH begroting 2023 

Bestuurlijk 
trekker 

Portefeuillehouder Middelen van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit: 
Dhr. Varekamp 

Ter informatie  U ontvangt ter informatie de concept Kadernota 2023, ter voorbereiding op de MRDH 
begroting 2023, die zienswijzeplichtig is en die op 15 juni a.s. in de adviescommissie 
wordt behandeld.  

Korte inhoud 
van voorstel 

Waarom een kadernota MRDH begroting 2023? 
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 2023 (verder: kadernota) is deze 
bedoelde uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de begroting 2023 van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH).  
In de Kadernota staan uitgangspunten voor de MRDH begroting 2023 opgenomen voor 
onder meer strategisch kader, programma-indeling, indexering inwonerbijdrage, inhoud 
paragrafen en planning.  

Strategisch kader 
Het strategische kader wordt net als in de begroting 2022 voorlopig gevormd door de 
doelen uit de Strategische Agenda MRDH 2022. Deze doelen worden gekoppeld aan de 
begrotingsprogramma’s. De Strategische Agenda wordt momenteel geactualiseerd en 
de nieuwe agenda wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 vastgesteld. Dat 
moment komt later dan het moment waarop het algemeen bestuur de begroting 2023 
dient vast te stellen (vóór 1 augustus 2022). De begroting 2023 zal dan later, parallel 
aan de vaststelling van de nieuwe Strategische Agenda, worden gewijzigd.  

Financieel kader programma’s verkeer en openbaar vervoer: 
Kader voor overbesteding BDU-middelen bedraagt maximaal drie achtereenvolgende 
kalenderjaren. De meest recente inzichten in de meerjarenraming op basis van de 
huidige projectenportefeuille laten zien dat er meerjarig sprake is van een positief saldo. 
Dit positieve saldo is onvoldoende om alle ambities uit de Uitvoeringsagenda 
Bereikbaarheid te kunnen realiseren. De ontwikkeling van het financiële meerjarenbeeld 
BDU tot en met 2040 - als instrument ter ondersteuning bij het nemen van 
investeringsbeslissingen - moet het gesprek in de bestuurs- en adviescommissie 
Vervoersautoriteit over de keuzemogelijkheden en de financiële consequenties voor de 
lange termijn gaan faciliteren. Voorstellen die de begroting raken worden geagendeerd 
in het algemeen bestuur. 

Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer, één van de kerntaken van de MRDH, is door de COVID-19 
pandemie hard geraakt. Er is sprake van een forse daling van de reizigersinkomsten. 
Dit is financieel problematisch voor de vervoersbedrijven, omdat zij binnen de MRDH 
opbrengstverantwoordelijk zijn. Vanaf het jaar 2020 zijn daarover afspraken gemaakt 
tussen het Rijk, de decentrale overheden en de vervoerders. Deze afspraken hebben 
geleid tot een Beschikbaarheidsvergoeding. Daarmee wordt tot september 2022 een  
groot deel van de kosten van de vervoerders vergoed.  

Onderdeel van die afspraken is dat de MRDH de volledige begrote 
exploitatievergoedingen blijft uitkeren aan de vervoersbedrijven. Daarnaast is een 
Transitieprogramma OV en corona onderdeel van de afspraken. In het programma is 
een pakket aan maatregelen opgenomen dat een gedeelte van de grote financiële 
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opgave voor het openbaar vervoer op moet lossen. Vast staat dat COVID-19 een 
langjarig effect zal hebben op het OV in de MRDH. Daarom wordt het 
transitieprogramma de komende tijd meerdere malen herijkt, om zo elke keer bij te 
kunnen sturen als de situatie daar om vraagt. Dit met als doel om uiteindelijk het OV 
weer op het hoge niveau te krijgen zoals we dat voor COVID-19 gewend waren. 

Kaderbrief gemeenten 
Bij het opstellen van deze Kadernota is rekening gehouden met de vanuit de 
gemeenten ontvangen kaderbrieven aan gemeenschappelijke regelingen. Zie hiervoor 
bijlage 2 (regio Haaglanden) en bijlage 3 (regio Rotterdam-Rijnmond) in de kadernota. 
In deze brieven zijn namens de colleges van de MRDH gemeenten de financiële 
uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen opgenomen. Indien een kader 
niet haalbaar blijkt te zijn verzoeken de gemeenten om een toelichting. Afwijking van 
deze kaderbrief is aan de orde bij de start van de zienswijzeperiode van de begroting. 
Vanwege de benodigde ambtelijke doorlooptijd en tijdige aanlevering aan de 
toezichthouder (provincie Zuid-Holland) dient de start en de sluitdatum van de 
zienswijzeperiode van de MRDH begroting 2023 drie weken naar voren te worden 
gehaald. De zienswijzeperiode start op 24 maart 2022 en eindigt op 26 mei 2022. 

Indexering inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat 
Op basis van de gemeentelijke kaderstelling stijgt de inwonerbijdrage voor het 
programma Economisch Vestigingsklimaat van € 2,77 voor de begroting 2022 met 
€ 0,05 naar € 2,82 voor de begroting 2023 (1,8% stijging).  

Vanwege het stevig onder druk staan van de gemeentebegrotingen, is door meerdere 
gemeenten in de zienswijze op de begroting 2022 verzocht om voor de inwonerbijdrage 
economisch vestigingsklimaat een nullijn te hanteren. Ook is toen door een aantal 
gemeenten aangekondigd dat in de kaderbrief begroting 2023 nader op 
bezuinigingsopties zal worden ingegaan. Dit verzoek is voor gemeenten nog steeds 
actueel, getuige de beide kaderbrieven (bijlage 2 en 3 in de concept kadernota).  

In de kadernota wordt een in de kaderbrief van de regio Haaglanden voorgestelde 
besparing op het budget voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat niet 
overgenomen. Het programma Economisch Vestigingsklimaat organiseert met een 
netwerkgerichte en faciliterende aanpak op een zo licht mogelijke wijze impact voor de 
23 gemeenten. Daarbij wordt juist het extra zetje gegeven met relatief beperkt budget 
en personeel, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering van de economie en de 
verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In de afgelopen 
periode hebben veel gemeenten aangegeven de samenwerking als zeer waardevol te 
zien. Het zou daarom niet logisch zijn om structurele bezuinigingen door te voeren. De 
jaarlijkse indexering zorgt daarnaast voor een waardevast budget.  

Communicatie De kadernota wordt na vaststelling door het algemeen bestuur als bijlage meegestuurd 
aan de raden, tegelijk met het aanbieden van de ontwerp MRDH begroting 2023 voor 
een zienswijze.  

Bijlagen Concept Kadernota MRDH begroting 2023 

Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 9 februari 2022 

Verdere 
procedure 

Bestuurscommissie n.v.t. 

Zienswijzetermijn n.v.t.  

Dagelijks bestuur 21 februari 2022 
Algemeen bestuur 11 maart 2022 
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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 
2023 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH).  

2. Opzet programmabegroting 
De begroting 2023 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 2023 worden evenals in de begroting 2022 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. Deze 
programma’s worden gefinancierd uit rijksmiddelen (BDU: brede doeluitkering verkeer en 
vervoer). Het derde programma betreft de taak economisch vestigingsklimaat waarvoor een 
inwonerbijdrage wordt geheven. 
 
De beleidstoelichtingen in de begroting 2023 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 
Momenteel wordt de Strategische Agenda MRDH 2022 geactualiseerd. De planning is erop 

gericht dat het algemeen bestuur eind 2022 een geactualiseerde agenda vrijgeeft voor 

zienswijze. Vaststelling vindt dan naar verwachting in het voorjaar van 2023 plaats. Dat 

moment komt later dan het moment waarop het algemeen bestuur de begroting 2023 dient 

vast te stellen (vóór 1 augustus 2022). Het strategische kader wordt daarom voorlopig net als 

in de begroting 2022 gevormd door de dertien doelstellingen uit de huidige Strategische 

Agenda MRDH 2022. De programma-opgaven worden net als in de begroting 2022 

gekoppeld aan deze dertien doelstellingen. De begroting 2023 zal dan later, parallel aan de 

vaststelling van de nieuwe Strategische Agenda, worden gewijzigd.  

4. Financieel kader 
Voor de jaarschijf 2023 dient het in de begroting 2022 van de MRDH opgenomen meerjarig 
kader als uitgangspunt. Dit meerjarig kader wordt aangepast aan de hand van: 

• de verwachte realisatiecijfers 2021. De jaarrekening 2021 betreft een peilmoment van 
de meerjarige projecten en hieruit volgt een eventuele bijstelling van de jaarschijven 
binnen de projectbegroting; 
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• de verwachte bijstellingen 1e begrotingswijziging 2022, 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 5.1 en 5.2). 
   

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

 

5.1 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.  
 
Het openbaar vervoer, één van de kerntaken van de MRDH, is door de COVID-19 pandemie 
hard geraakt. Er is sprake van een forse daling van de reizigersinkomsten. Dit is financieel 
problematisch voor de vervoersbedrijven, omdat zij binnen de MRDH 
opbrengstverantwoordelijk zijn. Vanaf het jaar 2020 zijn daarover afspraken gemaakt tussen 
het Rijk, de decentrale overheden en de vervoerders. Deze afspraken hebben geleid tot een 
Beschikbaarheidsvergoeding. Daarmee wordt tot september 2022 een  groot deel van de 
kosten van de vervoerders vergoed.  
 
Onderdeel van die afspraken is dat de MRDH de volledige begrote exploitatievergoedingen 
blijft uitkeren aan de vervoersbedrijven. Daarnaast is een Transitieprogramma OV en corona 
onderdeel van de afspraken. In het programma is een pakket aan maatregelen opgenomen 
dat een gedeelte van de grote financiële opgave voor het openbaar vervoer op moet lossen. 
Vast staat dat COVID-19 een langjarig effect zal hebben op het OV in de MRDH. Daarom 
wordt het transitieprogramma de komende tijd meerdere malen herijkt, om zo elke keer bij te 
kunnen sturen als de situatie daar om vraagt. Dit met als doel om uiteindelijk het OV weer op 
het hoge niveau te krijgen zoals we dat voor COVID-19 gewend waren. 
Deze kadernota gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van middelen voor de 
exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de MRDH begroting 2022. 
 
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. Het bevoorschottingsritme kan hiervan afwijken. Voor de kleine 
investeringsprojecten geldt structureel een subsidieplafond van € 30 miljoen per jaar.  
 
Er mag incidenteel sprake zijn van overbesteding op de BDU middelen. 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 2023 moet dus uiterlijk in 2026 zijn 
aangezuiverd.  
 
De meest recente inzichten in de meerjarenbegroting op basis van de huidige 
projectenportefeuille (MRDH begroting 2022, MRDH begroting 2021 inclusief 2e 
begrotingswijziging en meerjarige projectbesluiten 2022 en verder van de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit najaar 2021) laten zien dat er meerjarig sprake is van 
een positief saldo van BDU-middelen: 
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Het beeld laat zien dat er beperkte investeringsruimte is. Deze investeringsruimte is echter 
onvoldoende om alle ambities uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid te kunnen realiseren. 
Naast projecten die al in de begroting zijn opgenomen, lopen er ook diverse studies naar 
nieuwe projecten. Grote projecten (> €10 mln. subsidiabele kosten) doorlopen de 
onderstaande fases: 
 
 

 

De fase waarin een project zich bevindt bepaalt waar het wordt opgenomen, ofwel in de 
begroting, ofwel in het financiële meerjarenbeeld (MJB). Een pre verkenning leidt nog niet tot 
opname in begroting of MJB. 
 
In de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 5 februari 2020 is besloten om met ingang 
van het begrotingsjaar 2021, het financiële meerjarenbeeld BDU als instrument ter 
ondersteuning bij het nemen van investeringsbeslissingen, op te nemen in de begroting van 
de MRDH. Het financiële meerjarenbeeld BDU geeft inzicht in de match tussen de 
inhoudelijke opgave en de beschikbare middelen en is daarmee 
een belangrijk instrument ter ondersteuning bij het nemen van investeringsbeslissingen. 
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Voor het financiële meerjarenbeeld BDU worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• de vastgestelde begroting MRDH dient als basis; 

• het gehanteerde prijspeil is begrotingsjaar t-1; 

• er wordt uitgegaan van gelijkblijvende BDU-inkomsten; 

• de subsidies voor de exploitatie van het openbaar vervoer blijven op een gelijk niveau 
als pre-COVID-19 rekening houdend met indexatie; 

• er worden geen reserveringen opgenomen voor risico’s met uitzondering van het 
indexeringsrisico openbaar vervoer. Omdat de MRDH risico loopt over het verschil 
tussen de indexering van het kostenniveau en het opbrengstenniveau binnen het 
openbaar vervoer wordt hiervoor jaarlijks een buffer van 2 miljoen euro 
aangehouden; 

• de toekomstige investeringsopgave is conform de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 
(UAB); 

• projecten die zich in de verkennings-, planstudie-, uitwerkings- of de realisatiefase 
bevinden worden opgenomen. 

