
Adviescommissie Va 15 juni 2022
Agenda

Datum 15-06-2022
Aanvang 19:00
Locatie MRDH, Westersingel 12, Rotterdam
Eindtijd 21:00

1.0 Deel 1: Introductie en kennismaking

20220615 1.0 Agenda AcVa 15 juni 2022

1.1 Kennismaking

Kennismaken met de leden van de adviescommissie Va en de contactpersonen van de
MRDH. 

1.2 Kennismaking MRDH en Adviescommissie Va

Bijlage (1x): werkwijzer Toelichting door dhr. Jan Willem Immerzeel, manager verkeer en
secretaris van de Adviescommissie Va, en dhr. Marc Rosier, manager openbaar vervoer
over de MRDH-organisatie, de Vervoersautoriteit en de taken van de Adviescommissie
Va 

20220615 1.1 Werkwijzer Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2022

2.0 Deel 2: Benoeming voorzitter en agendacommissie

2.1 Benoemen voorzitter
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Bijlage (1x): Regelement van orde Adviescommissie Vervoersautoriteit 2015 Gevraagd
aan de adviescommissie: Vanuit haar midden een voorzitter en een waarnemend
voorzitter benoemen. 

20220615 2.1 Reglement van orde Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH 2015

2.2 Agendacommissie

Bijlage: - Gevraagd aan de adviescommissie: Instemmen met het voorstel om voor de
adviescommissie een agendacommissie in te stellen voor het voorbereiden van de
vergaderingen. Indien akkoord met beslispunt 1 vanuit haar midden twee leden
benoemen die, naast de voorzitter en waarnemend voorzitter, deelnemen in de
agendacommissie AcVa. 

3.0 Reguliere vergadering

3.1 Opening en mededelingen

3.2 Begroting MRDH 2023 (adviserend)

Bijlagen (5x): Agendapost (toelichting gevraagd advies),
Aanbiedingsbrief, Ontwerpbegroting MRDH, Ontwerpbegroting in 1 oogopslag,
gebundelde (concept)zienswijze. Gevraagd aan de adviescommissie: 1. Kennis te nemen
van de Ontwerpbegroting MRDH 2023 en de ontvangen gemeentelijke zienswijzen. 2.
Indien in aanvulling op de gemeentelijke zienswijzen een advies over de in
de Ontwerpbegroting MRDH 2023 opgenomen programma’s verkeer en openbaar
vervoer vanuit regionaal perspectief gewenst is, de voorzitter te machtigen het algemeen
bestuur per brief te informeren over het gegeven advies. 

20220615 3.2 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting aan de raden
20220615 3.2 Begroting in één oogopslag_2023
20220615 3.2 Gebundelde (concept)zienswijzen Ontwerpbegroting MRDH 2023
20220615 3.2.Ontwerpbegroting MRDH 2023
20220615 3.2 Agendapost AcVa 15 juni 2022 - Ontwerpbegroting MRDH 2023
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3.3 Herijking 3b Transitieprogramma Ov en Corona (informerend)

Bijlage (1x): collegebrief Gevraagd aan de adviescommissie: Kennis nemen van de
informatiesessie over de herijking 3b van het Transitieprogramma Ov en Corona. 

20220615 3.3  Brief MRDH aan Colleges over Transitieprogramma OV en corona -
bijlage achtergrondinformatie
20220615 3.3 Brief MRDH aan Colleges over Transitieprogramma OV en corona

3.4 Vaststellen conceptverslag 23 februari en 1 juni

Bijlagen (2): verslag 23 februari en verslag 1 juni (nazending) Gevraagd aan de
adviescommissie: Het verslag van de adviescommissie Va van 23 februari en 1 juni vast
te stellen. 

20220615 3.4 Conceptverslag AcVa 1 juni 2022
20220615 3.4a Inspreektekst Platform OVHA
20220615 3.4 Conceptverslag AcVa 23.02.2022

3.5 Ter informatie

20220615 3.5 Jaarverslag HTM 2021
20220615 3.5 Jaarverslag 2021 RET
20220615 3.5 Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2022 - Q2

3.6 Rondvraag en sluiting
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AGENDA

Adviescommissie Vervoersautoriteit  
woensdag 15 juni 2022 

MRDH, Westersingel 12, Rotterdam 

Een broodmaaltijd voor de commissieleden staat vanaf 18.30 uur klaar.

Deel 1: introductie en kennismaking  

1.1 Kennismaking 
Kennismaken met de leden van de adviescommissie Va en de contactpersonen van de 
MRDH.  

1.2 Kennismaking MRDH en Adviescommissie Va 
Bijlage (1x): werkwijzer 

Toelichting door dhr. Jan Willem Immerzeel, manager verkeer en secretaris van de 
Adviescommissie Va, en dhr. Marc Rosier, manager openbaar vervoer over de MRDH-
organisatie, de Vervoersautoriteit en de taken van de Adviescommissie Va.  

Deel 2: benoemen voorzitter en agendacommissie 

2.1 Benoemen voorzitter 
Bijlage (1x): Reglement van orde Adviescommissie Vervoersautoriteit 2015 

Gevraagd aan de adviescommissie: 
Vanuit haar midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter benoemen.  

Toelichting: 
De adviescommissie dient uit haar midden en voorzitter en een waarnemend voorzitter te 
benoemen. Het benoemen van de (waarnemend) voorzitter gebeurt met en volstrekte 
meerderheid. De voorzitter is belast met: 

a. Het leiden van de vergadering; 
b. Het handhaven van de orde; 
c. Het doen naleven van het regelement van orde (zie bijlage); 
d. De uitvoering van hetgeen dit regelement hem verder opdraagt.  

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor het (waarnemend) voorzitterschap, kunt u dit van 
tevoren kenbaar maken via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl
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2.2 Agendacommissie
Bijlage: -   

Gevraagd aan de adviescommissie: 
1. Instemmen met het voorstel om voor de adviescommissie een agendacommissie in 

te stellen voor het voorbereiden van de vergaderingen.  
2. Indien akkoord met beslispunt 1 vanuit haar midden twee leden benoemen die, naast 

de voorzitter en waarnemend voorzitter, deelnemen in de agendacommissie AcVa.  

Toelichting: 
In de vorige bestuursperiode heeft de adviescommissie Vervoersautoriteit gewerkt met een 
agendacommissie. In deze agendacommissie zitten de voorzitter en waarnemend voorzitter 
en twee leden uit de adviescommissie. De agendacommissie komt een week voor de 
verzending van de agenda en vergaderstukken bij elkaar om de agenda voor te bespreken. 
Het voorstel is om deze bestuursperiode weer met een agendacommissie te werken en aan 
de adviescommissie wordt gevraagd om twee leden uit haar midden te benoemen hiervoor.   
Indien u zich kandidaat wilt stellen voor de agendacommissie, kunt u dit van tevoren 
kenbaar maken via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl

Deel 3: Reguliere vergadering 

3.1 Opening en mededelingen 

3.2 Begroting MRDH 2023 (adviserend) 
Bijlagen (5x):  Agendapost (toelichting gevraagd advies), Aanbiedingsbrief, 
Ontwerpbegroting MRDH, Ontwerpbegroting in 1 oogopslag, gebundelde 
(concept)zienswijze.  

Gevraagd aan de adviescommissie: 
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting MRDH 2023 en de ontvangen 

gemeentelijke zienswijzen.  
2. Indien in aanvulling op de gemeentelijke zienswijzen een advies over de in de 

Ontwerpbegroting MRDH 2023 opgenomen programma’s verkeer en openbaar 
vervoer vanuit regionaal perspectief gewenst is, de voorzitter te machtigen het 
algemeen bestuur per brief te informeren over het gegeven advies. 

Toelichting: 
De Ontwerpbegroting MRDH 2023 is op 23 maart jl. aangeboden aan de gemeenten met 
de uitnodiging om uiterlijk 26 mei een zienswijze kenbaar te maken. De gebundelde 
(concept) zienswijzen zijn als bijlage toegevoegd. De doelstellingen en activiteiten 
binnen de begrotingsprogramma’s ‘Exploitatie verkeer en openbaar vervoer’ en 
‘Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer’ verbeteren de bereikbaarheid van de 
metropoolregio. De doelstellingen en activiteiten binnen de begrotingsprogramma’s 
‘Exploitatie verkeer en openbaar vervoer’ en ‘Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer’ 
verbeteren de bereikbaarheid van de metropoolregio. Aan de adviescommissie de vraag 
om indien aanvullend op de zienswijzen een advies te geven over de opgenomen 
programma’s verkeer en openbaar in de begroting.  
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3.3 Herijking 3b Transitieprogramma Ov en Corona (informerend) 
Bijlage (1x): collegebrief

Gevraagd aan de adviescommissie: 
Kennis nemen van de informatiesessie over de herijking 3b van het Transitieprogramma 
Ov en Corona.  

Toelichting: 
U wordt geïnformeerd over de herijking 3b Transitieprogramma Ov en corona en het 
proces (informatiesessie). Als informatie is toegevoegd de collegebrief die op 23 mei 
naar de gemeenten is gestuurd.  

3.4 Vaststellen conceptverslag 23 februari en 1 juni   
Bijlagen (2): verslag 23 februari en verslag 1 juni (nazending) 

Gevraagd aan de adviescommissie: 
Het verslag van de adviescommissie Va van 23 februari en 1 juni vast te stellen.   

3.5 Ter informatie 

 Inhoudelijke jaarplanning kwartaal 2 MRDH 
Toelichting: in de inhoudelijke jaarplanning kunt u de geagendeerde 
onderwerpen vinden voor de Bc’s, Ac’s en het AB voor kwartaal 2 2022 en tot zo 
ver bekend tot en met Q4.  

 Jaarverslagen RET en HTM 2021
Toelichting: Ter informatie zijn meegestuurd de jaarverslagen van de RET en de 
HTM van 2021.   

3.6 Rondvraag 
U kunt eventuele inhoudelijke vragen die u bij de rondvraag wilt stellen van tevoren 
mailen aan bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl

Volgende vergadering: 
29 juni 2022 (advisering herijking 3b  transitieprogramma ov en corona) 

Digitaal via Teams 

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. 
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Inleiding 
 

Van harte welkom als nieuw (plaatsvervangend) lid van de bestuurscommissie, 

adviescommissie of rekeningcommissie van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag (MRDH). 

 

De Werkwijzer Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een praktisch naslagwerk over de 

(bestuurlijke) organisatie van de 23 samenwerkende gemeenten in de metropoolregio. Deze 

werkwijzer legt uit wat de MRDH is en hoe we werken.  

 

Bij vragen over de werkwijze van de MRDH kunt u contact opnemen met de MRDH-

organisatie: 

• Bij algemene vragen: Esther Westerbeek, via e.westerbeek@mrdh.nl;  

• Bij vragen over verkeer en vervoer: Qudsiyah Braaf en Marjolein de Heij via 

bestuurszakenVa@mrdh.nl; 

• Bij vragen over economisch vestigingsklimaat: Sertac Akay, via s.akay@mrdh.nl; 

• Bij vragen over de Rekeningcommissie: Eveline Fokkema via e.fokkema@mrdh.nl. 

  



Wat is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag? 
 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een vrijwillig samenwerkingsverband 

van 23 gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De samenwerking is 

gericht op versterking van de regio. De gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den 

Haag werken aan twee kerntaken: verkeer en vervoer en de verbetering van het economisch 

vestigingsklimaat. Van het Rijk heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de status van 

vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de regio taken en bevoegdheden op grond van de 

Wet personenvervoer 2000, de Planwet Verkeer en Vervoer en de Wet lokaal spoor en de 

Wet BDU verkeer en vervoer, kortom wettelijke taken en bevoegdheden op het gebied van 

verkeer en vervoer. Meer informatie over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vindt u op 

www.mrdh.nl  

 

De MRDH is verlengd lokaal bestuur. De bestuursorganen van de deelnemende gemeenten 

zijn hiertoe een gemeenschappelijke regeling aangegaan. Binnen de kaders van die regeling 

stellen de deelnemende gemeenten het MRDH-bestuur samen: burgemeesters, wethouders 

en raadsleden hebben daarin ieder hun eigen rol. Elke nieuwe bestuursperiode (eens in de 

vier jaar) stelt het MRDH-bestuur een regionale strategische agenda vast van waaruit de 

taken worden opgepakt. De nieuwe strategische agenda wordt opgesteld door het algemeen 

bestuur met de betrokkenheid van (nieuwe) leden van de gemeenteraden en colleges. 

Alvorens het algemeen bestuur de strategische agenda vaststelt wordt er een zienswijze 

gevraagd aan de raden van de deelnemende gemeenten (zienswijzeprocedure). Jaarlijks 

wordt ook een begroting vastgesteld, met de bestuurlijke voornemens voor het jaar daarna 

en is een financiële uitwerking van de ambities uit de Strategische Agenda. De begroting 

doorloopt eveneens een zienswijzeprocedure in de 23 gemeenteraden.  

 

Alle deelnemende gemeenten worden ondersteund door een compacte netwerkorganisatie, 

die kennis en capaciteit van de 23 gemeenten en andere partners met elkaar verbindt.  

 

Gemeenschappelijke regeling 
De samenwerking van de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is 

vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (de GR is te vinden op overheid.nl en de website van de 

MRDH). De GR MRDH is te beschouwen als een regeling die voornamelijk de 

besluitvormingsstructuur en –processen regelt, zorgt dat de democratische legitimatie 

geborgd is en dat de taken en bevoegdheden helder zijn. In de GR staat bijvoorbeeld 

beschreven hoe en over welke onderwerpen besluitvorming plaatsvindt, wat de belangen en 

taken van de Metropoolregio zijn en hoe de financiën georganiseerd worden. Naast de GR 

zijn er diverse verordeningen en reglementen die de dagelijkse huishoudelijke zaken van de 

MRDH regelen (de regelgeving is te vinden op overheid.nl en mrdh.nl). 

  



Hoe werken we samen in de Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag? 
 

Voor het overleg tussen de gemeenten in de metropoolregio en het nemen van de besluiten 

kent de MRDH de volgende overleggen: het algemeen en dagelijks bestuur, de 

bestuurscommissies en adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en 

Vervoersautoriteit en de Rekeningcommissie. Deze overleggen kennen ieder hun eigen 

besluitvormingscyclus. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de samenwerking is vormgegeven.  

Op de website van de MRDH is ook een uitlegfilmpje te vinden over hoe we samen werken.  

 

Governance MRDH  
In de infographic is één oogopslag weergegeven welke gremia en overleggen er zijn bij de 

MRDH en hoe zich deze tot elkaar verhouden. Hieronder worden de gremia en overleggen 

nader omschreven.  

 

Voorzitter 

De voorzitters van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zijn de voorzitter van de 

MRDH en vertegenwoordigen de MRDH in en buiten rechten. De voorzitters zijn de 

burgemeesters van Rotterdam en Den Haag.  

 

Algemeen bestuur  

Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit 23 (plaatsvervangend) leden, aangewezen door de 

23 gemeenteraden, aangevuld door de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag en de 

wethouders verkeer en vervoer van de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Het AB is het 

hoogste besluitvormend gremium binnen de gemeenschappelijke regeling en stelt de 

beleidsmatige, financiële en juridische kaders van de MRDH vast. De voorzitters zijn de 

burgemeesters van Rotterdam en Den Haag. De secretaris van het AB is de secretaris-

algemeen directeur MRDH. 

Het AB vergadert in de regel vier à vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel 

openbaar, maar kennen zo nodig een besloten gedeelte. De gedeputeerde mobiliteit van de 

Figuur 1. Governance MRDH in één oogopslag 



provincie Zuid-Holland heeft een doorlopende uitnodiging om deel te nemen aan de 

beraadslagingen, met uitzondering van de beraadslaging in eigen kring (het besloten deel). 

De gedeputeerde mobiliteit heeft geen stemrecht.  

De leden van het algemeen bestuur leggen aan de gemeenteraad die hen heeft 

aangewezen verantwoording af over het door hen in het algemeen bestuur gevoerde beleid.  

 

Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur (DB) is de agendacommissie van het AB en bestaat uit de voorzitters 
van de MRDH en drie leden die het AB uit zijn midden heeft aangewezen. De 
burgemeesters van Rotterdam en Den Haag zijn om de beurt voorzitter van het DB. Het DB 
werkt met portefeuillehouders voor de portefeuille middelen en Personeel en organisatie. De 
portefeuillehouders zijn het aanspreekpunt voor bestuurders en het ambtelijk apparaat.  
De secretaris van het AB is ook de secretaris van het DB. Het DB vergadert in de regel 
zeven à acht keer per jaar, de vergaderingen zijn in beginsel besloten. De leden van het DB 
leggen verantwoording af aan het AB.  
 

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (BcVa) is door het AB ingesteld ter behartiging van 

taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van 

beleid en het nemen van maatregelen, binnen de MRDH. Het algemeen bestuur heeft de 

wettelijk bevoegdheden van het dagelijks bestuur voor verkeer en vervoer overgedragen aan 

de BcVa. De BcVa bestaat uit de wethouders verkeer en vervoer van de 23 gemeenten. De 

gedeputeerde mobiliteit van de provincie Zuid-Holland heeft een doorlopende uitnodiging om 

deel te nemen aan de beraadslagingen. Hij heeft daarbij geen stemrecht.  

De wethouders verkeer en vervoer van de gemeente Den Haag en de gemeente Rotterdam 

zijn voorzitter en plv. voorzitter en wisselen om de beurt van positie. De commissie kiest uit 

haar midden een portefeuillehouder Middelen Vervoersautoriteit voor een periode van twee 

jaar. Ook kan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit uit haar midden portefeuillehouders 

aanwijzen voor een specifiek onderwerp. De manager verkeer of openbaar vervoer is 

adjunct secretaris van deze commissie. 

De leden van de bestuurscommissie leggen verantwoording af aan het AB en aan hun eigen 

gemeenteraad.  

 

Presidium Vervoersautoriteit  

Het Presidium is de agendacommissie van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit.  

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit werkt met portefeuillehouders. De 

portefeuillehouders zijn onder andere het bestuurlijke aanspreekpunt voor bestuurders en 

het ambtelijk apparaat. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens het gesprek/de 

discussie bestuurlijk te voeren; bestuurders aan het stuur. Portefeuilles kunnen door de 

bestuurscommissie worden ingesteld naar gelang de behoefte. Er dient in ieder geval een 

portefeuille middelen te worden ingesteld. 

 

De voorzitter vervult de taken die daar vanzelfsprekend bij horen op grond van de 

Verordening Vervoersautoriteit MRDH artikel 6. De voorzitter treedt op namens de 

bestuurscommissie, is bestuurlijk en politiek boegbeeld naar buiten en is eerste 

aanspreekpunt voor Public Affairs.  

 



Het presidium vergadert voorafgaand aan de bestuurscommissie Va en de vergaderingen 

zijn besloten. De voorzitter van de BcVa is ook de voorzitter van het presidium. De voorzitter 

vervult de taken die daar vanzelfsprekend bij horen op grond van de Verordening 

Vervoersautoriteit MRDH artikel 6. De voorzitter van de BcVa vertegenwoordigt de 

bestuurscommissie, is bestuurlijk en politiek boegbeeld naar buiten en is eerste 

aanspreekpunt voor Public Affairs. De secretaris van de BcVa is ook secretaris van het 

presidium. De gedeputeerde mobiliteit van de provincie Zuid-Holland heeft een doorlopende 

uitnodiging om deel te nemen aan het niet-besloten gedeelte van de beraadslagingen. De 

leden van het presidium leggen verantwoording af aan de bestuurscommissie. 

 

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat 

De bestuurscommissie EV (BcEV) is door het algemeen bestuur ingesteld ter behartiging 

van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de MRDH, waaronder het 

ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen, binnen de MRDH.  

De bestuurscommissie EV bestaat uit de wethouders economie van de 23 gemeenten. De 

gedeputeerde economie van de provincie Zuid-Holland heeft een doorlopende uitnodiging 

om deel te nemen aan de beraadslagingen. Hij heeft geen stemrecht.  

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat vergadert minimaal zes keer per jaar 

en de vergaderingen zijn openbaar. De leden van de bestuurscommissie leggen 

verantwoording af aan het AB en hun eigen gemeenteraad. 

 

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter voor 

een periode van twee jaar. De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat kan uit 

haar midden bestuurlijk eigenaren aanwijzen voor een specifiek onderwerp. De manager 

Economisch Vestigingsklimaat is adjunct-secretaris van de bestuurscommissie Economisch 

Vestigingsklimaat. 

 

Presidium EV 

Het Presidium is de agendacommissie van de vergaderingen van de bestuurscommissie 

Economisch Vestigingsklimaat. Het Presidium EV bestaat uit minimaal de voorzitter van de 

BcEV en de plv. voorzitter BcEV. De gedeputeerde economie van de provincie Zuid-Holland 

heeft een doorlopende uitnodiging om deel te nemen aan de beraadslagingen. De leden van 

het Presidium EV leggen verantwoording af aan de BcEV.  

 

Adviescommissies 

Zowel voor de Va als voor EV is er een adviescommissie, bestaande uit twee raadsleden 

per gemeenten die door hun eigen gemeenteraad zijn aangewezen. De adviescommissies 

zijn ingesteld door het algemeen bestuur en zijn een regionaal adviesorgaan. De 

adviescommissies adviseren het algemeen bestuur en de bestuurscommissies over 

verschillende aangelegenheden binnen het beleidsterrein van de betreffende 

adviescommissie. Dit doen zij op verzoek van de MRDH of op eigen initiatief. Het advies is 

een regionaal advies, waarbij ook minderheidstandpunten opgenomen kunnen worden.  

De adviescommissie legt verantwoording af aan het AB.  

Naast deze formele bevoegdheden worden de adviescommissies vroegtijdig betrokken bij 

strategische vraagstukken. Daarom wordt een deel van de vergadering benut voor 

informatie-uitwisseling tussen de raadsleden onderling en het MRDH-bestuur. 

 



De adviescommissie kiest uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De 

manager verkeer/openbaar vervoer of de manager EV is secretaris van de 

adviescommissie. De adviescommissies vergaderen in regel vijf keer per jaar.  

 

Rekeningcommissie 

De Rekeningcommissie bestaat uit één raadslid per gemeente die is aangewezen door de 

eigen gemeenteraad en benoemd door het algemeen bestuur. De Rekeningcommissie 

adviseert het AB over de vaststelling van de jaarrekening. De Rekeningcommissie vergadert 

in regel twee keer per jaar of zo vaak als de voorzitter of twee van de leden dat nodig 

achten. De vergaderingen zijn openbaar. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter 

en waarnemend voorzitter. De secretaris is de manager Financiën en Control MRDH.  

De Rekeningcommissie legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.  

 

Besluitvormingsproces MRDH 
In de infographic is één oogopslag het besluitvormingsproces van de MRDH weergeven, 

waarna het proces en de instrumenten nader toegelicht worden.  

 

 
Besluitvormingsproces 

Besluiten op het gebied van verkeer en vervoer of economische vestigingsklimaat worden 
ambtelijk voorbereid. Voor verkeer en vervoer geldt dat besluiten die na ambtelijke 
voorbereiding aan de 23 wethouders in de bestuurscommissie Va voorgelegd worden, al 
dan niet na advies van de adviescommissie Va, eerst in het Presidium Va besproken 
worden. Voor economisch vestigingsklimaat worden de ambtelijke voorstellen via de 
agendacommissie EV aan de wethouders in de bestuurscommissie EV voorgelegd, al dan 
niet na advies van de adviescommissie EV.  
 
Voorstellen die besluitvorming van het algemeen bestuur vergen, worden altijd eerst 
voorgelegd aan het dagelijks bestuur, al dan niet na advies van de adviescommissies. 
Onderwerpen kunnen ook geagendeerd worden door en op verzoek van de leden van de 
gremia/overleggen. 
 
In sommige gevallen vindt er een zienswijzeprocedure van de gemeenteraden in de 
metropoolregio plaats (lees hier meer over bij zienswijzeprocedure).  
 



Gemeenten organiseren zelf de voorbespreking en de terugkoppeling van de vergaderingen. 
Sommige gemeenten doen dit bijvoorbeeld via een klankbordgroep. Mocht u over de 
werkwijze van een klankbordgroep meer informatie willen, kunt u dit bij de MRDH opvragen.  
 

Ambtelijke voorbereiding 

Het MRDH-bestuur wordt ondersteund door de compacte MRDH-organisatie (90,6 fte), die 
kennis en capaciteit van de 23 gemeenten en andere partners met elkaar verbindt. De 
MRDH-organisatie staat onder leiding van de secretaris-algemeen directeur. 
 
Ambtelijke voorbereiding algemeen bestuur 

De agendapunten voor het algemeen bestuur worden door de MRDH-organisatie voor 

besproken in het coördinatorenoverleg, waaraan de bestuursadviseurs van de 23 

gemeenten deelnemen. Daarnaast spreken zij met elkaar over procedurele en bestuurlijke 

onderwerpen. Het overleg vindt in de regel voor ieder AB plaats met als doel dat de 

coördinatoren goed betrokken zijn bij de besluitvorming en regionale aandachtspunten aan 

de voorkant mee kunnen geven.  

 

Ambtelijke voorbereiding bestuurscommissies Va en EV 

De agendapunten voor de bestuurscommissies worden door de MRDH-organisatie 

voorbesproken in de ambtelijke overleggen. Per gemeente neemt één ambtenaar deel aan 

dit overleg. De ambtelijk overleggen vinden minimaal zo vaak plaats als de 

bestuurscommissies met als doel dat de ambtenaren goed betrokken zijn bij de 

besluitvorming en regionale aandachtspunten aan de voorkant mee kunnen geven.  

 

Vergaderset 

De vergaderset bestaat uit de agenda, agendaposten en de bijhorende bijlagen. De 

agendapost geeft bij het agendapunt in het kort weer waar het besluit om draait, wat van het 

bestuur verwacht wordt en welk besluit voorgesteld wordt. Voor de 

adviescommissies/Rekeningcommissie bevat de agendapost wat voor advies er aan de 

adviescommissie gevraagd wordt. 

 

Verzending 

De agenda en de vergaderstukken voor de bestuurlijke vergaderingen worden twee weken 

van tevoren verstuurd via iBabs en NotuBiz (vergaderapplicaties) aan de bestuurder en de 

2e contactpersoon van de gemeente.  

 

De agenda en vergaderstukken van de adviescommissies/Rekeningcommissie worden twee 

weken van tevoren verstuurd via iBabs en Notubiz aan de leden van de commissie. 

 

Nazendingen worden zo veel als mogelijk vermeden. Voor de vergaderingen van de 

bestuurscommissies, de adviescommissies, de rekeningencommissie en het algemeen 

bestuur worden de stukken van de openbare gedeelten altijd vooraf gepubliceerd op de 

website van de MRDH. De griffiers van de 23 MRDH-gemeenten krijgen een weblink naar 

de openbare vergaderingen.  

 



Besluiten  

Van de bestuurscommissies, dagelijks bestuur en het algemeen bestuur worden de 

openbare besluiten gepubliceerd op de website van de MRDH. Ook zijn de besluiten altijd 

terug te vinden via www.overheid.nl. 

Jaarplanning 

Ieder kwartaal wordt er een jaarplanning gedeeld met de betrokkenen uit de gremia en 

ambtelijke overleggen met de informatie welke onderwerpen en zienswijzen er geagendeerd 

worden in het lopende kalenderjaar.  
 

Vergaderkalender 

Ieder jaar wordt er uiterlijk in het 4e kwartaal een vergaderplanning voor alle overleggen van 

het volgende jaar vastgesteld in de desbetreffende gremia.  
 

Zienswijzeprocedure 

In de gemeenschappelijke regeling van de MRDH is vastgelegd dat de 

vertegenwoordigende organen (de gemeenteraden) bij belangrijke besluiten steeds vooraf 

hun zienswijze kenbaar kunnen maken.  

Tot deze besluiten worden op grond van de gemeenschappelijke regeling in ieder geval 

gerekend: 

• De strategische agenda 

• Het werkplan; 

• Het overdragen van bevoegdheden door het AB aan het DB; 

• De strategische bereikbaarheidsagenda; 

• Het regionaal verkeer- en vervoersplan, ingevolge de Planwet verkeer en vervoer ; 

(NB. wanneer de Omgevingswet ingaat, komt de Planwet te vervallen. In de 

Strategische Agenda wordt de Uitvoerginsagenda Bereikbaarheid opgenomen). 

• Het programma van eisen voor de verlening van een vervoersconcessie; 

• De uitgangspunten voor de dienstregeling voor het openbaar vervoer; 

• Het treffen, wijzigen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling, en ook het 

toetreden tot of uittreden uit een gemeenschappelijke regeling; 

• Het oprichten van of deelnemen in een vereniging, coöperatie, onderlinge 

waarborgmaatschappij, naamloze of besloten vennootschap, stichting, vennootschap 

onder firma of maatschap; 

• Het vaststellen en wijzigen van de begroting, overeenkomstig het bepaalde in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, tenzij de wijziging van de begroting niet leidt tot 

wijziging van de gemeentelijke bijdrage en er niet geschoven wordt tussen 

begrotingsposten (programma’s); 

• Het liquidatieplan bij uittreding en opheffing, en; 

• Het besluit tot instelling van adviescommissies. 
 

Overige belangrijke besluiten waarvoor de zienswijzeprocedure geldt, zijn besluiten waarbij 

er direct financiële gevolgen zijn voor de deelnemende gemeenten, of waarbij het financiële 

risico voor de deelnemende gemeenten wordt geraakt. Een voorbeeld hiervan is het besluit 

tot het verstrekken van leningen. 



Voor de zienswijzeprocedure geldt dat de gemeenten tenminste acht weken in staat gesteld 

worden hun zienswijze uit te brengen, rekening houdend met recessen. 

Afhankelijk van het onderwerp wordt de zienswijzeprocedure gestart door het dagelijks 

bestuur of door de bestuurscommissie. De finale besluitvorming na zienswijzeprocedure ligt 

bij het algemeen bestuur of de bestuurscommissie. In alle gevallen dienen ná het sluiten van 

de zienswijzeprocedure maar vóór finale besluitvorming de adviescommissies geraadpleegd 

te worden. Lopende zienswijzenprocedures worden gepubliceerd op de www.mrdh.nl. 

Vragen van raadsleden aan het MRDH-bestuur 

Voor het verkrijgen van informatie door de raden en raadsleden bij het algemeen bestuur, 

dagelijks bestuur en de bestuurscommissies geldt het volgende. 

Uitgangspunt is dat een raadslid zich eerst, in de geest van verlengd lokaal bestuur, richt tot 

het lid van de eigen gemeente dat plaatsneemt in het gremium waar hij/zij vragen aan heeft. 

Bij de vraagstelling aan het lid van de eigen gemeente (bijvoorbeeld de wethouder of 

burgemeester die lid is van de bestuurscommissie c.q. algemeen bestuur) wordt niet 

afgeweken van de binnen die gemeente gebruikelijke procedures. Als dit verzoek om 

informatie niet tot een gewenst resultaat leidt, kan de vraag worden voorgelegd aan het 

passende gremium van de MRDH. 

Als er een vraag is aan het dagelijks bestuur en de betreffende gemeente geen 

vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur heeft, dan kan de vrager zich richten tot het lid 

van de eigen gemeente dat zitting heeft in het algemeen bestuur.  

 

Om de snelheid in de beantwoording door een MRDH-gremium te waarborgen, is in de 

Reglementen van Orde van de verschillende besturen van de MRDH opgenomen dat de 

voorzitter van het betreffende bestuursorgaan het verzoek zelf mag afdoen of mag bepalen 

hoe en door wie het verzoek wordt afgedaan. Daarbij dient de voorzitter uiteraard het beleid 

van de MRDH in acht te nemen. 

 

Dit sluit overigens geenszins de mogelijkheid uit dat de voorzitter zwaarwegende vragen of 

verzoeken tot inlichtingen toch inbrengt bij de vergaderingen van het bestuur. In ieder geval 

wordt het betreffende bestuursorgaan geïnformeerd over de wijze waarop het verzoek is 

afgehandeld. 

 

Vragen over de werkwijze MRDH kunnen worden afgehandeld door ambtenaren van de 

MRDH. Verder zijn ambtenaren van de MRDH altijd bereid om hun collega’s van de 

gemeenten te helpen met het beantwoorden van technische vragen.  

 

Spreekrecht  

Inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben spreekrecht. Tijdens de 
openbare vergaderingen van de MRDH mogen zij daar gebruik van maken. Inspreken is 
mogelijk als de inwoner een belang heeft bij een onderwerp dat op de agenda van de 
vergadering staat. Spreekrecht is mogelijk tijdens de vergaderingen van: 

• algemeen bestuur; 

• bestuurscommissie Vervoersautoriteit; 

• bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat; 

• adviescommissie Vervoersautoriteit; 

• adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat; 
 



Colofon
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Postbus 21012
3001 AA  Rotterdam
088 5445 100
informatie@mrdh.nl
www.mrdh.nl

Datum
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Reglement van orde Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH 2015
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Reglement van orde adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH 2015
Intitulé

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

Gelet op

artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 7, tweede lid, van het Instellingsbesluit
adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH 2015;

gezien het Reglement van Orde Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH 2015 zoals vastgesteld op 19
december 2014 ;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 23 september 2015;

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende:

Reglement van orde voor de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH 2015

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 2:3 van de Gemeenschappelijke regeling

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;

b. secretaris: de secretaris-generaal van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag of diens vervanger;

c. voorzitter: de voorzitter van de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH.

d. adviescommissie: de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH.