 
Rekening houdend met de investeringsopgave geeft het financiële meerjarenbeeld het 
volgende beeld van de stand van de BDU middelen per jaareinde: 
 
 

 
 
Binnen de meerjarenbegroting (uitwerking/ realisatiefase) zijn er onder andere recentelijk de 
volgende projectbesluiten genomen welke (voor 2030) al een beslag gaan leggen op de 
investeringsmiddelen. Dit zijn: 

• het Metronet en de Randstadrail, beide onderdeel van het gebiedsprogramma Mobiliteit 
en verstedelijking (MoVe) en onderdeel van het Nationaal groeifonds. 

• de knooppunten Spijkenisse centrum en Zuidplein, R-net Ridderkerk-Rotterdam en 
Doorstroming OV (in het kader van het Transitieprogramma OV en corona). 

  
Verkenningen en planstudies die in het meerjarenbeeld zijn opgenomen betreffen:  

• de MIRT-verkenningen uit het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking, zijnde de 
Oeververbindingen regio Rotterdam en CID-Binckhorst Den Haag om van 75% naar 
100% van de bekostiging te komen ten opzichte van de eerste startbeslissing. 

• de MIRT-verkenning Oude Lijn en knopen in het kader van Metropolitaan OV en 
Verstedelijking (MOVV).  
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• dossiers die in het kader van de twee OV-ontwikkelprogramma’s regio Rotterdam en Den 
Haag worden voorbereid: knooppunten/P+R Kralingse Zoom en Meijersplein en de 
verkenning HOV Zoetermeer- Rotterdam.  

• Metropolitane fietsroutes fase 2. 
 
 
Dossiers in de pre-verkenningsfase die mogelijk tot forse investeringen leiden zijn o.a. 

• dossiers binnen de twee OV-ontwikkelprogramma’s regio Den Haag en Rotterdam: 
Leyenburgcorridor (ook wel ZuidWestland-corridor genoemd), Koningscorridor, HOV 
Westland, knooppunt Beurs, plan Toekomstvast Tramnet Rotterdam. 

• een 2e tranche knooppunten in het kader van het gebiedsprogramma MoVe en het 
programma Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV).   

• realisatie van het complete netwerk Metropolitane fietsroutes van 250 kilometer (fase 3). 

• mobiliteitstransitie en de adaptieve ontwikkelstrategie wegen in het kader van het 
gebiedsprogramma MoVe (hubs, P+R, ingrepen wegverkeer). 

 
De ontwikkeling van het MJB als instrument moet het gesprek in de bestuurs- en 
adviescommissie Vervoersautoriteit over de keuzemogelijkheden en de financiële 
consequenties voor de lange termijn gaan faciliteren. Voorstellen die de begroting raken 
worden geagendeerd in het algemeen bestuur. 

 
 
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). 

 
Voor het kunnen verstrekken van de genoemde financieringen worden ook leningen 
aangetrokken. Daarnaast kunnen er leningen worden aangetrokken om een mogelijk tijdelijk 
liquiditeitstekort te financieren. De hiermee samenhangende rentelasten en rentebaten 
(inclusief de te hanteren opslagen voor marktconformiteit) worden integraal verwerkt in de 
begroting 2023.  
 
 
Indexering programma’s verkeer en vervoer 
De BDU bijdrage van het Rijk en de daarmee samenhangende lasten worden op het 
verwachte prijspeil t-1 begroot. Dat wil zeggen dat in de Begroting 2023 (jaar t) volgens het 
verwachte prijspeil 2022 (jaar t-1) wordt begroot. In het begrotingsjaar zelf vindt via een 
begrotingswijziging de resterende prijspeilcorrectie naar het prijspeil 2023 plaats.  
 
 

5.2 Financieel kader programma Economisch Vestigingsklimaat  
 
Indexering programma Economisch vestigingsklimaat 
De indexering van de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat van prijspeil 2022 naar 
prijspeil 2023 sluit aan op het indexeringskader wat de MRDH namens de colleges van 
negen MRDH gemeenten (Haaglanden gemeenten) heeft ontvangen. De gemeente 
Zoetermeer heeft deze kaderstelling gecoördineerd en dit kader is gericht aan alle 
gemeenschappelijke regelingen in de Haagse regio. Zie hiervoor bijlage 2. De afgelopen 
jaren heeft de MRDH dit kader gevolgd.  
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De colleges van de overige 14 MRDH gemeenten (Rotterdam-Rijnmond gemeenten) sluiten 
zich voor de MRDH aan bij de tot nu toe gehanteerde indexeringsmethodiek van de 
Haaglanden gemeenten en geven geen apart indexeringskader mee aan de MRDH (zie 
bijlage 3).   
 
Vanwege het stevig onder druk staan van de gemeentebegrotingen, is door meerdere 
gemeenten in de zienswijze op de begroting 2022 verzocht om voor de inwonerbijdrage 
economisch vestigingsklimaat een nullijn te hanteren. Ook is toen door een aantal 
gemeenten aangekondigd dat in de kaderbrief begroting 2023 nader op bezuinigingsopties 
zal worden ingegaan. Deze problematiek is voor gemeenten nog steeds actueel. De 
kaderbrief van de Haaglanden gemeenten zegt het volgende hierover: “Wij verzoeken u 
daarom in uw volgende begroting aan te geven of u bereid en in de gelegenheid bent om 
besparingsmogelijkheden te formuleren. Hiermee denken wij niet alleen aan maatregelen in 
de sfeer van efficiency. Ook zijn voorstellen van uw kant die de taakuitvoering raken 
mogelijk.”  
De gemeenten binnen de regio Rotterdam-Rijnmond geven in hun kaderbrief aan dat de 
MRDH zal worden benaderd om onder meer te verkennen welke bijdrage de MRDH kan 
leveren aan de financiële uitdagingen van de gemeenten.  
 
Het programma Economisch Vestigingsklimaat organiseert met een netwerkgerichte en 
faciliterende aanpak op een zo licht mogelijk wijze impact voor de 23 gemeenten. Met een 
relatief beperkt budget en bijbehorend apparaat wordt bijgedragen aan het verbeteren van 
het economisch vestigingsklimaat in onze regio en worden de activiteiten van gemeenten en 
andere organisaties op dit terrein versterkt. Het grootste deel van het programmabudget 
Economisch Vestigingsklimaat betreft cofinanciering voor projecten in de regio, via een 
bijdrage aan gemeenten. Met dit co-financieringsbudget kunnen we gericht en snel urgente 
regionale projecten ondersteunen, Zoals bijvoorbeeld digitalisering van de economie en de 
verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.. In de afgelopen periode 
hebben veel gemeenten aangegeven de samenwerking als zeer waardevol te zien. Het 
algemeen bestuur van de MRDH is van mening dat het daarom niet logisch zou zijn om 
structurele bezuinigingen door te voeren.  
Om jaarlijks op een gelijk investeringsniveau te kunnen blijven, rekening houdend met 
prijspeilcorrecties, is een indexering nodig. 
De jaarlijkse indexering stelt de MRDH daarnaast 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. Zou de 
inwonerbijdrage niet worden geïndexeerd, dan gaan de apparaatslasten een steeds groter 
deel van de totale bestedingen voor Economisch Vestigingsklimaat uitmaken ten koste van 
de inhoudelijke activiteiten in de regio.  
 
 
Werkwijze indexeringskader MRDH gemeenten 
In voorgaande jaren is er door de gemeenten (zie bijlage 2) 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 2022 (MEV 2022) van 
september 2021 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. De eerdere 
inschattingen voor 2020, 2021 en 2022 worden geactualiseerd en betrokken bij het 
ingeschatte percentage voor 2023.   
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de indexering voor 2023 ten opzichte 
van het basisjaar 2022: 

• 0,6% voor de loonkosten en  
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• 2,3% voor de materiële kosten.  
 
Op basis van deze voorgeschreven indexering stijgt de inwonerbijdrage voor het programma 
Economisch Vestigingsklimaat van € 2,772 voor de begroting 2022 met € 0,05 naar € 2,82 
voor de begroting 2023. Dit is weergegeven in de volgende tabel: 
 

  
basistarief 2022 

(Kadernota en Begroting 
2022, € per inwoner) 

Indexering 
tarief 2023 (€ per 

inwoner)  

Salariscomponent 
(loongevoelig) 

0,79 0,6% 0,79  

materiële component (niet-
loongevoelig) 

1,98 2,3% 2,03  

  2,77 1,8%  2,82  

 
Van deze inwonerbijdrage van € 2,82 zal maximaal € 1,15 worden ingezet voor de dekking 
van apparaatslasten Economisch Vestigingsklimaat. Dit is als volgt berekend: bij de start van 
de MRDH was maximaal € 1 van de inwonerbijdrage van € 2,45 bestemd voor 
apparaatslasten (40,8%). Voor de geïndexeerde inwonerbijdrage van € 2,82 gaat het dan om 
€ 1,15 wat maximaal beschikbaar is voor apparaatslasten. In de begroting 2022 wordt op 
begrotingsbasis € 0,99 van de inwonerbijdrage ingezet voor apparaatslasten. 
 
In de bijlage is een overzicht van de inwonerbijdrage per gemeente voor het begrotingsjaar 
2023 opgenomen. 

5. Begrotingsparagrafen 
De volgende paragrafen maken deel uit van de begroting 2023: 
  

• Paragraaf 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 2023 - 
conform de 2e begrotingswijziging 2021 - 89,6 fte.  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 (inclusief secretaris-algemeen 
directeur) en de overige bedrijfsvoeringskosten bedraagt de verdeelsleutel 20% 
inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat en 80% BDU. Deze verdeling is gebaseerd 
op het relatieve formatiebudget van de afdeling Economisch Vestigingsklimaat ten opzichte 
van het formatiebudget van de afdelingen Verkeer en Openbaar vervoer.  
 
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 eigen Cao, die de Cao gemeenten volgt (inclusief 
uitzonderingen gemeente Rotterdam). 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.  
 

• Paragraaf Financiering 
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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. 
 

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

• Paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s 
De in de begroting 2022 onderkende risico’s en bijbehorende weerstandscapaciteit vormen 
het uitgangspunt voor de begroting 2023. Zoals ook verzocht in de kaderbrief van de MRDH-
gemeenten (bijlage 2) en in lijn met de begroting 2022, 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):  
 
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 2023 met uitzondering van de 
kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit, aangezien die voor de MRDH niet 
relevant zijn.  
  

• Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
De MRDH bezit een aantal kapitaalgoederen. Het betreft oplaadapparatuur voor OV-
chipkaarten, rechten van opstal, en abri’s. Daarnaast heeft de MRDH geïnvesteerd in 
huisvesting, meubilair en ICT faciliteiten. Tenminste de beleidsuitgangspunten rondom 
activering en afschrijving zijn onderdeel van deze paragraaf. Daarnaast worden eventuele 
nieuwe investeringsbudgetten in deze paragraaf opgenomen. 

6. Indicatoren 
De vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren voor het taakveld bestuur/ bedrijfsvoering 
worden opgenomen in de begroting 2023. Dat zijn de indicatoren over formatie, bezetting, 
apparaatskosten, externe inhuur en overhead. 

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, naar rato van inwoneraantal.   
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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 
(staatssteunregelgeving) 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. 
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. Gemiddeld bedraagt de marktconformiteitsopslag ongeveer € 7 miljoen 
per jaar. De MRDH dient er rekening mee te houden dat van dit bedrag jaarlijks 25% 
vennootschapsbelasting moet worden betaald. Tot het moment van een definitieve uitspraak 
(eventueel na een procedure bij de belastingrechter) leidt een eventuele belastingaanslag 
nog niet tot lasten voor de MRDH. Als de MRDH uiteindelijk niet in het gelijk wordt gesteld, 
betekent dit dat het opbouwen van de benodigde risicoreserve financieringen ongeveer een 
jaar langer duurt omdat de aanslagen vanaf 2016 ten laste van de opgebouwde reserve 
zullen worden gebracht (ondergrens risicoreserve wordt in 2022 bereikt in plaats van in 
2021) en dat na deze periode structureel € 1,75 miljoen minder beschikbaar is voor de 
verkeer- en vervoeropgave in onze regio. In de begroting zal een actuele stand van zaken op 
dit dossier worden opgenomen. 

9. Planning begroting 2023 
De bestuurlijke behandeling van de begroting 2023 in 2022 is als volgt: 
 

Bestuurscommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat 9-mrt 

Dagelijks bestuur - vrijgeven voor zienswijze 23-mrt 

Start zienswijzeperiode 24-mrt 

Einde zienswijzeperiode 26-mei 

Adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat 15-jun 

Dagelijks bestuur - behandeling zienswijzen 20-jun 

Algemeen bestuur - vaststellen begroting en nota van beantwoording bij zienswijzen 8-jul 

 
Toelichting op de planning: 
 
De begroting 2023 wordt 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 

 
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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doorlooptijd en tijdige aanlevering aan de toezichthouder (provincie Zuid-Holland) wordt de 
start en de sluitdatum van de zienswijzeperiode zoals gebruikelijk drie weken vervroegd. De 
zienswijze start daarom op 24 maart 2022. 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 de begroting 2023 in principe 19 mei 2022 (acht 
weken conform het gestelde in de Wet gemeenschappelijke regelingen). Net als voor de 
begroting 2022 wordt de zienswijzeperiode met een week verlengd (einde zienswijze 26 mei 
2022) 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 19 mei 2022) van hun ontwerpzienswijze op de hoogte te 
stellen.  
 
Na de zienswijzeperiode zal behandeling plaatsvinden door de adviescommissies 
Vervoersautoriteit en Economisch vestigingsklimaat (beiden op 15 juni 2022). Tijdens deze 
behandeling worden de adviescommissies meegenomen in de ‘rode draad’ van de 
ontvangen zienswijzen.   
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10. Besluit 
 
 
De Kadernota MRDH begroting 2023 vast te stellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur  
van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 11 maart 2022, 
 

 

de secretaris,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

Christel Mourik    Jan van Zanen   
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Bijlage 1: Inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat per 
gemeente 
 

Alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag betalen in 2023 een bijdrage in het kader van het versterken van het 

Economisch Vestigingsklimaat. 

 

Gemeente 
Aantal inwoners 

november 2021 (*) 
Bijdrage per 

inwoner 

Totaal 
inwonerbijdrage  

2023 

Albrandswaard  25.929 2,82 73.120 

Barendrecht  48.772 2,82 137.537 

Brielle**  17.701 2,82 49.917 

Capelle aan den IJssel  67.141 2,82 189.338 

Delft  104.550 2,82 294.831 

Den Haag  553.277 2,82 1.560.241 

Hellevoetsluis**  40.537 2,82 114.314 

Krimpen aan den IJssel  29.407 2,82 82.928 

Lansingerland  64.096 2,82 180.751 

Leidschendam-Voorburg 76.674 2,82 216.221 

Maassluis  33.936 2,82 95.700 

Midden-Delfland  19.525 2,82 55.061 

Nissewaard 86.261 2,82 243.256 

Pijnacker-Nootdorp 56.465 2,82 159.231 

Ridderkerk  47.108 2,82 132.845 

Rijswijk  56.862 2,82 160.351 

Rotterdam  655.418 2,82 1.848.279 

Schiedam 79.764 2,82 224.934 

Vlaardingen  74.198 2,82 209.238 

Wassenaar  27.064 2,82 76.320 

Westland  112.587 2,82 317.495 

Westvoorne**  14.958 2,82 42.182 

Zoetermeer  125.638 2,82 354.299 

Totaal  2.417.868   6.818.388  

 
(*) bron: CBS StatLine 11-1-2022, voorlopige aantallen inwoners per 30 november 2021. Wordt in de begroting 

2023 nog aangepast naar voorlopige aantallen per 1-1-2022. 

(**) naar verwachting gaan de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne met ingang van 1 januari 2023 

fuseren. Per die datum ontstaat dan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. 
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Bijlage 2: Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen 
regio Haaglanden 
  



GESCAND
gemeente

Zoetermeer DD- -6DEC 202iWï 
II zg#J

> Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer Bezoekadres
Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer 

Aan het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Postbus 21012 Postadres
3001 AA Rotterdam

Telefoon 14 079
www.zoetermeer.nl

Datum
30 november 2021

Onderwerp: Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen Uw kenmerk

Ons kenmerk 
0637751791

Bijlagen

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de Kaderbrief begroting 2023 van de gemeenten in de regio
Haaglanden, waarin de (financiële) uitgangspunten voor de gemeenschappelijke 
regelingen (GR-en) zijn opgenomen. Deze kaderbrief ontvangen de besturen van GR-en 
elk jaar voorafgaand aan een nieuwe begrotingscyclus. De kaderbrief richt zich op de 
financieel-technische en beheersmatige randvoorwaarden bij de begroting en
verantwoording en procesafspraken. De beleidsmatige kaderstelling binnen de GR is de
bevoegdheid van de bestuurders en niet opgenomen in deze brief.

Doel van deze Kaderbrief is een eenduidige benadering vanuit de deelnemende 
gemeenten van de begroting 2023 van GR-en. Deze brief gaat nader in op:

1. Mogelijke besparingen
2. Indexering
3. Risico's en weerstandscapaciteit
4. Maatschappelijk verantwoorde inkoop
5. Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens
6. Tijdige afstemming, ook tussentijds

De kaders betrekt u bij de opstelling van uw begroting voor 2023 en de meerjarenraming
2024-2026. Als u van mening bent dat een kader niet haalbaar is, wordt u verzocht dit te 
bespreken in de bestuursvergadering van uw GR. Uw bestuur kan de uitkomst van de 
bespreking dan opnemen in de aanbiedingsbrief bij de begroting naar de deelnemende 
gemeenten. Hieronder worden de uitgangspunten nader toegelicht.

1. Moqelijke besparingen

Als gevolg van een toenemend beroep op voorzieningen in zowel het sociale als fysieke 
domein staan de gemeentebegrotingen onder stevige druk. En die druk wordt nog 
vergroot door de onzekerheid over de uitkomsten van een aantal financiële dossiers in de 
financiële verhouding tussen rijk en gemeenten.

Die financiële druk voelen de GR-en vanzelfsprekend ook. En die was voor een aantal
GR-en al aanleiding om in de afgelopen jaren in één of andere vorm
bezuinigingsoperaties door te voeren of mogelijkheden daartoe voor te bereiden.



-

Uit de (concept) begrotingen van onze gemeenten komt naar voren dat de financiële 
situatie nog allesbehalve rooskleurig is. Sommige gemeenten in de regio hebben in hun 
zienswijze op de begroting 2022 al gevraagd te onderzoeken hoe in uw begroting en 
meerjarenramingen besparingen gevonden konden worden. Deze vraag is nog steeds 
actueel. Wij verzoeken u daarom in uw volgende begroting aan te geven of u bereid en in 
de gelegenheid bent om besparingsmogelijkheden te formuleren. Hiermee denken wij 
niet alleen aan maatregelen in de sfeer van efficiency. Ook zijn voorstellen van uw kant 
die de taakuitvoering raken mogelijk. Hierbij houden we oog voor de kwaliteit van de 
dienstverlening.

2. Indexering

De indexering gebeurt zoals gebruikelijk op basis van de door het Centraal Planbureau 
gepubliceerde indexcijfers. In de Macro-Economische Verkenningen (MEV) 2022 zijn ook 
de cijfers voor 2023 opgenomen, één jaar verder dan het jaar van de MEV.

In het indexcijfer voor de gemeentelijke bijdrage 2023 wordt de eerdere inschatting voor 
2020, 2021 en 2022 geactualiseerd. Deze actualisatie wordt verrekend met de eerste 
inschatting van het percentage voor 2023.

De genoemde indexcijfers geven een algemeen vertrekpunt voor de begroting van 
gemeenschappelijke regelingen in 2023 en heeft als doel een indicatie af te geven voor 
een toekomstige inflatiecompensatie. Het staat echter niet in de weg dat voor individuele 
gemeenschappelijke regelingen, in afstemming met de overige deelnemers, tot een 
andere bijstelling van de gemeentelijke bijdrage kan worden gekomen. Indien van 
toepassing vindt hierover afzonderlijke communicatie plaats op het niveau van de 
individuele gemeenschappelijke regeling.

Het cijfer dat voor het jaar 2021 gepubliceerd wordt in het CEP (Centraal Economisch 
Plan) van maart 2022 (jaar t+1) wordt als definitief cijfer aangenomen. Tot die tijd blijven 
de inschattingen verrekend worden in de gepresenteerde indexatiecijfers. Het cijfer voor 
2020 is nu definitief vastgesteld op basis van het CEP 2021.

De GR heeft bij de begroting 2022 de opbouw van de deelnemersbijdrage ingedeeld naar 
het loongevoelige en het materiële gedeelte. Deze verdeling geldt voor de jaren 2022 tot 
en met 2025. Voor de begroting 2026 zal deze verdeling weer voor 4 jaar worden 
geactualiseerd.

In onderstaand overzicht zijn de indexatiecijfers voor de bepaling van de gemeentelijke 
bijdrage opgenomen.
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Index gemeentelijke bijdrage 2023 Cpi
MEV 2021 MEV 2022 Verschil

2020 1,50 1,30 -0,20
2021 1,50 1,90 0,40
2022 1,60 1,80 0,20
2023 1,90 1JJ0

2,30

Index gemeentelijke bijdrage 2023 lonen
MEV 2021 MEV 2022 Verschil

2020 4,60 1,60 -3,00
2021 0,60 0,50 -0,10
2022 1,30 3,10 1,80
2023 1,90 190

0,60

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 vermeerdert ten opzichte van het basisjaar 2021 
met:

1. 2,3% voor de materiële kosten volgens de nationale consumentenprijsindex 
(CPI), (bijlage 09 MEV 2022). Dit cijfer is een inschatting voor het jaar 2023 
(1,9%)en een verrekening van de inschatting 2020, 2021 en 2022 (totaal 0,4%) 
en

2. 0,6% voor de loonkosten volgens de index prijs overheidsconsumptie, beloning 
werknemers (bijlage 11 MEV 2022). Dit cijfer is een inschatting voor het jaar
2023 (1,9%) en een verrekening van de inschatting 2019, 2020 en 2021 (totaal - 
1,3%)

De GR kan ook hebben gekozen, als een bestendige gedragslijn, voor het uitgangspunt 
om het inflatiecijfer van het CEP (peildatum maart) te gebruiken en niet de MEV van 
september. Hierbij is het van belang dat er een bestendige gedragslijn wordt gevolgd. De 
gemeentelijke bijdrage wordt gebaseerd op ofwel de MEV-cijfers of van de CEP-cijfers. 
Dit betekent een ander peilmoment in het jaar, dat langjarig structureel als uitgangspunt 
wordt genomen. Na het verschijnen van het CEP in maart 2022 zullen de cijfers worden 
gecommuniceerd.

Het is mogelijk dat er een discrepantie ontstaat tussen de toegekende index van de 
gemeentelijke bijdrage en de werkelijke kostenontwikkeling van de begroting. Dit kan 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat de prijs- of loonmutatie van de kosten bij een 
GR hoger is dan de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Bij de aanbieding van de 
begroting kunnen deze verschillen worden aangegeven, met een voorstel hoe dit verschil 
wordt opgelost.
De indexering heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage aan de GR. De indexering is 
gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2022 (MEV 2022) van september 
2021.



3. Risico’s en weerstandscapaciteit

Effectief risicomanagement is een speerpunt voor de deelnemende gemeenten. 
Kwalitatieve toelichtingen op de risico’s en een transparante systematiek zijn daarvoor 
essentieel.

Het BBV schrijft voor de begroting de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing voor. Deze paragraaf bevat onder meer een overzicht van de risico’s en 
een uiteenzetting over de wijze waarop de risico’s worden beheerst. Om het risicoprofiel 
van de verbonden partij inzichtelijk te maken voor de deelnemende gemeenten, wordt het 
bestuur verzocht om naast het inventariseren van de risico’s deze ook te kwantificeren. In 
de risicoparagraaf neemt de GR alle voor de GR relevante risico’s op, nader 
gepreciseerd door kans (%) maal impact (€) te vermenigvuldigen tot een nieuw 
risicoprofiel, uitgedrukt in euro’s. Als het risicoprofiel is veranderd in vergelijking met vorig 
jaar, dient dit toegelicht te worden in de begroting (oorzaak en effecten). In de begroting 
dient ook aangegeven te worden welke maatregelen de GR gaat nemen om de 
opgenomen risico’s te beheersen.

Het risicoprofiel geeft ook aan hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn. Het 
weerstandsvermogen is gedefinieerd als de ratio van de beschikbare 
weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden die de GR heeft om onverwachte, 
niet-begrote kosten te kunnen dekken) ten opzichte van de omvang van de risico’s (het 
risicoprofiel). De norm voor deze ratio is maximaal 1,0, tenzij voor de betreffende GR 
andere regels zijn afgesproken, bijvoorbeeld in de Nota Weerstandsvermogen van de 
GR. De norm betekent dat als bij de jaarrekening de ratio groter dan 1,0 blijkt, dan dient 
in principe een terugstorting naar de deelnemende gemeenten plaats te vinden, omdat 
het aanhouden van een hogere risicobuffer dan het risicoprofiel bij de verbonden partij 
niet noodzakelijk is.