Artikel 2 Voorzitter

De voorzitter is belast met:

a. het leiden van de vergadering;

b. het handhaven van de orde;

c. het doen naleven van het reglement van orde;

d. de uitvoering van hetgeen dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 3 Secretaris

De secretaris is in elke vergadering van de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH aanwezig.1.

De secretaris kan aan de beraadslaging als bedoeld in dit reglement deelnemen.2.

Lokale wet- en regelgeving
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Hoofdstuk 2 Vergaderingen

Paragraaf 1
Voorbereidingen

Artikel 4 Vergaderfrequentie
De adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH stelt vóór aanvang van elk kalenderjaar een schema op voor de
in dat jaar te houden vergaderingen. Dit schema wordt tijdig ter kennis gebracht van de leden en het algemeen
bestuur.

Artikel 5 Uitnodiging

De voorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de leden een uitnodiging onder
vermelding van plaats, dag en uur van de vergadering, inclusief de daarbij behorende stukken.

1.

In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de uitnodiging tot uiterlijk 24 uur voor
de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen. Deze wordt met de daarbij
behorende stukken aan de leden verzonden.

2.

Artikel 6 Agenda
Bij aanvang van de vergadering stelt de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH de agenda vast.1.

Op voorstel van een lid of de voorzitter, kan de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH bij de
vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

2.

Op voorstel van een lid of van de voorzitter kan de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH de
volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

3.

Artikel 7 Openbare kennisgeving
De vergadering, inclusief voorlopige agenda en daarbij behorende stukken, wordt tegelijk met de
plaatsing op de website van de Metropoolregio openbaar gemaakt. Een uitzondering geldt voor de
stukken waarvoor op grond van artikel 23, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
geheimhouding is opgelegd.

1.

De openbare kennisgeving vermeldt:2.

a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;

b. wijze waarop en plaats waar een ieder bij de vergadering bijbehorende stukken kan inzien.

Paragraaf 2
Orde der vergadering

Artikel 8 Verhindering tot bijwoning vergadering
Het lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, geeft daarvan vóór het begin van de vergadering kennis
aan de secretaris.

Artikel 9 Opening vergadering: quorum
De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur indien ten minste de helft van het aantal
leden van de commissie aanwezig is.

1.
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Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt de
vergadering niet gehouden.

2.

Artikel 10 Vergaderingen
De vergaderingen van de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH zijn openbaar.1.

De deuren worden gesloten wanneer ten minste een vijfde van het aantal aanwezige leden daarom
verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

2.

Artikel 11 Verslag

De secretaris draagt zorg voor het opstellen van een kort verslag van de vergadering.1.

Het verslag bevat in ieder geval:2.

a. de namen van de afwezige leden;

b. de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

c. een formulering van de genomen besluiten.

Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld, waarna dit door de voorzitter en
secretaris wordt ondertekend.

3.

Artikel 12 Handhaving orde; schorsing

Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:1.

a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het in acht nemen van dit reglement te herinneren;

b. een lid hem onderbreekt. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn
betoog zal afronden.

Indien een spreker zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaat, afwijkt van het in
behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de
orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan
geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering waarin zulks plaats heeft over het
aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

2.

De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen
en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

3.

Artikel 13 Voorstellen van orde
De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort
kan worden toegelicht.

1.

Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.2.

Over een voorstel van orde beslist de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH terstond.3.

Artikel 14 Beraadslaging

De adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over
een of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

1.

Op verzoek van een lid of op voorstel van de voorzitter kan de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH
besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen. De beraadslagingen worden
hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

2.
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De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de
adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH anders beslist.

3.

Artikel 15 Deelname aan de beraadslaging door anderen
De adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering
aanwezige leden deelnemen aan de beraadslaging.

1.

Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een der leden genomen alvorens met de
beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

2.

Paragraaf 3
Stemmingen

Artikel 16 Uitbrengen adviezen

De adviezen worden bij meerderheid van stemmen uitgebracht. De leden stemmen mondeling.1.

Indien een advies niet bij eenstemmigheid wordt uitgebracht, kunnen desgevraagd
minderheidsstandpunten bijgevoegd worden.

2.

De uitgebrachte adviezen worden gevoegd bij de voorstellen aan het algemeen bestuur.3.

Artikel 17 Stemming over personen
Aanwijzing van de voorzitter gebeurt met een volstrekte meerderheid van stemmen.1.

Wanneer een stemming over personen voor het doen van een benoeming of het opstellen van een
voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter drie leden tot stembureau.

2.

Aan de leden van de adviescommissie worden stembriefjes ter beschikking gesteld waarop de namen
van de aanbevolen of voorgedragen personen vermeld staan. Bij een aanbeveling heeft de
adviescommissie de vrijheid op een persoon te stemmen die niet op het stembriefje voorkomt. In dat
geval vermelden zij de naam van die persoon op het stembriefje. Bij een voordracht bestaat die
mogelijkheid niet. De leden van de adviescommissie hebben dan de mogelijkheid om tegen een
voorgedragen persoon te stemmen.

3.

Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grond van artikel 22, eerste lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en artikel 28 van de Gemeentewet van stemming moet onthouden, is
verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen identiek te zijn.

4.

Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te
bevelen. De adviescommissie kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde stemmingen
worden samengevoegd op een stembriefje.

5.

Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden dat
ingevolge het derde lid verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn,
worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden.

6.

Voor de totstandkoming van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van de
uitgebrachte stemmen. De leden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd worden geacht geen
stem te hebben uitgebracht.

7.

In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de adviescommissie, op voorstel van de
voorzitter.

8.

Onder de zorg van de secretaris worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag
vernietigd.

9.

Artikel 18 Herstemming over personen
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Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een
tweede stemming overgegaan.

1.

Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een
derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich
hebben verenigd. Hebben meer dan twee personen evenveel stemmen, dan wordt bij een
tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben.

2.

Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.3.

Artikel 19 Beslissing door het lot

Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet plaatshebben,
door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven.

1.

Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze gevouwen, in
een stembokaal gedeponeerd en omgeschud.

2.

Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit briefje
voorkomt, is gekozen.

3.

Hoofdstuk 3 Spreekrecht

Artikel 20 Spreekrecht voor belanghebbenden
Bij opening van de vergadering, wordt aan belanghebbende het recht verleend te spreken over punten
die zijn vermeld op de agenda, met uitzondering van de verslagen van vergaderingen van organen van
de MRDH.

1.

De belanghebbende die gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient dit tenminste vierentwintig uur
voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter en secretaris mee te delen.

2.

De in het tweede lid vermelde mededeling vermeldt het agendapunt waarover de belanghebbende wenst
te spreken, het belang dat daarbij aan de orde is, en de naam van de spreker.

3.

Iedere spreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Indien er meerdere sprekers zijn bepaalt de
voorzitter in overleg met de commissie de totale voor de belanghebbenden beschikbare spreektijd en de
volgorde van de sprekers.

4.

Indien een belanghebbende wenst te spreken over een punt dat niet vermeld is op de agenda of niet
voldoet aan hetgeen bepaald in de punten 2 en 3, kan de voorzitter bepalen dat geen spreekrecht
verleend wordt.

5.

Voor zover dit artikel daarin niet voorziet bepaalt en handhaaft de voorzitter de orde rond het spreekrecht.6.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 21 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist
de adviescommissie Vervoersautoriteit op voorstel van de voorzitter.

Artikel 22 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking. Voor zover de datum van de bekendmaking is
gelegen na 7 oktober 2015 heeft dit besluit terugwerkende kracht tot en met 7 oktober 2015.

1.

Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement van orde voor de adviescommissie
Vervoersautoriteit MRDH 2015.

2.
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Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 19
december 2014 en gewijzigd in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag op 7 oktober 2015.
de secretaris,
mr. M.J. Toet
de voorzitter,
ing. A. Aboutaleb

Ziet u een fout in deze regeling?
Bent u van mening dat de inhoud niet juist is? Neem dan contact op met de organisatie die de regelgeving heeft
gepubliceerd. Deze organisatie is namelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de regelgeving. De naam van de
organisatie ziet u bovenaan de regelgeving. De contactgegevens van de organisatie kunt u hier opzoeken:
almanak.overheid.nl

Werkt de website of een link niet goed? Stuur dan een e-mail naar regelgeving@overheid.nl
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Begroting MRDH 2023
in één oogopslag in beeld
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een vrijwillige 
gemeenschappelijke regeling van, voor en door 23 gemeenten en 
heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de 
Rijksoverheid gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op 
het gebied van verkeer en vervoer. Als opdrachtgever van het regionale 
en stedelijke openbaar vervoer in de regio Rotterdam Den Haag, 
verlenen wij concessies aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekken 
wij subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten en  bevorderen 
wij innovatieve mobiliteitsoplossingen. De MRDH ontvangt hiervoor 

rechtstreeks middelen van het Rijk. Daarnaast heeft de MRDH taken voor 
het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio 
Rotterdam Den Haag, op het gebied van onder andere werklocaties 
(bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden), Fieldlabs en 
regionale campussen, digitale connectiviteit en stimuleren van het 
groengebruik en recreatie.

De MRDH ontvangt hiervoor een bijdrage van de 23 gemeenten.
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Capelle aan den IJssel Concept

Delft Definitief

Den Haag Definitief
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Schiedam Geen zienswijze - raadsinformatiebrief van B&W

Vlaardingen Concept

Wassenaar Definitief

Westland Concept

Westvoorne Nog niet ontvangen

Zoetermeer Definitief



Geacht bestuur,

Hierbij sturen wij u onze zienswijze op de begroting 2023. Wij bedanken u voor de mogelijkheid die u ons 
hiervoor geeft. Deze zienswijze gaat uit van het college omdat er geen raadsvergadering plaatsvindt 
binnen de door u gestelde termijn. Wij hebben voor het vaststellen van deze zienswijze wel onze 
raadscommissie gehoord.

Strategische agenda
De begroting 2023 loopt logischerwijs nog niet vooruit op de actualisatie van de Strategische Agenda. De 
actualisatie van de Strategische Agenda zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat ambities en integrale 
opgaven moeten worden geprioriteerd of bijgesteld. Ook hierover zullen wij door u worden geraadpleegd. 
De uitkomsten van dit traject zullen impact hebben op de begroting 2023. Deze kanttekening moet wat 
ons betreft bij deze begroting worden gemaakt. Wij zien graag dat er bij een volgende begroting meer 
focus wordt aangebracht op de ambities uit de nog vast te stellen Strategische Agenda. 

Steeds meer inzicht in meerjarenbeeld, inzet op bereikbaarheid hele regio
Wij vinden het prettig dat elke nieuwe begroting steeds meer inzicht geeft in wat ons betreft hét 
bestuurlijke financiële vraagstuk voor de MRDH: de ambities en de financiële krapte op (middel)lange 
termijn en de noodzaak op keuzes te maken. Vooral de figuren op blz. 10 in combinatie met blz. 66/67 
geven dit inzicht. Deze informatie is wat ons betreft een goede basis voor het bestuurlijke gesprek in AB, 
Bestuurscommissies en gemeenteraden. De krapte lijkt vooral te ontstaan in de periode 2029 – 2039, 
door projecten die zich nu nog in de (pre-)verkenningsfase bevinden. 

Wij constateren dat momenteel de bereikbaarheid met fiets en OV achterblijft van gebieden buiten de 
grote steden en aan de buitengrenzen van de Metropoolregio. Terwijl deze bereikbaarheid essentieel is 
voor het leefmilieu en de duurzaamheid van de hele regio. Daarom roepen wij de MRDH op om ook in 
deze gebieden te blijven investeren in fiets, OV en veiligheid. 
Voorkomen vervoersarmoede
Door de verschraling van het regulier OV in de gebieden buiten de grote steden, wordt het belang van 
maatwerk vervoer steeds groter. Door deze keuze zijn de effecten daarvan wat ons betreft ook een 
verantwoordelijkheid van de MRDH. Daarmee is de MRDH ook mede verantwoordelijk voor de 
organisatie van het maatwerkvervoer. Die verantwoordelijkheid gaat wat ons betreft ook over bekostiging 
en opdrachtgeverschap. Wij verzoeken u MRDH-breed het gesprek te voeren over de rollen en 
verantwoordelijkheden inzake maatwerkvervoer en dit punt op de agenda te zetten de komende periode. 

Onzekerheid over herstel reizigersaantallen: de pijn eerlijk verdelen
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Door Corona is het gebruik van het OV sterk afgenomen. Dit heeft geen directe gevolgen voor de 
financiën van de MRDH, maar leidt voor de vervoerbedrijven tot substantieel lagere opbrengsten uit 
kaartverkoop. Onzeker zijn in welke mate en in welk tempo reizigersaantallen zich herstellen, en in welke 
mate het Rijk steunpakketten beschikbaar blijft stellen. Dankzij de steunpakketten vallen de gevolgen 
voor het vervoersaanbod en de bereikbaarheid tot nu toe mee. We moeten echter rekening houden met 
versoberingen en met pijnlijke keuzes in het vervoersaanbod. Wij roepen u op om de pijn eerlijk te 
verdelen tussen de gebieden en gemeenten in de Metropoolregio. Het ‘overeind houden’ van 
vervoerbedrijven is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde om zoveel mogelijk plekken bereikbaar 
te houden. Met als nuance dat we ook geen lege bussen moeten laten rondrijden. 

U vraagt onze zienswijze over het overhevelen van € 21 miljoen van programma Exploitatie naar 
Infrastructuur. Wij kunnen ons op zich vinden in de argumentatie om te investeren en daarmee tegen 
lagere exploitatiekosten te blijven voorzien in bereikbaarheid. Wij constateren echter dat de voorgenomen 
investeringen zich concentreren in de grote steden (9 van de € 11 miljoen voor doorstroming is 
geconcentreerd in Rotterdam). Zoals wij hierboven aangeven is ook de bereikbaarheid van overige 
gemeenten een grote zorg en roepen u op hier aandacht voor te geven. Ook als gemeenten voor deze 
maatregelen geen cofinanciering kunnen opbrengen. 

Groen-blauwe leefomgeving: vanuit kerntaken meedenken over bijdrage MRDH
In eerdere zienswijzen hebben wij voor onze regionale samenwerking de focus benadrukt op de Groen-
blauwe Leefomgeving. Wij waarderen de ondersteuning die de MRDH biedt aan de hierop 
samenwerkende gemeenten. Wij verzoeken u om het onderwerp Groen-blauwe leefomgeving een plek te 
geven in de Strategische agenda die de MRDH en de 23 gemeenten gaan opstellen. 

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. Hans Cats drs. J.G.H. de Witte@handtekening@

Namen bijlage(n):
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Geacht bestuur,

Op 23 maart 2022 hebben wij een concept van de Ontwerpbegroting 2023 van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag ontvangen. Bij deze maken wij gebruik van de mogelijkheid onze zienswijze 
kenbaar te maken. Onze zienswijze bouwt voort op die van vorig jaar. De zaken die wij belangrijk vinden 
voor begroting 2023 waren vorig jaar ook al aan de orde.

Wij hebben deze stukken besproken in onze commissievergadering op 16 mei 2022. Onder voorbehoud 
van goedkeuring van deze zienswijze door de gemeenteraad op 31 mei 2022 geeft de Ontwerpbegroting
2023 ons aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen.

Steeds meer inzicht in meerjarenbeeld, inzet op bereikbaarheid hele regio
Wij vinden het prettig dat elke nieuwe begroting steeds meer inzicht geeft in wat ons betreft hét 
bestuurlijke financiële vraagstuk voor de MRDH: de ambities en de financiële krapte op (middel)lange 
termijn en de noodzaak op keuzes te maken. Vooral de figuren op blz. 10 in combinatie met blz. 66/67 
geven dit inzicht. Deze informatie is wat ons betreft een goede basis voor het bestuurlijke gesprek in AB, 
Bestuurscommissies en gemeenteraden. De krapte lijkt vooral te ontstaan in de periode 2029 - 2039, 
door projecten die zich nu nog in de (pre-)verkenningsfase bevinden.
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Wij constateren dat momenteel de bereikbaarheid met fiets en OV achterblijft van gebieden buiten de 
grote steden en aan de buitengrenzen van de Metropoolregio. Terwijl deze bereikbaarheid essentieel is 
voor het leefmilieu en de duurzaamheid van de hele regio. Daarom roepen wij de MRDH op om ook in 
deze gebieden te blijven investeren in fiets, OV en veiligheid.

Herhaalde oproep tot soberheid
In eerdere jaren, en zoals u ook aangeeft in de Kadernota vragen meerdere gemeenten aandacht voor 
hun penibele financiële situatie. In de Kadernota geeft u aan dat versobering ‘niet logisch’ is omdat de 
samenwerking rond Economisch Vestigingsklimaat ‘zeer waardevol’ is. Wij bestrijden niet de waarde van 
de samenwerking, maar gemeenten staan op het punt dat pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Wij 
denken dat de MRDH ook met een zekere versobering nog altijd een zeer waardevolle bijdrage kan 
leveren, en roepen u op om concrete voorstellen te doen voor versobering. Daarbij zien wij meerwaarde 
in het intensiveren van de samenwerking met de overheden in het zuidwestelijke deel van Randstad 
Holland, buiten de MRDH regio.

Onzekerheid over herstel reizigersaantallen: de pijn eerlijk verdelen 
Door corona is het gebruik van het OV sterk afgenomen. Dit heeft geen directe gevolgen voor de 
financiën van de MRDH, maar leidt voor de vervoerbedrijven tot substantieel lagere opbrengsten uit 
kaartverkoop. Onzeker zijn in welke mate en in welk tempo reizigersaantallen zich herstellen, en in welke 
mate het Rijk steunpakketten beschikbaar blijft stellen. Dankzij de steun pakketten vallen de gevolgen 
voor het vervoersaanbod en de bereikbaarheid tot nu toe mee voor de reizigers. Gezien het standpunt 
van het ministerie om de beschikbaarheidsvergoeding in 2023 te stoppen, moeten we rekening houden 
met versoberingen en met pijnlijke keuzes in het vervoersaanbod. Wij roepen u op om de pijn eerlijk te 
verdelen tussen de gebieden en gemeenten in de Metropoolregio. Het ‘overeind houden’ van 
vervoerbedrijven is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde om zoveel mogelijk plekken bereikbaar 
te houden. Met als nuance dat we ook geen lege bussen moeten laten rondrijden. De komende 
bestuursperiode willen wij graag met de MRDH samenwerken en inzetten op het verbeteren van het OV 
in Barendrecht. Daarbij willen we ook kijken naar de samenhang en afstemming met de concessies van 
de provincie Zuid-Holland.

Focus op Dutch Fresh Port en Stationstuinen
Dutch Fresh Port in combinatie met Stationstuinen is een integrale ontwikkeling die meerwaarde heeft 
voor de regio, en waarover we al met de MRDH in gesprek zijn. Wij ervaren het contact hierover als 
positief en kijken uit naar het verder uitbouwen hiervan. Wij nodigen u uit om met open vizier mee te 
denken hoe u vanuit uw twee kerntaken kunt bijdragen aan het versterken van deze ontwikkeling. 
Mogelijk past Dutch Fresh Port niet één op één op lopende programma’s van de MRDH, maar wij zijn 
ervan overtuigd dat de ontwikkeling aansluit bij de hogere beleidsdoelen: een toekomstbestendig en 
vernieuwend cluster dat werkgelegenheid biedt en door innovatie in de logistiek bijdraagt aan 
groeivermogen, duurzame mobiliteit en bereikbaarheid.
Wij nodigen u uit om de ondersteuning te concretiseren die u aanbiedt bij de doelstelling ‘samen 
voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon-/werklocaties'. Hierbij wordt Barendrecht expliciet 
genoemd.

Zienswijze begrotingsjaarschijf 2022 v.w.b. infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit het 
transitieprogramma OV en corona
U vraagt ook onze zienswijze over het overhevelen van € 21 miljoen van programma Exploitatie verkeer 
en vervoer naar Infrastructuur verkeer en vervoer. Wij kunnen ons op zich vinden in de argumentatie om 
te investeren en daarmee tegen lagere exploitatiekosten te blijven voorzien in bereikbaarheid. Wij
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constateren echter dat de voorgenomen investeringen zich concentreren in de grote steden (9 van de € 
11 miljoen voor doorstroming is geconcentreerd in Rotterdam). Zoals wij hierboven aangeven is ook de 
bereikbaarheid van overige gemeenten een grote zorg en roepen u op hier aandacht voor te geven. Ook 
als gemeenten voor deze maatregelen geen cofinanciering kunnen opbrengen.

Tot slot
Begin dit jaar is er een evaluatie van de MRDH opgesteld en wij hebben u daar ook onze inbreng op 
gegeven. Belangrijk punt is dat wij moeite hebben met betrokken zijn en grip hebben op de MRDH. De 
MRDH is ‘groot’, zowel qua inhoud als qua bestuurlijke structuur. Soms hebben wij last van de grenzen 
van de MRDH, wij vinden dat deze meer ‘fluïde’ zouden kunnen zijn. Dat betekent dat we samen bewust 
kijken welk schaalniveau optimaal aansluit bij de verschillende behoeften en vraagstukken. 
Wij vertrouwen erop dat wij met deze zienswijze u deelgenoot hebben gemaakt van onze positie en kijken 
uit naar voortzetting van de constructieve samenwerking.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht,

de griffier, de voorzitter,

Mw. Mr. G E. Figge Drs. G. Veldhuijzen
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Geacht bestuur 

 

Op 23 maart 2022 ontvingen wij de ontwerpbegroting MRDH 2023 met het verzoek aan de 

gemeenteraden om daarop uiterlijk 26 mei 2022 de zienswijze kenbaar te maken.  

 

Ontwerpbegroting 2023 

De ontwerpbegroting 2023 omvat conform de voorschriften een beleidsbegroting en een financiële 

begroting. De beleidsbegroting fungeert tevens als werkplan 2023. Onze zienswijze op de begroting 

betreft daarom zowel een inhoudelijke als een financiële zienswijze. 

De begroting is vastgesteld conform de vastgestelde kaders. Wij stemmen op hoofdlijnen in met de 

geschetste inhoudelijke en financiële opgaven voor 2023. 

 

Deze zienswijze is opgesteld in onderlinge afstemming tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis 

en Westvoorne. Zoals bekend zullen onze gemeenten fuseren per 1 januari 2023.  

 

Financieel 

De begroting is vastgesteld conform de vastgestelde kaders. Wij stemmen op hoofdlijnen in met de 

geschetste financiële opgaven voor 2023. 

 

Inhoudelijk 

De begroting is vastgesteld conform de vastgestelde kaders. Wij stemmen op hoofdlijnen in met de 

geschetste inhoudelijke opgaven voor 2023. Wel vragen wij expliciet en blijvende aandacht voor een 

goede balans binnen de drie programma’s in inhoud en investeringen over het geheel van de 

metropoolregio Rotterdam-Den Haag.  

 

Aansluiting bij de Toekomstvisie Voorne aan Zee 2035 

Wij herkennen in de beleidsbegroting 2023 de uitgangspunten van de strategische agenda MRDH 

2022. Die sluiten voor een groot deel aan bij de thema’s die centraal staan in onze Toekomstvisie 

Voorne aan Zee, te weten: 

- Het landschap centraal 
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- Vitale en sociale dorpen en wijken 

- Werken en ondernemen stimuleren en ondersteunen 

- Samen duurzaam. 

Natuurlijk is dat niet vreemd: de meeste gemeentelijke opgaven zijn gemeente-overstijgend. 

Daarom willen we ook als Voorne aan Zee met de andere gemeenten binnen de MRDH 

samenwerken aan de grote opgaven en transities. Als Voorne aan Zee – met 73.000 inwoners - zijn 

wij straks een krachtiger partner voor de regio. Wij hebben daarbij een eigenstandige kwaliteit als 

landelijke en recreatieve gemeente. Die kwaliteit zetten wij graag in voor het belang van de gehele 

metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Daarbij vragen wij aandacht voor met name onze 

bereikbaarheidsopgave, zowel in de onderlinge verbinding tussen de kernen van Voorne(-Putten) 

als de bereikbaarheid naar de rest van de MRDH. Samen met u willen wij zoeken naar adequate, 

duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen waarbij wij ook het vervoer over water willen 

betrekken. 

 

Strategische agenda 

De begroting 2023 is opgesteld op basis van de strategische agenda MRDH 2022. De Strategische 

agenda wordt op dit moment geactualiseerd. Wij hebben goede nota genomen van het feit dat de 

begroting 2023 in het voorjaar van 2023 waarschijnlijk zal worden aangepast aan de uitgangspunten 

van de Strategische agenda 2025. 

 

Gevolgen coronacrisis  

Dit is de derde begroting van de MRDH die sinds de uitbraak van corona is opgesteld. Bij het 

opstellen van deze begroting was nog niet duidelijk of de aanvullende Rijksbijdrage aan het 

decentrale OV-systeem voor de periode na augustus 2022 zou worden verlengd. Ondertussen is 

bekend dat deze steunmaatregel wordt verlengd tot eind 2022 maar dat er geen zekerheid wordt 

geboden voor de jaren erna. Naar verwachting zal de kaartverkoop pas richting 2025 weer op het 

oude niveau zijn. Voor 2023 kan dit leiden tot 20-30% minder OV. U geeft aan dat wellicht pijnlijke 

keuzes moeten worden gemaakt. Wij vragen u te bewaken dat bestaande OV-lijnen niet permanent 

verdwijnen (dus t.z.t. weer kunnen opschalen) en dat naast de effecten op de exploitatie van het OV 

ook het effect op de leefbaarheid van het ommeland een belangrijke wegingsfactor is bij het maken 

van die keuzes. Voor inwoners van Voorne aan Zee i.o. zijn er – ook gezien de afstanden tussen de 

kernen - weinig alternatieven voor het busvervoer. Inwoners zijn daarvan afhankelijk voor het 

bereiken van voorzieningen (onderwijs, winkelcentra) en/of werk.  

 

Wij vragen expliciet en blijvende aandacht voor bereikbaarheid en mobiliteit in en naar de meer 

landelijke en recreatieve gebieden binnen de metropoolregio. Wij hebben in de afgelopen (corona) 

jaren gezien dat de behoefte aan verbinding tussen stedelijk en meer landelijk gebied, en tussen 

werk en ontspanning steeds belangrijker is geworden. Waar de afgelopen jaren de focus van de 

MRDH met name lag op economische groei, zien wij gelukkig steeds meer aandacht voor groen en 

blauw als randvoorwaarden voor economische versterking. Wij verwachten dat ook bij de 

actualisatie van de Strategische agenda terug te zien. 

 

Programma Exploitatie Verkeer en Openbaar vervoer 

Versterking van de agglomeratiekracht en concurrentiepositie en het vergroten van de leefbaarheid 

staan centraal in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. Wij vragen u met nadruk om de totale 

MRDH-regio als één grote metropolitane agglomeratie te blijven zien.  

Wij onderschrijven de inzet om in 2025 een verbetering van de bereikbaarheid van toplocaties en 

banen van minimaal 10% te realiseren via OV, fiets en ketenmobiliteit. De toplocaties zijn eerder 

benoemd in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB).  
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De voorgenomen actualisatie van Strategische agenda en Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid geeft 

de mogelijkheid om met nieuwe ogen naar het totaal van de metropoolregio te kijken. In de 

begrotingstekst is opgenomen dat de metropoolregio “”meer moet gaan functioneren als één 

stedelijke regio” (doelstelling 2.1.1.1.). Wij dagen u uit dit te verbreden naar “één sterke groene 

stedelijke regio” waar stad en ommeland de juiste balans vinden. Tijdens de corona-periode is 

gebleken dat de recreatieve gebieden, zoals de stranden van Voorne, voor de inwoners van de 

MRDH als toplocatie kunnen worden betiteld waarvan de bereikbaarheid geborgd moet zijn. Niet 

voor niets is Westvoorne, samen met Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland in 2020 

uitgeroepen tot meest duurzame toeristische bestemming ter wereld. Wij zien daarom een 

gezamenlijke opgave om deze ‘tuin van de regio’ met elkaar te kunnen behouden, versterken en de 

bereikbaarheid ervan te vergroten.  

 

Terecht is de doelstelling dat naast de toplocaties ook de banen steeds beter bereikbaar worden. 

Bijna 40% van de beroepsbevolking van Voorne(-Putten) is werkzaam in de haven van Rotterdam. 

Een goede verbinding tussen de haven en Voorne is daarom van groot economisch belang, voor 

Voorne, maar ook voor de haven. Uw doelstelling “samen voortvarend werken aan de 

bereikbaarheid van woon- en werklocaties” (2.1.1.7) onderschrijven wij. Wij  vragen u wel om dit 

breder te zien dan alleen “bijdragen aan de gebalanceerde ontwikkeling van woon- en werklocaties 

nabij het OV of binnen bebouwde gebieden nabij bestaande infrastructuur”. Wij maken graag 

gebruik van de kennis, expertise en innovatiekracht van de MRDH om ons te ondersteunen bij onze 

bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven en zien een verbinding met (lopende) bredere 

actieprogramma’s  Duurzame Mobiliteit en NPLG van de provincie.  

Wij verzoeken u om bij de aanleg van de hoogwaardige fietsroutes niet alleen uit te gaan van 

optimale verbinding van woon- en werkgebieden in de stedelijke gebieden maar ook de verbinding 

naar de meer perifere woongebieden. Een combinatie van verbinding van woon- en 

recreatiegebieden ligt daarbij voor de hand. Wij zijn blij met de investeringen in de snelfietsroute 

tussen Nissewaard en Hellevoetsluis. Maar dat is slechts een klein onderdeel van fietsnetwerk op 

Voorne-Putten. Een uitbreiding naar de westkant van het eiland ligt voor de hand. Dit 

(snel)fietsnetwerk dient tegelijkertijd als duurzaam alternatief voor het woon-werkverkeer tussen 

Voorne-Putten en het havengebied van Rotterdam.  We zien daarvoor goede aanknopingspunten bij 

uw doelstellingen 2.3.1.5 (stimuleren van groengebruik en recreatie als vestigingsfactor) en 2.3.1.6 

(samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties). 

Wij onderschrijven het belang van samenwerken en bekostigen van de Bereikbaarheidsaanpak via 

Zuid-Holland Bereikbaar. Mobiliteitsmanagement is een belangrijk onderdeel van de 

mobiliteitstransitie. Het Mobiliteitsmanagementprogramma Voorne-Putten loopt eind 2022 af, en wij 

dringen aan op voortzetting daarvan in 2023. 

 

Programma Infrastructuur Verkeer en Openbaar Vervoer 

Ook dit programma zet in op de doelstelling “verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen”. Wij 

verwijzen hierbij naar onze zienswijze bij het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.  

We zijn verheugd dat de gebiedsuitwerking Voorne-Putten is verankerd in de begroting 2023. 

Samen met u zoeken wij graag naar optimalisatie van de voorgenomen investeringen. 

 

Programma Economisch Vestigingsklimaat 

Wij zien met name bij de doelstellingen voor het programma Economisch Vestigingsklimaat dat in 

de begroting 2023 consequent wordt aangegeven hoe de doelstellingen zich verhouden tot de 

Groeiagenda Zuid-Holland.  Natuurlijk zien ook wij het belang van de Groeiagenda Zuid-Holland. Dit 

is een goede basis om samen met het Rijk te investeren in kennis en innovatie, maakindustrie, 

energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital.  
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Evenals in onze zienswijze bij de begroting 2022 vragen wij echter aandacht voor het gegeven dat 

de focus op economische transitie, innovatie en groei, en de daarmee samenhangende aandacht 

voor verstedelijking en verbinding van woon-werklocaties zou kunnen leiden tot een verminderde 

aandacht voor de eigenstandige waarden van de meer perifere gebieden.  

 

De MRDH heeft op succesvolle wijze een voortrekkersrol genomen in de totstandkoming van de 

Groeiagenda Zuid-Holland. Wij zien graag dat de MRDH op soortgelijke wijze zich hard maakt voor 

een vorm van Leefbaarheidsagenda voor de regio en de zoektocht naar provinciale, Rijks- of 

Europese financiering van deze projecten en initiatieven. 

 

In het brede kader van Economisch Vestigingsklimaat vragen wij aandacht voor het thema 

Arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie. Adequate huisvesting, 

scholing en woon-werkvervoer zijn een gezamenlijke verantwoordeliijkheid voor ondernemers, 

gemeenten, regio en provincie. Wij verzoeken u dit thema aandacht te geven binnen de  begroting 

EV, en zeker straks ook in de Strategische Agenda MRDH. 

 

Wij zijn blij met uw aandacht voor innovatieprogramma’s, waaronder het programma AgriTech voor 

verdere innovatie binnen en buiten de tuinbouwsector. De gemeenten Brielle en Westvoorne (straks 

Voorne aan Zee) zijn ambassadeur van de Greenport Westholland. Graag blijven wij betrokken bij 

deze ontwikkeling. Wij zien daarbij koppelkansen naar duurzaamheid  (waaronder geothermie) en 

het onderwijs.  

 

Wij onderschrijven het belang van versterking van het bestaande mbo-hbo campusecosysteem. De 

verkenning naar de ontwikkeling van de campus Groene Chemie Voorne-Putten kon worden 

uitgevoerd mede namens cofinanciering vanuit de MRDH. Versterking van het campusnetwerk zal 

ook voor “onze” campus blijvende meerwaarde genereren. Wij zetten ons hier de komende periode 

graag voor in.  