4. Maatschappelijke verantwoord inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectieve wijze van inkopen om CO2- 
uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve 
arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in 
internationale ketens. Dit is door de (rijks)overheid als beleid vastgelegd in de 
inkoopstrategie 'Inkopen met Impact’. Ook meerdere Haaglanden gemeenten en GR-en 
hebben MVI tot de hoofdzaak van hun inkoopstrategie verkozen. Wij vragen u dan ook in 
uw jaarverslag over het verslagjaar 2022 of zo mogelijk eerder al, te verantwoorden over 
de maatschappelijke impact van uw inkoopbeleid.

5. Informatiebeveiliging

De GR en gemeenten zijn informatieverwerkende en informatieproducerende 
organisaties, midden in de informatie- en netwerksamenleving. Uw en onze 
dienstverlening is afhankelijk van en vindt plaats in de vorm van informatie, waaronder 
vaak persoonsgegevens. Informatievoorziening heeft dan ook een centrale rol in de 
dienstverlening. Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens is van 
essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. En informatiebeveiliging 
biedt burgers en bedrijven ook het vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt 
omgesprongen.
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Wij verzoeken u dan ook in uw jaarverslag te rapporteren over uw informatieveiligheid, 
het verantwoord gebruik van data en Al en de bescherming van (persoons)gegevens, 
inclusief eventuele incidenten. Voor GR en gemeenten is het van belang voorbereid te 
zijn op aanvallen op de eigen informatievoorziening en haar eigen digitale weerbaarheid 
te vergroten om de dienstverlening te kunnen garanderen.

6. Tijdige afstemming, ook tussentijds

Nieuw beleid
Bij een GR kan behoefte bestaan aan beleidswijziging, nieuw beleid of nieuwe 
initiatieven. Ook (aanstaande) nieuwe wet- en regelgeving kan aanleiding zijn voor 
nieuwe beleidsvoornemens. Geadviseerd wordt deze aanzetten tot nieuw beleid tijdig te 
bespreken in uw bestuursvergadering. Zodra deze meer concrete vormen aannemen, 
worden deze opgenomen in uw beleidskader. Iedere gemeente kan er dan rekening mee 
houden bij de kaderstelling voor het komende jaar.

Omgaan met tekorten/overschotten
Gedurende de uitvoering van de begroting kunnen zich afwijkingen voordoen. Deze 
worden normaliter opgenomen in de reguliere uitvoeringsrapportages en (tussentijds) 
gemeld aan het DB van de GR. Uitgangspunt hierbij is dat exploitatietekorten in principe 
binnen de begroting van de GR worden opgevangen. Overschotten vloeien in principe 
terug naar de deelnemende gemeenten. De tussentijdse melding kan worden aangevuld 
met een voorstel voor bijsturing. Wij vragen u hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden.

Tussentijdse informatievoorziening
Niet voor elke GR geldt eenzelfde afspraak of verwachting over tussentijdse rapportages. 
Verwacht wordt dat het bestuur van de GR bij materiële beleidsmatige en/of financiële 
(verwachte) afwijkingen gedurende het jaar de deelnemende gemeenten actief 
informeert. Indien de GR de begroting wil wijzigen geldt hiervoor de gebruikelijke 
zienswijzeprocedure.

Financiële kengetallen
De kwaliteit van de begroting is medebepalend voor de kwaliteit van de jaarstukken. Het 
BBV schrijft ten aanzien van de verplichte kengetallen voor dat zorggedragen wordt voor 
“een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de 
financiële positie” (artikel 11, lid 2d) Het bestuur wordt verzocht expliciet aandacht te 
geven aan het beoordelen van de verplichte financiële kengetallen en daarbij zo nodig 
tijdig beleidsmaatregelen voor te stellen.

Tijdig inzenden van stukken
In lijn met de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gestimuleerd dat de 
begrotingscycli van de GR-en en van de deelnemende gemeenten goed op elkaar 
aansluiten. Tijdige inzending van de stukken versterkt de betrokkenheid van en sturing 
door de gemeenteraden. De raden zijn dan beter in staat om zienswijzen voor te 
bereiden en de informatie kan worden meegenomen bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota c.q. Kadernota. Voor de indiening van de ontwerpbegroting 2023 en de 
voorlopige jaarstukken 2021 (inclusief accountantsrapportage) geldt daarom een 
aanleverdatum van uiterlijk 15 april 2022.

De GR-en dienen op grond van de Wgr de uitgangspunten voor hun begroting (indicatie 
beleidsvoornemens, gemeentelijke bijdrage en prijscompensatie) uiterlijk 15 april 2022 
aan de gemeenteraden te sturen. In de praktijk worden deze uitgangspunten meteen 
opgenomen in de conceptbegroting. Een latere indiening dan 15 april 2022 is niet



wenselijk, omdat dan mogelijk gemeenten niet voldoende tijd hebben om tijdig hun 
zienswijze op de begroting in te brengen bij het bestuur van de GR. Deze zienswijzen 
bieden de gemeenten dan uiterlijk 15 juni 2022 aan de GR-en aan.

Wat betreft de jaarstukken 2021 wordt in verband met de tijdige samenstelling van de 
gemeentelijke jaarstukken de GR-en gevraagd de gemeenten de vanuit het BBV 
benodigde gegevens uiterlijk 15 februari 2022 aan te leveren (het hoeft dan dus nog niet 
de volledige jaarrekening te zijn). Het gaat onder andere om de omvang van het eigen en 
vreemd vermogen en het verwachte rekeningresultaat. De GR-en verstrekken de 
gegevens uiteraard onder voorbehoud van hun eigen accountantscontrole.

Voor nadere informatie over deze brief kunt u terecht bij de uw bekende 
contactambtenaar van een gemeente, of bij de voorzitter van het Controllersoverleg 
Haaglanden, dhr. B. Wijman van de gemeente Zoetermeer (079-3468346; e-mail: 
b.c.wijman@zoetermeer.nl).

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van de betreffende stukken en zullen ze met 
grote interesse tot ons nemen en te zijner tijd graag in de besturen met u bespreken.

Hoogachtend,
Namens de colleges van Burgemeester en Wethouders van:
Delft,
Den Haag,
Leidschendam-Voorburg,
Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp,
Rijswijk,
Wassenaar,
Westland,
Zoetermeer,

drs. J. ledema MBA
Wethouder Financiën gemeente Zoetermeer
Voorzitter overleg wethouders Financiën Haaglandengemeenten

/ /
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Bijlage 3: Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen 
regio Rotterdam-Rijnmond 
  





 

 

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2022 

Versie – 9 februari 2022 

Het voorliggende document betreft de inhoudelijke jaarplanning MRDH voor de bestuurscommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, de 
adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. In de jaarplanning zijn naast de P&C cyclus-
/zienswijzeproducten ook de (grotere) thema’s opgenomen, voor zover bekend. De inhoudelijke jaarplanning geeft aan welke onderwerpen in welk kwartaal 
behandeld worden in welke gremia (aangegeven met een X). Indien bekend is op welke datum het onderwerp bij een gremium wordt behandeld is deze 
datum ingevuld in de plannen. Daarnaast is in het overzicht aangegeven voor welke onderwerpen er een zienswijzeprocedure is voorzien. 
 
Per kwartaal wordt onderstaande planning geactualiseerd.  Deze is onder voorbehoud van de voortgang van de samenwerking met andere partijen, alsmede 
van de uiteindelijke afwegingen van de betrokken portefeuillehouder(s).  
 
Bij de onderwerpen is ook, indien bekend, de aard van het onderwerp aangegeven: 

• B = Besluitvormend 

• I  = Informerend 

• K = Koersbepalend 

• A = Adviserend 

  



Kwartaal 1 (en tot zo ver bekend kwartaal 4) 

 

Vervoersautoriteit BcVa Aard Behandeling 

ook BcEV 

Doorgeleiding 

naar AB 

 

AcVa 

 

Aard Behandeling 

ook in AcEV 

Advisering 

aan 

 

Kadernota MRDH 2023 9 feb B Ja Ja 23 feb I Ja - 

Subsidievaststellingen concessies 9 feb 

9 mrt 

B - - - - - - 

Jaarplan 2022 Zuid-Holland Bereikbaar 9 feb B - - Q2 - - - 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets - 

Speerpuntennotitie 

9 feb 

9 mrt 

B - - 23 feb B - - 

Begroting MRDH 2023 9 mrt B Ja Ja 15 juni A Ja AB 

Strategische agenda 9 mrt I Ja Ja 23 feb mededeling Ja - 

Evaluatie GR 9 mrt I Ja Ja n.t.b. I/A Ja - 

Stand van zaken HOV Maastunnel 6 april I - - - - - - 

Samenwerkingsovereenkomst 

Metropolitane fietsroute Delft – 

Rotterdam Alexander en Zoetermeer – 

Rotterdam 

6 april B  - - - - - 

Jaarrekening MRDH 2021 8 juni B Ja Ja - - - - 

1e Bestuursrapportage 8 juni B Ja, schrift. Ja - - - - 

2e Bestuursrapportage 16 nov B Ja, schrift Ja - - - - 

 

  



 

P.M Vervoersautoriteit BcVa Aard Behandeling 

ook BcEV 

Doorgeleiding 

AB 

 

AcVa 

 

Aard Behandeling 

ook in AcEV 

Advisering 

aan 

 

Deelmobiliteit Q1        

Remise n.t.b.        

Netwerk Plan Ander Tramnet n.t.b.        

Toegankelijkheid ov Q2        

Visie reisinformatie n.t.b.        

Uitvoeringsregeling Va 

Maatwerkvervoer Voorne Putten 

n.t.b.        

Investeren in de Regio Q2        

  



Economisch Vestigingsklimaat BcEV Aard Behandeling 

ook BcVa 

Doorgeleiding 

AB 

 

AcEV 

 

Aard Behandeling 

ook in AcVa 

Advisering 

aan 

 

Stand van zaken 

innovatieprogramma’s 

9 feb B - Nee - - - - 

Programma digitalisering 

vervolgaanpak en focus 2022 - 2023 

9 feb B - Nee - - - - 

Pva strategie werklocaties 9 feb B - Nee - - - - 

Zorg innovatie academie  9 feb  B - Nee -    

Werkplan EV 9 feb B - Nee -    

Kadernota 2023 9 feb B Ja Ja 23 feb I Ja - 

Begroting 2023 9 mrt B Ja Ja -    

Evaluatie presidium EV 9 mrt I Nee Nee -    

Investeren in de regio / Groeifonds 9 mrt B Ja Ja 23 feb A Ja AB 

Evaluatie GR 9 mrt I Ja Ja 23 feb I/A Ja  

Adviesaanvraag detailhandel 

Rotterdam 

9 mrt B Nee Nee -    

Impact hubs Yes!Delft 9 mrt B - - 23 feb A - BcEV 

Strategie werklocaties (update) 9 mrt B - - 23 feb A - BcEV 

Strategische agenda 9 mrt I/B Ja Ja 23 feb Mededeling Ja - 

Update campusprogramma  9 mrt I/B - - - - - - 

MRDH Jaarrekening 2021 25 mei B Ja  Ja - - - - 

1e Bestuursrapportage 8 juni 

Schrift. 

B Ja Ja - - - - 

Evaluatie City of the future 6 juli B  - 28 sep A - - 

2e Bestuursrapportage 16 nov 

Schrift 

B Ja Ja - - - - 

         

 

  



 

 

MRDH-breed Aard DB Zienswijze AB 

 

Doorgeleiding 

van BC 

Behandeling 

in BC 

(informerend) 

Advisering 

AC 

Behandeling 

in AC 

(informerend) 

Strategische agenda: fase 1 K 21 feb - 11 mrt - 9 mrt - 23 feb 

(mededeling) 

Investeren in de regio / Groeifonds B 21 feb - 11 mrt - -  - 

Evaluatie GR B 21 feb - 11 mrt - 9 mrt -  n.t.b. 

Kadernota MRDH 2023 B 21 feb - 11 mrt 9 feb - - 23 feb 

Doorschuiven restant subsidie IQ 

2020 naar 2021 

B 21 feb - 11 mrt BcEV: 8 dec - - - 

MRDH Begroting B 23 mrt 

20 juni 

22 mrt – 

24 mei 

8 juli 9 mrt - 15 juni - 

MRDH Jaarrekening B 20 juni - 8 juli BcEV: 25 mei 

BcVa: 8 juni 

- - Rekcie 23 mei 

1e Bestuursrapportage B 20 juni - 8 juli 8 juni - - - 

2e Bestuursrapportage B 30 nov - 16 dec 16 nov - - - 

Controle protocol 

accountantscontrole MRDH 

Jaarrekening 2022 

B 30 nov - 16 dec - - - - 
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CONCEPT 
VERSLAG

Adviescommissie Vervoersautoriteit  
woensdag 1 december 2021, 19.00 – 21.00 uur 

Online vergadering via Zoom 

1. Opening en mededelingen 
 De voorzitter, de heer Blonk, opent de vergadering van de Adviescommissie 

Vervoersautoriteit en heet de aanwezige bestuurder Peter Meij welkom. 
 De voorzitter geeft aan dat de vergadering opgenomen wordt t.b.v. het verslag. 
 Dhr. Neelis spreekt in voor het onderwerp Nationaal Toekomstbeeld Fiets, de  

inspreektekst is als bijlage toegevoegd bij het verslag.  
 Dhr. Van Onselen van Platform OVHA spreekt in voor het onderwerp 2e herijkingen 

transitieprogramma ov en corona. De inspreektekst is als bijlage toegevoegd bij het 
verslag.  

 De voorzitter geeft aan dat mevrouw Kiers-de Goeij benoemd is als nieuw commissielid 
van gemeente Nissewaard. Daarnaast geeft de voorzitter aan dat dhr. Van der Elst 
gestopt is als commissielid van gemeente Krimpen aan den IJssel. Op 2 december a.s. 
zal de gemeente een nieuw lid benoemen.  

 De voorzitter deelt mee dat de commissie een aangepaste vergaderplanning voor 2022 
heeft ontvangen, waarbij de vergadering van 20 april 2022 is komen te vervallen.  

2. Nationaal toekomstbeeld Fiets
De voorzitter geeft aan dat in de vergadering van 7 april de commissie kennis heeft genomen van het 
Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) op Hoofdlijnen, zoals de staatssecretaris dat op 8 maart heeft 
gepresenteerd, en daarbij adviezen hebben uitgebracht. Inmiddels wordt gewerkt aan de regionale 
uitwerking daarvan in onze Metropoolregio.  

Suggesties voor het bevorderen bestuursonderhandelingen: 
 Maak een speerpuntennotitie fiets.  
 Collegeprogramma’s worden ook ambtelijk voorbereid. Aanbevolen wordt om de ambtelijke 

contacten hier ook voor te benutten.  
 Benadruk ook de gezondheidsaspecten van fietsmobiliteit, waarmee de relatie gelegd kan 

worden met lagere kosten in het sociale domein als bijdrage in preventie.  

Suggesties voor het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten: 
 Hier ligt ook een actieve rol voor de MRDH met betrekking tot de interlokale verbindingen op 

de fietsrouten.  

Overige suggesties: 
 Pleidooi voor minder strikte regels bij het realiseren van MFR-routes (zoals breedte 

fietspaden en subsidie overdracht bij realisatie fietspad). Aanvullend wordt gesuggereerd om 
naast de classificatie eisen van MFR een extra klasse te introduceren met ‘lichtere’ eisen 
voor fietspaden om de verbinding tussen de gemeenten te stimuleren.   

 Als aandachtspunt wordt aangegeven dat de 30% financiering vanuit de gemeente een 
lastige opgave kan zijn voor gemeenten. Verzocht wordt ook of aanvullende financiering 
mogelijk is (bijvoorbeeld vanuit de provincie).  

 Belangrijk is ook de lobby naar het Rijk voor meer middelen.   
 Om het fietsgebruik te stimuleren voor woon-werkverkeer op de routes schuilplekken 

faciliteren bij slecht weer.  
 Opgeroepen wordt om in de gemeenten onderling regelgeving voor elektrische voertuigen af 

te stemmen.  
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 Aandacht voor capaciteit fietsparkeren in de binnenstad.  

De portefeuillehouder geeft op een aantal suggesties antwoord:  
 Het toezicht op fietsendiefstal is een lokale verantwoordelijkheid. Waar dat op ov-

knooppunten van de MRDH speelt geef ik uw vraag en voorstel door aan de 
portefeuillehouder duurzame mobiliteit en ketenmobiliteit.  

 De portefeuillehouder begrijpt dat geld vrijmaken lastig is. Toch is investeren in de fiets niet 
duur, voor andere modaliteiten worden geregeld ook grote bijdragen vrij gemaakt. We moeten 
beseffen dat ook de fiets dat waard is, juist omdat het aan zoveel doelen bijdraagt: niet alleen 
bereikbaarheid maar ook verstedelijking, gezondheid - denk aan toenemend overgewicht bij 
de jeugd – klimaataanpak en zeker ook verkeersveiligheid. Met verbetering van 
fietsvoorzieningen kunnen veel slachtoffers worden voorkomen. Er is geen tegenstelling 
tussen auto en fiets, integendeel. Als meer automobilisten vooral korte ritten gaan fietsen, 
dan ontlast dat ook het wegverkeer.  

 Maatwerk is mogelijk zolang het niet het beoogde kwaliteitsniveau aantast. Want de 
kwaliteitssprong is hard nodig. Er zijn nu eenmaal lastige plekken in routes. Nu al maken we 
daar uitzonderingen voor, zoals de Hellingbaan bij Lansingerland-Zoetermeer en Nieuwe 
Tolbrug over de Vliet. Zo krijgen we de tijd te om daar goede oplossingen te vinden. Het moet 
de voortgang op de rest van de route niet belemmeren. 

 De portefeuillehouder stemt in om een speerpuntennotitie te maken.  

Aan het einde van de bespreking geeft de voorzitter aan dat de adviescommissie de bestuurscommissie 
adviseert om voor de MRDH Fietsagenda een speerpuntennotitie op te stellen waarin het belang van 
fietsen tussen gemeenten wordt bepleit met het oog op de bestuurprogramma’s en de financiële 
afspraken voor de komende collegeperiode. Bij het advies zullen de suggesties als bijlagen toegevoegd 
worden. Het opgestelde advies is als bijlage bij het verslag toegevoegd. De speerpuntennotitie zal 
geagendeerd worden bij de volgende adviescommissievergadering van 23 februari a.s.  

3. 2e herijking Transitieprogramma ov en corona (informatiesessie) 
Ter voorbereiding voor de extra Adviescommissie Va op 9 december wordt een presentatie gegeven 
over de voorstellen voor de 2e herijkingen van het Transitieprogramma ov en corona. De presentatie is 
toegevoegd als bijlage van het verslag. Mw. Mourik vult hierbij aan dat er op het moment positieve 
geluiden zijn vanuit het Rijk voor eventuele verlening van de rijkssteun.  

De commissieleden van Den Haag geven aan dat in de raad twee moties zijn aangenomen, namelijk: 
transitie ov alleen na raadpleging bewoners en nieuwe test veiligheid elektrische rolstoelen in HTM 
bussen. De MRDH antwoordt dat de tramhalten nu geen onderdeel zijn van de herijking en dat het 
aan de gemeente is hoe de bewoners bij de besluitvorming te betrekken. Wat betreft de HTM-bussen 
wordt aangegeven dat gasbussen ingezet worden wegens personeelstekort. De wethouder heeft hier 
ook aandacht voor gevraagd en de MRDH is met de HTM in gesprek om te kijken hoe de hinder zo 
kort mogelijk is voor mensen met een beperking. 

4. AB-commissie (informerend) 
Mw. Mourik geeft een toelichting bij de agendapost over de achtergrond van het ontstaan van de AB-
commissie. Er wordt opgeroepen om de adviescommissies periodiek te informeren over de agenda van 
de AB-commissie. Aangegeven wordt dat de AB-commissie onderdeel is van de AB-agenda, waar een 
terugkoppeling gegeven wordt over de laatste besprekingen. Wanneer een initiatief verder uitgewerkt 
is zal het bij de bestuurscommissies en adviescommissies geagendeerd worden.   

5. Groeiagenda Zuid-Holland / Groeifonds (informerend) 
Tijdens de vorige vergadering van de AcVa zijn de leden kort bijgepraat over de stand van zaken 
Groeiagenda / Groeifonds en meer in het bijzonder over de 3e tranche van het Groeifonds. Toegezegd 
is toen dat de AcVa tijdens deze vergadering nader geïnformeerd zou worden over de oogst. Inmiddels 
is duidelijk dat diverse gemeenten later met een reactie komen. Daarom is een bespreking en een 
advisering van de AcVa nu te vroeg.  
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6. Ter informatie 
 Inhoudelijke jaarplanning 
 Vergaderplanning 2022 

De vergaderdata voor de AcVa zijn voor 2022: 
o 23 februari 2022 
o 15 juni 2022 
o 28 september 2022 
o 23 november 2022 

7. Vaststellen conceptverslag 6 oktober 2021 
De adviescommissie Va stelt het conceptverslag van 6 oktober 2021 ongewijzigd vast.  

8. Rondvraag
In de rondvraag wordt waardering uitgesproken dat de adviescommissie vroegtijdig betrokken is bij 
Nationaal Toekomstbeeld Fiets voor advisering.  

De voorzitter dankt iedereen voor zijn inzet en geeft aan dat volgende week donderdag 9 december 
een extra adviescommissie is voor het transitieprogramma ov en corona. De voorzitter sluit om 20.50 
uur de vergadering.  
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Aanwezig

Voorzitter J.P. Blonk 
Secretaris J.W. Immerzeel 

Albrandswaard Nissewaard D.G.T. van der Pols 

Barendrecht K. van Bommel Pijnacker-Nootdorp D.A. De Wolf 
P. Turion 

Brielle K. van der Hout Ridderkerk A.J. Rottier 
L. Westbroek 

Capelle E.C. Raadsen Rijswijk M. Alberts 
C.G. Sleddering 

Delft G.J.E. Valk 
M.A. Weiler 

Rotterdam I. van Wifferen 

Den Haag G.H.M. Wijsmuller 
M.T.G van Doorn 

Schiedam G.C de Vries 

Hellevoetsluis D.P. Bosgieter Vlaardingen L.W.M. Claessen 

Krimpen a/d IJssel A. van Tienhoven Wassenaar 

Lansingerland M. Muis Westland J.J Van Rossum 
J. Van Veen 

Leidschendam-
Voorburg 

J. Hendriks Westvoorne N. Groenewegen 

Maassluis J.T. de Jong Zoetermeer J.W.C.B. Schotel 

Midden-Delfland T.A. Buitelaar 
D. Langeveld 

MRDH
C. Mourik (secretaris algemeen directeur), Jan Willem Immerzeel (manager verkeer), Bart Nijhof 
(adjunct-manager OV), Esther Westerbeek (Bestuurszaken), Marjolein de Heij (Bestuurszaken), Willy 
Sweers (verkeer) 

Gasten
Peter Meij, portefeuillehouder BcVa, wethouder Ridderkerk 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Adviescommissie Va van 23 februari 2022,  

Jan Willem Immerzeel   Jan Pieter Blonk, 
Adjunct-secretaris voorzitter 



PLATFORM BETER STEDELIJK EN REGIONAAL OPENBAAR VERVOER HAAGLANDEN - OVHA -  

AAN DE LEDEN VAN DE ADVIESCOMMISSIE Va, 

Zeer geachte leden, 

Toen in maart 2021 HTM in Den Haag een flink aantal tramhalten tijdelijk wilde opheffen hebben wij 
daartegen actie ondernomen. De HTM bracht dit voorstel onder het motto dat het hier een aantal 
weinig gebruikte halten betrof. Andere halten aldus HTM liggen binnen de 500 meter.   

Wij bestrijden op grond van gevalideerde telcijfers per halte uit nov 2019, afkomstig uit een tweetal 
INNO-V rapporten, dat deze halten weinig gebruikt worden. De meeste halten tellen 600 a 1000 in- 
en uitstappers per dag in 2 richtingen.  Overigens een weinig gebruikte halte heeft een functie 
vanwege specifieke omstandigheden. Ook HTM onderschreef dit in de maartnotitie als algemeen 
uitgangspunt. 

In de oudere steeds drukker bevolkte stadsdelen is het ruimtelijk niet goed mogelijk zo maar halten 
op te heffen omdat overstapverbindingen op kruisende ov lijnen worden verbroken en de verwijzing 
van HTM dat er in binnen 500 m andere lijnen zijn totaal misplaatst is omdat deze lijnen andere 
bestemmingen hebben en zo aldus grote omwegen gemaakt moeten worden. Dit leidt tot 
reizigersverliezen. Onze Amsterdamse respondent heeft ons desgevraagd gemeld hoe problematisch 
het  project "opheffing halten in Amsterdam"  is verlopen. Overigens zijn in Den Haag al een aantal 
halten die nu onverhoopt  "tijdelijk" worden opgeheven al geschikt voor rolstoelers, mensen met 
kinderwagens, ouderen zodat hun kwaliteit sowieso achteruit gaat.  