Wel blijft voor ons de bereikbaarheid van deze campus een aandachtspunt. We vragen aandacht 

voor de noodzaak van goed openbaar vervoer naar deze campus, voor zowel jongeren vanuit de 

MRDH die hier initieel mbo-onderwijs ontvangen als studentenuitwisseling tussen campussen en 

voor volwassenen die in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) hier bij- en herscholing 

kunnen volgen.  

 

 
Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Brielle 
namens dezen, 
 
 

[  Ondertekenaar 1.Handtekening Brielle ] [  Ondertekenaar 2.Handtekening Brielle ] 

[ < > Ondertekenaar 1.Voorletters ] [  

Ondertekenaar 1.Volledige achternaam ] 

[ < > Ondertekenaar 2.Voorletters ] [  

Ondertekenaar 2.Volledige achternaam ] 

[  Ondertekenaar 1.Functie ] [  Ondertekenaar 2.Functie ] 
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Ontwerpbegroting MRDH 2023 mw. K. van Adrichem
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Geacht bestuur,

Op 23 maart 2022 heeft de gemeenteraad de Ontwerpbegroting MRDH 2023 voor de 
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) toegestuurd.
U heeft de raad in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk 26 mei 2022 een schriftelijk zienswijze 
kenbaar te maken. Uw Ontwerpbegroting MRDH 2023 zal echter op 7 juni 2022 worden 
besproken in de gemeenteraad.

Zienswijze
Vooruitlopend op deze raadsvergadering delen wij u mee, dat wij voornemens zijn de raad 
voor te stellen een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de Ontwerpbegroting
MRDH 2023 op de onderwerpen goede digitale connectiviteit, ruimte om te werken en meer 
regionale samenwerking bij de energietransitie (Programma Economisch Vestigingsklimaat).

Goede digitale connectiviteit
Voor een goede digitale connectiviteit vragen wij aandacht voor glasvezel in woongebieden, 
en niet alleen op bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Door de coronacrisis zijn steeds meer 
werknemers thuis gaan werken en zijn voornemens dat na de crisis te blijven doen.
Daarnaast beginnen steeds meer ondernemers hun bedrijf aan huis. Daarom is het goed om 
de digitale infrastructuur in woonwijken in kaart te brengen en op orde te krijgen. Hiervoor is 
goede samenwerking in de regio en met de provincie noodzakelijk. Het bestaande
kennisnetwerk Digitalisering kan hiervoor gebruikt worden.

Ruimte om te werken
Wij vinden het belangrijk dat er binnen de Strategie Werklocaties MRDH ruimte komt voor
maatwerk en nieuwe inzichten. Dit voorkomt de spagaat tussen bestaand beleid en de 
actualiteit die wij nu ervaren. Bestaande regelgeving is niet altijd meer van toepassing op 
nieuwe ontwikkelingen, zoals blurring (het combineren van diverse bedrijfsfuncties) of de
komst van flitsbezorgers.

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.

RivierweglH Telefoon: 14010
Postbus 70 Telefax: 010 - 2848800

2900 AB Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05
www.capelleaandenijssel.nl IBAN: NL41INGB0006691797

gemeente@capelleaandenijssel.nl BIC nummer: INGBNL2A
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Gemeenten kunnen zelf goed inschatten of een economische activiteit past op een bepaald 
bedrijventerrein of kantorenlocatie. Regionale afstemming is hierbij noodzakelijk. De manier 
waarop de regionale afstemming nu gaat werkt goed en is wat ons betreft een goed 
voorbeeld van regionale samenwerking.

Meer regionale samenwerking bij de energietransitie
In de Ontwerpbegroting wordt gesproken over het Netwerk Energie als de plek om de 
uitvoering en opstelling van de Regionale Energie Strategie (RES) af te stemmen. 
Het Netwerk Energie is echter opgezet als plek waar ervaringen en kennis kunnen worden 
gedeeld over de energietransitie. Door de omvang van de RES merken wij dat wij daar niet 
aan toekomen, waardoor de functie van het Netwerk Energie onder druk staat. Ook is de 
kennis door veel meer taken op het gebied van duurzaamheid verdeelder geraakt in de 
aangesloten organisaties. Wij vragen ons af of de structuur van het Netwerk Energie nog 
passend is.

Mocht de gemeenteraad besluiten tot een andere of een aanvullende reactie op deze 
zienswijze, dan zullen wij u daarover informeren.

Samenwerking met én binnen de MRDH
Wij waarderen de samenwerking met de MRDH en de andere gemeenten.
Gezamenlijk werken wij aan verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, het stimuleren van 
economische groei en digitalisering van onze ondernemers. Daarom willen wij ook positieve 
aandacht geven aan onze samenwerking met én binnen de MRDH.

Programma’s verkeer en openbaar vervoer
Goed bereikbare banen, detailhandel en werklocaties zijn voor werknemers en bedrijven van 
essentieel belang. Wij hebben dan ook de ambitie om in 2030 werk en bedrijvigheid voor 
werknemers, afnemers en toeleveranciers maximaal bereikbaar te zijn met OV, fiets en 
(elektrische) auto. Daarnaast zetten wij in op een optimale bereikbaarheid en doorstroming 
voor alle inwoners van Capelle aan den IJssel. De MIRT-verkenning Oeververbindingen met 
daarin de maatregelen op de Algeracorridor spelen hierin een belangrijke rol. In 2021 is het 
‘Programma Mobiliteit 2020-2030’ vastgesteld met onderstaande doelstellen, welke 
aansluiten op de doelstellingen van de MRDH.

Alle modaliteiten in balans
Samen met de MRDH onderzoeken wij verbeteringen in het verkeersnetwerk voor OV, fiets 
en auto. Naast gezamenlijk onderzoek draagt de MRDH ook bij aan de bekostiging van 
verkeer- en vervoerprojecten, zoals de Algeracorridor in de MIRT Verkenning 
Oeververbindingen, belangrijke fietsroutes zoals de ’s-Gravenweg, fietsroutes naar Rivium en 
de fietsroute naar OV-hub Capelsebrug.

Een verkeersveilige stad
De doelstellingen van de MRDH en Capelle om de verkeersveiligheid te verbeteren, sluiten 
goed op elkaar aan. De MRDH is bereid om bij te dragen aan verbeteringen op het gebied 
van verkeersveiligheid. Voorbeelden zijn de rotondes in Schollevaar en het realiseren van 
een verkeersveilige situatie op de Slotlaan (nabij kruispunt met de Dorpsstraat). In 2022 
stellen wij de Capelse verkeersveiligheidsaanpak op in het verlengde van de Regionale 
Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025 (RUA). Daarbij is in het bijzonder aandacht voor 
kwetsbare doelgroepen zoals scholieren en ouderen.

Duurzaam op weg
Vanuit de MRDH wordt ook sterk op duurzame mobiliteit. Het Programma Mobiliteit 2020-2030 
waarin is opgenomen dat het terugbrengen van de CO2-uitstoot een belangrijke opgave is. 
Wij zetten ons in op verbetering van de luchtkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn het faciliteren 
van elektrisch vervoer, het opstellen van het lokale deelmobiliteitsbeleid en aandacht voor de 
werkgeversaanpak.
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Een toekomstbestendige stad
Innovatie is belangrijk om als stad toekomstbestendig te blijven. Hierin ondersteunt de MRDH 
met kennis en cofinanciering om dat voor Capelle mogelijk te maken. Het gaat dan om 
projecten zoals de uitrol van het nieuwe Parkshuttle concept in mix-traffic (AVLM) en 
implementatie van intelligente verkeerslichten (i-VRI). Maar ook op kleinere schaal draagt de 
MRDH een steentje bij. Wij ontvangen voor de buurtbus 50% cofinanciering uit het 
maatwerkprogramma MOVE.

Programma Economisch Vestigingsklimaat
Stimuleren van innovatie en economische groei
Wij zijn enthousiast over het toekomstige programma Region of the Future. Ook in Capelle 
zijn er uitdagingen op het gebied van de energietransitie en het gebruik van data. Door deze 
maatschappelijke vraagstukken te verbinden aan oplossingen van startende ondernemers 
zien wij een verbetering van het vestigingsklimaat van de regio.

Goede digitale connectiviteit
De digitalisering van het MKB is een grote opgave in de regio. Ten tijde van de coronacrisis 
ontstonden vooral problemen bij horecabedrijven, bedrijven in de detailhandel en persoonlijke 
dienstverlening omdat zij moesten sluiten en moeilijk of in mindere mate digitaal vaardig en 
bereikbaar waren. Met financiële hulp van de MRDH heeft Capelle, samen met de gemeenten 
Den Haag, Zoetermeer en Schiedam, de ondernemers in deze branches een steuntje in de 
rug kunnen geven met de Digitaliseringsvoucher MKB. Daarbij heeft de MRDH ook de 
netwerkfunctie vervuld om de vier gemeenten aan elkaar te verbinden zodat dit project 
gezamenlijk opgepakt kon worden. Het is positief dat de MRDH deze verbindende rol heeft 
opgepakt en wij zien graag dat deze rol ook in toekomstige dossiers in stand blijft.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders, ƒ
de secretaris, 7 de burgemeester,

A.L. Duijmaer van Twist ^-mr.-'P'Oskam
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Onderwerp 
Zienswijze ontwerp-begroting MRDH 2023 en wijzigingen over 
jaarschijf 2022 

Geacht bestuur, 

Namens de gemeenteraad van Delft, sturen wij u deze zienswijze op de 
Ontwerpbegroting MRDH 2023 en wijzigingen over jaarschijf 2022 van de 
MRDH-begroting voor wat betreft infrastructurele maatregelen 
Transitieprogramma OV en Corona. 

Wij stemmen in met uw Ontwerpbegroting MRDH 2023 en met de 
overheveling over de begrotingsprogramma's in jaarschijf 2022 van de 
MRDH-begroting voor wat betreft infrastructurele maatregelen 
Transitieprogramma OV en Corona. 

Wij hebben enkele aandachtspunten bij uitvoering van voorliggende 
financiële beleidskaders. In deze zienswijze lichten wij dat toe. 

Wij zijn blij met de inzet van de MRDH en resultaten die met het 
samenwerkingsverband van 23 MRDH-gemeenten worden gerealiseerd. 
Ook daar staan we in deze brief bij stil. 

Complimenten,_meeryaarde MRDH en gerealiseerde resultaten 
Wij complimenteren de MRDH met de resultaten die afgelopen jaar mede 
met haar is gerealiseerd. We zijn verheugd dat de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) op 4 november 2021 is uitgeroepen tot de 
regio met de meest duurzame mobiliteit. 

Wij blikken ook blij terug op de opening van de nieuwe fiets- en 
voetgangerstunnel ender station Delft Campus in 2021 als onderdeel van 
complete stationsvernieuwing van Delft Campus. Een van de eerste 
zichtbare resultaten van het versnellen en verbeteren van OV-verbindingen 
langs de lijn Leiden-Dordrecht, waar de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag financieel aan bijdraagt. 

De MRDH heeft een belangrijke rol gespeeld in de regie op werk 
locaties. Die samenwerking blijft van belang. Ook bij de 
Innovatieprogramma's zijn de afgelopen 4 jaar mooie inhoudelijke resultaten 
geboekt. lnnovaties die de regio verder helpen. Bij het programma 
ZorgTech, bijvoorbeeld de opvoedrobot van jeugdzorgplatform Garage2020 
die deelneemt aan het programma ZorgTech, of de sensoren van 
BedSense die de druk en beweging van bedpatiënten in de gaten houden. 
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Wij hechten net als de MRDH belang aan het blijven investeren in de 
fieldlabs, ook in begrotingsjaar 2023. 

Zienswijze: 
aandachtspunten bij uitvoering van voorliggende financiële beleidskaders 

Transitie I innovatie mobiliteit 
De Delftse gemeenteraad heeft op 28 januari 2021 definitief ingestemd met 
het Mobiliteitsplan Delft 2040. Daarin zitten veel aanknopingspunten waarbij 
samenwerking met de MRDH, passend binnen de begroting 2023. 

De gewenste groei in aantal woningen ( en inwoners) en 
arbeidsplaatsen leidt tot meer mobiliteit. De beschikbare publieke ruimtes 
moeten bovendien concurreren met de benodigde ruimte voor groen, 
klimaatadaptatie en speien. Delft zet daarom in op een mobiliteitstransitie: 
voorrang aan schone, slimme en veilige mobiliteit die de ruimte efficiënt 
gebruikt. Het openbaar vervoer en de fiets in snelheid, gemak en veiligheid 
een meer aantrekkelijk alternatief worden voor de auto. Deelauto 
oplossingen kunnen mede zergen voor efficiënter ruimtegebruik. 
Verder besteden wij aandacht aan het tegengaan vervoerarmoede (sociale 
aspecten van mobiliteit). 

We vragen de MRDH vanuit alle begrotingsprogramma's en op alle 
ambtelijke en bestuurlijke niveaus actief te blijven meedenken, zodat we de 
mobiliteitstransitie in Delft zo slim en snel mogelijk kunnen concretiseren; 
financieren en realiseren. En mee te denken hoe we via opschaling vanuit 
succesvolle pilots, bijdragen aan de verduurzaming van de mobiliteit & 
publieke ruimte in de hele regio. 

Versterking economisch vestigingsklimaat 
Verder benadrukken wij graag de relevantie voor Delft - en onze steun  
voor alle doelstellingen en de activiteiten in 2023, binnen het Programma 
Economisch Vestigingsklimaat. 

We vragen blijvende inzet van de MRDH voor werk/ocaties. We 
waarderen zeer uw rol in de afstemming. Er staan grate opgaven te 
wachten waarin er regionaal keuzes gemaakt dienen te worden over welke 
bedrijvigheid we binnen de MRDH willen hebben (en houden). Gezien de 
opgave uit de behoefteraming bedrijventerreinen (PZH) dienen er regionaal 
keuzes gemaakt te worden. We hebben niet de ruimte om alle bedrijvigheid 
in de regio te huisvesten. Die keuzes moeten in het profiel van de regio 
passen. Wij benadrukken daarbij de noodzaak voor ruimte voor Maak 
industrie en behouden (en creëren) van ruimte voor Stadsverzorgende 
economie. 

We vragen de MRDH in het kader van haar aanpak voor Next 
Economy bedrijventerreinen, gezamenlijk met ons te bekijken welke kansen 
er nog meer voor Schieoevers liggen. 

Indexering lnwonersbijdrage Economisch Vestigingsklimaat 
In uw ontwerp-begroting voor 2023 gaat u uit van een stijging van de 
inwonersbijdrage met 1,8%, ofwel € 0,05 per inwoner. Dit is overeenkomstig 
de berekende prijspeilstijging van de Haaglanden-gemeenten. 
Met indexering van de inwonersbijdrage is door de MRDH (nog) geen 
uitvoering gegeven aan de wens van gemeenten uit de hele metropoolregio 
om besparingsmogelijkheden te formuleren (efficiency-voorstellen, maar 
ook voorstellen van die de taakuitvoering raken), ofwel een bijdrage te 
leveren aan de financiële uitdagingen van de gemeenten. Veel gemeenten 
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hadden hier al in de begroting van 2022 om gevraagd, of aangekondigd dat 
dit verzoek er voor 2023 zou kamen. 

Wij zijn het met u eens dat niet indexeren o.b.v. prijspijlstijging, met 
oplopende kosten, feitelijk een bezuiniging op de inwonerbijdrage 
economisch vestigingsklimaat betekent. U geeft in uw kaderbrief aan dat dit 
een tegengesteld signaal zou afgeven voor de noodzaak van het 
gezamenlijk investeren in het verdienvermogen, brede welvaart en 
werkgelegenheid van de regio (o.a. via de Groeiagenda met kennis & 
innovatie, Leven Lang Ontwikkelen en de Maakindustrie). U geeft wel aan 
hierover alsnog in gesprek te willen in het kader van de strategische agenda 
MRDH. 

Wij hadden graag gezien, dat op voorhand een aantal 
bezuinigingsmogelijkheden in beeld was gebracht - met bijbehorende 
praktische, specifieke consequenties - en dat het gesprek daarover tussen 
de MRDH-gemeenten door u gefaciliteerd was. 

Vele gemeenten, en Delft in het bijzonder, verkeren financieel in 
zwaar weer. De indexering op de inwonersbijdrage EV is slechts een heel 
klein aandeel op de gemeentelijke begroting. AIie indexeringen door 
verbanden partijen bij elkaar hebben echter wel enige substantie. 
Wij zouden graag de consequentie van elke bezuinigingsmogelijkheid op 
verbanden partijen - inclusief het missen van co-financieringskansen door 
bezuinigingen bij de MRDH -- en de bezuinigingsconsequenties op andere 
gemeentelijke uitgaven tegen elkaar af kunnen wegen. En daarover zo snel 
mogelijk met de 23 MRDH-gemeenten het gesprek voeren. De MRDH 
gemeenten kunnen dan gezamenlijk concluderen of de (indexering van) de 
inwonersbijdrage inderdaad een dusdanig positief effect heeft op de regio, 
dat ieder de besparingen liever elders in de gemeentebegroting zoekt. 

Wij vragen u hierover alsnog zo snel mogelijk contact te zoeken met 
de gemeenten, oak met de groep van gemeentelijke controllers, opdat de 
mogelijkheden en consequenties bij de bestuurlijke gesprekken over de 
strategische agenda helder zijn. 

Het spijt ans, dat wij er - als gevolg van een toenemend gebrek aan 
compensatie door het Rijk voor de gemeentelijke taken - niet aan ontkomen 
elke gemeentelijke financiële begrotingspost (dus oak de MRDH-indexering) 
ter discussie te stellen. 

lmplementatie nota van beantwoording bij Begroting MRDH 2023 
Wij verzoeken u in de bestuursrapportages aandacht te besteden aan de 
invulling van uw actiepunten n.a.v. de nota van beantwoording op de 
zienswijzen bij deze MRDH-begroting. Vanuit uw erkenning van het belang 
van de ingebrachte zienswijzen, kunt u daarmee onze kaderstellende en 
controlerende taak in deze regeling van verlengd lokaal bestuur 
vereenvoudigen. 

Vervolg regionale samenwerking 
Komend jaar zal het opstellen van de Strategische Agenda MRDH voor 
bestuursperiode 2022-2025 de gezamenlijke aandacht van het 
samenwerkingsverband met de 23 gemeenten hebben. Een kaderstelling 
voor begroting 2023 en verder. Wij begrijpen dat de begroting kan worden 
gewijzigd naar aanleiding van de strategische agenda. 

Wij verzoeken de MRDH in de zienswijze procedure bij de ontwerp 
strategische agenda aan te geven welke wijzigingen in de MRDH-begroting 
daarbij horen. 

Uit diverse analyses is gebleken dat de Zuid-Hollandse 
werkgelegennheid / arbeidsmarkt wordt geremd door de versnippering van 
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het bestuurlijk landschap. De oprichting van de MRDH is een verbetering 
ten opzichte van twee voormalige stadsregio's: kans om meer als één 
stedelijke regio te functioneren en de bereikbaarheid van toplocaties en 
banen te verbeteren. 

Wij vragen u dan ook om het functioneren als totaalregio te bewaken 
en niet te werken met vaste deelregio's bij het nader invullen van deze 
begroting; bij het starten van nieuwe (pre-)project-verkenningen en nieuwe 
kaders. 

Tot slot 
Wij zien uit naar het vervolg van de samenwerking binnen MRDH-verband 
èn daarbuiten met de MRDH en andere partners. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

,,, __ ,,__¿--r--::7 - ; buigemeester 

K. Schrederhof I.b. 
, secretaris 

dr. M. Berger, l.s. 
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Geacht bestuur, 

 

Op 23 maart 2022 ontvingen wij de ontwerpbegroting MRDH 2023 met het verzoek aan de 

gemeenteraden om daarop uiterlijk 26 mei 2022 de zienswijze kenbaar te maken.  

 

Ontwerpbegroting 2023 

De ontwerpbegroting 2023 omvat conform de voorschriften een beleidsbegroting en een financiële 

begroting. De beleidsbegroting fungeert tevens als werkplan 2023. Onze zienswijze op de begroting 

betreft daarom zowel een inhoudelijke als een financiële zienswijze. 

De begroting is vastgesteld conform de vastgestelde kaders. Wij stemmen op hoofdlijnen in met de 

geschetste inhoudelijke en financiële opgaven voor 2023. 

 

Deze zienswijze is opgesteld in onderlinge afstemming tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en 

Westvoorne. Zoals bekend zullen onze gemeenten fuseren per 1 januari 2023.  

 

Financieel 

De begroting is vastgesteld conform de vastgestelde kaders. Wij stemmen op hoofdlijnen in met de 

geschetste financiële opgaven voor 2023. 

 

Inhoudelijk 

De begroting is vastgesteld conform de vastgestelde kaders. Wij stemmen op hoofdlijnen in met de 

geschetste inhoudelijke opgaven voor 2023. Wel vragen wij expliciet en blijvende aandacht voor een 

goede balans binnen de drie programma’s in inhoud en investeringen over het geheel van de 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.  

 

Strategische agenda 

De begroting 2023 is opgesteld op basis van de strategische agenda MRDH 2022. De Strategische 

agenda wordt op dit moment geactualiseerd. Wij hebben goede nota genomen van het feit dat de 

begroting 2023 in het voorjaar van 2023 waarschijnlijk zal worden aangepast aan de uitgangspunten 

van de Strategische agenda 2025. 

 

Gevolgen coronacrisis  

Dit is de derde begroting van de MRDH die sinds de uitbraak van corona is opgesteld. Bij het opstellen 

van deze begroting was nog niet duidelijk of de aanvullende Rijksbijdrage aan het decentrale OV-

systeem voor de periode na augustus 2022 zou worden verlengd. Ondertussen is bekend dat deze 

steunmaatregel wordt verlengd tot eind 2022 maar dat er geen zekerheid wordt geboden voor de jaren 

erna. Naar verwachting zal de kaartverkoop pas richting 2025 weer op het oude niveau zijn. Voor 2023 

kan dit leiden tot 20-30% minder OV. U geeft aan dat wellicht pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. 

Wij vragen u te bewaken dat bestaande OV-lijnen niet permanent verdwijnen, en dat naast de effecten 

op de exploitatie van het OV ook het effect op de leefbaarheid van de minder stedelijke gebieden een 

belangrijke wegingsfactor is bij het maken van die keuzes. 

 

Wij vragen expliciet en blijvende aandacht voor bereikbaarheid en mobiliteit in en naar de meer 

landelijke en recreatieve gebieden binnen de Metropoolregio. Wij hebben in de afgelopen (corona) 

jaren gezien dat de behoefte aan verbinding tussen stedelijk en meer landelijk gebied, en tussen werk 

en ontspanning steeds belangrijker is geworden. Waar de afgelopen jaren de focus van de MRDH met 

name lag op economische groei, zien wij gelukkig steeds meer aandacht voor groen en blauw als 

randvoorwaarden voor economische versterking. Wij verwachten dat ook bij de actualisatie van de 

Strategische agenda terug te zien. 
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Aansluiting bij de Toekomstvisie Voorne aan Zee 2035 

Wij herkennen in de beleidsbegroting 2023 de uitgangspunten van de strategische agenda MRDH 

2022. Die sluiten voor een groot deel aan bij de thema’s die centraal staan in onze Toekomstvisie 

Voorne aan Zee, te weten: 

- Het landschap centraal 
- Vitale en sociale dorpen en wijken 
- Werken en ondernemen stimuleren en ondersteunen 
- Samen duurzaam. 

Natuurlijk is dat niet vreemd: de meeste gemeentelijke opgaven zijn gemeente-overstijgend. Daarom 

willen we ook als Voorne aan Zee met de andere gemeenten binnen de MRDH samenwerken aan de 

grote opgaven en transities. Als Voorne aan Zee – met 72.000 inwoners - zijn wij straks een krachtiger 

partner voor de regio. Wij hebben daarbij een eigenstandige kwaliteit als landelijke en recreatieve 

gemeente. Die kwaliteit zetten wij graag in voor het belang van de gehele Metropoolregio Rotterdam-

Den Haag. Daarbij vragen wij aandacht voor met name onze bereikbaarheidsopgave, zowel in de 

onderlinge verbinding tussen de kernen van Voorne(-Putten) als de bereikbaarheid naar de rest van de 

MRDH. Samen met u willen wij zoeken naar adequate, duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen 

waarbij wij ook het vervoer over water willen betrekken. 

 

Programma Exploitatie Verkeer en Openbaar vervoer 

Versterking van de agglomeratiekracht en concurrentiepositie en het vergroten van de leefbaarheid 

staan centraal in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. Wij vragen u met nadruk om de totale MRDH-

regio als één grote metropolitane agglomeratie te blijven zien. Binnen die agglomeratie hebben wij 

inwoners en ondernemers alles te bieden: hoogstedelijke centra met sterke economische dragers, 

sterke kennisinstellingen die bijdragen aan innovatie en concurrentiekracht, en suburbane en landelijke 

gebieden met sterke cultuurhistorische waarden, unieke woonkwaliteiten en voldoende ruimte voor 

natuur en recreatie. Dit maakt de MRDH tot een onderscheiden en sterke regio waar het goed werken, 

wonen en recreëren is.  

 

Wij onderschrijven de inzet om in 2025 een verbetering van de bereikbaarheid van toplocaties en 

banen van minimaal 10% te realiseren via OV, fiets en ketenmobiliteit.  

De toplocaties zijn eerder benoemd in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB).  

De voorgenomen actualisatie van Strategische agenda en Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid geeft de 

mogelijkheid om met nieuwe ogen naar het totaal van de Metropoolregio te kijken.  

In de begrotingstekst is opgenomen dat de Metropoolregio “”meer moet gaan functioneren als één 

stedelijke regio” (doelstelling 2.1.1.1.).  

Wij dagen u uit dit te verbreden naar “één sterke groene stedelijke regio” waar stad en ommeland de 

juiste balans vinden. Tijdens de corona-periode is gebleken dat de recreatieve gebieden, zoals de 

stranden van Voorne, voor de inwoners van de MRDH als toplocatie kunnen worden betiteld waarvan 

de bereikbaarheid geborgd moet zijn. Niet voor niets is Westvoorne, samen met Goeree-Overflakkee 

en Schouwen-Duiveland in 2020 uitgeroepen tot meest duurzame toeristische bestemming ter wereld. 

Wij zien daarom een gezamenlijke opgave om deze ‘tuin van de regio’ met elkaar te kunnen behouden, 

versterken en de bereikbaarheid ervan te vergroten.  

 

Terecht is de doelstelling dat naast de toplocaties ook de banen steeds beter bereikbaar worden. Bijna 

40% van de beroepsbevolking van Voorne(-Putten) is werkzaam in de haven van Rotterdam. Een 

goede verbinding tussen de haven en Voorne is daarom van groot economisch belang, voor Voorne, 

maar ook voor de haven. Uw doelstelling “samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- 

en werklocaties” (2.1.1.7) onderschrijven wij. Wij  vragen u wel om dit breder te zien dan alleen 

“bijdragen aan de gebalanceerde ontwikkeling van woon- en werklocaties nabij het OV of binnen 

bebouwde gebieden nabij bestaande infrastructuur”. Wij maken graag gebruik van de kennis, expertise 

en innovatiekracht van de MRDH om ons te ondersteunen bij onze bereikbaarheids- en 

mobiliteitsopgaven en zien een verbinding met (lopende) bredere actieprogramma’s  Duurzame 

Mobiliteit en NPLG van de provincie.  
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Wij verzoeken u om bij de aanleg van de hoogwaardige fietsroutes niet alleen uit te gaan van optimale 

verbinding van woon- en werkgebieden in de stedelijke gebieden maar ook de verbinding naar de meer 

perifere woongebieden. Een combinatie van verbinding van woon- en recreatiegebieden ligt daarbij 

voor de hand. Wij zijn blij met de investeringen in de snelfietsroute tussen Nissewaard en 

Hellevoetsluis. Maar dat is slechts een klein onderdeel van fietsnetwerk op Voorne-Putten. Een 

uitbreiding naar de westkant van het eiland ligt voor de hand. Dit (snel)fietsnetwerk dient tegelijkertijd 

als duurzaam alternatief voor het woon-werkverkeer tussen Voorne-Putten en het havengebied van 

Rotterdam.   

We zien daarvoor goede aanknopingspunten bij uw doelstellingen 2.3.1.5 (stimuleren van groengebruik 

en recreatie als vestigingsfactor) en 2.3.1.6 (samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van 

woon- en werklocaties). 

Wij onderschrijven het belang van samenwerken en bekostigen van de Bereikbaarheidsaanpak via 

Zuid-Holland Bereikbaar. Mobiliteitsmanagement is een belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie. 

Het Mobiliteitsmanagementprogramma Voorne-Putten loopt eind 2022 af, en wij dringen aan op 

voortzetting daarvan in 2023. 

 

Programma Infrastructuur Verkeer en Openbaar Vervoer 

Ook dit programma zet in op de doelstelling “verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen”. Wij 

verwijzen hierbij naar onze zienswijze bij het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer. We 

zijn verheugd dat de gebiedsuitwerking Voorne-Putten is verankerd in de begroting 2023.  

Samen met u zoeken wij graag naar optimalisatie van de voorgenomen investeringen. 

 

Programma Economisch Vestigingsklimaat 

Wij zien met name bij de doelstellingen voor het programma Economisch Vestigingsklimaat dat in de 

begroting 2023 consequent wordt aangegeven hoe de doelstellingen zich verhouden tot de 

Groeiagenda Zuid-Holland.  Natuurlijk zien ook wij het belang van de Groeiagenda Zuid-Holland. De 

Groeiagenda Zuid-Holland is een goede basis om samen met het Rijk te investeren in kennis en 

innovatie, maakindustrie, energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital.  

Evenals in onze zienswijze bij de begroting 2022 vragen wij echter aandacht voor het gegeven dat de 

focus op economische transitie, innovatie en groei, en de daarmee samenhangende aandacht voor 

verstedelijking en verbinding van woon-werklocaties zou kunnen leiden tot een verminderde aandacht 

voor de eigenstandige waarden van de meer perifere gebieden.  

 

De MRDH heeft op succesvolle wijze een voortrekkersrol genomen in de totstandkoming van de 

Groeiagenda Zuid-Holland. Wij zien graag dat de MRDH op soortgelijke wijze zich hard maakt voor een 

vorm van Leefbaarheidsagenda voor de regio en de zoektocht naar provinciale, Rijks- of Europese 

financiering van deze projecten en initiatieven. 

 

Wij vragen uw expliciete en blijvende aandacht voor gebalanceerde investeringen over het totaal van 

de MRDH-regio. Wij vragen de MRDH om ook bij de investeringen voortdurend een goede balans te 

zoeken tussen de (hoog)stedelijke centra en de meer landelijke gebieden.  

Onze gemeenten liggen in zo’n landelijk gebied. Inwoners van de gehele MRDH-regio genieten van dit 

gebied, om te wonen of te recreëren.  

 

Wij zijn blij met uw aandacht voor innovatieprogramma’s, waaronder het programma AgriTech voor 

verdere innovatie binnen en buiten de tuinbouwsector. De gemeenten Brielle en Westvoorne (straks 

Voorne aan Zee) zijn ambassadeur van de Greenport Westholland. Graag blijven wij betrokken bij deze 

ontwikkeling. Wij zien daarbij koppelkansen naar duurzaamheid  (waaronder geothermie) en het 

onderwijs.  

Wij onderschrijven het belang van versterking van het bestaande mbo-hbo campusecosysteem.  

De verkenning naar de ontwikkeling van de campus Groene Chemie Voorne-Putten kon worden 

uitgevoerd mede namens cofinanciering vanuit de MRDH. Versterking van het campusnetwerk zal ook 
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voor “onze” campus blijvende meerwaarde genereren. Wij zetten ons hier de komende periode graag 

voor in.  

Wel blijft voor ons de bereikbaarheid van deze campus een aandachtspunt.  

We vragen aandacht voor de noodzaak van goed openbaar vervoer naar deze campus, voor zowel 

jongeren vanuit de MRDH die hier initieel mbo-onderwijs ontvangen als studentenuitwisseling tussen 

campussen en voor volwassenen die in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) hier bij- en 

herscholing kunnen volgen.  

 

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben kennisgenomen van de Ontwerpbegroting 
MRDH 2023 en de Begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft de infrastructurele 
doorstromingsmaatregelen uit het Transitieprogramma OV en Corona (Kadernota MRDH begroting 
2022).  
.  
Wij vertrouwen erop dat wij met deze zienswijze u deelgenoot hebben gemaakt van onze positie, en 
kijken uit naar voortzetting van een constructieve samenwerking.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
De gemeenteraad van Hellevoetsluis,  
 

de griffier,   de voorzitter, 

 

M.M. de Lange  M.C. Junius 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden. 

 

 

Dagelijks Bestuur van MRDH  

Postbus 21012 

3001 AA  Rotterdam
  

 

  

   

Datum: 2 juni 2022  

Zaaknummer:  759025  

Team: Duurzaam Wonen en Werken  

Contactpersoon: Kim van Houwelingen  

Uw brief van: 24 maart 2022  

Onderwerp: Zienswijzeprocedure ontwerpbegroting 

MRDH 2023 

 

   

 

 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur van de MRDH, 

 

Graag laten we u weten dat de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, in de 

openbare vergadering van 2 juni 2022, heeft besloten geen zienswijze in te dienen voor de 

MRDH-begroting 2023.  