Citaat: 

"In Amsterdam hebben de vele halte-opheffingen per saldo weinig effect op 
de rijtijden gehad. Ook bij het behalen van het tweede doel (verbetering 
toegankelijkheid) kun je vraagtekens zetten. Op zichzelf is dat doel 
natuurlijk prima: bredere, verhoogde haltes zijn beter bruikbaar voor 
iedereen maar vooral voor rolstoelers, reizigers met kinderwagens enz. Het 
probleem is dat zulke bredere en langere haltes vaak maar op weinig plekken 
inpasbaar zijn, waardoor ze weg moeten bij een kruispunt (met 
overstappers), een museum, markt enz.  

Het verminderde aantal haltes en de verslechterde ligging van haltes hebben 
een negatief effect op het gemak, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid 
van het OV (mensen met een beperking kunnen wel makkelijker de tram/bus in 
en uit, maar ze moeten een langere weg afleggen naar de dichtstbijzijnde 
halte of bij overstaphaltes". einde citaat. 

Inmiddels heeft de Haagse gemeenteraad een motie aangenomen om NIET tot tijdelijke opheffing 
van 11 halten over te gaan op 7 tramlijnen alvorens in overleg met wijkbewoners het al of niet 
opheffen en voordat eventuele alternatieven zijn besproken. (lijnen 1,2,3,6,9,11,12.). Recent In 
december nu dus is wel inspraak gepland voor de lijnen 6 en 12 maar daar is halteopheffing nu 
onaanvaardbaar aldus het oordeel van de raad. 

NB: lijn 16 vormt wel een uitzondering. Voor het Haagse Statenkwartier is een zeer uitgebreide 
inspraak geweest; voor Moerwijk/Spoorwijk een beperkte inspraak. Dus een gelijke behandeling met 
de overige zg" tijdelijk" op te heffen halten aub.  



MRDH is geen democratische gekozen instelling. Hoewel MRDH en HTM het OV in coronatijden 
enerzijds verantwoord op niveau houden is dit anderzijds met de gevoelige halteopheffingen zeker 
niet het geval. Halten zijn ook recent nog zijn na een update van de noodzaak door de Haagse 
gemeenteraad aangepast voor iedereen. Ook is de besparing onduidelijk en voorwaardelijk 
geformuleerd. Vragen onzerzijds hieromtrent zijn niet beantwoord. In Uw laatste adviescie waren de 
betrokken OV deskundigen afwezig.De summiere aanvulling in het verslag is algemeen en 
nietszeggend.  

Geachte raadsleden: dit is een klassiek voorbeeld waarin Oud VP Tjeenk Willink RvS en voormalig 
informateur in de het AD van vrijdag 26 november in een uitvoerig interview van heeft blijk gegeven 
waarin burgers zich afwenden van de overheid en niet alleen in coronatijden zoals hij terecht stelt. Hij 
noemt de daarbij  uitdijende tussenlagen, wildgroei van regels, bureaucratie en bedrijfsmatig 
denken. Ook het openbaar vervoer noemt hij als voorbeeld.

Ons verzoek aan U is met kracht voor het OV op te komen en de nutsfunctie te beschermen en te 
versterken zeker nu corona ook in 2022 helaas bestaat. Jaag reizigers niet nog sneller uit het OV. De 
tijdelijke halteopheffingen passen zeker niet in een pro OV beleid in het Haagse beleidsprogram en 
programma's van vrijwel alle partijen.   

Dank voor uw aandacht. 

Ronald van Onselen 

Platform OVHA 



 

 

Onderwerp  : Nationaal toekomstbeeld fiets - MRDH fietsagenda    

Datum   : 1 december 2021 

Spreker   : Karel Neelis 

Telefoonnummer : 06-53938076 

 

VEILIGE BUITENGEBIEDEN OV-LOCATIES. 

De MRDH houdt zich bezig met de vervoersproblematiek/mobiliteit in de regio waaronder 

de voorzieningen voor de fiets zoals routes, stallingen, stimulering etc.. Wat betreft de 

“First en Last Mile” speelt het Openbaar Vervoer (OV) met de OV-transferlocaties (stations) 

daar een belangrijke rol in. De bereikbaarheid maar ook veiligheid van deze locaties 

vraagt aandacht en de nabij gelegen parkeer mogelijkheden voor fietsen (en auto’s). Deze 

locaties zijn namelijk zgn. hotspots voor vermogensdelicten zoals fietsontvreemdingen.  

NB – Het aantal fietsontvreemdingen in Lansingerland is in 2021 nu al 150. Dat is een 

verdubbeling t.o.v. 2020.  Ca. 40% hiervan bij de OV-locaties (Metro stations Westpolder en 

Rodenrijs). Deze trend zal ook bij andere OV-locaties waarneembaar zijn. 

De buitengebieden van de OV-transferlocaties vallen onder gemeentelijk  verantwoording. 

Grote gemeenten zoals Rotterdam en Den Haag etc. hebben een professionele 

operationele afdeling zoals stadstoezicht/stadsbeheer. Bij de grote OV-stations zijn goede 

voorzieningen. Echter de  kleinere stations zijn minder bedeeld. Daarnaast hebben de  

verschillende gemeenten op dit terrein geen afgestemd beleid en hanteren verschillende 

(of geen) inzichten en oplossingen. 

Mogelijk kan de METROPOOLREGIO in het veilig fietsparkeren een sturende stimulerende 

rol nemen. 

Voorbeelden: 

De Metro-lijnen met de RET en de HTM als vervoerders van Rotterdam-Den Haag, 

Rotterdam-Hoek van Holland, Den Haag-Zoetermeer.    

  

Uiteraard hebben de eigenaren van fietsen (en auto’s) een primaire verantwoordelijkheid 

maar ook kan de inrichting van de parkeergelegenheden effect op de veiligheid hebben, 

zoals de aanwezigheid van fietskluizen of een bewaakte of bemande parkeergelegenheid. 

Ook hulpmiddelen als (publieke-private) camera’s zijn een optie.  

Mocht bij een MRDH OV-transferlocatie de criminaliteit cijfers van fietsontvreemdingen 

zodanig zijn, dat het veiligheidgevoel van de OV-gebruiker negatief wordt beïnvloed, moet 

overwogen worden of er verbeteringen mogelijk zijn.  

Camera’s voor de beveiliging van publieke eigendommen kan een optie zijn. Zondermeer 

zal hier een preventieve werking van uitgaan maar ook het proces er achter zal moeten 

worden ingericht. 

 

 



Camerabeelden kunnen 

- Live uitgekeken worden 

- Opgeslagen beelden kunnen achteraf - binnen 28 dagen conform AVG – bekeken 

worden om deze eventueel over te dragen aan opsporingsinstanties. 

OV-partijen zoals Prorail/NS, RET, HTM, Connexion etc. zetten op grote schaal 

professionele camerasystemen in ter ondersteuning voor hun bedrijfsvoering. Deze 

organisaties zouden een ondersteunende rol kunnen leveren om hun camerasysteem t.b.v. 

de buitengebieden OV-locaties (t.b.v. de gemeenten) uit te breiden. Hierdoor wordt 

uniformiteit , schaalgrote en professionaliteit nagestreefd. Het wordt beleid!     

ROL VOOR  DE METROPOOLREGIO 

Benader de OV-vervoerders in de regio en vraag of ze op het gebied van veiligheid met de 

gemeenten willen samenwerken bijvoorbeeld door hun camera voorzieningen uit te 

breiden naar de gemeentelijk buitengebieden voor de parkeergelegenheden. 

De financiering van deze mogelijk uitbreiding (CAPEX en OPEX) zal aan de desbetreffende 

gemeenten moeten worden doorberekend. Het betreft dus primair een technische 

voorziening welke regio vervoerders beschikbaar stellen op basis van afspraken.  

Het betreft het ontwikkelen van een regionale visie om met gemeenten professionele 

veilige buitengebieden OV-locaties te realiseren.  

ROL OV-PARTIJEN TEN BEHOEVE VAN GEMEENTEN 

De kleinere gemeenten bezitten onvoldoende kennis en kunde om een dergelijk camera-

infrastructuur te beheren. Bewaking is geen tijdelijke maar chronische inzet. OV-partijen 

bezitten een video management infrastructuur en hebben ervaring met continuïteit, 

beheer en onderhoud en deze kennis kan ter beschikking worden gesteld aan  gemeenten. 

Mogelijk kan eerst een werkgroep uitgangspunten opstellen.     

ROL GEMEENTEN  

De gemeenten hebben een lokale regie rol in het veiligheidsbeleid van de buitengebieden 

van OV-locaties en kunnen faciliteit inkopen bij partijen welke tevens belanghebbende zijn 

zoals de OV-vervoerders. Men kan onderling te ontwikkelen beleid afstemmen en daardoor  

het veilig fietsgebruik t.b.v. “First en Last Mile” stimuleren.      

NB – Voorbeeld – Fietsenstalling Prorail Station – Zeist-Driebergen. De fietsenstalling wordt 

daar bewaakt door camera’s – gefinancierd door de gemeente - welke onderdeel zijn van 

het landelijke PRORAIL CTOV camerasysteem/netwerk met en kleine 10.000 camera’s.   

 

Afsluiting : 

Vragen ?  

Opmerking – Aanbod om in een werkgroep deel te nemen !  
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CONCEPT
VERSLAG

Adviescommissie Vervoersautoriteit  
Donderdag 9 december 2021, 19.00 – 20.00 uur 

Online vergadering via Zoom  

1. Opening en mededelingen 
 De voorzitter, dhr. Blonk, opent de vergadering van de adviescommissie 

Vervoersautoriteit en heet de leden welkom.  
 De voorzitter geeft aan dat dhr. M. van der Meulen benoemd is als nieuw 

commissielid van de gemeente Krimpen aan den IJssel en heet hem welkom.  
 De voorzitter geeft aan dat bericht van afmelding is ontvangen van: 

o Marnix Weiler, gemeente Delft 
o Gerrit Jan Valk, gemeente Delft 
o Bertus Feelders, gemeente Schiedam 
o Karin de Vries, gemeente Schiedam,  
o Marion Gout van Sinderen, gemeente Wassenaar 
o Kevin van Bommel en Leonie Claessen aangegeven hebben de 

vergadering eerder te moeten verlaten i.v.m. raadsverplichtingen.  

Inspraak 
Dhr. Van Onselen van Platform OVHA spreekt in. De inspreektekst is als bijlage bij het 
verslag toegevoegd.  

2. Advisering 2e herijkingen transitieprogramma ov en corona
De vergadering wordt ingeleid met een korte presentatie met de hoofdlijnen van het 
voorstel van de 2e herijkingen. De presentatie is als bijlage toegevoegd bij het verslag.  

Ten aanzien van de voorgestelde tweede herijking van het regionaal Transitieprogramma 
OV en herijking adviseert de Adviescommissie als volgt: 

Algemeen 
 Ambtelijke duiding en beschrijven alternatieven (verschillende scenario’s) ontbraken. 

Daarmee lastig om goed advies te kunnen geven.  
Advies: vraag om beter onderbouwde voorstellen van vervoerders. Ook onduidelijk wat 
ons nog te wachten staat. 

 Begrip voor de overmachtsituatie die vanwege oplopend ziekteverzuim nu de 
belangrijkste aanleiding is voor de maatregelen. 

 Kijk naar mogelijkheden om door bijvoorbeeld door alleen achter instappen het 
ziekteverzuim door chauffeurs alleen achter te laten instappen. 

 Graag oog voor goede communicatie van dienstregelingwijzigingen aan reizigers: tijdig 
en goed onderbouwd. Zo concreet mogelijk (meetbaar). 

 Zou goed zijn om perspectief te bieden: wanneer mogen weer verbeteringen verwacht 
worden? 

 Pleidooi voor belang van spitsmijden: niet te snel afscheid nemen van ‘vierkante 
dienstregeling’.  

 Zorg voor helderheid bij burgers en reizigers over procedure dienstregelingwijzigingen. 
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Lokale aandachtspunten 
Naast de algemene opmerkingen heeft de Adviescommissie gewezen op een aantal lokale 
aandachtspunten:  
 Gemeenteraad Den Haag adviseert tégen opheffen van aantal door inspreker genoemde 

tramhaltes, namelijk haltes waarover nog weinig / geen communicatie met bewoners is 
geweest. Oog voor rolstoeltoegankelijkheid bij keuzes tramhaltes. Indien nodig liever 
met (verder) afgeschaalde frequenties doorrijden. 

 Oproep om te kijken naar mogelijkheden vervoer elektrische rolstoelgebruikers in 
bestaande HTM-bussen (naar aanleiding van tijdelijke inzet ander materieel buslijn 28). 

Ten slotte: dank voor betrokkenheid en effectieve ondersteuning bij opstellen advies. 