 

Daarnaast willen we u bedanken voor uw grote en tot dusverre succesvolle inzet in de 

gesprekken met het rijk om de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer op 

een beheersbaar niveau te houden. Wij hopen dat de voortzetting van deze gesprekken 

ook in de toekomst tot een goed resultaat zullen leiden. 

 

Wij zien verder naar de voorzetting van de prettige samenwerking met de MRDH. 

 

Hoogachtend, 

namens de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

O. Vliegenthart                                        M.W. Vroom  
  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Postbus 21012  

3001 AA  ROTTERDAM 

 

 

 

 

 

 

Van  Gemeente Lansingerland 

 

Onderwerp  Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2023 

 

Datum  31 mei 2022 

Ons kenmerk  U22.02622 

Uw brief van  24 maart 2022 

 

Geachte bestuur, 
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Op 24 maart jl. ontvingen wij de ontwerpbegroting 2023 met het verzoek onze definitieve zienswijze 

kenbaar te maken op uiterlijk 26 mei 2022. Hierbij ontvangt u onze zienswijze. 

 

De gemeente Lansingerland constateert dat de MRDH zich onverminderd blijft inzetten voor het verbeteren 

van de bereikbaarheid en een betere aansluiting op verschillende vormen van vervoer. Ook zet de MRDH in 

op het verder ontwikkelen en versterken van fieldlabs, regionale campussen, (woon- en) werklocaties, 

digitale connectiviteit, de regionale energiestrategie, en stimuleren van groen als vestigingsfactor. Deze 

ambitie zien wij terug in de ontwerpbegroting 2023. Met deze zienswijze op die begroting geven wij u een 

aantal aandachtspunten mee. 

 

1. Strategische Agenda 

De MRDH is begonnen met het opstellen van een nieuwe Strategische Agenda. Dit beleidsdocument geeft de 

komende jaren richting aan het ontwikkelen van onze regio, en de werkzaamheden van de MRDH als 

organisatie. Er zijn tal van maatschappelijke en economische ontwikkelingen die rechtstreeks invloed 

hebben op onze duurzame welvaart en welzijn. Meer dan ooit is het nodig scherpte te brengen in onze 

gezamenlijke inzet. Voor de Metropoolregio is de Horti Science, als innovatief economisch cluster in 

Lansingerland van bijzondere waarde. Gelet op de voorliggende begroting, adviseren wij u om bij het 

vaststellen van de Strategische Agenda oog te houden voor de financiële consequenties voor het daarop 

volgende jaar. Dit kan een wijziging op de nu voorliggende ontwerpbegroting betekenen. Mocht u daartoe 

besluiten, dan adviseren wij u om hiervoor proactief de gemeenteraden en beide Adviescommissies goed te 

betrekken. 

 

2. Financieel 

De begroting is materieel in evenwicht, zowel voor 2023 als structureel. Het merendeel van de middelen 

van de begroting 2023 komt uit de BDU-gelden en voor het economisch vestigingsklimaat uit de bijdrage per 

inwoner van de deelnemende gemeenten. Het aandeel van overige inkomsten blijft ook het komende jaar 
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gering. Tevens laat de begroting zien dat de ruimte van de MRDH voor investeringen beperkt is en dat er 

daarom keuzes gemaakt moeten worden. Het is echter goed om te lezen dat er in de begroting van 2023, 

net als in 2022, geen sprake meer is van overbesteding op de BDU-middelen, zoals in begrotingen van 

eerdere jaren wel het geval was. Ook voor de komende begrotingsjaren worden er geen tekorten verwacht 

en meerjarig is er zelfs een positief saldo op de BDU-middelen. 

 

3. Vervoer 

De kosten van beheer en onderhoud van de railinfrastructuur blijven stijgen, terwijl de BDU-gelden niet 

meestijgen. Er is dus effectief minder geld om nieuwe investeringen te doen terwijl de opgaven waar deze 

regio voor staat steeds groter worden. Dat leidt tot meer doen met minder en dus op het verder continueren 

van kostenbeheersing op regulier beheer en onderhoud, vervangingsinvesteringen rail en op 

financieringskosten van de railvoertuigen. Wij onderschrijven dat een goede bereikbaarheid een 

randvoorwaarde is om de MRDH verder te ontwikkelen en vragen de MRDH te streven naar voldoende 

investeringsruimte voor de gehele regio.  

 

Wij maken ons grote zorgen als de BVOV per 1 januari 2023 echt eindigt, wetende dat de reizigersaantallen 

en –opbrengsten naar verwachting pas in 2025 op het ‘niveau 2019’ zijn. Dat betekent dat de meest 

vergaande maatregelen in het Afwegingskader (door de BcVa vastgesteld op 28 oktober 2020) in beeld gaan 

komen. Maatregelen die de inwoners van de Metropoolregio keihard gaan voelen. Wij vragen het DB van de 

MRDH bestuurlijk met de ministers van I&W en Financiën in overleg te gaan om de BVOV in 2023 te 

handhaven. 

 

De programma’s Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 

sluiten respectievelijk aan bij de eerder opgestelde Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en het 

Investeringsprogramma Vervoersautoriteit. Ook vinden deze programma’s aansluiting bij de ambities van 

Lansingerland, zoals de verbetering van de verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam, projecten als 

vervoersknooppunt Rodenrijs, Metropolitane Fietsroutes Zoetermeer – Rotterdam centrum en Delft – 

Rotterdam Alexander en verkeersveiligheid in het algemeen. 

 

Als laatste willen we nogmaals wijzen op de risico’s van overplanning en overbesteding en de limieten die 

daarvoor gesteld zijn, zeker met betrekking tot grote projecten. Tegelijkertijd is uitvoeringskracht bij 

gemeenten beperkt door de krappe arbeidsmarkt, ook bij adviesbureaus en aannemers. Dat projecten in tijd 

doorschuiven is helaas de praktijk. Wij zetten ons in om projecten tijdig te realiseren. 

 

4. Economie  

De begroting voor het programma Economisch Vestigingsklimaat is opgezet langs drie van de vier ambities 

van de strategische agenda: Vernieuwen Economie, Versterken Stad en Omgeving en Veranderen Energie. 

Binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat wordt er gewerkt aan zeven doelstellingen die volgen 

uit de strategische agenda: stimuleren van innovatie en economische groei, verbeteren aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt, versterken van digitale verbindingen, ruimte om te werken, stimuleren van groen 

en recreatie als vestigingsfactor en samen voortvarend werken aan woningbouw, bereikbaarheid en 

werklocaties. Zoals gezegd wordt de Strategische Agenda momenteel herzien. Het ziet er naar uit dat er 

meer focus wordt aangebracht in de gezamenlijke opgaven. De ambities van Lansingerland vinden 

aansluiting binnen de toekomstige programmalijnen. Dit geldt ook voor de MRDH propositie voor de 

Groeiagenda Zuid-Holland. We zetten de samenwerking met de MRDH voort om onze speerpunten te 

realiseren en de MRDH te versterken. 
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Tot slot 

De coronacrisis blijft impact hebben op het werkveld van de MRDH. Immers, zowel de economie als ons 

vervoersysteem staan voor nieuwe uitdagingen. Bovendien heeft de crisis stevige invloed op de financiën 

van de MRDH en haar partners. De begroting gaat uit van gelijkblijvende structurele inzet van middelen ten 

opzichte van de begroting 2022. De komende tijd vragen de gevolgen van de coronacrisis voortdurende 

sturing op de financiële situatie. Er zijn goede afspraken gemaakt over de betrokkenheid van gemeenten 

rond het op- of afschalen van het voorzieningenniveau in het openbaar vervoer. In het Transitieprogramma 

OV & Corona is afgesproken dat bij belangrijke keuzes hierin de Adviescommissie Vervoersautoriteit en de 

gemeenteraden betrokken worden. 

 

Rest ons niets anders dan ons vertrouwen uit te spreken in de constructieve voortzetting van onze goede 

samenwerking. Wij kijken uit naar uw reactie op de zienswijzen van de MRDH-gemeenten. 

 

Met een vriendelijke groet, 

gemeenteraad van Lansingerland 

  

  

  

  

Bert Schouten 

Griffier 

 



   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graag in uw antwoord datum en ons kenmerk vermelden. 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

t.a.v. het Dagelijks bestuur  

Postbus 21012  

3001AA Rotterdam 
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2260 BA Leidschendam 

Telefoon 14 070 
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.Datum 17 mei 2022 

.Ons kenmerk 2842 - Zienswijzebrief Ontwerpbegroting MRDH 2023 

.Uw brief/kenmerk  

.Contactpersoon H Fawzi 

.Telefoon 14 070 

.Bijlagen  

.Onderwerp  

 

Geachte heer leden van het dagelijks bestuur,, 

 

Op  23 maart 2022 deed u ons de concept meerjarenbegroting 2023-2026 en de 

jaarstukken 2021 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (hierna MRDH) 

toekomen. Wij constateren dat wij de stukken volledig en tijdig van u hebben mogen 

ontvangen, waarvoor dank.  

 

In de begroting stelt u dat de koers van de MRDH, vernieuwen van de 

economie en verbeteren van de bereikbaarheid, door de 23 deelnemende gemeenten 

voor de bestuursperiode is vastgelegd in de Strategische agenda MRDH 2018-2022 

en dat deze in aanloop naar de nieuwe bestuursperiode samen met de nieuwe 

bestuurders zal worden vernieuwd.  

De voorliggende begroting geeft op hoofdlijnen aan wat er wordt nagestreefd, wat 

daarvoor gedaan wordt en wat het kost.  

Verdere uitwerking van de programma’s en projecten voor het vernieuwen van de 

economie en het verbeteren van de bereikbaarheid wordt geoperationaliseerd in de 

bestuurscommissies en adviescommissies. Wij herkennen en onderschrijven dit.  

 

We hebben de stukken besproken en zien geen reden om inhoudelijk een zienswijze 

op de stukken in te dienen. Wel maken we graag gebruik van de mogelijkheid om 

aandacht te vragen voor het tijdig betrekken van de raden in de 

besluitvormingsprocessen van onder andere de uitwerking van de nieuwe 

strategische agenda en meerjarenbegroting, zodat zij hun kaderstellende en 

controlerende rol kunnen uitoefenen.  
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Tenslotte willen we u ook bedanken voor de constructieve samenwerking van de 

afgelopen periode. Fijn te kunnen constateren dat de benodigde werkzaamheden, 

ondanks de Coronapandemie, doorgang hebben kunnen vinden.  

We kijken ernaar uit om de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag de komende jaren, 

gezamenlijk nog steviger neer te zetten. 

 

Hoogachtend, 

/signature1/ 

 

 

 

de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg 

 

 

de griffier,     de voorzitter, 

 

/signature1/     /signature1/ 

 

C.J. de Vries    J.G. Bijl 

 



Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Postbus 21012
3001AA Rotterdam

Postbus 55

3140 AB Maassluis

T  14 010

E  gemeente@maassluis.nl

I   www.maassluis.nl

ons kenmerk 295916 datum 25-05-2022

kenmerk 89777 uw brief van

contactpersoon Adriaanse, M.J.H. doorkiesnummer 010593

onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023 en 
begrotingsjaarschijf 2022

bijlage(n)

Geachte heer/mevrouw,

In uw brief van 28 maart 2022 nodigt u ons uit om onze zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot 
de ontwerpbegroting MRDH 2023 en de begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele 
doorstromingsmaatregelen uit het transitieprogramma OV en corona . Wij kunnen u melden in te kunnen 
stemmen met de ontwerpbegroting en de begrotingsjaarschijf 2022.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van de gemeente Maassluis,

de griffier, de voorzitter,

mr. R. van der Hoek dr. T.J. Haan
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Voor het indienen van een zienswijze heeft u de concept begroting 2023 en de meerjarenbegroting
2024-2026 met diverse bijlagen aangeboden. Deze documenten zijn door de gemeenteraad in zijn
vergadering van 24 mei 2022 behandeld. a a

■ ■
Zienswijze
De gemeenteraad heeft besloten een instemmende zienswijze af te geven. Voor de inhoud en 
overwegingen hierbij verwijzen wij u naar bijgevoegde 'raadsoplegger'. Tevens heeft de 
gemeenteraad besloten de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen. a a
De instemmende zienswijze houdt in dat de gemeenteraad instemt met de verhoging van de
inwonerbijdrage met de inflatiecorrectie. Deze bijdrage voor het versterken van het economisch
vestigingsklimaat stijgt met € 0,05 naar€ 2,82. Mede namens de gemeenteraad brengen wij met 
deze zienswijze onderstaande inhoudelijke aandachtspunten bij u in. Wij verzoeken u deze ook te
betrekken bij het proces voor de nieuwe strategische agenda. a ■

■ ■
Versterken agglomeratiekracht
Belangrijke doelstelling die bij de oprichting van de metropoolregio is meegegeven is het beter
benutten van de agglomeratiekracht. Uit het OESO-onderzoek blijkt dat dit mede bereikt kan worden
door meer samenhang in bestuur en projecten te creëren. Met tevredenheid constateren wij dat de
Groeiagenda Zuid-Holland, met een stevige bijdrage vanuit de MRDH, hier positief aan bijdraagt. Deze 
samenwerking biedt kansen voor een integrale benadering van de fysiek-ruimtelijke opgaven en op 
die manier bij te dragen aan het versterken van de brede welvaart.
De formele taken van de MRDH als Vervoersautoriteit en het versterken van het economisch
vestigingsklimaat zijn procesmatig onlosmakelijk gekoppeld aan andere maatschappelijke opgaven 
zoals de verstedelijkingsopgave, klimaat en groenblauwe leefomgeving, energietransitie en een leven 
lang ontwikkelen (onderwijs-arbeidsmarkt). De MRDH functioneert hier naar onze mening als een 
organisatie die op goede wijze haar formele taken uitvoert en tegelijkertijd opereert als een
netwerkorganisatie in de complexe en sterk verstedelijkte zuidelijke Randstad. De integrale
samenhang is in het belang van de brede welvaart van al onze inwoners. Wij verzoeken u de
genoemde maatschappelijke thema's en de onderlinge relatie met de formele taken inhoudelijk uit te
werken in de nieuwe strategische agenda. ■■

■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
 ■ ■
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Regionale samenwerking groenblauwe leefomgeving
De formele taken en daar onlosmakelijk aan verbonden maatschappelijke thema's zijn per definitie 
gemeentegrens overstijgend. Tegelijkertijd is sprake van een directe relatie met de provincie Zuid- 
Holland. Regionale afstemming op die thema's en de daaraan gekoppelde samenwerking binnen de 
MRDH is van meerwaarde. De huidige governancestructuur met inbreng door raadsleden en behoud 
van de zelfstandige positie van gemeenteraden ondersteunt dit proces op een goede wijze. Die 
structuur dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven.
Tegelijkertijd biedt deze structuur de mogelijkheid om gezamenlijk de regionale problemen en 
financiering daarvan onder de aandacht van het Rijk te brengen via de voortgang van het Nationaal 
Groeifonds en het MIRT. De opgaven als gevolg van de groei van de bevolking, economische en 
mobiliteitstransformatie, energie, klimaat en landschap kunnen zonder voldoende beleidsinstrumenten 
en extra financiële middelen onvoldoende vanuit de overheid ondersteund worden. De propositie van 
de le fase van de Groeiagenda Zuid-Holland laat zien dat een gezamenlijk optrekken en delen van die 
informatie tot positieve resultaten leidt. Wij verzoeken u deze lijn te continueren en waar mogelijk te 
verbreden.
Vanuit de bestuurlijke opdracht vanuit de herindelingswet die Midden-Delfland in 2004 heeft 
meegekregen vragen wij hierbij aandacht voor de financiering van beheer en onderhoud van de 
groenblauwe leefomgeving. Voor het economisch vestigingsklimaat, maar ook klimaat en brede 
welvaart, is het in stand houden en versterken van landschappen en de groenblauwe leefomgeving in 
en nabij het stedelijk gebied belangrijk. Deze groenblauwe gebieden worden intensief gebruikt door 
de ruim 2 miljoen inwoners van onze regio. De afgelopen coronaperiode heeft aangetoond dat een 
intensiever gebruik wenselijk is, maar dat hiervoor niet altijd de ruimte aanwezig is. Tegelijkertijd zijn 
deze gebieden aanvullend op het regionaal beleid om de (fiets)routestructuren te versterken en de 
vrije tijdseconomie te versterken. In samenwerking met de Leerstoel gebiedsontwikkeling TU Delft en 
afstemming met de provincie Zuid-Holland wordt onderzoek gedaan naar welke instrumenten 
beschikbaar zijn en ontwikkeld kunnen worden voor de regionale financieringsbehoefte.

Wij constateren met tevredenheid dat de MRDH een centrale rol in dit proces heeft opgepakt. Voor de 
strategische agenda verzoeken wij u de structurele financiering voor het beheer en onderhoud van de 
groenblauwe leefomgeving als gezamenlijk regionaal thema mee te nemen. Hierbij wel de 
kanttekening dat dit niet als formele taak door de MRDH verricht dient te worden, maar vanuit de 
netwerkfunctie van de MRDH ondersteund kan worden. Vanuit de 23 gemeenten dient voor de 
thema's die een direct raakvlak met formele taken van de MRDH capaciteit beschikbaar te zijn. Vanuit 
Midden-Delfland zullen wij onze inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijk-ambtelijke inzet voor de 
groenblauwe leefomgeving in en rondom de MRDH continueren.

Mobiliteitstransformatie
Het gezamenlijk bestuurlijk optrekken rondom de financieringsbehoefte bij maatschappelijke opgaven 
is prominent aanwezig bij de mobiliteitstransformatie. Het proces dat hiervoor wordt gevoerd, zoals 
ook bij de COVID-19 ondersteuning ov-bedrijven, ondersteunen wij van harte. Extra middelen zijn 
noodzakelijk om de autonome groei ov en fietsverkeer en bevolkingsgroei vanuit de verstedelijking op 
te kunnen vangen.
Tegelijkertijd beseffen wij dat keuzes gemaakt moeten worden. Ambities zijn per definitie hoger dan 
de beschikbare middelen. Bij het maken van die keuzes verzoeken wij u om integrale ruimtelijke 
afwegingen te maken. Bezuinigingen ov kunnen niet slechts gemaakt worden op basis van 
reizigersvolumes, maar dienen ook gebaseerd te worden op de leefbaarheid in de dorpen. Realisatie 
van de Oude Lijn, wat betreft Midden-Delfland specifiek gericht op het gedeelte Delft-Schiedam, dient 
gebaseerd te worden op een integrale ruimtelijke benadering met aandacht voor leefomgeving, 
klimaat en ecologische-cultuurhistorische waarden van het agrarische landschap.
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Concreet vragen wij u daarnaast aandacht voor de criteria bij de keuzes voor de uitvoering van de 
Nationale Fietsagenda. De beperkte middelen dienen vanuit een integrale benadering geoormerkt te 
worden voor gemeenten. Een te strikte koppeling aan stationslocaties en metropolitane fietsroutes 
kan als consequentie hebben dat de huidige problemen vanuit het fietsgebruik worden ondersteund, 
maar dat te weinig extra mensen verleid worden de fiets als alternatief vervoermiddel te gaan 
gebruiken. Het versterken van de stad-land relatie kan bereikt worden door bestaande stedelijke 
woonwijken beter aan te laten sluiten op de recreatieve fietsverbindingen in de groenblauwe 
leefomgeving om op die manier het utilitaire fietsen te promoten. Dit biedt kansen waardoor vanuit 
die wijken meer inwoners gaan kiezen voor de fiets als woon-werkverbinding en biedt kansen om 
ecologisch-recreatieve verbindingen in het landschap uit te breiden en beter aan te laten sluiten op de 
metropolitane verbindingen.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze zienswijze op de begroting 2023 MRDH nog vragen? Neemt u dan 
contact op met Wim van Dalen van de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning. Hij is 
bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 42 68 of via het e-mailadres 
wvandalen@middendelfland.nl.

Met vriendelijke groefe;
het college van burgemeester en wethouders,^

Maffien Bom  Arnoud Rodenburg
genXaentesebFQtaris ' burgenieester
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Registratienummer 000035114
Onderwerp Zienswijze begroting MRDH 2023, meerjarenbegroting 2024-2026

Portefeuillehouder Frank ten Have

Uiterste behandeldatum 24 mei 2022
(+reden) Uiterste datum indienen zienswijze is 26 mei 2022. (termijn is gebaseerd

op bepalingen Wet gemeenschappelijke regelingen)  
Eerdere besluitvorming

Samenvatting voorstel Besluit
De gemeenteraad besluit om:
1. In te stemmen met de conceptbegroting 2023 en 

meerjarenbegroting 2024-2026 Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH);

2. In te stemmen met de inflatiecorrectie voor de inwonersbijdrage met
5 cent tot € 2,82;

3. Bijgevoegde instemmende zienswijze op de conceptbegroting vast te 
stellen en deze met toevoeging van deze oplegger toe te sturen aan 
de MRDH;

4. De (voorlopige) jaarstukken MRDH 2021 voor kennisgeving aan te 
nemen.

Argumenten
1.1 Regionale samenwerking heeft meerwaarde
Belangrijkste uitgangspunt bij de oprichting van de MRDH in 2014 was 
het beter benutten van de economische groeipotentie. Hiertoe is de 
gemeenschappelijke regeling (GR) door de deelnemende gemeenten 
belast met het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Vanuit 
het Rijk is daar de taak van de Vervoersautoriteit aan toegevoegd. Dit is 
een wettelijke taak die door de GR wordt uitgevoerd en vanuit de brede 
doeluitkering verkeer (BDU) door het Rijk wordt gefinancierd. Beide 
taken zijn gemeentegrens overstijgend en kunnen efficiënter in nauwe 
samenwerking met de provincie worden uitgevoerd. Deze samenwerking 
krijgt inhoudelijk vorm vanuit de Groeiagenda Zuid-Holland en de 
Strategische Agenda MRDH. De groeiagenda is een strategisch document 
waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen nauw samenwerken, 
waarbij de inhoud wordt gebruikt als input voor het Nationaal Groeifonds 
en basis is voor de samenwerking bij de uitvoering van het 
regeerakkoord. De MRDH is bij de uitwerking van deze groeiagenda een 
belangrijke strategische partner.

 1.2 Financiering OV en herstel na coronamaatregelen werken door



Voor 2023 is de begroting verdeeld in de programma's Exploitatie ov 
(421,7 miljoen), infrastructuur verkeer en ov (141,7 miljoen) en 
economisch vestigingsklimaat (5,9 miljoen). De vrije bestedingsruimte is 
zeer beperkt. Meeste bedragen liggen vast in concessies ov, onderhoud 
en infrastructurele projecten verkeer. De afgelopen jaren en vooralsnog 
doorlopend tot eind 2022 zijn de ov-bedrijven gedeeltelijk
gecompenseerd en heeft de MRDH de ondersteuning op peil gehouden. 
Vanuit de vervoersregio's is bij het Rijk nadrukkelijk gevraagd deze 
ondersteuning ook in 2023 te continueren om op die wijze een 
ondersteunend ov-aanbod in stand te houden.

Prioriteitstelling kan met de nieuwe strategische agenda wijzigen, maar 
is vooralsnog gebaseerd op vijf hoofddoelen. Die zijn geformuleerd 
vanuit het vergroten van de leefbaarheid (brede welvaart) en de ambitie 
de agglomeratiekracht en concurrentiepositie te vergroten (zie tabel blz.
14 conceptbegroting):
1. concurrerende economie: bereiken economische toplocaties en 

betrouwbaarheid reistijd belangrijkste verbinding in het bijzonder 
goederenvervoer;

2. kansen voor mensen: arbeidsplaatsen en voorzieningen bereikbaar 
vanuit woongebieden;

3. kwaliteit van plekken: gebruikswaardering stedenbaanknopen;
4. duurzame regio: uitstootreductie vervoersysteem;
5. efficiënt en rendabel: reductie beheer- en exploitatielasten ov.

1.3 Projecten Va en EV van (in)direct belang inwoners Midden-Delfland
Het werkingsgebied van de MRDH is vrij omvangrijk. Daarnaast is in de 
praktijk niet altijd sprake van 'betonnen' grenzen. Opgaven overstijgen 
regelmatig deze grenzen en oplossingen worden beter bereikbaar in 
samenwerking met aangrenzende regio's en overkoepelend de provincie. 
De abstract geformuleerde opgaven vernieuwen economie en verbeteren 
bereikbaarheid zijn van direct belang voor alle inwoners van onze 
gemeente en de regio. Wonen, werken, onderwijs en gebruik maken van 
voorzieningen beperkt zich niet tot de eigen directe woonomgeving, 
maar tot een breder daily urban system.
Zonder limitatief te zijn is Midden-Delfland direct betrokken bij een 
aantal projecten:

vanuit de innovatieprogramma's, het programma Agritech 
(greenport);
campusontwikkeling gericht op MBO-HBO, zoals Equestrum, 
WHC en FIA;
gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland (ontsluiting 
goederenvervoer); 
aansluiting bovenliggend wegennet, zoals A4 en A20; 
realisatie 4-sporigheid Oude Lijn, gedeelte Delft-Schiedam; 
studie Leerstoel gebiedsontwikkeling TU Delft naar structurele 
financiering groenblauwe leefomgeving, mede in relatie tot 
ontwikkeling infrastructuur; 
verduurzaming vervoer, zoals nationaal fietsnetwerk; - 
programma vrije tijdseconomie.

Kanttekeningen
2.1 Brede welvaart inclusief landschap dient te landen in strategische 
agenda _
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De vijf pijlers van de groeiagenda hebben als doel het regionale 
verdienvermogen te vergroten en brede welvaart te realiseren. Het gaat 
hierbij om kennis- en innovatiesystemen, versterken waardeketens 
bedrijfsleven, vernieuwen energie-infrastructuur, mobiliteitstransitie en 
intensivering leven lang ontwikkelen.
De groenblauwe leefomgeving, waaronder het BPL Midden-Delfland in 
het hart van de MR.DH, is noodzakelijk voor het versterken van het 
economisch vestigingsklimaat en brede welvaart. Binnen de regio wordt 
verschillend gedacht over de taakverantwoordelijkheden die de MRDH 
heeft. De formele taken EV en Va kunnen inhoudelijk niet los gekoppeld 
worden van de maatschappelijke opgaven rondom verstedelijking, 
groenblauwe leefomgeving en klimaat, energietransitie, onderwijs en 
arbeidsmarkt. Binnen die thema's vervult de MRDH al een 
netwerkfunctie die binnen de nieuwe strategische agenda nadrukkelijker 
benoemd dient te worden. Tegelijkertijd vraagt dit van de gemeenten 
een eigen ambtelijke inzet. In de zienswijzebrief is dit als thema 
opgenomen.

2.2 Regionaal agenderen met provincie blijft nodig voor financiering 
mobiliteit
Het financieel meerjarenbeeld laat zien dat de een beperkte 
investeringsruimte aanwezig is. Dit staat haaks op de ambities die in 
hoofdzaak zijn gebaseerd op maatschappelijke opgaven: bijvoorbeeld 
autonome bevolkingsgroei en groei verstedelijking, ontsluiting 
goederenvervoer, verduurzaming en daaraan gekoppelde ov-behoefte en 
realisatie fietsnetwerk. Extra, bij voorkeur structureel, financiering 
vanuit het Rijk blijft nodig. Hiertoe wordt gezamenlijk opgetrokken. Voor 
de groeiagenda is vanuit het Nationaal Groeifonds een bijdrage 
toegezegd voor het versterken van de Oude Lijn (railverbinding Leiden- 
Dordrecht, waaronder Delft-Schiedam).

Bij het stellen van prioriteiten is het van belang niet direct te investeren 
in meer asfalt, maar ondersteuning van alternatieven voor autoverkeer. 
Bij het versterken van de fietsverbindingen ligt momenteel de focus nog 
sterk op het stedelijk gebied en stationslocaties. Het gebruik van de 
groenblauwe leefomgeving, mede ook in relatie tot recreatieve routes, 
kan gebruikt worden om de fietsverbinding tussen stedelijke woonwijken 
en werklocaties te versterken. Dit draagt bij aan de verduurzaming van 
de mobiliteit, economisch vestigingsklimaat en brede welvaart voor de 
inwoners.
Een tweede aspect dat bij het stellen van prioriteiten aandacht dient te 
krijgen is een kwalitatief goede inpassing van infrastructuur. Bij grote 
investeringsprojecten kan een meerwaarde voor de omgeving bereikt 
worden door het combineren van maatschappelijke opgaven door het 
financieren en combineren van werk met werk. In de zienswijzenbrief is 
hiervoor aandacht gevraagd ten aanzien van fietsverbindingen en 
inpassing van de viersporigheid in het BPL Midden-Delfland.

2.3 Regionale inzet Midden-Delfland is gericht op bestuurlijke opdracht 
landschap
De beperkte ambtelijke capaciteit op de onderdelen verkeer en 
economie maakt het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. De 
gemeente Midden-Delfland hanteert hierbij als uitgangspunt dat vanuit 
de meerwaarde van de samenwerking vanuit een positief-kritische 
 ondersteuning van de regionale projecten meerwaarde ontstaat voor de
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regio en de gemeente. Hierbij dient wel regionale aandacht te blijven 
bestaan voor het specifieke verschil tussen dorpen en landschap en het 
grootstedelijk gebied. Bereikbaarheid en brede welvaart zijn voor alle 
inwoners van belang, waarbij differentiatie in oplossingen en 
gemeentelijke bijdragen verschillend moeten kunnen zijn. Specifiek gaat 
het hierbij om maatregelen om het fietsnetwerk te versterken, 
ontsluiting van de dorpen en inpassing van infrastructurele projecten in 
de groenblauwe leefomgeving. Dit laatste aspect sluit direct aan op onze 
bestuurlijke opdracht voor het landschap. Vanuit versterken economisch 
vestigingsklimaat vragen wij hiervoor altijd specifiek aandacht. Hieraan 
draagt Midden-Delfland ook (pro)actief aan bij. In de zienswijzebrief is 
hier nader op ingegaan.  

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023;
2. Concept ontwerp MRDH-begroting 2023 en meerjarenbegroting

2024-2026;
3. IPVa 2023 (bijlage 3 MRDH-begroting 2023);
4. Infographic MRDH-begroting 2023 in één oogopslag;
5. Kadernota MRDH-begroting 2023;
6. (concept) Zienswijze concept MRDH-begroting 2023 en 

meerjarenbegroting 2024-2026;
7. Aanbiedingsbrief jaarstukken MRDH 2021 (brief 14 april 2022, 

kenmerk 90618);
8. MRDH-jaarstukken 2021 (document 14 april 2022, kenmerk eDocs 

88260);
9. Controleverklaring accountant (14 april 2022, kenmerk 

GAD/2022.33.1);
10. Accountantsrapport bij de jaarrekening 2021 MRDH (document 14 

april 2022, kenmerk GAD/2022.33).
Advies commissie De commissie stemt in met het voorstel en geleidt het als hamerstuk

naar de raad.

Raadsbesluit o Akkoord / o Niet akkoord

opmerking:

Arjan de Vos Arnoud Rodenburg
 griffier voorzitter
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Advies
Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om:
1. In te stemmen met de conceptbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag (MRDH);
2. In te stemmen met de inflatiecorrectie voor de inwonersbijdrage met 5 cent tot € 2,82;
3. Bijgevoegde instemmende zienswijze op de conceptbegroting vast te stellen en deze met 

toevoeging van deze oplegger toe te sturen aan de MRDH;
4. De voorlopige jaarstukken MRDH 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding
Zienswijze begroting 2023
Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht hun (meerjaren)begroting voor een 
zienswijzenprocedure aan de gemeenteraad aan te bieden. Het AB stelt met in acht name van de 
zienswijzen de begroting definitief vast.
Jaarrekening 2021
Gemeenschappelijke regelingen bieden de gemeenteraad ter kennisname de jaarrekening aan. 
Vaststelling gebeurt door het AB.

Beoogd effect
Bestuurlijk doel van de MRDH is het versterken van de agglomeratiekracht door het vernieuwen van 
de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Uit internationaal onderzoek (OESO) blijkt dat 
bij het ontbreken van samenhang in bestuur en uitvoering kansen op innovatie en economische groei 
onbenut blijven. Welvaart en welzijn voor alle inwoners kan door samenwerking op het 'daily urban 
system' verbeteren door meer als één stedelijke regio te functioneren. Naast de formele taken 
economisch vestigingsklimaat (EV) en vervoersautoriteit (Va) horen daar in de visie van Midden- 
Delfland ook de informele netwerkfunctie en de samenwerking met de provincie Zuid-Holland bij. 
Gezamenlijk ambitie is het realiseren van een duurzame en internationaal concurrerende 
metropoolregio. Een grootstedelijk gebied met een netwerk van woonkernen, werklocaties, 
voorzieningen en landschappen dat met infrastructuur onderling verbonden is. De ambities hiervoor 
zijn o.a. benoemd in de Groeiagenda Zuid-Holland en worden dit jaar geactualiseerd in de 
strategische agenda MRDH. De MRDH-begroting 2023 is hieraan ondersteunend.

Argumenten
1.1 Regionale samenwerking heeft meerwaarde
Belangrijkste uitgangspunt bij de oprichting van de MRDH in 2014 was het beter benutten van de 
economische groeipotentie. Hiertoe is de gemeenschappelijke regeling (GR) door de deelnemende 
gemeenten belast met het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Vanuit het Rijk is daar 
de taak van de Vervoersautoriteit aan toegevoegd. Dit is een wettelijke taak die door de GR wordt 
uitgevoerd en vanuit de brede doeluitkering verkeer (BDU) door het Rijk wordt gefinancierd. Beide 
taken zijn gemeentegrens overstijgend en kunnen efficiënter in nauwe samenwerking met de 
provincie worden uitgevoerd. Deze samenwerking krijgt inhoudelijk vorm vanuit de Groeiagenda Zuid- 
Holland en de Strategische Agenda MRDH. De groeiagenda is een strategisch document waar 
overheden, bedrijven en kennisinstellingen nauw samenwerken, waarbij de inhoud wordt gebruikt als 
input voor het Nationaal Groeifonds en basis is voor de samenwerking bij de uitvoering van het 
regeerakkoord. De MRDH is bij de uitwerking van deze groeiagenda een belangrijke strategische 
partner.

1.2 Financiering OV en herstel na coronamaatregelen werken door
Voor 2023 is de begroting verdeeld in de programma's Exploitatie ov (421,7 miljoen), infrastructuur 
verkeer en ov (141,7 miljoen) en economisch vestigingsklimaat (5,9 miljoen). De vrije 
bestedingsruimte is zeer beperkt. Meeste bedragen liggen vast in concessies ov, onderhoud en 
infrastructurele projecten verkeer. De afgelopen jaren en vooralsnog doorlopend tot eind 2022 zijn de 
ov-bedrijven gedeeltelijk gecompenseerd en heeft de MRDH de ondersteuning op peil gehouden.
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Vanuit de vervoersregio's is bij het Rijk nadrukkelijk gevraagd deze ondersteuning ook in 2023 te 
continueren om op die wijze een ondersteunend ov-aanbod in stand te houden.

Prioriteitstelling kan met de nieuwe strategische agenda wijzigen, maar is vooralsnog gebaseerd op 
vijf hoofddoelen. Die zijn geformuleerd vanuit het vergroten van de leefbaarheid (brede welvaart) en 
de ambitie de agglomeratiekracht en concurrentiepositie te vergroten (zie tabel blz. 14 
conceptbegroting):
1. concurrerende economie: bereiken economische toplocaties en betrouwbaarheid reistijd 

belangrijkste verbinding in het bijzonder goederenvervoer;
2. kansen voor mensen: arbeidsplaatsen en voorzieningen bereikbaar vanuit woongebieden;
3. kwaliteit van plekken: gebruikswaardering stedenbaanknopen;
4. duurzame regio: uitstootreductie vervoersysteem;
5. efficiënt en rendabel: reductie beheer- en exploitatielasten ov.

1.3 Projecten Va en EV van (in)direct belang inwoners Midden-Delfland Het werkingsgebied van de 
MRDH is vrij omvangrijk. Daarnaast is in de praktijk niet altijd sprake van 'betonnen' grenzen. 
Opgaven overstijgen regelmatig deze grenzen en oplossingen worden beter bereikbaar in 
samenwerking met aangrenzende regio's en overkoepelend de provincie. De abstract geformuleerde 
opgaven vernieuwen economie en verbeteren bereikbaarheid zijn van direct belang voor alle inwoners 
van onze gemeente en de regio. Wonen, werken, onderwijs en gebruik maken van voorzieningen 
beperkt zich niet tot de eigen directe woonomgeving, maar tot een breder daily urban system. 
Zonder limitatief te zijn is Midden-Delfland direct betrokken bij een aantal projecten: 

vanuit de innovatieprogramma's, het programma Agritech (greenport); 
campusontwikkeling gericht op MBO-HBO, zoals Equestrum, WHC en FIA; 
Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland (ontsluiting goederenvervoer); 
aansluiting bovenliggend wegennet, zoals A4 en A20;
realisatie 4-sporigheid Oude Lijn, gedeelte Delft-Schiedam;
studie Leerstoel gebiedsontwikkeling TU Delft naar structurele financiering groenblauwe 
leefomgeving, mede in relatie tot ontwikkeling infrastructuur;
verduurzaming vervoer, zoals nationaal fietsnetwerk;
programma vrije tijdseconomie.

Kanttekeningen
2.1 Brede welvaart inclusief landschap dient te landen in strategische agenda
De vijf pijlers van de groeiagenda hebben als doel het regionale verdienvermogen te vergroten en 
brede welvaart te realiseren. Het gaat hierbij om kennis- en innovatiesystemen, versterken 
waardeketens bedrijfsleven, vernieuwen energie-infrastructuur, mobiliteitstransitie en intensivering 
leven lang ontwikkelen.
De groenblauwe leefomgeving, waaronder het BPL Midden-Delfland in het hart van de MRDH, is 
noodzakelijk voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat en brede welvaart. Binnen de 
regio wordt verschillend gedacht over de taakverantwoordelijkheden die de MRDH heeft. De formele 
taken EV en Va kunnen inhoudelijk niet los gekoppeld worden van de maatschappelijke opgaven 
rondom verstedelijking, groenblauwe leefomgeving en klimaat, energietransitie, onderwijs en 
arbeidsmarkt. Binnen die thema's vervult de MRDH al een netwerkfunctie die binnen de nieuwe 
strategische agenda nadrukkelijker benoemd dient te worden. Tegelijkertijd vraagt dit van de 
gemeenten een eigen ambtelijke inzet. In de zienswijzebrief is dit als thema opgenomen.

2.2 Regionaal agenderen met provincie blijft nodig voor financiering mobiliteit
Het financieel meerjarenbeeld laat zien dat de een beperkte investeringsruimte aanwezig is. Dit staat 
haaks op de ambities die in hoofdzaak zijn gebaseerd op maatschappelijke opgaven: bijvoorbeeld 
autonome bevolkingsgroei en groei verstedelijking, ontsluiting goederenvervoer, verduurzaming en 
daaraan gekoppelde ov-behoefte en realisatie fietsnetwerk. Extra, bij voorkeur structureel, 
financiering vanuit het Rijk blijft nodig. Hiertoe wordt gezamenlijk opgetrokken. Voor de groeiagenda
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is vanuit het Nationaal Groeifonds een bijdrage toegezegd voor het versterken van de Oude Lijn 
(railverbinding Leiden-Dordrecht, waaronder Delft-Schiedam).

Bij het stellen van prioriteiten is het van belang niet direct te investeren in meer asfalt, maar 
ondersteuning van alternatieven voor autoverkeer. Bij het versterken van de fietsverbindingen ligt 
momenteel de focus nog sterk op het stedelijk gebied en stationslocaties. Het gebruik van de 
groenblauwe leefomgeving, mede ook in relatie tot recreatieve routes, kan gebruikt worden om de 
fietsverbinding tussen stedelijke woonwijken en werklocaties te versterken. Dit draagt bij aan de 
verduurzaming van de mobiliteit, economisch vestigingsklimaat en brede welvaart voor de inwoners. 
Een tweede aspect dat bij het stellen van prioriteiten aandacht dient te krijgen is een kwalitatief 
goede inpassing van infrastructuur. Bij grote investeringsprojecten kan een meerwaarde voor de 
omgeving bereikt worden door het combineren van maatschappelijke opgaven door het financieren en 
combineren van werk met werk. In de zienswijzenbrief is hiervoor aandacht gevraagd ten aanzien van 
fietsverbindingen en inpassing van de viersporigheid in het BPL Midden-Delfland.

2.3 Regionale inzet Midden-Delfland is gericht op bestuurlijke opdracht landschap 
De beperkte ambtelijke capaciteit op de onderdelen verkeer en economie maakt het noodzakelijk om 
prioriteiten te stellen. De gemeente Midden-Delfland hanteert hierbij als uitgangspunt dat vanuit de 
meerwaarde van de samenwerking vanuit een positief-kritische ondersteuning van de regionale 
projecten meerwaarde ontstaat voor de regio en de gemeente. Hierbij dient wel regionale aandacht te 
blijven bestaan voor het specifieke verschil tussen dorpen en landschap en het grootstedelijk gebied. 
Bereikbaarheid en brede welvaart zijn voor alle inwoners van belang, waarbij differentiatie in 
oplossingen en gemeentelijke bijdragen verschillend moeten kunnen zijn. Specifiek gaat het hierbij 
om maatregelen om het fietsnetwerk te versterken, ontsluiting van de dorpen en inpassing van 
infrastructurele projecten in de groenblauwe leefomgeving. Dit laatste aspect sluit direct aan op onze 
bestuurlijke opdracht voor het landschap. Vanuit versterken economisch vestigingsklimaat vragen wij 
hiervoor altijd specifiek aandacht. Hieraan draagt Midden-Delfland ook (pro)actief aan bij. In de 
zienswijzebrief is hier nader op ingegaan.

Financiën
De gemeentelijke bijdrage aan de MRDH bestaat uit een inwonersbijdrage voor de versterking van het 
economisch vestigingsklimaat. De taken van de Vervoersautoriteit worden bekostigd vanuit de 
Rijksbijdrage BDU-verkeer en vervoer. Overeenkomstig het provinciaal toezicht hanteert de MRDH het 
principe dat in een jaar een tekort op de dekking van de BDU-uitgaven mag zijn, mits dit binnen een 
periode van vier jaar weer een positief saldo is. De aangeboden begroting voldoet hieraan.

Inwonersbijdrage economisch vestigingsklimaat
De inwonerbijdrage stijgt met € 0,05 naar € 2,82 per inwoner. Deze bijdrage is gebaseerd op het 
aantal inwoners van Midden-Delfland per 1 januari 2022 van 19.480. Hiermee is de bijdrage 2023 aan 
de MRDH € 54.934,-. Ten opzichte van 2022 is dat een stijging met € 1.171,-. 
Om de huidige werkzaamheden te continueren stellen wij u voor in te stemmen met de indexatie van 
de inwonersbijdrage. In het ontwerp van de gemeentelijke begroting 2022-2025 verwerken wij deze 
uitgave. Afspraak voor de dekking van de kosten voor de bedrijfsvoering is dat maximaal 20% van de 
centrale directiefunctie ten laste van de Inwonersbijdrage EV wordt gebracht. De overige 80% komt 
ten laste van de BDU Va. Van de inwonersbijdrage EV mag maximaal € 1,15 worden ingezet voor 
personele lasten. In de conceptbegroting is dat € 1,02. Het restant aan inkomsten wordt gebruikt voor 
projecten die het economisch vestigingsklimaat versterken.
Uitgangspunt van de samenwerking binnen de MRDH is dat gemeenten ook inhoudelijk capaciteit 
beschikbaar stellen. Deze capaciteit is in het bijzonder bestemd voor de ambities voor het versterken 
van het Economisch vestigingsklimaat. Vanuit Midden-Delfland is de regionale inzet gericht op behoud 
en versterken van het landschap. Concreet zetten wij capaciteit voor de Bestuurlijke Tafel 
Groenblauwe Leefomgeving en een regionaal onderzoek naar de financiering van de groenblauwe 
leefomgeving. Andere specifieke inzet is beschikbaar voor de Vrije tijdseconomie, het 
Innovatieprogramma Agritech, Campusontwikkeling (in het bijzonder Equestrum, World Horti Campus 
en Food Inspiration Academy) en versterking infrastructuur fietsen.
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Resultaat jaarrekening 2021
Het jaar 2021 wordt afgesloten met een voordelig saldo van baten en lasten van € 2.301.580,-. 
Conform de begroting is een bedrag van € 1.126.723,- van de renteopslag (marktconformiteitsopslag 
leningen) op de uitgeleende gelden aan de ov-bedrijven toegevoegd aan de Risicoreserve 
financieringen en is een bedrag van € 285.000,- onttrokken aan de Egalisatiereserve EV. Na de 
mutaties in de reserves bedraagt het nog te bestemmen resultaat € 1.459.857,-. Dit resultaat heeft in 
zijn geheel betrekking op onderbesteding in het programma EV. Op basis van dat programma wordt 
de concrete bestemming door de Bestuurscommissie EV op 19 mei uitgewerkt in voorstellen waarover 
het AB bij de vaststelling van de jaarrekening op 8 juli besluitvorming pleegt. Met deze 
resultaatbestemming kan worden ingestemd. Verhoging van de risicoreserve is gebaseerd op eerdere 
externe adviezen en besluitvorming hierover door het AB. Bedragen voor projecten EV zijn 
grotendeels al vastgelegd in eerder aangegane verplichtingen. Een voorbeeld hiervan is de bijdrage 
voor de campusontwikkeling Equestrum die mede door de coronamaatregelen vertraagd is en pas 
april 2022 is afgerond.

Vervolgstappen
Vervolg regionaal besluitvormingsproces
Op basis van de termijnen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen de 23 gemeenteraden 
uiterlijk 26 mei 2022 hun zienswijzen in bij het DB MRDH. Deze zienswijzen worden op 15 juni 
besproken met de Adviescommissies EV en Va. Op basis van die zienswijzen wordt een voorstel 
gemaakt voor het AB MRDH van 8 juli. De vastgestelde jaarrekening moet uiterlijk 1 augustus voor 
goedkeuring bij gedeputeerde staten zijn ingediend.

Communicatie
De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 zijn gezamenlijk één van de kaders voor de 
regionale samenwerking op het terrein van de bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat. Dit 
richt zich vooral op bovengemeentelijke maatschappelijke opgaven op die beleidsterreinen en de 
uitvoering van de strategische agenda. Vanuit de gemeente is een actieve vorm van communicatie 
niet noodzakelijk. De gemeentelijke communicatie is wenselijk bij concrete projecten om op die 
manier de meerwaarde van de regionale samenwerking voor inwoners en ondernemers zichtbaar te 
maken. Na vaststelling van de begroting vindt vanuit de MRDH communicatie plaats.

Consequenties
De begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 zijn noodzakelijk voor de GR om de 
afgesproken werkzaamheden voor Va en EV uit te kunnen voeren. De programmabegroting bevat de 
inhoudelijke kaders daarvoor. Deze kaders vloeien voort uit regionale documenten, zoals de 
Groeiagenda Zuid-Holland en per raadsperiode vast te stellen strategische agenda. Bij het inhoudelijk 
proces voor de nieuwe strategische agenda worden gemeenteraden betrokken en kan begin 2023 een 
zienswijze worden ingediend.

Reactie college op commissiebehandeling
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In reactie op uw brief d.d. 23 maart 2022 ontvangt u hierbij onze zienswijze op de Ontwerpbegroting 

MRDH 2023 en de Begrotingsjaarschijf 2022 OV en corona. In uw aanbiedingsbrief geeft u aan dat dit 

jaar ook de strategische agenda wordt geactualiseerd en in 2023 zal worden vastgesteld. De begroting 

wordt in 2023 parallel aan de vaststelling van de strategische agenda gewijzigd. Bij dit proces zijn ook 

de gemeenteraden betrokken. Om deze reden is onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 op 

hoofdlijnen.  

 

Algemeen 

Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de MRDH ook in 2023 veel activiteiten onderneemt om de 

bereikbaarheid van de regio te verbeteren en het economisch vestigingsklimaat te versterken. Onze 

complimenten voor de wijze waarop u dit helder in de ontwerpbegroting heeft beschreven. Ook zien 

wij in de ontwerpbegroting terug dat zorgvuldig is gekeken naar de kwaliteiten die de hele regio te 

bieden heeft. Zo worden de kracht en potentie van new towns zoals Nissewaard, Zoetermeer en 

Capelle aan den IJssel benoemd. Op het gebied van inter- en bovenregionale samenwerking leggen 

wij daarnaast nog de verbinding met de Zuid-Hollandse Delta.  

 

Financiën 

Op de begrotingsjaarschijf hebben wij geen opmerkingen. Wij vragen wel uw aandacht voor het 

volgende. Door zowel de Haaglanden als Rijnmond gemeenten is u in de Kadernota 2023 verzocht om 

naar besparingsmogelijkheden te kijken, vanwege het stevig onder druk staan van de gemeentelijke 

begrotingen, en het gesprek met de gemeenten hierover aan te gaan. In de afzonderlijke programma’s 
wordt naar besparingen gekeken. Wij adviseren daarnaast om tijdig met de gemeenten naar de totale 

MRDH-begroting te kijken om besparingsmogelijkheden te vinden.  

 

Vervoersautoriteit - Openbaar vervoer  

Corona heeft een groot effect op het openbaar vervoer gehad met acute (en langjarige) uitdagingen 

voor de instandhouding en toekomstbestendigheid van het OV door lagere reizigersopbrengsten en 



 

 

 

datum ons  kenmerk                                 pagina   betreft 

25 mei 2022  2 van 3 Zienswijze Nissewaard op 

ontwerp begroting 2023 

 

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse  Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse 

Telefoon 14 0181  E-mail gemeente@nissewaard.nl  www nissewaard.nl  

de noodzaak tot bezuinigingen. Dit maakt een Masterplan OV noodzakelijk. Het moet ertoe leiden 

dat mensen weer vertrouwd raken met het OV. Hierbij geloven we in het opvoeren van het aanbod 

(frequentie) een stimulans is om meer reizigers gebruik te laten maken van het OV. Voor ons zou dat 

specifiek gaan om de metroverbinding. Zo wordt bij de opgave Verstedelijking & Mobiliteit recht 

gedaan aan de nieuwe werkelijkheid van reizen in het tijdperk tijdens en na corona.   

 

Daarbij zijn we afhankelijk van de mate van reizigersherstel en de beschikbaarheidsvergoeding van 

het Rijk. Inmiddels heeft het Rijk besloten dat de rijkssteun op 31 december 2022 eindigt. Dat leidt 

tot een forse financiële opgave voor de vervoerbedrijven, met name in 2023 en 2024, en daarmee op 

het openbaar vervoer in de regio. Daarom steunen we van harte de lobby van de MRDH, gemeenten 

en OV-concessiehouders bij het Rijk om de financiële gevolgen van corona op te vangen en het OV-

systeem toekomstvast te maken. Alleen op deze manier kan worden ingespeeld op maatschappelijk 

opgaven, zoals de woningbouw en duurzaamheid. Vanwege het belang van bovengenoemde 

aspecten, inzet en middelen vragen we u deze op te nemen in de prioriteiten van de nieuwe 

Strategische Agenda en mee te nemen in de Groeiagenda Zuid-Holland. Ook vernemen we graag hoe 

de MRDH wil inspelen op de hogere energieprijzen, waar de vervoerders dit jaar en waarschijnlijk 

langere tijd mee te maken krijgen. 

 

Vervoersautoriteit - Bereikbaarheid 

MRDH, provincie Zuid-Holland, de gemeenten op Voorne-Putten en het Rijk werken geruime tijd 

goed samen aan de Bereikbaarheidsaanpak Voorne-Putten en haven Rotterdam. Sinds afgelopen 

zomer is er inhoudelijke instemming op het zgn. maatregelenpakket. We staan op het punt om in het 

aankomende BO MIRT (najaar 2022) financierings- en uitvoeringsafspraken met het Rijk hierover te 

maken ter hoogte van € 122 mln. Hiermee wordt de basis weer op orde gebracht. Doordat het BO 

MIRT door o.a. de kabinetsformatie twee keer is uitgesteld, is de uitvoering van het 

maatregelenpakket ook uitgesteld. Met u en de PZH willen we aandacht van het Kabinet blijven 

vragen om op korte termijn aan de slag te gaan met de uitvoering van het maatregelenpakket. Alleen 

zo kan de negatieve spiraal van bereikbaarheidsproblemen op het economisch vestigingsklimaat van 

Voorne-Putten (met uitstraling naar de haven van Rotterdam) worden doorbroken. 

Volledigheidshalve merken wij op dat het project voluit “Gebiedsuitwerking Aanpak Bereikbaarheid 
Voorne-Putten en haven Rotterdam” heet en het zo graag terugzien in de definitieve begroting. 
 

Door onze gezamenlijke inzet voor spoedige besluitvorming door het Rijk, laten we als regio zien dat 

er niet alleen wordt geïnvesteerd in minder hinder tijdens onderhoudswerkzaamheden op korte 

termijn (groot onderhoud aan bruggen en tunnels), maar ook in het mogelijk maken van de grote 

opgaven op het gebied van mobiliteit en verstedelijking voor de middellange termijn. Met de start 

van Zuid-Holland Bereikbaar moet de genoemde onderhoudsopgave krachtiger en meer integraal ter 

hand worden genomen. Het groot onderhoud aan bruggen en tunnels zal de bereikbaarheid van de 

regio de komende jaren op de proef stellen. Een voortvarende aanpak vanuit de nieuwe 

samenwerkingsorganisatie is daarbij onmisbaar. Het is van groot belang dat Zuid-Holland Bereikbaar 

zich daarbij niet alleen richt op minder hinder in verband met de onderhoudsopgave voor de korte 

termijn, maar ook op het continueren van bestaande succesvolle projecten en programma’s voor 
mobiliteitsmanagement en de mobiliteitstransitie. Niet alleen wordt dan bijgedragen aan het 

realiseren van minder hinder (bijvoorbeeld spitsmijden en het stimuleren van OV en fiets), maar door 

een integrale benadering met de inzet op alle modaliteiten wordt dan ook verstedelijking mogelijk 
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gemaakt op een manier die voorziet in de mobiliteitsbehoefte en hand in hand gaat met 

verduurzaming van mobiliteit. We verzoeken de MRDH om als één van de moederorganisaties van 

Zuid-Holland Bereikbaar zich daarvoor in te zetten en via de gebiedsgerichte aanpak aan te sturen op 

maatwerk voor Voorne-Putten en de haven van Rotterdam.  

 

Vervoersautoriteit - Gebiedsontwikkeling metro-busstation 

Met EBS en RET werken Nissewaard en MRDH samen aan een kwaliteitsimpuls van het metro-

busstation. Deze ondersteunt ook de aantrekkelijkheid van het regionaal openbaar vervoer, juist in 

een tijd dat we de reiziger weer moeten terugwinnen om van de bus en metro gebruik te maken. Het 

aanpassen van het dak versterkt de totale gebiedsontwikkeling, kwaliteitsimpuls en kansen voor 

duurzaamheid (bijv. CO2- reductie door zonnepanelen). We zijn verheugd dat renovatie van het dak 

onderwerp van een pre-verkenning is. We gaan ervan uit dat op basis van de uitkomsten wij met u 

nadere afspraken gaan maken over hoe deze aanpassing op te nemen in de meerjarenbegroting.  

 

Economisch Vestigingsklimaat  

De ontwerpbegroting van 2023 zien wij als voortzetting en logische doorontwikkeling van de 

ingeslagen weg. De wereld om ons heen verandert echter snel als gevolg van schaarse 

productiemiddelen, oplopende inkoopprijzen, inflatie, veranderende handelsrelaties, etc. De signalen 

van het aantal bedrijven dat moeite heeft het hoofd boven water te houden worden steeds sterker. 

Deels is dat het gevolg van de effecten van corona en het daaruit voortkomende wereldwijd 

gevoerde beleid. Door de recent toegenomen geopolitieke spanningen is dat versterkt en nog 

complexer geworden. Dat stelt ons als regio voor de uitdaging om bijvoorbeeld de energietransitie te 

versnellen en om in te spelen op de digitaliseringsbehoefte van bedrijven en de onderwijsbehoefte 

om het bestaande en toekomstige arbeidskapitaal optimaal daarin mee te ontwikkelen.  

 

Ook zien wij in Nissewaard en omgeving dat er, bovenop de clustering van dienstverlenende 

bedrijven aan het haven- en industrieelcomplex (zoals het in ontwikkeling zijnde Service Valley), 

mogelijk geanticipeerd moet worden op een ruimtevraag door veranderende productieketens als 

gevolg van de huidige spanningen. Met de recente ontwikkelingen erbij zal het niet verbazen dat 

Nissewaard blijft pleiten voor versterken en beter benutten van bestaande en nieuwe 

bedrijvenparken op Voorne-Putten. Gegeven de vele onzekerheden is het raadzaam om in de 

ontwerpbegroting ruimte te creëren om flexibel te kunnen zijn. Wij adviseren om niet bij voorbaat 

uit te sluiten dat dit impact kan hebben op de in de ontwerpbegroting voorgestelde doelstellingen en 

uitvoeringsagenda.    

 

 

Hoogachtend,  

Namens de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard,  

de griffier,                                                      de burgemeester,  

 

 

 

S. Mackay                                                                       F. van Oosten 
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Geacht bestuur 
 
Wij ontvingen uw brief van 23 maart 2022 waarin u ons uitnodigt onze zienswijze kenbaar te maken op 
de ontwerpbegroting MRDH 2023 inclusief meerjarenbeeld 2024-2026. De voorliggende begroting geeft 
op basis van de Strategische Agenda MRDH 2022 aan wat de 23 gezamenlijke gemeenten komend jaar 
willen bereiken, wat ze daarvoor gaan doen en wat het kost. De Kadernota MRDH begroting 2023, die 
op 11 maart 2022 door het algemeen bestuur is vastgesteld, heeft daarbij als uitgangspunt gediend. De 
strategische agenda wordt in samenwerking met de gemeenten nog dit jaar geactualiseerd. Vaststelling 
van de nieuwe strategische agenda vindt in het voorjaar van 2023 plaats. De begroting 2023 zal later en 
parallel aan de vaststelling van de nieuwe strategische agenda daarom mogelijk moeten worden 
gewijzigd, zodat de begroting 2023 gelijke pas houdt met de nieuwe strategische agenda. 
 
De Ontwerpbegroting MRDH 2023 is net als voorgaande jaren, helder en uitgebreid van opzet. De 
programmabegroting bevat veel informatie over de programma’s en de samenwerkingsverbanden. Het 
is echter lastig om de samenhang tussen de verschillende activiteiten, projecten en samenwerkingen te 
zien. We geven u daarom in overweging om hiervoor een schematische weergave op te nemen of een 
infographic toe te voegen. Duidelijk is in ieder geval dat ook in 2023 veel activiteiten worden voortgezet 
dan wel ontplooid om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren en de economie te versterken. Zo 
zien we dat in het Programma Economisch Vestigingsklimaat meer focus komt te liggen op het 
verbinden van maatschappelijke vraagstukken van gemeenten aan oplossingen die startende bedrijven 
ontwikkelen. Wij vinden dit een goede ontwikkeling omdat het de koppeling tussen de regionale 
strategische opgaven en de innovatiekracht van de regio ten goede komt. Ook is het goed om te zien dat 
de bekendheid van de MBO-HBO campussen wordt vergroot, waardoor bedrijven uit de regio de 
voordelen van de campussen zullen gaan ervaren. 
 
De Ontwerpbegroting MRDH 2023 is alweer de derde MRDH begroting die sinds de uitbraak van de 
COVID-pandemie is opgesteld. Vast staat dat de pandemie langjarig effect zal hebben op het OV in de 
MRDH. 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 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. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd 
over mogelijke verlenging van de aanvullende Rijksbijdrage aan het decentrale OV-systeem voor de 
periode daarna. Wij hebben grote waardering voor de inzet van de MRDH op dit vlak en het uitgebreide 
proces met communicatiemomenten voor de raden, adviescommissies, bestuurders en ambtenaren.  
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Uit de programmabegroting blijkt dat de MRDH en de 23 gemeenten met studies, verkenningen en 
projecten bezig zijn om de bereikbaarheid en de economische groei van de regio te versterken. 80% van 
de BDU-middelen (400 mln.) is jaarlijks nodig voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Hierdoor is 
voor investeringen op het gebied van verkeer en vervoer jaarlijks circa 20% (100 mln.) beschikbaar. Dit 
terwijl er voor de komende jaren forse investeringen nodig zijn voor onder meer metropolitane 
fietsroutes, ov-knooppunten, ov-verbindingen en de opwaardering van de metro en RandstadRail. Het is 
ook goed dat het Rijk financieel bijdraagt aan deze projecten, zoals bijvoorbeeld met het Nationaal 
Groeifonds. We geven u in overweging om ook de mogelijkheden te onderzoeken van financiering uit 
EU-middelen en hiervoor ook capaciteit en middelen vrij te maken.  
 
Ook maken wij uit de begroting op dat er in 2022 wordt gewerkt aan een studie die zich richt op 
frequentieverhoging van onder meer de E-lijn van de huidige 18 naar maximaal 24 diensten per uur. 
Deze studie wordt eind 2022 vastgesteld door de BCVA met ook een voorstel voor de bekostiging als 
onderdeel van de propositie voor het Groeifonds. In onze gemeente bevinden zich drie haltes van de E-
lijn. Omdat we daarmee belang hebben bij een optimaal functionerende E-lijn, verzoeken wij u om ons 
actief te betrekken bij deze studie.  
 
Eén van de werkprogramma’s van de MRDH is gedragsaanpak. Voor duurzame mobiliteit naar meer 
lopen, fietsen en ov-gebruik is gedragsverandering noodzakelijk. We vinden het jammer dat de MRDH 
(in samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar) de gedragsaanpak heeft ingebed in de aanpak van 
hinder als gevolg van de komende grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en werken. 
Maar ook indien er geen sprake is van hinder, moeten we met onze burgers en ondernemers in gesprek 
over een duurzamer mobiliteitsgedrag. Dit is immers nodig om de bereikbaarheid van de regio op peil te 
houden, zeker in het licht van de verstedelijkingsopgave. We pleiten daarom voor een bredere 
benadering en middelen vrij te maken in de begroting om gemeenten te ondersteunen bij deze 
gedragsopgave. 
 
De huidige meerjarenbegroting die loopt tot en met 2026 is sluitend. Het meerjarenbeeld van de 
beschikbare BDU middelen tot en met 2040 laat echter zien dat er maar beperkte investeringsruimte is 
voor alle projecten die nu nog in de verkenning- en planstudiefase zitten. Er is dus op dit moment 
onvoldoende financiële ruimte om alle ambities voor het verbeteren van de bereikbaarheid te kunnen 
realiseren. Concreet betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden c.q. prioriteiten moeten 
worden gesteld. De actualisatie van de strategische agenda zal een belangrijke rol spelen in het proces 
om deze keuzes te maken. Ook bij het vinden van ruimte om te werken speelt de actualisatie van de 
strategische agenda een rol. Ruimte is immers schaars en wordt geclaimd door verschillende 
ontwikkelingen op het gebied van economie, groen, wonen en energie. Omdat in de begroting niet staat 
aangegeven hoe de MRDH met gemeenten deze discussie gaan voeren met andere partijen zoals de 
provincie, geven wij u in overweging om deze discussie mee te nemen als punt van aandacht bij de 
actualisatie van de strategische agenda. 
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in onze visie op de 
ontwerpbegroting MRDH 2023 en zijn benieuwd naar uw reactie en verwerking van onze opmerkingen. 
 
Hoogachtend,   
de raad van Pijnacker-Nootdorp,   
 
  

  

mr. A. van der Lugt B.D. Lugthart 
griffier voorzitter  
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VERZONDEN 2 3 MEI 2022
Betreft: zienswijze begroting 2023

Geacht bestuur,

Hierbij sturen wij u onze zienswijze op de begroting 2023. Wij bedanken u voor de mogelijkheid die u ons 
hiervoor geeft. Deze zienswijze gaat uit van het college omdat er geen raadsvergadering plaatsvindt 
binnen de door u gestelde termijn. Wij hebben voor het vaststellen van deze zienswijze wel onze
raadscommissie gehoord.

Strategische agenda
De begroting 2023 loopt logischerwijs nog niet vooruit op de actualisatie van de Strategische Agenda. De 
actualisatie van de Strategische Agenda zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat ambities en integrale 
opgaven moeten worden geprioriteerd of bijgesteld. Ook hierover zullen wij door u worden geraadpleegd. 
De uitkomsten van dit traject zullen impact hebben op de begroting 2023. Deze kanttekening moet wat 
ons betreft bij deze begroting worden gemaakt. Wij zien graag dat er bij een volgende begroting meer 
focus wordt aangebracht op de ambities uit de nog vast te stellen Strategische Agenda. Daarbij staat de 
inzet op de twee kerntaken van de MRDH voor ons niet ter discussie.

Steeds meer inzicht in meerjarenbeeld, inzet op bereikbaarheid hele regio
Wij vinden het prettig dat elke nieuwe begroting steeds meer inzicht geeft in wat ons betreft hét 
bestuurlijke financiële vraagstuk voor de MRDH: de ambities en de financiële krapte op de (middel)lange 
termijn en de noodzaak op keuzes te maken. Vooral de figuren op blz.10 in combinatie met blz. 66/67 
geven dit inzicht. Deze informatie is wat ons betreft een goede basis voor het bestuurlijke gesprek in AB, 
Bestuurscommissies en gemeenteraden. De krapte lijkt vooral te ontstaan in de periode 2029 - 2039, 
door projecten die zich nu nog in de (pre-)verkenningsfase bevinden.

Voorkomen vervoersarmoede
Wij constateren dat momenteel de bereikbaarheid met fiets en OV achterblijft van gebieden buiten de 
grote steden en aan de buitengrenzen van de Metropoolregio. Terwijl deze bereikbaarheid essentieel is 
voor het leefmilieu en de duurzaamheid van de hele regio. Daarom roepen wij de MRDH op om ook in 
deze gebieden te blijven investeren in fiets, OV en verkeersveiligheid.