3. Rondvraag
De voorzitter geeft aan dat de Bestuurscommissie Va op woensdag 15 december het 
besluit neemt over de 2e herijkingen. De gemeenteraden en de adviescommissie zullen 
over het besluit geïnformeerd worden middels een raadsinformatiebrief van hun eigen 
gemeente. Daarnaast zal de adviescommissie een reactiebrief ontvangen op het 
gegeven advies.  

Mw. Mourik geeft aan dat dit haar laatste adviescommissie vergadering was in de rol 
van manager ov. Vanaf januari zal haar opvolger bij de vergaderingen aanwezig zijn. 
Mw. Mourik bedankt de adviescommissie voor de samenwerking de afgelopen vier jaar 
en geeft aan elkaar nog tegen te komen in haar nieuwe rol als secretaris-algemeen 
directeur. De voorzitter bedankt mw. Mourik namens de commissie ook voor de 
samenwerking en haar betrokkenheid en inzet als ov-manager.  

De voorzitter sluit de vergadering en wenst alle leden fijne feestdagen een goede 
jaarwisseling. De volgende vergadering is op 23 februari 2022.  
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PLATFORM BETER STEDELIJK EN REGIONAAL OPENBAAR VERVOER HAAGLANDEN - OVHA - 
 
AAN de leden adviescommissie MRDH, 
 
Zeer geachte leden, 
Dienstregeling HTM 
 
Helaas is het nodig de ingeperkte dienstregeling ook in 2022 voort te zetten. HTM geeft naast de 
basisdienstregeling precies aan wanneer en welke af- en opschalingen kunnen plaatsvinden. Het 
accent ligt om zo snel mogelijk op de vervoersvraag te acteren en OVHA hoopt louter op 
opschalingen. Wij waarderen deze opzet en insteek.  
 
Opheffing 13 tramhalten. 
Dat is met de tijdelijke opheffing van 13 tramhalten per 9 januari 2022, anders dan de nieuwe 
dr  zeer bepaald niet het geval. MRDH citaat:  "Voor HTM geldt eveneens dat er geen financiele 
aanleiding is voor aanvullende herijkingsmaatregelen". "Wel heeft HTM aldus MRDH "om 
vervoerskundige redenen een herijkingsvoorstel ingediend". MRDH meldde ook vorige week in Uw 
bijeenkomst op 1/12 dat dit geen onderdeel is van het transitieprogram 2e herijking.  
 
Bij vervoerskundige redenen zullen gebruikers van het OV betrokken moeten worden. In de 
voorliggende versie gaat het om 13 niet nader genoemde halten i.p.v. 18 halten in de juni notitie van 
HTM. Nadien is lijn 16 via vele typen van openbare bijeenkomsten en na ruime publiciteit zeer 
uitvoerig op vele aspecten waaronder opheffing tramhalten ingegaan en afgewogen. De 
gemeenteraad nam met een krappe meerderheid het voorstel aan met enkele opheffingen en 
samenvoeging van halten. 
En nu vanaf 1 december is voor de lijnen 6 en 12 een eerste globale orientatie gestart inclusief 
opheffing van tramhalten. Daarnaast bestaat er een verspreid restcontingent van halten waar geen 
enkele publiciteit, laat staan bijeenkomsten zijn gepland. Denk dan aan halten op de lijnen  1, 2, 3, 9, 
11. Het merendeel van deze 13 halten noteren 600 a 1000 in- en uitstappers per dag. 
 
Dit pakket is deels door de gemeenteraad zijn geaccordeerd, deels nu in bespreking en in de 
beginfase. Maar de groep van 9 "resthalten" op de lijnen 1, 2, 3, 9en 11 valt een vorm van ongelijke 
behandeling ten deel nu geen enkele informatie aan gebruikers, burgers in de betrokken wijk is 
gegeven. De status van deze halten zijn bestuurlijk wel gelijk aan de wel behandelde dan wel in 
behandeling zijnde halten.   
Dit is een vorm van wijkdiscriminatie door de ene wijk ruimtehartig inspraak te laten geven en 
andere wijken geheel niet op de hoogte te stellen. Dit betekent dat in 2022 voor de laatst bedoelde 
categorie resthalten wijkbewoners ook op de hoogte gesteld moeten zowel digitaal als schriftelijk en 
hen gelegenheid te geven voor een reactie.  Waarom wordt in 1 pennestreek nog 13 halten 
opgeheven zonder enige inspraak kan en mag niet aan de orde zijn. Denk ook aan rolstoelers , 
minder vlot ter been zijnde reizigers, enz.  
Wij geven 2 voorbeelden.  
Voorbeeld 1 
De halte Copernicusplein opheffen is vervoerskundig en verkeerstechnisch een grote fout. In de 1e 
wijkbijeenkomst deze week zijn 4 halten w.o. dit plein heel oppervlakkig en losjes bij wijze van 1e 
stap door de gemeente toegelicht met een toegezegd vervolg daarop. En nu de halte 
Copernicusplein opheffen? De kruising die HTM zonder te stoppen wil passeren (HTM juni 2021) is 
levensgevaarlijk. U kent de 6 wegdelen in 2 richtingen met onoverzichtelijk fiets- en autoverkeer. De 
Haagse raad zal zeker een stop van de tram adviseren. Waarom dan niet de dan wel aangepaste 
halte handhaven. Okay zegt HTM een korte stop maar nu geen in- en uitstaphalte meer. Een halte 
met overstap van bus 21 op tram 12 vv. voor velen uit de wijken rond 12 is de enige mogelijkheid het 



HAGA zkh te bereiken. Lijn 3 komt niet bij HAGA. Voor HTM echter geen bijzonderheid en weinig 
gebruikt. Een halte met 6 a 700 in- en uitstappers in het hart van de wijk Valkenbos heeft o.i. wel 
degelijk een strategische nutsfunctie in de opbouw van je ov-net. Je verzwakt zo ook deze lijn.  
   
Voorbeeld 2 
De lijn 2 halte Laan van Eik en Duinen is niet toegangelijk voor rolstoelers. In de boordomroep biedt 
HTM excuus aan. Maar wel wordt de aangrenzende en wel voor rolstoelers de toegankelijke 
Nieuwendamlaan opgeheven in 2022. Vindt U dat logisch? Is afstemming en wijkoverleg ook met de 
stichting Voorall niet noodzakelijk? Deze organisatie liet ons van hun steun blijken evenals anderen 
dat aantal soms net vernieuwde rolstoelhalten niet moeten worden opgeheven. HTM zegt niets 
hierover.  Nu niet in maart 2021 niet en in juni 2021 niet. MRDH evenmin.  
In het Statenkwartie zijn rode lopers uitgelegd. Maar in dit voorbeeld is geen enkel overleg of 
bekendheid hierover. In de  gemeentenberichten van den Haag is/was niets te vinden. Dit zijn 
slechts 2 voorbeelden van de 13 halten die per 9 januari tijdelijk verdwijnen. Ook en juist in de dicht 
bevolkte delen van Den Haag met een groeiende bevolking.  De nutsfunctie van het OV wordt aldus 
steeds minder serieus genomen. Ik las het boek van Tjeenk Willink over de overgereguleerde 
samenleving waarin de burger c.q ov reiziger steeds meer verdwaald in regelgevingen tal van 
managementlagen zonder democratische legitimatie. Laat het hier niet zo ver komen.    
Wij verzoeken U dringend om de tijdelijke opheffing per 9/1/2022 uit te stellen tot eind 2022 en de 
resthalten tesamen met die van lijn 12 in 2022 inspraak voor wijkbewoners en advisering door de 
gemeenteraad ordentelijk en democratisch te laten verlopen. .  
 
1. Ziekteverzuim m.n. buschauffeurs HTM vanwege corona valt op. 2.grootschalige 
wegomleidingen vragen extra personeel. 
Het HTM- ziekteverzuim valt op. Elders bij busbedrijven is ziekteverzuim niet in zo sterke mate een 
issue.  
Ik geef aan als wel een attentiepunt.  
 
Bij HTM stappen alle reizigers langs de chauffeur in voor incheck of een loskaartje te kopen in de 
betaalautomaat bij de chauffeur. Deze krijgt op een drukke lijn op zijn dagdienst wellicht wel enkele 
honderden reizigers die hem/haar op korte afstand passeren. Natuurlijk is er een transparant 
kuchscherm evenals bij EBS maar de vraag is of dit hulpmiddel in de krappe kabine en de voordeur 
voldoende is. Onze suggestie zou zijn om - wellicht tijdelijk - zolang corona duurt de instappende 
reizigers via de 2 uitstapdeuren het voertuig te laten betreden. Misschien kun je de kaartjes 
automaat in het voertuig geplaatst worden. Het is de afweging te maken tussen voordelen en 
nadelen. Voor de chauffeur is het een voordeel zeker nu i.t.t. de trambestuurder in een afgesloten 
kabine met luchtverversing zit. Er zijn meer busbedrijven waar in alle deuren kan worden in- en 
uitgestapt. Een bijkomend niet verwaarloosbaar effect is nog dat op drukke halten minder 
oponthoudontstaat door een reiziger die wat wordtelt met de automaat en de bus dan niet 
wegrijdt.  veroorzaakt voor wachtende trams en bussen die dan vertraging oplopen. 
 
HTM ziet zich nu geconfronteerd met een zeer langdurige en ingrijpende inkorting op o.a. lijn 25. De 
drukste buslijn. In dichtbevolkte buurten  w.o. Schilderswijk, Transvaal etc waar een hoog OV 
gebruik is worden 10 drukke halten niet meer aangedaan. Voor 4 halten is tram 6 enigszins een 
alternatief. HTM voorziet in 2022 nog meer wegwerkzaamheden.De gemeente en  MRDH roepen wij 
op het reizigersbelang zwaarder te laten wegen. Financieel zullen de overheden MRDH en gemeente 
HTM wat meer ruimte moeten geven. de nadelen zijn nu te groot.  
 
Dank voor uw aandacht. 
Ronald van Onselen 
 



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. 

Beste leden van de Bestuurscommissie Va,  

Op woensdagavond 1 december jl. heeft de adviescommissie gesproken over Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets met daarbij de adviesvraag hoe bevorderd kan worden dat in de 
bestuursprogramma rekening gehouden wordt met fietsprojecten en hoe bevorderd kan worden 
om in de metropoolregio gezamenlijk aan een fietsnetwerk te kunnen werken.  Bij de bespreking 
was aanwezig de portefeuillehouder dhr. Meij.  

De adviescommissie adviseert om een speerpuntennotitie Fiets op te stellen die door alle 
gemeenten gebruikt kan worden om het belang van de fiets te benaderukken bij de collegevorming 
na de verkiezingen in maart 2022. 
De adviescommissie adviseert hierbij om in ieder geval als speerpunt op te nemen fietsveiligheid 
(zowel fietsdiefstal als verkeersveiligheid) en de bekostiging van noodzakelijke fietsinfrastructuur. 
Daarnaast zijn er door de leden meerdere suggesties genoemd voor de op te stellen MRDH 
Fietsagenda  deze zijn ter kennisname toegevoegd als bijlage bij dit advies.  

Tot slot wil de adviescommissie waardering uitspreken dat de commissie vroegtijdig in het proces 
betrokken wordt om mee te denken over dit onderwerp. Graag bespreekt de adviescommissie de 
speerpuntennotitie in de volgende adviescommissievergadering van 23 februari a.s.  

Met vriendelijke groet,  

Jan Pieter Blonk 
Voorzitter Adviescommissie Vervoersautoriteit 
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Bijlage 1: suggesties AcVa voor Nationaal Toekomstbeeld Fiets 

Suggesties voor het bevorderen bestuursonderhandelingen: 
 Collegeprogramma’s worden ook ambtelijk voorbereid. Aanbevolen wordt om de ambtelijke 

contacten hier ook voor te benutten.  
 Benadruk ook de gezondheidsaspecten van fietsmobiliteit, waarmee de relatie gelegd kan 

worden met lagere kosten in het sociale domein als bijdrage in preventie.  

Suggesties voor het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten: 
 Hier ligt ook een actieve rol voor de MRDH met betrekking tot de interlokale verbindingen 

op de fietsrouten.  

Overige suggesties: 
 Pleidooi voor minder strikte regels bij het realiseren van MFR-routes (zoals breedte 

fietspaden en subsidie overdracht bij realisatie fietspad). Aanvullend wordt gesuggereerd 
om naast de classificatie eisen van MFR een extra klasse te introduceren met ‘lichtere’ 
eisen voor fietspaden om de verbinding tussen de gemeenten te stimuleren.   

 Als aandachtspunt wordt aangegeven dat de 30% financiering vanuit de gemeente een 
lastige opgave kan zijn voor gemeenten. Verzocht wordt ook of aanvullende financiering 
mogelijk is (bijvoorbeeld vanuit de provincie).  