■
Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
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Door de verschraling van het regulier OV in de gebieden buiten de grote steden, wordt het belang van 
maatwerk vervoer steeds groter. Door deze keuze zijn de effecten daarvan wat ons betreft ook een 
verantwoordelijkheid van de MRDH. En de MRDH is daarmee dus ook mede verantwoordelijke voor de 
organisatie van het maatwerkvervoer. Wij roepen de MRDH nogmaals op om sterker op te treden als 
verantwoordelijke voor maatwerkvervoer: zowel voor de bekostiging als voor het opdrachtgeverschap. 
Gemeenten zijn minder toegerust voor een rol als OV-opdrachtgever. Versnipperd opdrachtgeverschap 
is, ook voor RET, niet efficiënt. Wij verzoeken u MRDH-breed het gesprek te voeren over de rollen en 
verantwoordelijkheden inzake maatwerkvervoer en dit punt op de agenda te zetten de komende periode.

Focus op Dutch Fresh Port
Dutch Fresh Port is een ontwikkeling die meerwaarde heeft voor de regio. Dutch Fresh Port is een 
samenwerkingsverband van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam, de Provincie Zuid- 
Holland en het betrokken bedrijfsleven. Ruim honderd bedrijven op de bedrijventerreinen BT-Oost, 
Verenambacht en Nieuw Reijerwaard werken in dit samenwerkingsverband aan een (internationaal) 
toonaangevend, duurzaam en innovatief cluster in de AgroVersFood logistiek. De gemeente Ridderkerk 
is een belangrijke partner in deze ontwikkeling.

Dutch Fresh Port is een wereldspeler in groente en fruit én wereldwijd koploper in verslogistiek. Dutch 
Fresh Port draait op dit moment een omzet van 6 miljard euro per jaar en biedt werkgelegenheid aan ruim 
vierduizend medewerkers. De aanwas van (gerenommeerde) nieuwkomers zorgt voor een stijgende lijn 
in deze cijfers. Tot 2030 groeit de omzet naar 8 miljard euro en de werkgelegenheid naar zevenduizend 
medewerkers. Dutch Fresh Port is dus volop in beweging. We staan voor een lange termijn benadering 
waarin we ons focussen op het versterken van het AGF-cluster. Om dit te bereiken ondernemen we volop 
actie, bijvoorbeeld door aan te haken bij regionale en landelijke subsidies. Daarnaast verbinden we Dutch 
Fresh Port aan diverse (maatschappelijke) opgaven, zoals leefbaarheid, bereikbaarheid en de 
energietransitie.

Wij zijn al met de MRDH in gesprek over de ontwikkeling van Dutch Fresh Port. Wij ervaren het contact 
hierover overwegend als positief en kijken uit naar het verder uitbouwen hiervan. Wij nodigen u uit om 
met open vizier mee te denken hoe u vanuit uw twee kerntaken kunt bijdragen aan het versterken van 
deze ontwikkeling. Mogelijk past Dutch Fresh Port niet één op één op lopende programma’s van de 
MRDH, maar wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling aansluit bij de hogere beleidsdoelen: een 
toekomstbestendig en vernieuwend cluster dat werkgelegenheid biedt en door innovatie in de logistiek 
bijdraagt aan groeivermogen, duurzame mobiliteit en bereikbaarheid.

Wij nodigen u uit om de ondersteuning te concretiseren die u aanbiedt bij de paragrafen 'samen 
voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon-/werklocaties’. U heeft het over de locatie 
Barendrecht; wij zien het als één samenhangende ontwikkeling van werken en wonen in Ridderkerk en 
Barendrecht. Daarnaast zien wij aanknopingspunten bij het programma Mobiliteit en Verstedelijking 
(MoVe). Hierin is logistiek een programmalijn, met focus op “logistieke relaties tussen Mainport en 
Greenport”.

Onzekerheid over herstel reizigersaantallen: de pijn eerlijk verdelen
Door Corona is het gebruik van het OV sterk afgenomen. Dit heeft geen directe gevolgen voor de 
financiën van de MRDH, maar leidt voor de vervoerbedrijven tot substantieel lagere opbrengsten uit 
kaartverkoop. Onzeker zijn in welke mate en in welk tempo reizigersaantallen zich herstellen en in welke 
mate het Rijk steunpakketten beschikbaar blijft stellen. Dankzij de steunpakketten vallen de gevolgen 
voor het vervoersaanbod en de bereikbaarheid tot nu toe mee. We moeten echter rekening houden met 
versoberingen en met pijnlijke keuzes in het vervoersaanbod.
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Wij roepen u op om de pijn eerlijk te verdelen tussen de gebieden en gemeenten in de Metropoolregio. 
Het ‘overeind houden’ van vervoerbedrijven is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde om zoveel 
mogelijk plekken bereikbaar te houden. Met als nuance dat we ook geen lege bussen moeten laten 
rondrijden.

U vraagt onze zienswijze over het overhevelen van € 21 miljoen van het programma Exploitatie naar het 
programma Infrastructuur. Wij kunnen ons op zich vinden in de argumentatie om te investeren en 
daarmee tegen lagere exploitatiekosten te blijven voorzien in bereikbaarheid. Wij constateren echter dat 
de voorgenomen investeringen zich concentreren in de grote steden (9 van de € 11 miljoen voor 
doorstroming is geconcentreerd in Rotterdam). Zoals wij hierboven aangeven is ook de bereikbaarheid 
van overige gemeenten een grote zorg en roepen u op hier aandacht aan te geven. Ook als gemeenten 
voor deze maatregelen geen cofinanciering kunnen opbrengen.

Focus op HOV Ridderkerk
Het investeren in het HOV in Ridderkerk is een belangrijke en grote investering voor de gemeente. Wij 
zijn positief over de constructieve samenwerking die we voor dit dossier met de MRDH hebben en over 
de bestuurlijke afspraken die we hebben kunnen maken. Wij kijken uit naar voortzetting van deze 
samenwerking.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris, de burgemeester,

^nw. A.
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Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 

 

 

Op 23 maart 2022 heeft u de gemeenteraad van Rotterdam uitgenodigd een 
zienswijze te geven op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling 
(GR) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor 2023 en voor de 
begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen 
uit het Transitieprogramma OV en corona. De gemeenteraad heeft hierover op 2 juni 
beraadslaagd en daarbij de volgende zienswijze vastgesteld. 
 
Ontwerpbegroting 2023 
De ontwerpbegroting geeft een helder overzicht van ambities en activiteiten van de 
MRDH en geeft geen aanleiding voor het maken van opmerkingen over structuur of 
leesbaarheid. Voor wat betreft de inhoudelijke basis voor de begroting geldt dat nu 
nog wordt uitgegaan van de Strategische Agenda 2022. Deze agenda zal dit jaar – 
met nauwe betrokkenheid van de gemeenteraden van de 23 aangesloten gemeenten 
– worden geactualiseerd. Deze actualisatie is voor ons het moment om meer 
inhoudelijk van gedachten te wisselen over koers en prioriteiten van de MRDH.   
 
De ontwerpbegroting gaat uit van een goeddeels gelijkblijvende structurele inzet van 
middelen voor de exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de MRDH 
begroting 2022 – en daarmee van een investeringsruimte van ca. €100 miljoen per 
jaar. Met dat uitgangspunt gaan wij binnen de MRDH graag in gesprek over de 
verdere invulling van de programma’s en de te behalen doelen. De investeringsruimte 
stond al onder druk en biedt alleen ruimte aan de nu al bij de MRDH bekende 
investeringen. De schade aan de OV-exploitatie als gevolg van de Covidcrisis maakt 
het toekomstbeeld niet gunstiger. Dit verhoudt zich slecht tot de investeringen in 
openbaar vervoer en knooppuntontwikkeling die noodzakelijk zijn om verstedelijking 
mogelijk te maken. Rotterdam wil zich daarom samen met de MRDH blijven 
inspannen voor verhoging van de BDU-uitkering door het Rijk. 
 
We stellen vast dat de inwonerbijdrage ook dit jaar weer op de gebruikelijke, 
afgesproken manier wordt geïndexeerd en kunnen daar met de geboden toelichting 
mee instemmen. 
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begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen 
uit het Transitieprogramma OV en corona 
Het Transitieprogramma OV en corona wordt gebudgetteerd vanuit het programma 
Exploitatie verkeer en openbaar vervoer. De maatregelen op het gebied van 
doorstroming en ketenmobiliteit uit het transitieprogramma betreffen infrastructurele 
maatregelen. Het budget daarvoor bevindt zich thans in het programma Exploitatie 
verkeer en openbaar vervoer en dient te worden overgeheveld naar het programma 
Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. De besluitvorming over deze 
overheveling is voorbehouden aan het algemeen bestuur en zienswijzeplichtig. Omdat 
dit mede de begrotingsjaarschijf 2022 betreft, wordt voor deze jaarschijf ook een 
zienswijze uitgevraagd, naast de zienswijze op de ontwerp begroting 2023. 
 
Het gaat daarbij voor doorstromingsmaatregelen om een bedrag van € 11 miljoen 
voor de periode 2022-2024, waarvan € 3.650.000 betrekking heeft op de 
begrotingsjaarschijf 2022. Het budget voor ketenmobiliteit bedraagt € 10 miljoen en is 
voor een deel verwerkt in de begrotingsjaarschijven 2023-2026 (€ 6 miljoen). De 
overige € 4 miljoen is voorzien voor de begrotingsjaren 2027-2030. Het betreft hier 
een technische uitwerking van eerder genomen besluiten waarmee we kunnen 
instemmen. 
 
 
Namens de gemeenteraad, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ing. A. Aboutaleb 
Burgemeester 
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Geachte leden van het Algemeen Bestuur van de MRDH,

In uw aanbiedingsbrief van 23 maart 2022 nodigt u ons uit om onze zienswijzen kenbaar te maken op de 
ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. Wij komen graag aan uw verzoek
tegemoet. We hebben gelukkig de Coronacrisis en alle beperkingen die de Pandemie als gevolg had 
grotendeels achter ons kunnen laten. Het licht van het einde van de tunnel hebben we inmiddels 
voorzichtig bereikt. De MRDH heeft snel en adequaat gehandeld ten tijde van de Coronacrisis en dat 
doet ons deugd. Het is goed om te weten dat de gemeente Vlaardingen onderdeel is van een 
slagvaardigde en adequaat handelende regio. 

Wij stemmen op hoofdlijnen in met de concept-ontwerp-begroting en het meerjarenbeleid 2024-2026. De
begroting vormt sinds 2017 tevens het jaarlijks werkplan. Ten aanzien van de inhoud van de begrotingen 
geven wij een drietal punten mee: 

 Benut het volle potentieel van de Metropoolregio
 Vervoersautoriteit

 Economisch vestigingsklimaat.

Benut het volle potentieel van de metropoolregio
Vlaardingen werkt de aankomende jaren aan een leefbare stad en richt zich hierbij op wonen, veiligheid,
onderwijs en het sociaal domein. Opgaven die ook in regionaal en zelfs bovenregionaal verband spelen. 
Dit doen wij op basis van ons Herstelplan, hier staan de focuspunten in, waarmee wij een duurzame 
gezonde begroting nastreven.

Deze opgaven komen samen op het schaalniveau van de regio, waar ze met elkaar concurreren om de 
schaarse ruimte. Deze concurrentie nemen we ook waar binnen de MRDH-regio. Wij zien hierin een 
trend dat investeringen veelal landen rondom in de ‘Oude Lijn’. Zo zetten we met de Groeiagenda Zuid-
Holland in op investeringen in en direct langs de as van de Oude lijn. Enerzijds snappen wij deze keuze, 
de Oude Lijn wordt gekenmerkt door hoogstedelijk gebied en door een hoge dichtheid van inwoners en 
bedrijven. Anderzijds zien we ook dat vooralsnog nog weinig wordt gekeken naar investeringen in de 
waarden van de gebieden die niet direct bij de Oude Lijn zijn aangesloten. Dit terwijl juist de verbinding
via de Hoekse Lijn en het havengebied voor de Waterweggemeenten een belangrijke zijtak en 
aanvoerlijn van de Oude Lijn is. Een eenzijdige focus op de Oude Lijn leidt op den duur  tot een scheve
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centrum-periferieverhouding. Uiteraard moet het merendeel van investeringen landen waar zij het 
grootste economische effect hebben. Dit straalt op een positieve manier af op de hele regio. 

Wij roepen de MRDH wel op om de kansen van gebieden buiten deze as te verzilveren door de MRDH-
regio als één grote metropolitane agglomeratie te blijven bezien. De kracht van de MRDH-regio is dat 
met 23 gemeenten in een grote agglomeratie alles te bieden hebben: hoogstedelijke centra met sterke
economische dragers en kennisinstellingen als “ruggengraat” en suburbane en landelijke gebieden met 
unieke woonkwaliteiten en voldoende ruimte voor natuur en recreatie- wat elders in de regio schaars is. 

Vervoersautoriteit
De Hoekse Lijn als ruggengraat van het openbaar vervoer in onze stad speelt een belangrijke rol in het 
bereikbaar houden van onze regio. We willen onze verstedelijkingsopgave zoveel mogelijk concentreren 
rond de metrostations, zodat er optimaal gebruik gemaakt van worden van het openbaar vervoer.
Vlaardingen hecht er waarde aan, de revitalisering van haar bedrijventerreinen voort te zetten, om door 
‘schoon, heel en vooral veilig’ goed gebruik van de terreinen te stimuleren en te ontwikkelen. Wij doen dit 
in samenwerking met ons goed georganiseerde bedrijfsleven. Wij waarderen de inzet van de MRDH 
hierop, en hopen dat dit leidt tot een gezamenlijke visie op de kansen en mogelijkheden van de hoekse 
lijn voor de regio.

Wij waarderen de samenwerking die er binnen de MRDH op het gebied van de Vervoersautoriteit is. Het 
is prettig om terug te kunnen vallen op regiopartners die net als Vlaardingen het doel hebben om de 
regio zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Dat kan via de auto, via het Openbaar Vervoer of via de 
fiets. Vooral voor fietsverkeer heeft Vlaardingen de afgelopen periode aandacht gevraagd. Wij blijven 
hierin graag samenwerken met de MRDH en benutten daarvoor ook graag het Investeringsprogramma
Vervoersautoriteit om de fietsbereikbaarheid in Vlaardingen te verbeteren.

Ook het Openbaar Vervoer verdient aandacht. Het OV heeft vanwege de Coronacrisis de afgelopen jaar 
zware financiële klappen moeten incasseren.  De financiële opgave die er ligt is groot, net zo als de 
opgave om reizigers terug te winnen. Wij waarderen de manier waarop de MRDH ten tijde van Corona in 
dit dossier heeft opgetreden. Ook de wijze waarop de gemeenten hierbij zijn betrokken wordt zeer 
gewaardeerd. Wij zien er naar uit om gezamenlijk de schouders te zetten onder het herstel van het OV in 
de MRDH.

Economisch vestigingsklimaat
Op het gebied van Economisch vestigingsklimaat is de gemeente Vlaardingen aangesloten bij de 
werkgroep werklocaties. Daarnaast zijn we enthousiast en actief deelnemer in de werkgroep 
campusontwikkeling. Ook zijn we actief aangesloten bij het thema vrijetijdseconomie. De ambities en 
doelstellingen in het programma Economisch Vestigingsklimaat rondom aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt ondersteunen wij van harte. Lokaal en met ondersteuning van de MRDH is de afgelopen 
jaren vorm gegeven aan de Food Innovatie Academy (FIA). De FIA in onze gemeente groeit gestaag 
verder. Ambities zijn er in Vlaardingen ook. Verder doorgroeien naar de gewenste leerling-aantallen (120 
per jaar), doorontwikkeling van de FIA als ontmoetingsplaats en ontwikkeling van de hoogbouw (FIA 
Fase 2), met onder meer een grondstoffenplein om jeugd al doende kennis te laten maken met de 
wereld van voeding. Ook plaats voor startups, spin-offs, nieuwe partners of huisvesting voor bijvoorbeeld 
studenten behoren tot de mogelijkheden die onderzocht worden. De MRDH heeft de Food Innovation
Academy altijd gesteund en wij rekenen er op dat ze dat blijft doen om de FIA tot haar volle potentie te 
laten groeien.
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De Zorg Innovatie Academie (ZIA) is regionaal van betekenis en in de huidige situatie nog relevanter
geworden. Niet alleen voor het verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook voor
stimuleren van (technologische) innovatie in de zorg. Wij willen een aanpak ontwikkelen, die inspeelt op 
actuele maatschappelijke vraagstukken binnen de regio, zoals vergrijzing, minder intramurale zorg, 
bieden van betekenisvol onderwijs in echte situaties (leerwerkplaatsen), de inwoner centraal stellen door 
samenwerking tussen zorgsectoren. Ondertussen is een samenwerkingsverband gerealiseerd met 10 
partijen waaronder zorginstellingen, onderwijsinstellingen en gemeenten. Samen met hen is een visie en 
een plan van aanpak opgesteld. Dit heeft geleid tot toekenning van een subsidie door het Regionaal 
Investeringsfonds. Deze wordt vooral ingezet om het (zorg-)onderwijs te vernieuwen en beter aan te 
laten sluiten op de Zorg-arbeidsmarkt. Verder hebben we een aantal activiteiten gekozen, waar de 
partners het meer met elkaar samenwerken in de praktijk verder vorm kunnen geven. De vele
raakvlakken en gemeenschappelijke doelen bieden veel mogelijkheden voor efficiencywinst. Wij zoeken 
daarbij samenwerking met Maassluis, Schiedam, Nissewaard en Rotterdam. Zeker met onze 
buurgemeente Maassluis en Schiedam zien wij het belang in van een intensievere samenwerking op een 
aantal punten (o.a.. Leven Lang Ontwikkelen). Wij willen de MRDH een bijdrage vragen voor het verder 
ontwikkelen van het samenwerkingsverband en haar activiteiten.

Op het thema vrijetijdseconomie is veel energie, deskundige ondersteuning vanuit de NBTC en wordt dit 
thema met input van de gemeenten vormgegeven. Een mooi voorbeeld van hoe we vanuit een 
doelstelling gezamenlijk optrekken in de uitwerking. Toerisme is belangrijk voor de draagkracht van het 
gebied. Vlaardingen heeft in dat opzicht veel te bieden, o.a. vanuit historisch perspectief met het 
ontstaan van Holland. Groen en recreatie dragen ook bij aan de leefbaarheid, zoals de Broekpolder en 
het Krabbepark dat in ontwikkeling is. Deze houden het gebied met al zijn tegenstellingen in balans. 
Kortom, wij werken graag mee aan meer welvaart en welzijn voor onze inwoners en zien dat graag 
verwerkt in het werkplan en in een vertaling in de proposities voor de regio en het MIRT. Tenslotte gaan 
wij graag verder in gesprek over de regeling voor de ontwikkeling voor campussen.

Wij kijken uit naar een verdere continuering van onze samenwerking.

Hoogachtend,
de gemeenteraad van Vlaardingen

de griffier de burgemeester
drs. J. Mimpen drs. B. Wijbenga-Van Nieuwenhuizen

Wilt u bij beantwoording van deze brief het briefnummer 1900423 vermelden.
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Geachte leden van  het  Dagel i jks  Bestuur  van de MRDH,  

 

U heef t  a l le  gemeenten d ie  onderdeel  z i jn  van de Metropool reg io Rot te rdam Den Haag (MRDH) de 

gelegenheid gegeven om hun z ienswi jze te  geven op de ontwerpbegro t ing MRDH 2023 en op  de  

ontwerp bele idsnota reserves,  voorz ien ingen en fondsen.   

 

Als  gemeente Wes t land wi l len we a l lereers t  benadrukken dat  we de samenwerk ing waarderen  in  

de MRDH. We merken  dat  het  gezamenl i jk  optrekken op belangr i jke onderwerpen a ls  openbaar 

vervoer (OV),  economie en verkeer meerwaarde heef t .  Door de handen ineens te  s laan,  kennis  u i t  

te  wisselen en gezamenl i jke doelen te  formule ren,  vers terken we de reg io.  Als  gemeente West -

land dragen wi j  h ier  g raag aan b i j  en zu l len ook de komende per iode weer vo l  inzet ten op een 

goede samenwerk ing.   

 

Voor de bere ikbaarheid en het  verder  vers terken  van de economische aantrekkel i jkheid van West -

land vragen we a l  langere t i jd  aandacht  voor  betere (H)OV -verb ind ingen van onze gemeente.  Daar 

z i jn  de afge lopen per iode zowel  ambte l i jk  a ls  bestuur l i jk  goede gesprekken over  gevoerd.  We z i jn  

verheugd dat  in  de  ontwerpbegrot ing ru ime aandacht  is  voor  d i t  onderwerp en de HOV -verkenning 

zo duide l i jk  is  opgenomen.  Onze wens voor de toekomst  h ierb i j  is  op term i jn  een l ight ra i lverb in -

d ing naar het  West land.   

 

Wat  betref t  mobi l i te i t  z i j n  we pos i t ie f  over  het  ve rsnel len  van het  OV. Tegel i jker t i jd  wi l len we be-

nadrukken dat  mobi l i te i t  meer is  dan OV. In  het  kader van de Greenport  v ragen we in  het  b i jzon-

der  aandacht  voor  t ransport ,  de agro log is t iek .  De Greenport  is  gebaat  b i j  een goede bere ikbaar-

heid en doors t roming van de reg io.  Daarnaast  v inden we het  be langr i jk  dat  duurzaamheids innova-

t ies  op het  gebied van t ransport  aandacht  kr i jgen .  Met  innovat ies  op het  gebied van e lekt r isch r i j -

den en de ro l  van waters tof  in  t ransport ,  kunnen we werken aan schoner en duurzamer vervoer .  

 

We merken op dat  e r  een verbreding p laats  l i jk t  te  v inden van de MRDH -kerntaken.  We vragen 

ons af  o f  zaken a ls  vr i je t i jdseconomie en de groen/b lauwe tafe l  in  l i jn  l iggen met  de oorspronke-

l i jke kerntaken.  Om al le  s tev ige ambi t ies  en doelen d ie  we a ls  MRDH hebben de komende jaren 

u i t  te  voeren,  zou  wat  ons betref t  een  verbreding van taken minder voor  de hand l iggen.  We z ien 

graag ju is t  een focus op  de kerntaken van de MRDH, d i t  zou b i jvoorbeeld in  de n ieuwe 
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Strategische Agenda u i tgewerkt  kunnen worden.  Daar i n  zou het  vers terken van het  economisch 

vest ig ingsk l imaat  meer scherpte moeten kr i jgen .  Wanneer er  sprake is  van u i td i jende taken,  is  he t  

voor  ons van belang dat  d ie  pas onderdeel  van de MRDH kunnen z i jn  a ls  n ieuwe taken eers t  langs 

de gemeenteraden z i jn  g eweest  en z i j  daar  een keuze over  hebben kunnen maken.   

 

De MRDH staat  voor  een  grote opgave op  zowel  het  v lak van mobi l i te i t  a l s  economisch vest ig ings-

k l imaat .  Binnen e lke gemeente v inden grotere en k le inere pro jecten p laats  d ie  daaraan b i jd ragen.  

De MRDH bepaal t  samen de verdel ing van de f inanc ier ing h iervoor.  Om ef f ic iënt  te  werken,  s te l -

len wi j  voor  da t  f inanc ier ing van de grote re pro jecten ook k le inere pro jecten op hetze l fde thema in  

b i jvoorbeeld nabur ige gemeenten ten goede komt .  Zo kr i jgen p ro jecten in  de regel  een bovenlo -

ka le,  reg ionale waarde.  

 

Samengevat ,  we  kunnen ons v inden in  de ontwerpbegrot ing waarb i j  we verheugd z i jn  over  de  pas-

sages omtrent  de HOV-verb ind ing,  dragen a ls  West land graag b i j  aan  de  samenwerk ing in  de 

MRDH,  z ien graag meer aandach t  voor  de (duurzame) agro log is t iek  en wi l len focus op de kernta -

ken waarb i j  he t  vers terken van het  economisch vest ig ingsk l imaat  aangescherpt  moet  worden.  

 

 

Hoogachtend,  

burgemeester  en wethouders van West land,  

de secretar is ,  de burgemeester ,  

 

 

 

A.C.  Spind ler  B.R.  Arends  
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Onderwerp: zienswijze ontwerpbegroting 2023 MRDH

 
Geachte leden van het dagelijks bestuur,

23 maart 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer uw aanbieding voor 
zienswijze op de Ontwerpbegroting 2023 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en 
de begrotingjaarschijf infrastructurele doorstromingsmaatregelen transitieprogramma OV 
en corona ontvangen. 

Allereerst spreken wij onze dank uit voor de heldere en uitgebreide ontwerpbegroting. Het 
is duidelijk dat de MRDH ook in 2023 veel activiteiten onderneemt en beheert om de 
bereikbaarheid van de regio te verbeteren en het economisch vestigingsklimaat te 
versterken. Door middel van deze brief willen wij een aantal overwegingen en 
aanbevelingen voor de ontwerpbegroting aan u kenbaar maken. Over de 
begrotingjaarschijf die ook ter zienswijze is aangeboden hebben wij geen opmerkingen. 

In de aanbiedingsbrief van de ontwerpbegroting geeft u aan dat in het 2022 wordt gewerkt 
aan de actualisatie van de strategische agenda en dat de begroting in 2023 parallel aan 
de vaststelling van strategische agenda zal worden gewijzigd. U geeft ook aan dat de 
gemeenteraden bij de vorming van de strategische agenda worden betrokken. Wij maken 
daar graag gebruik van. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze zienswijze op dit 
moment beknopt is.  

Ten aanzien van het programma exploitatie verkeer en openbaar vervoer willen wij wel 
onze zorg uitspreken voor de gevolgen van COVID met waarschijnlijk de komende jaren 
achterblijvende reizigersaantallen, het vooralsnog uitblijven van de 
beschikbaarheidsvergoeding voor 2023 van het Rijk, stijging bouwkosten en stijging 
energie/exploitatiekosten. Is er in de begroting voldoende rekening gehouden met deze 
ontwikkelingen? 

Ook voor het programma economisch vestigingsklimaat willen wij aandacht vragen voor 
de gevolgen van de geopolitieke spanningen in relatie tot de voorgenomen activiteiten van 
de MRDH. Internationaal en nationaal zien we de kosten voor producenten stijgen en 
productieketens onder druk staan. Dit uit zich onder andere door een stijgende inflatie wat 
zowel werknemers als werkgevers raakt. Het risico op langdurig economische instabiliteit 
wordt steeds reëler. Tegelijkertijd vormen deze ontwikkelingen ook een impuls voor 
innovaties, energietransitie en circulaire economie. Vanwege de vele onzekerheden 
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adviseren wij u om in de uitvoering van de doelstellingen van het programma economisch 
vestigingsklimaat ruimte te behouden voor flexibiliteit. Een goed voorbeeld daarvan is in 
2020 opgezette programma ‘sterker uit de crisis’ wat is voortgekomen uit de coronacrisis.

Daarnaast missen wij in de plannen van het programma economisch vestigingsklimaat een 
visie en aanpak op het thema circulaire economie. Kunt u aangeven op welke wijze de 
MRDH werkt aan het bevorderen van een circulaire economie en hoe gemeenten hierin 
kunnen participeren?

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in onze visie op de 
ontwerpbegroting MRDH 2023 en kijken uit naar uw reactie.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Zoetermeer,

de griffier, de voorzitter, 

drs. R. Blokland MCM drs. M.J. Bezuijen
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Inleiding 
 

De koers van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), vernieuwen van de economie en 

het verbeteren van de bereikbaarheid, hebben 23 gemeenten in een Strategische Agenda 

vastgelegd. Voor de bestuursperiode 2018 - 2022 is dat de Strategische Agenda MRDH 2022: 

Samen aan het werk! 

De voorliggende begroting geeft op basis van de strategische agenda op hoofdlijnen zo smart 

mogelijk aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost. Het 

Investeringsprogramma Vervoersautoriteit geeft, als bijlage bij de begroting, een concreet 

overzicht van lopende infrastructurele projecten, verkenningen en planstudies.  

 

Ten behoeve van de nieuwe bestuursperiode wordt de strategische agenda momenteel 

geactualiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met actuele trends en ontwikkelingen die leven 

en werken in de metropoolregio beïnvloeden zoals de coronacrisis, de druk op milieu en ruimte en 

de kilmaatdoelen. Vaststelling van de strategische agenda vindt, nadat gemeenten hun 

zienswijzen hebben kunnen inbrengen, 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). De begroting 2023 zal dan later, parallel aan de vaststelling van de 

nieuwe Strategische Agenda, worden gewijzigd. Door die wijziging op dat moment zal een 

nadrukkelijke en zichtbare koppeling worden gerealiseerd tussen de gekozen inhoudelijke koers in 

de nieuwe Strategische Agenda en de begroting. 
 

Samenwerking in de metropoolregio 

23 gemeenten samen vormen het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Vanaf 1 

januari 2023 zullen dat overigens 21 in plaats van 23 gemeenten zijn. Dat is het moment dat de 

gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne verder gaan als gemeente Voorne aan Zee. De 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag is georganiseerd als verlengd lokaal bestuur. In het 

algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hebben voornamelijk burgemeesters van de 23 

gemeenten zitting. In de twee bestuurscommissies voor verkeer en vervoer en voor economisch 

vestigingsklimaat zijn de vakwethouders van de 23 gemeenten vertegenwoordigd. Tot slot zijn er 

twee adviescommissies voor verkeer en vervoer en voor economisch vestigingsklimaat en een 

rekeningcommissie. In deze commissies hebben raadsleden van de 23 gemeenten zitting; zij 

adviseren de bestuurders gevraagd en ongevraagd over toekomstig beleid en effecten van 

bestaand beleid.  

 

De samenwerking in de metropoolregio wordt ondersteund door een werkorganisatie die samen 

met ambtenaren van de 23 gemeenten aan de verwezenlijking van de ambities uit de Strategische 

Agenda werkt. De 23 gemeenten zetten hun kennis en hun bestuurlijke kracht gezamenlijk voor de 

metropoolregio in. Daarbij wordt intensief samengewerkt met bedrijven, vervoerders en 

kennisinstellingen, omliggende regio’s als Drechtsteden en Holland-Rijnland en met de provincie 

Zuid-Holland, het Rijk en Europa. De Economic Board Zuid-Holland (EBZ), waarin bedrijfsleven, 

overheden en kennisinstellingen samen optrekken en InnovationQuarter, de regionale 

ontwikkelingsmaatschappij, zijn hierin belangrijke partners. 
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Groeiagenda Zuid-Holland 

Samenwerking in de regio kreeg in 2021 verder gestalte doordat 80 overheden, bedrijven en 

kennisinstellingen in Zuid-Holland, waaronder de MRDH, een Groeiagenda Zuid-Holland 

opstelden. De Groeiagenda Zuid-Holland bestaat uit vijf pijlers, met als doel het economisch 

verdienvermogen van de regio te vergroten en brede welvaart te realiseren.  

 

Deze pijlers zijn: 

1. uitbouwen kennis- en innovatie ecosystemen: bijdragen en invulling geven aan (nationale) 

proposities Artificial Intelligence (AI), quantum, biotech en medtech; 

2. versterken regionale waardeketens en impuls maakindustrie: smart manufacturing propositie; 

3. vernieuwen energie-infrastructuur: nationale waterstofpropositie en elektrificatie industrie; 

4. mobiliteitstransitie: propositie Metropolitaan OV en Verstedelijking; 

5. intensivering Leven Lang Ontwikkelen (Human Capital): persoonlijke leerrekening voor 

iedereen, individuele leerrechten. 

 

Deze pijlers sluiten naadloos aan op de ambities van de Metropoolregio voor het vernieuwen van 

de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. De Groeiagenda biedt een 

gemeenschappelijke basis voor ideeën en voorstellen voor volgende tranches van het Nationaal 

Groeifonds en Europese groei- en herstelfondsen. De geactualiseerde propositie Metropolitaan 

Openbaar Vervoer en Verstedelijking (MOVV) is in december 2021 opnieuw ingediend bij het 

Nationaal Groeifonds. Het levert een bijdrage aan mobiliteit en verstedelijking. De totale propositie 

bevat bijna € 2 miljard aan projecten zoals de spoorlijn Leiden-Dordrecht, vier bestaande grote OV-

knooppunten plus een aantal nieuwe stations, de RandstadRail, het Metronet en OV Leiden-

Zoetermeer. Momenteel vindt besluitvorming over de toekenning plaats; de signalen over 

toekenning zijn positief, een belangrijke stap voor de inwoners van onze regio. De MRDH levert 

hier een bijdrage aan van ongeveer € 250-350 miljoen.  

 

Coalitieakkoord 

In het nieuwe coalitieakkoord is veel aandacht voor economische versterking en noodzakelijke 

inzet op het gebied van mobiliteit, de twee kerntaken van de MRDH. De doelstellingen zoals 

opgenomen in deze begroting matchen goed met de doelstellingen van het nieuwe kabinet. Er ligt 

daarom een goede basis voor het verder versterken van de samenwerking met het Rijk. 

 

Er is veel aandacht voor kennis en innovatie, energietransitie, digitalisering, maakindustrie, een 

goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en bereikbaarheid in combinatie met 

verstedelijking. De woningbouwopgave en de daaraan gekoppelde mobiliteitstransitie staan stevig 

op het netvlies van het nieuwe kabinet. Er wordt de komende tien jaar € 7,5 miljard beschikbaar 

gesteld voor de ontsluiting van de verstedelijkingsgebieden en de regio daaromheen. Onze regio is 

goed vertegenwoordigd in de 14 verstedelijkingsgebieden waar het akkoord naar verwijst. Ook is 

er aandacht voor thema’s als duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. In het coalitieakkoord 

staat verder opgenomen dat voor beheer, onderhoud en vervanging van onder meer wegen, 

sporen en bruggen structureel € 1,25 miljard wordt uitgetrokken voor het inlopen van 

achterstanden. Welk deel hiervan via de BDU bij de MRDH zal landen is op dit moment nog niet 

duidelijk. 

De MRDH-bestuurders en de werkorganisatie werken de komende tijd, nu het kabinet met de 

Kamer de uitwerking van het coalitieakkoord ter hand neemt, aan het concreet maken van de 

betekenis van en de impact voor onze regio van het akkoord. Contacten met het Rijk zijn goed op 
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bestuurlijk, politiek en ambtelijk niveau en werkbezoeken worden georganiseerd met als doel de 

positieve elementen maximaal voor ons gebied te kunnen aanwenden.  

 

COVID-19 

Dit is de derde begroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag die sinds de uitbraak van de 

COVID-19-pandemie is opgesteld. Deze gezondheidscrisis heeft een ongekende impact op de 

metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het openbaar vervoer, één van de kerntaken van de 

Metropoolregio, 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 metropoolregio 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, zoals alle decentrale overheden, de volledige 

begrote exploitatievergoedingen (100% pre-corona) blijft uitkeren aan de vervoersbedrijven. 

Daarnaast is het in 2021 opgestelde Transitieprogramma OV en corona onderdeel van de 

afspraken. Uitgangspunt bij dit transitieprogramma is het OV-systeem op de korte maar ook lange 

termijn op een goed niveau voor de reizigers te houden. Een ambitie die we hoog hebben te 

houden met het oog op de toenemende verstedelijking, de versterking van de agglomeratiekracht, 

de gewenste verduurzaming en leefbaarheid van de metropoolregio. Het transitieprogramma wordt 

tot en met 2022 periodiek herijkt via de bestuurscommissie Vervoersautoriteit, om zo elke keer bij 

te kunnen sturen als de situatie daar om vraagt. 

 

Op dit moment, bij het verzenden van deze begroting aan de gemeenten binnen de MRDH, 

worden de gesprekken gevoerd over mogelijke verlenging van de aanvullende Rijksbijdrage aan 

het decentrale OV-systeem voor de periode na augustus 2022. 

 

Werkplan 

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dient het algemeen bestuur jaarlijks een Werkplan 

vast te stellen op basis van de Strategische Agenda. Het algemeen bestuur heeft op 9 december 

2015 besloten om het strategisch deel van het Werkplan met ingang van 2017 te koppelen aan de 

doorlooptijd van de Strategische Agenda van de MRDH en daarmee niet meer jaarlijks uit te 

brengen. De concrete activiteiten worden met ingang van 2017 jaarlijks geïntegreerd in de MRDH 

begroting. De voortgang van de activiteiten wordt via de jaarrekening en de bestuursrapportages 

gemeld. De begroting vervult zo ook de functie van Werkplan. De begroting geeft op hoofdlijnen 

zo smart mogelijk aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost. 

Verdere uitwerking wordt geoperationaliseerd in programma’s en projecten die in de 

bestuurscommissies en adviescommissies aan de orde zijn/komen.  
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Leeswijzer 
 

Conform de voorschriften in het Besluit begroting en verantwoording1 (BBV) bestaat de begroting 

uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting beslaat de hoofdstukken 

2 tot en met 4, met hoofdstuk 1 als introductie van de integrale ambitie van de MRDH in relatie tot 

de Strategische Agenda en daaraan gekoppeld een overzicht van de integrale begroting. 

Hoofdstuk 5 bevat de verdere uitwerking van de financiële begroting en geeft een financiële 

samenvatting van de baten en lasten vanuit de programma’s, overhead en onvoorzien.  

 

Hoofdstuk 2 bevat als onderdeel van de beleidsbegroting (het programmaplan) de te realiseren 

programma’s Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 

en Economisch Vestigingsklimaat. In de programma’s wordt steeds antwoord gegeven op drie 

vragen: 1. Wat willen we bereiken?, 2. Wat gaan we daarvoor doen? en 3. Wat gaat het kosten?, 

waarbij we onderscheid maken tussen programmalasten en apparaatslasten. 

 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de overige onderdelen van het programmaplan: het overzicht 

algemene dekkingsmiddelen, het overzicht van de kosten van overhead en de 

vennootschapsbelasting.  

 

Hoofdstuk 4 bevat het laatste onderdeel van de beleidsbegroting, de paragrafen. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op financiering, verbonden partijen, weerstandsvermogen en 

risico’s, onderhoud kapitaalgoederen en bedrijfsvoering. 

 

Hoofdstuk 5, de financiële begroting, bestaat uit drie onderwerpen: in (1) het overzicht van baten 

en lasten worden per programma en per taakveld de baten en lasten verantwoord. Op basis van 

(2) het overzicht incidentele baten en lasten kan worden beoordeeld of de begroting materieel in 

evenwicht is. In (3) de uiteenzetting van de financiële positie is de geprognosticeerde meerjaren 

balans opgenomen en wordt ingegaan op het EMU saldo.  

 

Hoofdstuk 6 bevat de staat van reserves en fondsen 2021-2026. 

 

Hoofdstuk 7 bevat een overzicht van de inwonerbijdrage per gemeente. 
 

In de bijlagen zijn achtereenvolgens de indicatoren, detail projecten en programma’s 
meerjarenbeeld BDU en het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) opgenomen.     

 
1 De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks 
begrotings- en verantwoordingsstukken opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de 
regelgeving daarvoor. Op basis van de wet geldt het BBV ook voor gemeenschappelijke regelingen zoals de 
MRDH. 
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Hoofdstuk 1 Samenhang en opbouw begroting MRDH 

 

Medio 2019 heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de gezamenlijke Strategische Agenda 

Samen aan het werk! vastgesteld. Daarin wordt ingezet op: 

 

Vernieuwen Economie - digitalisering, verduurzaming van energieopwekking en efficiënt gebruik 

van productiesystemen, vervoerketens en dienstverlening hebben grote impact op de economie. 

Benutten we deze ontwikkeling voor de mainport, de greenport, het hightech cluster en de security 

delta dan creëren we nieuwe economische kansen en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. 

Deze nieuwe banen vragen talent met nieuwe skills. De MRDH zet zich in om deze economische 

vernieuwing samen met partners zoals onderwijs- en kennisinstellingen en InnovationQuarter 

richting te geven en te versnellen. 

 

Verbeteren Bereikbaarheid - met de auto zijn de economische toplocaties in 45 minuten 

bereikbaar. Voor de fiets en het OV ligt dat anders. Als beiden in samenhang worden ontwikkeld, 

zijn wonen en werk beter met elkaar verbonden. Het verbeteren van bereikbaarheid gaat niet altijd 

over nieuwe infrastructuur. Versnellen van bestaand vervoer en kwaliteitsverbetering dragen ook 

sterk bij aan een beter bereikbare metropoolregio.  

 
Deze ambities zijn uitgewerkt in 13 doelstellingen. In hoofdstuk 2 worden per programma de 

opgaven verder uitgewerkt die bijdragen aan de doelstellingen uit de Strategische Agenda. 

  
In de begroting 2023 zijn drie programma’s opgenomen waarin de doelstellingen zijn uitgewerkt 

door het beantwoorden van drie vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? 

en Wat mag dat kosten?. Dat zijn de programma’s Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, 

Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en het programma Economisch Vestigingsklimaat. De 

eerste twee programma’s bevatten de wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer.  

 

Verbeteren Bereikbaarheid 

De opgaven van de programma’s Exploitatie- en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer in 

hoofdstuk 2 worden grotendeels bekostigd uit de reguliere rijksbijdrage Brede Doeluitkering 

verkeer en vervoer (BDU). Jaarlijks wordt ruim € 500 miljoen aan BDU-middelen ontvangen.  

 

Exploitatie OV 

Ongeveer € 400 miljoen oftewel ongeveer 80% van deze rijksbijdrage wordt jaarlijks besteed aan 

de exploitatie van het openbaar vervoer. Dit is inclusief de kosten van het beheer en onderhoud 

van de railinfrastructuur. 2023 zal waarschijnlijk grotendeels in het teken staan van het herstel na 

de coronacrisis. Er is nog veel onzekerheid in welke mate het OV zal gaan herstellen. Op dit 

moment wordt op alle fronten in het openbaar vervoer gewerkt aan het in stand houden van de 

dienstverlening aan de reizigers. Het in 2021 vastgestelde Transitieprogramma OV en corona 

vormt hiervoor de basis en wordt regelmatig herijkt met als doel om het openbaar vervoer sterker 

uit de crisis te krijgen en klaar te zijn voor de toekomst.  

 

Investeringen 

Voor investeringen op het gebied van verkeer en openbaar vervoer is jaarlijks ongeveer 20%, 

oftewel € 100 miljoen beschikbaar. De MRDH zet in op het zo efficiënt en effectief mogelijk 

benutten van de beschikbare investeringsmiddelen. Concreet betekent dit dat we keuzes moeten 
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maken en/of prioriteiten moeten stellen, terwijl we daarnaast naar nieuwe en/of alternatieve 

financieringsvormen moeten zoeken. In het realiseren van nieuwe infrastructuur of aanpassing van 

bestaande infrastructuur is de MRDH een van de betrokken partijen. Het Investeringsprogramma 

Vervoersautoriteit (IPVa) beschrijft waar we de beschikbare investeringsruimte aan besteden: in de 

vorm van te verlenen subsidies, bijdragen en te verstrekken opdrachten. Voor Kleine projecten  

(< € 10 miljoen subsidiabele kosten) wordt in 2023 net als eerdere jaren een subsidieplafond van 

€ 30 miljoen ingesteld. De concrete invulling van dit programma werken we in samenspraak met 

de gemeenten in het voorjaar van 2022 uit, gericht op vaststelling in de bestuurscommissie 

Vervoersautoriteit in december 2022. 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. 

 

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.  

 

Rekening houdend met de investeringsopgave conform de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 

(UAB) en een gelijkblijvende structurele inzet voor de exploitatie van het openbaar vervoer, geeft 

het financiële meerjarenbeeld het volgende beeld van de stand van de nog beschikbare BDU 

middelen per jaareinde: 

 

 

 

Realisatie

Opname Begroting

Uitwerking
Opname Begroting

Planstudie
Opname MJB

Verkenning
Opname MJB

Pre-verkenning
Geen opname MJB
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Het beeld laat zien dat er beperkte investeringsruimte is voor projecten die nu nog in de 

verkenning- en planstudiefase zitten. Deze investeringsruimte is echter onvoldoende om alle 

ambities uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid te kunnen realiseren.  

 

Binnen de meerjarenbegroting (uitwerking/realisatiefase) zijn recentelijk door de 

bestuurscommissie Vervoersautoriteit de volgende projectbesluiten genomen die (voor 2030) 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 zijn:  

• 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); 

• dossiers die in het kader van de twee OV-ontwikkelprogramma’s regio Rotterdam en 
Haaglanden 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 in de toekomst mogelijk tot forse investeringen leiden zijn 

onder meer: 

• projecten binnen de twee OV-ontwikkelprogramma’s regio Den Haag en Rotterdam: 
Leyenburgcorridor, 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); 
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• mobiliteitstransitie en de adaptieve ontwikkelstrategie wegen in het kader van het 
gebiedsprogramma MoVe (hubs, P+R, ingrepen wegverkeer). 

 

Het meerjarenbeeld faciliteert als instrument het gesprek in de bestuurs- en adviescommissie 

Vervoersautoriteit over de keuzemogelijkheden en de financiële consequenties voor de lange 

termijn. Voorstellen die de begroting raken worden geagendeerd in het algemeen bestuur. 

 

In bijlage 3 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de projecten en programma’s uit het 

meerjarenbeeld.  

 

Overbesteding 

Net als in de Begroting 2022 hanteert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het uitgangspunt 

dat een tekort op de BDU-middelen is toegestaan onder de voorwaarde dat over een periode van 

vier jaar het saldo van beschikbare middelen en bestedingen positief is. Dit sluit aan bij de 

uitgangspunten voor structureel begrotingsevenwicht die de provincie Zuid-Holland als 

toezichthouder hiervoor hanteert. De wettelijke termijn van overbesteding is daarmee bepaald op 

een maximale periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren. Een eventueel tekort in 2023 

moet dus uiterlijk in 2026 zijn aangezuiverd. De meerjarenbegroting van de BDU-middelen voldoet 

aan de wettelijke kaders, voor het begrotingsjaar 2023 en de daaropvolgende begrotingsjaren 

wordt geen tekort verwacht: 

 

 
 

 
Vernieuwen Economie 

De opgaven van het programma Economisch Vestigingsklimaat worden bekostigd uit een door de 

deelnemende gemeenten te betalen jaarlijkse bijdrage per inwoner. Deze inwonerbijdrage wordt 

jaarlijks geïndexeerd op basis van kaderstelling vanuit de gemeenten. Voor het begrotingsjaar 

2023 bedraagt de inwonerbijdrage € 2,82 per inwoner (Kadernota MRDH begroting 2023). Een 

groot deel van deze bijdrage wordt ingezet voor cofinanciering aan gemeentelijke projecten. De 

bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat heeft op grond van de Bijdrageregeling 
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versterking economisch vestigingsklimaat MRDH 2020 de bevoegdheid om (binnen de begroting) 

financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor projecten met regionale uitstraling 

die tot doel hebben bij te dragen aan de doelstellingen van de Strategische Agenda MRDH 2022.  

 

Overhead 

Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording worden binnen de 

programma’s de kosten van het directe personeel verantwoord. De overige apparaatslasten vallen 

onder de categorie ‘overhead’ en deze kosten worden apart, buiten de programma’s om, 

verantwoord. De verdeelsleutel van de stafmedewerkers, de centrale directiefunctie en de overige 

bedrijfsvoeringskosten bedraagt 20% inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat en 80% 

BDU. 

 

De begroting 2023 kent een omvang (lasten) van € 576,5 miljoen. Ter vergelijking zijn actuele 

ramingen over 2021 (in aanloop naar de jaarrekening 2021) en 2022 (bestaande uit de 

vastgestelde begroting 2022 en de tot nu toe bekende wijzigingen, die bij de eerste 

bestuursrapportage 2022 ter besluitvorming zullen worden voorgelegd) opgenomen. Hierna volgt 

de totaalbegroting en de uitsplitsing over de programma’s.  

 

 
* Inclusief voorstel resultaatbestemming 
 

De fluctuaties in de meerjarenbegrotingen worden toegelicht in de genoemde programma’s. 

 
  

Programmabegroting 2023 Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

(euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten per programma

1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 538.127.670 460.832.597 422.738.887 419.590.361 433.358.804 436.772.056

2. Infrastructuur verkeer en openbaar Vervoer 67.155.516 181.874.628 140.976.359 140.753.425 135.807.522 105.606.217

3. Economisch Vestigingsklimaat 4.044.044 5.677.382 5.892.010 5.892.010 5.434.988 5.392.010

Overhead 6.273.618 6.695.364 6.908.379 6.908.379 6.908.379 6.908.379

Onvoorzien 0 0 0 0 0 0

Totaal 615.600.848 655.079.971 576.515.635 573.144.174 581.509.692 554.678.662

Baten per programma

1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 539.254.393 461.832.597 422.738.887 419.590.361 435.559.309 441.491.942

2. Infrastructuur verkeer en openbaar Vervoer 67.155.516 181.874.628 140.976.359 140.753.425 135.807.522 105.606.217

3. Economisch Vestigingsklimaat 5.218.901 5.266.965 5.392.010 5.392.010 5.392.010 5.392.010

Dekking overhead uit BDU en Inwonerbijdrage EV 6.273.618 6.695.364 6.908.379 6.908.379 6.908.379 6.908.379

Totaal 617.902.428 655.669.554 576.015.635 572.644.174 583.667.219 559.398.548

Saldo van baten en lasten 2.301.580 589.583 -500.000 -500.000 2.157.527 4.719.886

Onttrekking aan reserves 285.000 410.417 500.000 500.000 42.978 0

Toevoeging aan reserves* -2.586.580 -1.000.000 0 0 -2.200.505 -4.719.886

Resultaat 0 0 0 0 0 0
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Hoofdstuk 2 Begrotingsprogramma’s 
 

De doelstellingen uit de Strategische Agenda worden uitgewerkt in programma’s. De MRDH-

begroting bevat hiervoor drie programma’s. Dat zijn de programma’s Exploitatie verkeer en 

openbaar vervoer, Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en Economisch Vestigingsklimaat. 

In deze programma’s wordt aan de hand van de doelen en opgaven steeds antwoord gegeven op 

drie vragen: 1. Wat willen we bereiken?, 2. Wat gaan we daarvoor doen? en 3. Wat gaat het 

kosten?. 

 

2.1 Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 

 

Binnen de MRDH-begroting is Verbeteren Bereikbaarheid vertaald in twee programma’s: een 

programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en een programma Infrastructuur verkeer en 

openbaar vervoer (hoofdstuk 2.2). Het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer betreft 

de uitvoering van wettelijke taken concessieverlening openbaar vervoer, beheer en onderhoud 

openbaar vervoer, infrastructuur en de planvormingsbevoegdheid in overeenstemming met de 

Planwet verkeer en vervoer. Dat laatste vraagt om de inzet van de MRDH voor algemene 

strategie- en beleidsontwikkeling, autonetwerk, verkeersmanagement en ITS, fietsnetwerk, 

ketenmobiliteit, reisgedrag en logistiek, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Vanuit het 

programma volgen infrastructurele opgaven die, voor zover de MRDH er financieel aan bijdraagt, 

onderdeel worden van het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. 

 

Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 

Integraal onderdeel van de Strategische Agenda (SA) is de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 

2016-2025 (UAB). Deze SA en UAB worden in 2022 herzien en op het moment van publicatie van 

deze begroting 2023 is dat proces nog niet afgerond. De UAB is de inhoudelijke basis voor 

besluiten over activiteiten en maatregelen en is daarmee ook leidend voor de werkzaamheden van 

de Vervoersautoriteit.  

 

Het versterken van de agglomeratiekracht en de concurrentiepositie van de metropoolregio en het 

vergroten van de leefbaarheid staan centraal in de vigerende -nog niet herziene- 

Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. Hiervoor zijn vijf hoofddoelen benoemd, vertaald in top-eisen, 

en is per top-eis vastgelegd wat we in 2025 willen bereiken. Het betreft de volgende doelen: 

 

Doel Top-eis Ambitie in 2025 t.o.v. 2015 

Concurrerende 

economie  

 

• Aantal mensen dat 
economische toplocaties in 45 
minuten kan bereiken 

• Betrouwbaarheid van reistijd 
op de belangrijkste 
verbindingen, in het bijzonder 
voor het goederenvervoer  

• Toename van 10% voor de 10 
belangrijkste locaties 

 

• 95% op hoofdwegennet en 
90% op onderliggend 
wegennet  

 

Kansen voor 

mensen 

Aantal arbeidsplaatsen/ 

voorzieningen dat mensen vanuit 

woongebieden in 45 minuten 

kunnen bereiken  

Toename van 10% voor 90% van 

de woongebieden  
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Kwaliteit van 

plekken  

Gebruikerswaardering van de 

stedenbaanknopen  

Minimaal 7,5 op 90% van de 

knopen  

De duurzame regio  Uitstootreductie vervoersysteem 

(CO2)  

Afname van 30% voor het gehele 

vervoersysteem  

Efficiënt en rendabel  Reductie beheer- en 

exploitatielasten OV  

Afname van 10% voor het gehele 

OV-systeem  

 

In de afgelopen jaren is veel energie gestoken in de beleidsstrategie: het opstellen van de UAB 

zelf en vervolgens de uitwerking in diverse beleidsthema’s, zoals de Kadernota OV of de P+R-

visie. De Uitvoeringsagenda is begin 2019 geactualiseerd en in 2019 en 2020 zijn 

deelprogramma’s, projecten en nieuwe studies gestart, waaronder de deelprogramma's voor OV-

ontwikkeling Rotterdam, Den Haag en de spoorlijn Leiden - Dordrecht, steeds in relatie tot 

verstedelijking. Ook de Strategie Werklocaties leidt deels tot nieuwe aandachtspunten in de 

bereikbaarheid van economische locaties. Via deze werkwijze leiden de beleidsdoelen tot 

uitvoeringsprogramma's en uiteindelijke resultaten in de regio. Mobiliteit is immers geen doel op 

zich, maar ondersteunend aan de ambities, die ook zichtbaar zijn in de Strategische Agenda.  

 

De begroting voor het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer is opgezet langs de 

doelstellingen van de Strategische Agenda. Vanuit de invalshoek verkeer en vervoer geven de 

beschreven doelen en opgaven invulling aan de vragen Wat willen we bereiken? en Wat gaan we 

daarvoor doen? Binnen het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer wordt er gewerkt 

aan zeven doelstellingen:  

 

1. Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

2. Verbetering kwaliteit en efficiency OV 

3. Betrouwbaar op weg 

4. Versnellen van innovatie in mobiliteit 

5. Vergroten verkeersveiligheid 

6. Minder CO2-uitstoot bij verkeer 

7. Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties  

 

2.1.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?  

2.1.1.1 Doelstelling: Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

 

De inzet is om in 2025 een verbetering van de bereikbaarheid van toplocaties en banen van 

minimaal 10% te realiseren via het OV, de fiets en ketenmobiliteit.  

 

De versterking van de agglomeratiekracht blijft de centrale opgave. De metropoolregio moet meer 

als één stedelijke regio gaan functioneren en de toplocaties en banen moeten beter bereikbaar 

worden. De opgave van verstedelijking (240.000 extra woningen voor 2040), hangt samen met een 

schaalsprong in het OV naar 2040 toe. Veel inspanning vergt het uitwerken van de eind 2021 

ingediende Nationaal Groeifonds Propositie, met onder meer de spoorlijn Leiden-Dordrecht, vier 

bestaande grote OV-knooppunten plus een aantal nieuwe stations, de RandstadRail, het Metronet 

en OV Leiden-Zoetermeer. Via het gebiedsprogramma MoVe wordt bovendien een vervolg 

gegeven aan de lopende verkenningen Oeververbindingen regio Rotterdam, CID-Binckhorst Den 

Haag en de gebiedsuitwerkingen in Westland en Voorne-Putten.  
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Versterking van de agglomeratiekracht vraagt om verdere verdichting en een kwaliteitsimpuls in 

het stedelijk gebied. Er is een mobiliteitstransitie noodzakelijk die meer vraagt dan alleen een 

kwaliteitssprong in het OV.  

• Meer ruimte voor de fiets, onder meer door realisatie van metropolitane fietsroutes. 

• Meer ruimte voor het lopen, onder meer als voor- en natransport van het openbaar vervoer. 

• Meer mogelijkheden voor mobiliteitsdiensten als alternatief voor autobezit en -gebruik, bij 

gebiedsontwikkeling in combinatie met lagere parkeernormen. 

• Nog meer aandacht voor ketenmobiliteit en knooppunten om de bereikbaarheid van het 

stedelijke gebied vanuit de meer landelijke gebieden te garanderen. 

• Bevordering van gedragsverandering, onder meer gekoppeld aan speciale gebeurtenissen 

zoals hinder door onderhoud.  

 

Tot aan de coronacrisis was er een sterke groei van het gebruik van het metropolitaan OV te zien, 

sinds 2013 met gemiddeld 3% per jaar en op sommige plekken zelfs met 10% per jaar. Hierdoor 

ontstonden er meer en eerder dan verwacht capaciteitsknelpunten. Hoewel door de coronacrisis 

het gebruik van het OV fors is gedaald, verwachten we op basis van het DNA van onze regio, met 

een voorziene bevolkingsgroei, een verstedelijkingsopgave, de ambitie om te verduurzamen en de 

mobiliteitstransitie, dat de groei zich na een aantal moeilijke jaren zal herstellen. Het zal naar 

verwachting nog wel enige tijd duren voordat we weer op het niveau van 2019 zitten. Wanneer 

precies is afhankelijk van toekomstige coronamaatregelen. Inschatting op moment van schrijven is 

dat dit op zijn vroegst eind 2023, begin 2024 zal zijn. De ontwikkeling van het aantal reizigers in 

het OV wordt nauw gemonitord en waar nodig worden verwachtingen bijgesteld.  

De effecten van de coronacrisis en de op termijn te verwachten groei nopen tot een adaptieve 

strategie voor het metropolitaan OV, met oog voor de kwaliteit van het systeem en de noodzaak 

voor investeringen, die doorwerkt in maatregelen zowel op de korte, middellange als de lange 

termijn. Dit betekent het voortzetten van de besparingen en optimalisaties middels het in 2022 

afgeronde Transitieprogramma OV en corona zonder daarbij de kern van het OV aan te tasten. 

Kwaliteit voor de reiziger van vandaag, morgen en overmorgen staat centraal. Ook de koppeling 

van OV met fiets is daarbij een cruciale opgave. 

 

Ketenmobiliteit betekent dat reizigers tijdens een reis makkelijk de fiets, auto en OV kunnen 

combineren. De gehele metropoolregio kent 56 knooppunten die cruciaal zijn in de reis van elke 

inwoner. In 2025 is de ambitie om op 90% van de knopen een waarderingscijfer 7,5 te scoren. In 

samenspraak met betrokken partijen wordt toegewerkt naar startbesluiten over een eerste tranche 

knooppunten.  

 

Om woongebieden te verbinden met de locaties in de regio waar veel mensen werken en bedrijven 

gevestigd zijn, is de ambitie om 150 km (van totaal 250 km) aan verbeterde, vernieuwde 

hoogwaardige fietsroutes aan te leggen in de periode tot 2026. 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?  

• Uitvoering geven aan de verwachte groei en kwaliteitsverbetering van het OV-netwerk, via de 

OV-ontwikkelprogramma’s in de regio’s Rotterdam en Haaglanden, ter ondersteuning van de 

verstedelijkingsopgaven in deze gebieden. Met onder meer de ontwikkeldossiers Plan 

toekomstvast tramnet Rotterdam, Koningscorridor, metrostation/gebiedsontwikkeling Beurs en 

doorstroming OV.   
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• Het verbeteren van de kwaliteit van OV-knooppunten (OV, fiets en ketenmobiliteit), via 

programmamanagement MRDH-breed. 

• Het realiseren van de metropolitane fietsroutes, het afronden van verkenningen (inclusief 

bekostiging) en de opstart van de planstudiefase van de routes in de eerste en tweede tranche 

metropolitane fietsroutes, via programmamanagement MRDH-breed. 

• Het doorvertalen van de eind 2022 afgeronde MIRT-verkenning naar een regionale (OV-) 

bereikbaarheid van het gebied Central Innovation District/Binckhorst Den Haag (CID-

Binckhorst) in de planuitwerkingsfase. 

• Het doorvertalen van de eind 2022 afgeronde MIRT-verkenning naar een nieuwe 

oeververbinding in de regio Rotterdam inclusief A16, Algeracorridor Krimpen aan den IJssel – 

Capelle aan den IJssel in de planuitwerkingsfase.  

• Nader uitwerken van de OV-ontwikkelstrategie Zoetermeer-Rotterdam, in samenhang met de 

diverse andere onderdelen van het programma MOVV (Metropolitaan OV en Verstedelijking). 

• Verkenning afronden en opvolging geven aan een verbetering van het OV in relatie tot de 

economische (campus)ontwikkeling gerelateerd aan de gebiedsuitwerking Westland.  

• Verkenning uitvoeren naar de ontwikkeling van de spoorlijn Leiden - Dordrecht en knopen, met 

onder meer de stations Laan van NOI en Schiedam Centrum.  

• Werken aan een visie en strategie voor keten- en deelmobiliteit in het kader van de actualisatie 

Strategische Agenda.   

• Samenwerken en bekostigen van de Bereikbaarheidsaanpak via de samenwerkingsorganisatie 

Zuid-Holland Bereikbaar die de bereikbaarheid tijdens de onderhoudsopgave van het 

wegennet waarborgt en bijdraagt aan de mobiliteitstransitie. 

NB: voor ontwikkeldossiers vanaf de uitwerkingsfase, zie het begrotingsdeel “Programma 

Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer”. 

 

2.1.1.2 Doelstelling: Verbetering kwaliteit en efficiency OV 

 

Het is essentieel om te investeren in verbetering van de efficiency en het rendement van het 

openbaar vervoer. Het verkorten van de reistijd voor onze reizigers is daarin cruciaal. Tegen lagere 

kosten een aantrekkelijker product bieden dat meer reizigers trekt en bijdraagt aan 

agglomeratiekracht. Lagere kosten voor de exploitatie maakt het mogelijk om meer te investeren in 

kwaliteit en capaciteit. Tegelijk is er meer maatwerk nodig, waar de vraag te gering of te diffuus is  

voor traditioneel OV.  

 

2023 zal waarschijnlijk grotendeels in het teken staan van het herstel na de coronacrisis. Op dit 

moment wordt op alle fronten in het openbaar vervoer gewerkt aan het zoveel mogelijk in stand 

houden van de dienstverlening aan de reizigers. Daarbij wordt gewerkt aan een zogeheten 

Transitieprogramma OV en corona, ingezet in 2021, met als doel om het openbaar vervoer sterker 

uit de crisis te krijgen en klaar te zijn voor de toekomst. De hieronder opgenomen ambities en 

activiteiten moeten dan ook in dat perspectief worden gezien. Er is nog veel onzekerheid met welk 

tempo het OV-gebruik zich zal herstellen. De grootste uitdaging wordt om de reizigers weer terug 

het openbaar vervoer in te krijgen, bij voorkeur gespreid over de dag.  

Deze begroting gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van middelen voor de exploitatie 

van het openbaar vervoer ten opzichte van de begroting 2022.  

 

Contractbeheer OV-concessies (assets, exploitatie en sociale veiligheid) 
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Als concessieverlener van het openbaar vervoer sturen we de vervoerder aan (op afstand) op het 

realiseren van openbaar vervoer op het gewenste en vooraf overeengekomen kwaliteitsniveau. We 

maken daarbij onderscheid in drie verschillende ‘contracten’, te weten exploitatie, sociale veiligheid 

en assets. Alle drie met een vooraf overeengekomen wijze (en grootte) van financiering, 

risicoverdeling en 'prestatie-indicatoren' en daarbij behorende normen. De contracten met de 

vervoerders zijn langlopende contracten, variërend met een looptijd tussen de 10 en 15 jaar en 

betreffen zowel het bus- als railvervoer en de Parkshuttle.  

 
Met het uitvoeren van het concessiebeheer beogen we: 

• hoogwaardig en efficiënt openbaar (rail en bus) vervoer in de metropoolregio Rotterdam Den 

Haag, 365 dagen per jaar; 

• een tevreden reiziger met een klantenwaardering van gemiddeld een ruime voldoende; 

• beperkte rituitval (< 1%); 

• dat onze assets (infrastructuur en railvoertuigen) zo weinig mogelijk verstoringen ondervinden, 

dit tegen geoptimaliseerde uitgaven voor onderhoud;  

• dat de concessies na de coronacrisis door de herijking ‘financieel weer in evenwicht komen’ en 

de vervoerders in de praktijk weer opbrengstverantwoordelijk zijn, met een jaarlijkse nader vast 

te stellen groei van het aantal OV-reizigers, waarbij het aanbod min of meer gelijk blijft, wat een 

hogere bezettingsgraad tot gevolg heeft. Als ijkpunt wordt daarbij het niveau genomen van 

direct na de beëindiging van de coronamaatregelen. 

• Een solide partnership met onze vervoerders op te bouwen om de gezamenlijke uitdagingen 

het hoofd te bieden. 

 

Versnelling OV 

Openbaar vervoer dat reizigers snel van knooppunt naar knooppunt verplaatst is aantrekkelijk. Dit 

leidt dan ook tot reizigersgroei, meer opbrengsten en afname in exploitatiekosten. Bovenal is het 

belangrijk bij te dragen aan de agglomeratiekracht van de regio. We zorgen er samen met de 

gemeenten dan ook voor dat meerdere tram- en buslijnen in de metropoolregio sneller van A naar 

B komen door aanpassingen van voorrangssituaties bij kruisingen, de aanleg van vrijliggende 

infrastructuur en aanpassing in de lijnvoering. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar 

mogelijkheden om dit te doen op een wijze die zich goed verhoudt met gemeentelijke ambities om 

de maximumsnelheid binnen delen van de bebouwde kom te verlagen naar 30km/h.  

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• Voortzetten van de in de afgelopen jaren solide opgebouwde partnerships met onze 

vervoerders met oog en begrip voor elkaar belangen. 

• De in 2022 herijkte concessies als gevolg van de coronapandemie vertalen ‘op straat’ via de 

vervoerplannen naar aangepaste dienstregelingen.  

• Uitvoeren van het concessiemanagement met daarbij bijzondere aandacht voor de gevolgen 

van de coronacrisis en de uitrol van de maatregelen zoals die zijn opgenomen in het 

Transitieprogramma OV en corona. 

• Innovaties stimuleren (innovatieroute) op het gebied van kostenreductie, het verhogen van de 

bezettingsgraad en verduurzaming. 