 Belangrijk is ook de lobby naar het Rijk voor meer middelen.   
 Om het fietsgebruik te stimuleren voor woon-werkverkeer op de routes schuilplekken 

faciliteren bij slecht weer.  
 Opgeroepen wordt om in de gemeenten onderling regelgeving voor elektrische voertuigen 

af te stemmen.  
 Aandacht voor capaciteit fietsparkeren in de binnenstad.  



 

 
 
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. 

 
 
Op 10 december 2021 ontvingen we uw advies over de tweede 
herijking van het Transitieprogramma OV en corona. Onze hartelijke 
dank dat u in staat was om in een heel korte periode een doordacht 
advies uit te brengen, wat behulpzaam was voor de bestuurscommissie Vervoersautoriteit om 
vandaag een goed besluit te kunnen nemen over de herijking. 
 
De bestuurscommissie heeft vandaag de herijkingsvoorstellen conform voorstel vastgesteld. 
Hieronder reageren we graag op uw advies. 
 
In uw advies vraagt u om duiding van de voorstellen die de vervoerbedrijven hebben gedaan.  
Dat de herijkingsvoorstellen van de vervoerbedrijven ter advisering en vaststelling zijn 
voorgelegd, is omdat de conclusie is getrokken dat de voorstellen deels wenselijk en voor het 
overige (overgrote) deel noodzakelijk zijn. Terecht constateert u dat in het voorliggende 
herijkingsvoorstel de keuzemogelijkheden (en daarmee adviesmogelijkheden) beperkt zijn. Dit 
heeft twee oorzaken. In de eerste plaats is de omvang van de herijkingsmaatregelen beperkt: 
er is immers geen financiële noodzaak of mogelijkheid voor respectievelijk extra maatregelen 
dan wel het terugdraaien van eerdere maatregelen. In de tweede plaats zijn de 
herijkingsvoorstellen opgesteld in een tijdsbestek waarin vrijwel wekelijks coronamaatregelen 
worden versoepeld dan wel aangescherpt, waarin reizigersaantallen in een korte tijd fors 
wijzigen en waar ook ontwikkelingen wat betreft beschikbaarheid van personeel zich in een 
onverwacht tempo voordoen. Dat maakt dat vervoerbedrijven en MRDH in een veel kortere 
periode dan normaal ontwikkelingen moeten analyseren, voorspellingen moeten doen, 
voorstellen moeten uitwerken en keuzes moeten maken, soms ook beslissingen zonder 
alternatieven. Wij bedanken u voor het begrip dat u hierover heeft uitgesproken. Wanneer de 
situatie weer enigszins is gestabiliseerd, delen wij uw opvatting dat het goed is om in adequaat 
onderbouwde voorstellen waar mogelijk verschillende keuzemogelijkheden dan wel 
onderbouwing te bieden, langs de lijn zoals we dat ook bij eerdere voorstellen in het kader van 
het Transitieprogramma OV en corona hebben gedaan. 
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Wat betreft de suggestie om het ziekteverzuim te beperken door busreizigers alleen achterin te 
laten instappen: landelijk zijn maatregelen genomen, waaronder spatschermen, om de 
veiligheid van de chauffeurs te waarborgen, ook bij voorin-instappen. Vanwege eenduidigheid 
richting reizigers wil MRDH niet afwijken van de landelijke afspraken en maatregelen. 
Bovendien leren de ervaringen die we in 2020 hebben opgedaan dat alleen-achterin-instappen 
ten koste gaat van de sociale veiligheid (zwartrijden) en de reissnelheid. Die reissnelheid is in 
deze periode van belang om, met een krapte aan rijdend personeel, toch de (verwachte) 
vervoervraag zo goed mogelijk te kunnen bedienen. 
 
We delen uw opvatting dat niet te snel afscheid genomen moet worden van de ‘vierkante 
dienstregeling’, zowel vanuit maatschappelijk als vanuit financieel perspectief. Echter, HTM 
heeft voorstellen gedaan vanuit de constatering dat de vervoervraag (het reizigersgedrag) 
onvoldoende ‘spreiden en spitsmijden’ laat zien; daarom is meer vervoeraanbod in de 
spitsperioden nodig. Wij willen graag dat reizigers waar mogelijk hun reisgedrag aanpassen en 
dat vervoerbedrijven dit faciliteren door ook in de dalperiode een aantrekkelijk vervoerproduct 
aan te bieden. Realisatie van ‘spreiden en spitsmijden’ kan naar onze mening niet worden 
afgedwongen door in de spits onvoldoende capaciteit aan te bieden voor reizigers die blijkbaar 
toch in die periode moeten reizen. Daarom wijzen wij er op dat ‘spreiden en spitsmijden’ in de 
eerste plaats moet worden gerealiseerd door reizigers te stimuleren en in de gelegenheid te 
stellen om buiten de spits te reizen. Dit is ook een verantwoordelijkheid van gemeenten, 
scholen en werkgevers. In dat verband wijzen we u op het besluit dat het Algemeen Bestuur 
van de MRDH op 10 december 2021 heeft genomen wat betreft het faciliteren van ‘spreiden en 
spitsmijden’ door de 23 MRDH-gemeenten.  
 
De communicatie aan reizigers gebeurt, zoals bij alle dienstregelingswijzigingen, door de 
vervoerbedrijven. Naar onze mening zijn zij zich goed bewust van het belang van tijdige en 
effectieve communicatie. Desondanks zullen wij onze concessiehouders naar aanleiding van 
uw advies hier nogmaals op wijzen.  
 
Wat betreft de rol van reizigers en burgers: door de dynamiek die optreedt als gevolg van de 
coronapandemie zijn de (dienstregelings)wijzigingen forser en frequenter dan normaal. 
Daarom is in 2020 een procedure vastgesteld die afwijkt van de reguliere 
vervoerplanprocedure, met kortere advies- en beslistermijnen. In de aard verschilt deze 
procedure echter niet van de reguliere vervoerplanprocedure en doet ze evengoed recht aan 
de rol van alle stakeholders. De reizigersparticipatie is geborgd doordat het Metrocov (de 
verzameling van consumentenorganisaties) een formeel adviesrecht heeft. U vertegenwoordigt 
zelf de 23 gemeenteraden en hebt eveneens een formele adviesrol. De wethouders Verkeer 
en Vervoer, die in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit de uiteindelijke besluiten nemen, 
zorgen er voor dat ze goed voorbereid komen tot een standpunt dat kan worden ingebracht in 
de bestuurscommissie. Elke wethouder kiest daarvoor een vorm die het beste past bij de 
betreffende gemeente, en kan dus zelf kiezen voor het al dan niet organiseren van 
bewonersparticipatie. De MRDH biedt hiervoor de gelegenheid door voldoende tijd beschikbaar 
te stellen tussen het moment waarop de voorstellen worden voorgelegd en het moment van 
besluitvorming. Bij een reguliere vervoerplanprocedure bedraagt deze periode minimaal zes 
weken, die ruim vooraf bekend gemaakt worden, zodat gemeenten hiermee in hun planning 
tijdig rekening kunnen houden. Vanwege de dynamiek rond ‘corona’ is een dergelijke periode 
bij de herijkingsvoorstellen niet beschikbaar. Wel zorgt MRDH er voor dat tijdig vooraf de 
planning bekend is (zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het inplannen van 
gemeentelijke consultatie- en afstemmingsvergaderingen) en dat er ongeveer twee weken 
beschikbaar is tussen bekendmaking van de herijkingsvoorstellen en het moment van 
besluitvorming. Omdat onduidelijkheid over de rolverdeling tussen en verantwoordelijkheden 
van de verschillende partijen ongewenst is, zullen we hieraan in de communicatie over de 
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toekomstige herijkingen (nogmaals) aandacht besteden en dit ook betrekken bij het 
inwerkprogramma voor nieuwe raden en colleges. 
 
U vraagt om perspectief wat betreft toekomstige verbeteringen. Het is op dit moment helaas 
niet mogelijk om een dergelijk perspectief te bieden. Bij de volgende herijking (juni 2022) zal de 
bestuurscommissie een prioritering benoemen wat betreft de tot nu toe genomen maatregelen. 
Onzeker is in hoeverre op dat moment een dergelijke prioritering al vertaald kan worden naar 
een concreet perspectief. Dat zal sterk afhangen van de mate waarin de reizigersaantallen zich 
herstellen en stabiliseren, en van eventuele aanvullende rijkssteun. We hopen dan weer in de 
positie te zijn om realistische scenario’s te maken en met u te delen. 
 
Wat betreft de opmerkingen die zijn gemaakt door de vertegenwoordigers van de Haagse 
gemeenteraad: over de opheffing van een aantal Haagse tramhaltes heeft de 
bestuurscommissie Va reeds op 24 maart 2021 een besluit genomen. Dit besluit is (zoals elk 
besluit in het kader van ‘OV en corona’) genomen na een zorgvuldig proces met onder andere 
advisering door de Adviescommissie en de consumentenorganisaties en na afstemming van 
wethouders in eigen gemeenten. Wat betreft de tijdelijkheid van dit besluit en de rol van 
bewoners daarbij verwijzen we u naar de voorgaande algemenere reactie op deze 
onderwerpen.  
Ten slotte, wat betreft de toegankelijkheid voor elektrische rolstoelgebruikers: lijn 28 was sinds 
een paar jaar (voorlopig) de enige HTM-buslijn die toegankelijk was voor deze personen. 
Samen met HTM streven we er naar dat lijn 28 zo snel mogelijk weer kan worden gereden 
door de nieuwe Zero Emissie (ZE)-bussen die toegankelijk zijn voor elektrische 
rolstoelgebruikers. Voor de langere termijn werken we aan plannen wat betreft de vervanging 
van de overige bestaande bussen en hogevloertrams, waardoor de toegankelijkheid van het 
Haagse openbaar vervoer (veel breder dan alleen de route van lijn 28) sterk wordt verbeterd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH, 
 
 
 

 
 
 
I.S. Bal   
Portefeuillehouder OV-concessiemanagement   
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Op donderdag 9 december heeft de adviescommissie Va de voorstellen voor de 2e herijkingen 
transitieprogramma ov en corona besproken en het volgende advies opgesteld.   
 
De Adviescommissie constateert dat in de voorstellen een duiding ontbreekt van de voorstellen die 
de vervoerbedrijven hebben gedaan. Ook ontbreekt inzicht in alternatieve keuzemogelijkheden. 
Daarmee wordt het lastig om een goed advies te kunnen geven. De Adviescommissie heeft 
tegelijkertijd begrip voor de overmachtsituatie die optreedt vanwege oplopend ziekteverzuim bij 
rijdend personeel. De Adviescommissie vraagt te kijken naar maatregelen om het ziekteverzuim te 
verminderen, bijvoorbeeld door busreizigers alleen achter te laten instappen.  
 
Wat betreft het (gedeeltelijk) terugdraaien van de ‘vierkante dienstregeling’ (het verkleinen van de 
verschillen in frequenties tussen spits en dal) wijst de Adviescommissie op het belang van 
spitsmijden en vraagt ze om niet te snel afscheid te nemen van de ‘vierkante dienstregeling’.  
 
De Adviescommissie vraagt oog voor een goede communicatie van dienstregelingswijzigingen aan 
reizigers: zorg voor tijdige communicatie én dat de wijzigingen goed en concreet onderbouwd zijn. 
Ook wat betreft toekomstige dienstregelingswijzigingen vraagt de Adviescommissie om helderheid 
bij burgers en reizigers over de procedure die gevolgd wordt. 
 
Ten slotte benoemt de Adviescommissie dat het goed zou zijn om perspectief te bieden: wanneer 
mogen weer verbeteringen verwacht worden? 
 
Naast deze algemene opmerkingen vanuit regionaal perspectief vragen de vertegenwoordigers 
van de Haagse gemeenteraad in het bijzonder aandacht voor het besluit tot opheffing van een 
aantal rolstoeltoegankelijke tramhaltes en geeft mee indien nodig liever met (verder) afgeschaalde 
frequenties door te rijden. Daarnaast vraagt ze om te kijken naar de mogelijkheden voor 
elektrische rolstoelgebruikers nu buslijn 28 tijdelijk wordt gereden met materieel dat voor deze 
mensen niet geschikt is. 
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Tot slot wil de adviescommissie bedanken voor de betrokkenheid bij dit onderwerp. Er is 
waardering dat de adviescommissie op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen en 
betrokken wordt bij de advisering voor de tweede herijkingen. De adviescommissie ziet dit graag 
doorgezet worden in het vervolg. Graag ontvangen we een reactie op deze brief.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
 
Jan Pieter Blonk,  
Voorzitter Adviescommissie Vervoersautoriteit 
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