• Verder uitwerken van de aanpak versnelling OV, onder meer gestart als onderdeel van het 

Transitieprogramma OV en corona 
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2.1.1.3 Doelstelling: Betrouwbaar op weg 

 

Een robuust en betrouwbaar samenhangend wegennetwerk is voor de metropoolregio een must. 

In het bijzonder voor de Mainport en de Greenport. Daarnaast moeten de wegen voldoen aan de 

doorstromings- en betrouwbaarheidseisen uit de UAB, waarbij we in 2025 een betrouwbaarheid 

van reistijd van 95% op hoofdwegennet en 90% op onderliggend wegennet willen bereiken.  

Een mobiliteitstransitie is gaande én noodzakelijk, niet op de laatste plaats om de klimaatdoelen te 

realiseren (CO2-reductie), maar ook om de leefkwaliteit te verbeteren en de stedelijke, suburbane 

en meer landelijke gebieden aantrekkelijk te maken als centra voor economische vernieuwing. Dat 

brengt onder meer de vraag met zich mee hoe om te gaan met voorspelde capaciteitsknelpunten 

op het hoofdwegennet. 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• Afspraken maken met betrokken partijen over uit te voeren maatregelen voortkomend uit de 

gebiedsuitwerkingen Voorne-Putten en Westland. Maatregelen hebben betrekking op het  

auto-, fiets- en OV-netwerk. 

• Afronden van de visie op de ontwikkeling van het wegennet op lange termijn (adaptieve 

ontwikkelstrategie) in het kader van het gebiedsprogramma MoVe (Mobiliteit en 

Verstedelijking) en starten van eventuele vervolgacties.  

• Samenwerken met diverse landelijke en regionale partners. Dat kan gaan over 

kennisuitwisseling, uitvoering van beleid en afstemming met betrekking tot de onderwerpen, 

verkeersveiligheid, verkeersmanagement, openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement en data. 

• Samenwerken en bekostigen van de Bereikbaarheidsaanpak via de samenwerkingsorganisatie 

Zuid-Holland Bereikbaar die de bereikbaarheid tijdens de onderhoudsopgave van het 

wegennet waarborgt en bijdraagt aan de mobiliteitstransitie. 

 

2.1.1.4 Doelstelling: Versnellen van innovatie in mobiliteit 

 

Innovatie in mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt van de MRDH. We werken daarvoor samen 

met gemeenten, provincie en Rijk, vervoerders, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Innovatie is 

daarbij geen doel op zich, maar moet bijdragen aan de doelen uit de Strategische Agenda. 

Innovaties zijn daarbij gericht op duurzaamheid (reductie CO2), mobiliteitstransitie (meer met OV, 

fiets en ketenmobiliteit) en efficiency (meer of beter tegen lagere kosten). 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• Het op orde krijgen en houden van data-inwinning (digitaliseringsopgave). 

• Inzetten op slimme duurzame en veilige verkeersoplossingen voor auto, fiets, OV en vracht, 

gericht op duurzaam reisgedrag. Actieve kennisdeling en financieel en organisatorisch 

ondersteunen innovatietrajecten mobiliteit, zoals automatisch rijden en varen, 

innovatieprogramma’s bij OV-bedrijven, deelmobiliteit etc.  

• Landelijke afstemming smart mobility in Krachtenbundeling Smart Mobility. 

• Vervolgstappen nemen op basis van de evaluatie van het programma “Automatisch Vervoer op 

de first en Last Mile” (AVLM). 
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2.1.1.5 Doelstelling: Vergroten verkeersveiligheid 

 

De 23 gemeenten van de metropoolregio streven naar nul verkeersslachtoffers. Het aantal 

verkeersslachtoffers neemt echter weer toe. Naast de lopende educatieprojecten is blijvende 

aandacht en inzet op verbetering van de handhaving en een nieuwe risicogestuurde aanpak om 

doelgericht de infrastructuur te verbeteren noodzakelijk. Het nationale Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid 2030 (SPV) is een belangrijke leidraad voor de 

verkeersveiligheidsinspanningen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.  

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?  

• Programmamanagement voeren op de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025.  

• De gemeenten stimuleren en faciliteren in de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van (risico 

gestuurd) verkeersveiligheidsbeleid. 

• Coördinatie van de uitvoering van het Regionaal Programma Gedragsbeïnvloeding 2022-2025, 

het voortzetten van verkeerseducatie en gedragscampagnes in de metropoolregio vanuit de 

aanpak “Maak een punt van nul”.  

• Samen met provincie Zuid-Holland regievoeren op het ROV Zuid-Holland bij het uitvoeren van 

het Meerjaren Programmaplan ROV 2022-2024. In dit programma wordt de nadruk gelegd op 

de integrale aanpak door samenhang tussen infrastructurele maatregelen, handhaving en 

gedragsbeïnvloeding. De rol van ROV-ZH richt zich op kennisontwikkeling en faciliteren van 

nieuwe gedragsprogramma’s.  

• Bevorderen dat verkeershandhaving meer en structurele aandacht krijgt van de politie, het 

Openbaar Ministerie en gemeenten.  

 

2.1.1.6 Doelstelling: Minder CO2-uitstoot bij verkeer 

Het terugbrengen van de CO2-uitstoot is een speerpunt in het mobiliteitsbeleid. In 2025 moet de 

CO2-uitstoot door verkeer 30% lager zijn dan in 2015. Dit vraagt om een brede waaier aan 

maatregelen van het Rijk, de regio en gemeenten. 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• Programmamanagement voeren ten behoeve van het doorontwikkelen en uitvoeren van het 

Regionaal programma duurzame mobiliteit. 

• Faciliteren van de transitie naar zero emissie busvervoer, zodat voor 2030 alle bussen 100% 

emissievrij zijn. 

• Vormen van een netwerk en bieden van ondersteuning aan gemeenten die werken aan de 
maatregelen van het programma duurzame mobiliteit. Daarnaast inspannen voor bewust en 
duurzaam reizen van de medewerkers van de eigen organisatie. 

 

2.1.1.7 Doelstelling: Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en 

werklocaties  

We willen bijdragen aan de gebalanceerde ontwikkeling van woon- en werklocaties nabij het OV. 

Waar dit mogelijk is binnen bebouwde gebieden nabij bestaande infrastructuur, biedt de MRDH 

ondersteuning bij de uitwerking en realisatie van deze plannen vanuit onze verantwoordelijkheid 

voor bereikbaarheid, knooppuntontwikkeling en werklocaties.  
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Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• Ondersteuning bieden aan de Verstedelijkingsalliantie  met focus op een samenhangende 

aanpak en planning voor wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid. We 

ondersteunen waar zinvol onze partners bij het bespoedigen van de voortgang van zowel 

de planvorming als de realisatie. 

• Dezelfde ondersteuning bieden als aan de hiervoor genoemde Verstedelijkingsalliantie aan 

gemeenten die vergelijkbare locaties (verdichting in bestaand stedelijk gebied, nabij 

bestaande infrastructuur) hebben. Denk daarbij aan locaties langs de Hoekse Lijn, 

Barendrecht, station Lansingerland-Zoetermeer, Nissewaard en Capelle aan den IJssel.  

• Ondersteuning bieden aan gemeenten met overige verstedelijkingsopgaven vanuit de 

verantwoordelijkheden van de MRDH op het gebied van mobiliteit en economisch 

vestigingsklimaat. 

• Adviseren over bereikbaarheid en mogelijkheden van mobiliteitstransitie (deelsystemen, 

parkeernormen, verdichten bij OV-haltes e.d.) voor bovengenoemde locaties. 

 

2.1.2 Wat gaat het kosten? 

 

 
* Inclusief voorstel resultaatbestemming 

 

  

Programma 1: Exploitatie verkeer en Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

openbaar vervoer (euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten:

Beleid en programmering

Verkeer 3.642.538 8.376.770 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000

Openbaar vervoer     1.866.958 6.330.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000

Subsidie CROW-KpVV 877.209 0 0 0 0 0

Subtotaal Beleid en programmering 6.386.706 14.706.770 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000

Exploitatie openbaar vervoer

Concessies 511.883.388 422.413.993 393.096.631 389.717.615 403.248.814 406.405.355

Overig 6.106.753 9.897.243 5.297.159 5.297.159 5.297.159 5.297.159

Subtotaal Exploitatie OV 517.990.140 432.311.236 398.393.790 395.014.774 408.545.973 411.702.514

Apparaatslasten

Directe kosten personeel 2.171.885 3.036.902 3.156.011 3.156.011 3.156.011 3.156.011

Subtotaal Apparaatslasten 2.171.885 3.036.902 3.156.011 3.156.011 3.156.011 3.156.011

Financiering

Rente 11.578.939 10.777.690 10.589.085 10.819.575 11.056.819 11.313.531

Subtotaal Financiering 11.578.939 10.777.690 10.589.085 10.819.575 11.056.819 11.313.531

Totaal lasten 538.127.670 460.832.597 422.738.887 419.590.361 433.358.804 436.772.056

Baten:

Onttrekking fonds BDU 387.046.505 437.433.119 398.416.609 394.634.922 410.118.026 415.544.876

Rente 11.582.774 10.777.690 10.589.085 10.819.575 11.056.819 11.313.531

Marktconformiteits-opslag OV-bedrijven 7.557.595 7.685.992 7.801.395 8.208.065 8.526.284 8.779.356

Overige inkomsten 133.067.519 5.935.797 5.931.798 5.927.798 5.858.179 5.854.179

Totaal baten 539.254.393 461.832.597 422.738.887 419.590.361 435.559.309 441.491.942

Saldo van baten en lasten 1.126.723 1.000.000 0 0 2.200.505 4.719.886

Toevoeging risicoreserve financiering* -1.126.723 -1.000.000 0 0 -2.200.505 -4.719.886

Resultaat 0 0 0 0 0 0
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Toelichting financiën  

 

Beleid en programmering 

De begrotingspost subsidie CROW-KpVV die tot en met 2021 aan het CROW is verleend, wordt 

met ingang van 2022 omgezet in een opdrachtverlening. Het budget van € 900.000 is daarom 

vanaf 2022 weer toegevoegd aan de algemene budgetten voor beleid en programmering Verkeer 

en Openbaar Vervoer.   

De hogere lasten in 2022 voor beleid en programmering Verkeer worden volledig gedekt door 

eenmalige bijdragen van het Rijk via de BDU voor onder meer de rijksbijdrage voor de exploitatie 

van Zuid-Holland Bereikbaar (€ 2,45 miljoen), inzet voor Tour de Force (€ 0,25 miljoen) en de 

vervolgstudie Voorne-Putten (€ 0,1 miljoen). De hogere lasten in 2022 voor beleid en 

programmering Openbaar Vervoer worden veroorzaakt door het doorschuiven van € 1 miljoen uit 

2021 naar 2022 van de bijdrage in het onderzoek van RET naar Assets voor de toekomst. 

 

Exploitatie openbaar vervoer - Concessies 

Hierna volgt een nadere specificatie van de bus- en railconcessies (€): 

 

 
 

De totale subsidie busconcessies is in 2023 € 6,8 miljoen lager dan in 2022. Voor een groot deel 

wordt dit verschil veroorzaakt doordat uit het jaarwerk over 2021 blijkt dat de RET en HTM de 

gereserveerde subsidies voor opvang bezuinigingen niet nodig hebben gehad in 2021. Dit is voor 

een totaalbedrag van € 5,1 miljoen. Deze subsidie is nu voor het jaar 2022 beschikbaar gehouden. 

Het overige verschil van € 1,7 miljoen bestaat uit de volgende posten: 

• De OV Concessie Bus Rotterdam e.o. vergt € 1,1 miljoen lagere subsidie. Dit is een gevolg 

van de concessieafspraken waarin een jaarlijks lagere subsidie is afgesproken van € 0,9 

miljoen. Daarnaast is er minder meerwerk in 2023 voor een bedrag € 0,2 miljoen. 

• De OV Concessie Haaglanden Stad neemt af met € 0,5 miljoen. Dit is een gevolg van de 

concessieafspraken waarin een jaarlijks lagere subsidie is afgesproken van € 0,5 miljoen. 

• De OV Concessie Haaglanden Streek vergt € 0,1 miljoen lagere subsidie in 2023 ten 

opzichte van 2022. Dit betreft de afbouw van het meerwerk. 

 

2022 2023 2024 2025 2026

Bus:

Totaal OV Concessie Bus Rotterdam e.o. 36.759.822 34.137.039 34.110.771 33.662.987 33.208.680

Totaal OV Concessie Haaglanden Stad 22.483.201 18.385.862 18.255.965 17.174.071 17.180.762

Totaal OV Concessie Voorne Putten Rozenburg 10.282.227 10.282.227 10.272.244 10.535.416 10.535.416

Totaal OV Concessie Haaglanden Streek 20.809.188 20.683.688 20.729.257 20.674.109 20.674.109

Totaal busconcessies 90.334.437 83.488.816 83.368.236 82.046.583 81.598.967

Rail:

Totaal OV Concessie RET Rail exploitatie -34.648.871 -45.382.518 -49.540.332 -53.781.391 -58.107.358

Totaal OV Concessie HTM Rail exploitatie 14.171.802 13.674.802 15.072.802 15.463.802 14.502.802

Totaal OV Concessie RET Rail Assets 209.457.792 206.637.887 212.841.021 213.598.304 213.329.611

Totaal OV Concessie HTM Rail Assets 124.953.729 114.737.291 113.439.534 121.754.782 125.418.598

Totaal railconcessies 313.934.453 289.667.462 291.813.025 297.035.497 295.143.653

Overige contracten 18.145.103 19.940.354 14.536.354 24.166.735 29.662.735

Totaal concessies 422.413.993 393.096.631 389.717.615 403.248.814 406.405.355

Concessies volgens begroting 422.413.993 393.096.631 389.717.615 403.248.814 406.405.355
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De totale subsidie railconcessies is € 24,3 miljoen lager in 2023 dan in 2022. Voor een groot deel 

wordt het verschil veroorzaakt doordat uit het jaarwerk 2021 blijkt dat de RET en HTM 

gereserveerde subsidies voor opvang bezuinigingen en assetssubsidies niet nodig hebben gehad 

in 2021. Dit is voor een totaal bedrag van € 7,5 miljoen. Deze subsidie is nu voor het jaar 2022 

beschikbaar gehouden. Het overige verschil van € 16,8 miljoen bestaat uit de volgende posten: 

• De exploitatiesubsidie voor RET voor 2023 is € 7,1 miljoen lager dan in 2022. Dit wordt 

enerzijds veroorzaakt door de toename van de taakstellende reizigersopbrengsten bij de 

RET waardoor de subsidie van de MRDH lager kan worden, dit voor een bedrag van 

ongeveer € 4,2 miljoen. In 2023 wordt in de begroting uitgegaan van een bezuiniging op 

metrobeheer of een vervangende bezuiniging van € 2 miljoen. In 2022 is een bedrag 

gereserveerd voor sociale veiligheid vanuit voorgaande jaren van € 0,8 miljoen.  

• De assetssubsidie is voor de RET € 6,8 miljoen lager dan in 2022. Het beheer en 

onderhoud van de railvoertuigen RET is in 2023 op een lager niveau begroot in verband 

met uit te voeren extra onderhoud in 2022 om het materieel weer op het juiste 

beschikbaarheidsniveau te krijgen voor ongeveer € 3,4 miljoen. Daarnaast is het beheer en 

onderhoud van de infra voor € 4,7 miljoen lager begroot in 2023 dan in 2022 vanwege 

hoger uit te voeren onderhoud in 2022. De kapitaallasten van de voertuigen nemen toe in 

2023 ten opzichte van 2022 met € 1,3 miljoen in verband met de activering van groot 

onderhoud. 

• De exploitatiesubsidie voor HTM is in 2023 € 0,5 miljoen lager dan in 2022. Dit wordt 

veroorzaakt doordat er een efficiencytarget aan HTM is meegegeven in de concessie. 

• De assetssubsidie voor HTM is € 2,5 miljoen lager begroot in 2023 dan in 2022. De 

kapitaallasten van de railvoertuigen van HTM zijn voor 2023 € 1,7 miljoen lager ten 

opzichte van 2022 voornamelijk vanwege een lagere rentecomponent. De kosten voor 

beheer en onderhoud infrastructuur inclusief de target voor de efficiencytaakstelling zijn € 3 

miljoen lager ingeschat voor 2023 ten opzichte van 2022. Daartegenover worden in 2023 

€ 2,2 miljoen hogere kosten voor beheer en onderhoud van de railvoertuigen begroot. 

 
Overige contracten: 

Onder deze post zijn de volgende contracten opgenomen: 

De Parkshuttle, Personenvervoer over water, Regiotaxi, Maatwerkvervoer, de huur van de 

Telexstraat, en de bijdrage in tarieven en chipkaartkosten. Deze posten zijn gedurende de 

begrotingsjaren vrij constant. Daarnaast staan onder deze post de bijdragen aan vervoerders 

vanuit het Stimuleringsfonds opgenomen voor de Versnellingsmaatregelen, Maatwerkvervoer, 

Invoering Nieuwe Betaalwijzen, Transitie arbeidsmarkt vervoerbedrijven en de 27,5% regeling. Met 

name in de onttrekkingen aan het Stimuleringsfonds zit jaarlijks een fluctuatie in de ingeschatte 

bijdrage van de MRDH aan de vervoerders. In de jaren 2022 en 2023 zijn de subsidies aan de 

Nieuwe Betaalwijzen begroot. In 2024 daalt de verwachte subsidie daardoor met € 5 miljoen. In de 

jaren daarna wordt de bijdrage voor de 27,5% regeling begroot voor een bedrag van € 6 miljoen 

oplopend naar € 15 miljoen in 2028. 

 

Exploitatie openbaar vervoer – Overig 

De grootste post betreft de Abri-concessie die meerjarig € 3,3 miljoen bedraagt. De afname van € 

4,6 miljoen vanaf 2023 wordt veroorzaakt doordat niet uitgegeven gelden vanuit voorgaande jaren 

voor nieuw areaal onderhoud van de railinfrastructuur en DRIS-kosten die vanuit het jaarwerk 2021 

minder uitgegeven zijn dan gebudgetteerd, gereserveerd blijven binnen de exploitatie begroting. 

Dit betreft een bedrag van € 4,6 miljoen dat in 2022 aan het budget is toegevoegd.  
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Apparaatslasten  

Dit betreft de directe salariskosten van de formatie die werkt voor dit programma, met uitzondering 

van de overhead functies. De stijging ten opzichte van de begroting 2022 heeft te maken met de 

verwachte cao stijging. In hoofdstuk 4.2 Overhead worden de totale apparaatslasten toegelicht.  

 

Rente en marktconformiteitsopslag OV-bedrijven 

De verantwoorde rente en marktconformiteitsopslag OV-bedrijven betreft de financiering van 

railvoertuigen en -infrastructuur van de regionale OV-bedrijven HTM en de RET en de financiering 

van bussen en laadinfrastructuur aan vervoerders op grond van de Verordening Bussenleningen. 

Tot en met 2021 wordt (een deel van de) marktconformiteitsopslag nog toegevoegd aan de 

risicoreserve financiering, totdat deze reserve op het minimale niveau is. In 2023 is de gehele 

marktconformiteitsopslag beschikbaar als aanvullende dekking voor de lasten van het programma 

Exploitatie verkeer en openbaar vervoer. De daarvoor benodigde BDU-bijdrage wordt daardoor 

lager. De meerjarenbegroting geeft aan dat er na 2024 wel weer toevoegingen aan de reserve 

nodig zullen zijn om de benodigde weerstandscapaciteit te bereiken.   

 

Overige inkomsten 

De ramingen voor 2021 bevatten de beschikbaarheidsvergoedingen van het Rijk. Openbaar 

vervoerbedrijven kunnen tenminste tot en met augustus 2022 rekenen op financiële steun van de 

Rijksoverheid. De aanvragen voor het jaar 2022 zijn nog niet door de vervoerbedrijven gedaan 

aangezien de regeling nog niet is gepubliceerd door het Rijk. Daardoor is er nog geen bedrag in de 

begroting 2022 opgenomen. Gesprekken worden met het Rijk gevoerd om de 

beschikbaarheidsvergoeding voor het gehele jaar 2022 beschikbaar te stellen. Zodra daar een 

besluit over genomen is wordt de regeling over 2022 gepubliceerd. Voor 2023 lopen eveneens de 

gesprekken met het Rijk. Concrete toezeggingen zijn nog niet gedaan. Het bedrag voor 2023 en 

latere jaren betreft hier voornamelijk de reclame-opbrengsten uit haltevoorzieningen (zgn. Abri’s). 

  



 

24 

2.2 Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer  

 

Binnen de MRDH-begroting is de ambitie Verbeteren Bereikbaarheid vertaald in twee 

programma’s: een programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (hoofdstuk 2.1) en een 

programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. Vanuit het programma Exploitatie verkeer 

en openbaar vervoer volgen infrastructurele opgaven die, voor zover de MRDH er financieel aan 

bijdraagt, onderdeel worden van het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en het 

Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa 2023, zie bijlage 3 in deze begroting). 

 

De MRDH zet in op het zo efficiënt en effectief mogelijk benutten van de beschikbare 

investeringsmiddelen. Concreet betekent dit dat we keuzes moeten maken en/of prioriteiten 

moeten stellen, terwijl daarnaast naar nieuwe en/of alternatieve financieringsvormen gezocht dient 

te worden. In het realiseren van nieuwe infrastructuur of aanpassing van bestaande infrastructuur 

is de MRDH een van de betrokken partijen. Gemeenten, provincie, waterschappen, 

Rijkswaterstaat en ProRail zijn de beherende partijen. Het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat is een belangrijke partner in de realisatie van projecten als cofinancier en in het 

ontwikkelen van nieuwe financierings-/bekostigingsmethoden. Afspraken over de rijksbijdragen 

aan infrastructuur worden jaarlijks gemaakt in het Bestuurlijke Overleg Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT).  

 

Hoofdpunten IPVa 

In het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) 2023 zijn alle infrastructuurprojecten en 

maatregelen samengebracht waaraan de MRDH een financiële bijdrage levert of gaat leveren. Het 

IPVa is opgesteld op basis van aanmeldingen van gemeenten en onze vervoersbedrijven en 

regiobrede programma’s voor bijvoorbeeld (metropolitane) fietsroutes, fietsparkeren en openbaar 

vervoer. 

De projecten, subsidies en studies zijn onderverdeeld naar grote en kleine projecten, waar de 

scheiding ligt op € 5 miljoen aan subsidiabele kosten voor OV-projecten en € 10 miljoen 

subsidiabele kosten voor de overige projecten. Die overige projecten zijn weer gecategoriseerd 

naar fiets- en ketenmobiliteit (FKM), verkeersmanagement en wegenstructuur (VMWS) en 

verkeersveiligheid (VV). 

 

Voor de kleine projecten is in 2023 € 30 miljoen beschikbaar. Voor circa € 3,5 miljoen zijn er al 

projecten aangemeld. In het late voorjaar van 2022 wordt de gemeenten en andere partners 

verzocht om nieuwe aanmeldingen voor 2023 te doen, die na toetsing ter goedkeuring aan de 

bestuurscommissie Vervoersautoriteit worden voorgelegd. De besluitvorming op die aanmeldingen 

is gepland voor december 2022. 

 

In 2022 en 2023 worden verkenningen en planstudies uitgevoerd, die na afronding van een fase 

worden voorgelegd aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Indien een planstudie leidt tot 

een positief advies om door te zetten naar de uitwerkingsfase, dan wordt daar een onderbouwd 

voorstel voor gemaakt: op basis van beschikbaar budget, cofinanciering, planning van 

voorbereiding en uitvoering, etc. 

 

De begroting voor het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer is opgezet langs de 

doelstellingen van de Strategische Agenda. Vanuit de invalshoek verkeer en vervoer geven de 

beschreven doelen en opgaven invulling aan de vragen Wat willen we bereiken? en Wat gaan we 
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daarvoor doen? Binnen het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer wordt er 

gewerkt aan vier doelstellingen:  

1. Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

2. Betrouwbaar op weg 

3. Versnellen van innovatie in mobiliteit 

4. Verhogen verkeersveiligheid 

 

2.2.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? 

2.2.1.1 Doelstelling: Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

De inzet is om in 2025 een verbetering van de bereikbaarheid van toplocaties en banen van 

minimaal 10% t.o.v. 2015 te realiseren via het OV, de fiets en ketenmobiliteit. De MRDH investeert 

daarvoor in het verhogen van de snelheid en de frequentie van het openbaar vervoer, het 

uitbreiden van de vervoerscapaciteit, de kwaliteitsverbetering van knooppunten en het realiseren 

van hoogwaardige fietsinfrastructuur. 

 

2023 zal waarschijnlijk grotendeels in het teken staan van het herstel na de coronacrisis. De 

hieronder opgenomen ambities en activiteiten moeten dan ook in dat perspectief worden gezien. 

Er is nog veel onzekerheid over de financiële consequenties van de coronacrisis voor de ambities 

van de MRDH. De verwachting is dat deze consequenties komend jaar duidelijker zullen worden 

en dat daarmee ook kan worden gesproken of, en zo ja in welke mate, dit effect gaat hebben op de 

voorgenomen investeringen van de MRDH. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de investeringen 

zoals die voorgenomen zijn ook daadwerkelijk worden gedaan. 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

Hieronder volgt een lijst met projecten die in 2023 in de realisatiefase of uitwerkingsfase zijn. Naast 

deze maatregelen, werkt de MRDH in 2023 met haar partners aan diverse planstudies en 

verkenningen. Het totaaloverzicht is te vinden in het IPVa 2023 (zie bijlage 3 in deze begroting).  

 

• realisatie van tramlijn 19B naar de TU Delft; 

• realisatie van inframaatregelen voor de nieuwe hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-

verbinding door de Maastunnel Rotterdam en in Ridderkerk; 

• realisatie van de reconstructie van het metropolitaan OV-knooppunt Hart van Zuid (Rotterdam) 

ter bevordering van ketenmobiliteit;  

• realisatie kwaliteitsverbetering van vijf regionale OV-knooppunten, onder meer Spijkenisse 

centrum ter bevordering van ketenmobiliteit; 

• realisatie van verbeteringen van het comfort en de veiligheid van het Basisnet fiets; 

• realisatie Nieuw Reijerwaard; 

• realisatie bovengrondse ontwerp Beatrixlaan en kruising Erasmusweg-Lozerlaan en oplevering 

verkenning ondertunneling Beatrixlaan; 

• realisatie van een hoogwaardig en veilig Metropolitaan Fietsroutenetwerk (MFR), routes uit de 

1e en 2e tranche van het MFR-programma worden uitgewerkt in een verkenning of planstudie 

op weg naar uitvoering; 

• realisatie van versnellingsmaatregelen tram in Den Haag en Rotterdam en enkele buslijnen 

onder meer buslijn 70 Rotterdam-Zuid; 

• realisatie aanpassingen traminfra Hofplein Rotterdam voor een betere doorstroming. 
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• realisatie van het deelprogramma Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio met onder meer de 

bestelling van 50 nieuwe trams, alsmede realisatie en deels nog uitwerking van het aanpassen 

van de traminfrastructuur op de tramlijnen 1, 6, 12 en 16. Ook wordt een nieuwe remise op de 

GAVI-locatie in Den Haag uitgewerkt; 

• uitwerking van het technisch mogelijk maken van een frequentieverhoging op het 

samenloopdeel RandstadRail, daaraan gerelateerd het gekoppeld rijden van HTM-voertuigen 

op de lijnen 4 en (deels) 3; 

• uitwerking van de frequentieverhoging op het metronet lijnen E en C, met onder meer de 

aanschaf van 35 nieuwe metro’s, ondersteunende inframaatregelen zoals aanpassing 

spoorbeveiliging, extra stallingscapaciteit, stroomvoorziening, saneren overweg en 

geluidsmaatregelen. 

 

De aansturing van de OV-projecten binnen de metropoolregio kent een programmatische aanpak 

door twee regionale OV-ontwikkelprogramma’s in de regio’s Haaglanden en Rotterdam. Daarin 

zitten bovenstaande OV-dossiers, aangevuld met dossiers die in een verkenningsfase of 

planstudiefase zitten. De MRDH heeft daarnaast een metropolitaan Uitvoeringsprogramma voor de 

fiets en een metropolitaan knooppuntenprogramma.  

 

Op het niveau van de Zuidelijke Randstad werkt de MRDH samen met haar partners in het 

gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) aan de langere termijn opgaven in 

meerdere MIRT-verkenningen en gebiedsuitwerkingen. Deze dossiers zitten nog in een verkenning 

of planstudiefase, waarbij realisatie vanaf 2025 of later in beeld komt. De belangrijkste dossiers 

voor de regio binnen het gebiedsprogramma zijn: 

• MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam; 

• MIRT-verkenning CID-Binckhorst Den Haag; 

• MIRT-verkenning spoorlijn Leiden-Dordrecht en knooppunten; 

• gebiedsuitwerkingen Voorne-Putten (met name fiets- en OV maatregelen) en Westland; 

• programmalijn Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) met onder meer de dossiers OV 

Zoetermeer-Rotterdam, de Koningscorridor en OV Leiden-Zoetermeer; 

• Verkenning/planstudie innovatie spoorbeveiliging op het samenloopdeel RandstadRail 2030-

2035. Voor deze verkenning, die deel uitmaakt van het gebiedsprogramma MoVe en het 

Nationaal Groeifonds, zijn middelen gereserveerd in het IPVa, als onderdeel van de 

uitwerkingen Metronet en RandstadRail.  

In het IPVa 2023 (zie bijlage 3 in deze begroting) worden bovengenoemde dossiers verder 

beschreven. 

 

2.2.1.2 Doelstelling: Betrouwbaar op weg 

Een robuust en betrouwbaar samenhangend wegennetwerk realiseren. 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• Realisatie intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s). 

• Realisatie reconstructie IJsselmondseknoop. 

• Financieel bijdragen aan de Korte Termijn Aanpak (KTA) van het gebiedsprogramma MoVe, 

waaronder maatregelen op de Algeracorridor, op Voorne-Putten en in Westland. 

• Met de partners van Zuid-Holland Bereikbaar projecten uitvoeren die de bereikbaarheid tijdens 

de onderhoudsopgave van het wegennet waarborgen en bijdragen aan de mobiliteitstransitie.  
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2.2.1.3 Doelstelling: Versnellen van innovatie in mobiliteit 

Innovatie in mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt van de MRDH. We werken daarvoor samen 

met gemeenten, provincie en Rijk, vervoerders, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Innovatie is 

daarbij geen doel op zich, maar moet bijdragen aan de doelen uit de Strategische Agenda. 

Innovaties zijn daarbij gericht op duurzaamheid (reductie CO2), mobiliteitstransitie (meer met OV 

en fiets en ketenmobiliteit) en efficiency (meer of beter tegen lagere kosten). 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• Uitvoeren van de uitkomst van de evaluatie van het programma AVLM (na besluit van de 

bestuurscommissie Vervoersautoriteit in zomer/najaar 2022). Het realiseren van enkele voor 

eind 2022 aangevraagde automatisch vervoerprojecten (AVLM) op basis van een 

haalbaarheidsstudie en implementatieplan, zoals de HagaShuttle (Den Haag) en CAVIDOR 

(Schiedam), en mogelijk ook pilots op Future Mobility Park (Rotterdam), drie pilots met de 

nieuwe Parkshuttle (Capelle a/d IJssel), een shuttle bij Rotterdam The Hague Airport 

(Rotterdam) en bij de Mall of the Netherlands (Leidschendam-Voorburg). De MRDH treedt 

hierbij op als subsidiegever, monitort de voortgang van de projecten en deelt de geleerde 

lessen met de regio. 

• Opstarten van de MRDH-activiteiten op het gebied van deelmobiliteit, conform de in 2022 vast 

te stellen visie op deelmobiliteit. 

 

2.2.1.4 Doelstelling: Vergroten verkeersveiligheid 

De 23 gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag streven naar een verkeersveilige 

regio met nul verkeersslachtoffers in 2050 vanuit de aanpak “Maak een punt van nul”. 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• Uitvoeren van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid, in lijn met het 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). De inzet is met name gericht op het veiliger maken 

van de fietsinfrastructuur en het inrichten van wegen conform het principe Duurzaam Veilig. De 

MRDH voorziet bij de tweede tranche van de Rijksinvesteringsimpuls (SPV) in cofinanciering. 

• Inzetten van verkeersleerkrachten op basisscholen in de metropoolregio. 

• Inzetten van verkeerseducatiepakketten Totally Traffic, SchoolopSeef en dodehoek-lessen. 
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2.2.2 Wat gaat het kosten?  

   
 

 
Toelichting financiën  

 

De onderdelen Verkeersmanagement en wegenstructuur, Fiets- en ketenmobiliteit, 

Verkeersveiligheid en Netwerk openbaar vervoer bestaan uit bestedingen voor grote projecten en 

kleine projecten. Voor de kleine projecten geldt dat bestedingen zijn opgenomen voor de nog 

lopende subsidieverleningen, subsidieaanvragen die nog in behandeling zijn, de aanmeldingen 

van projecten voor het IPVa en de ruimte binnen het subsidieplafond dat nog niet is ingevuld met 

projecten. 

 
Verkeersmanagement en wegenstructuur 
 

In de begrotingsperiode wordt gewerkt aan de realisatie van de No Regret-maatregelen CID-

Binckhorst. Hiervoor is € 82 miljoen (rijksbijdrage en MRDH-bijdrage) opgenomen gedurende 

2022-2027. De piek van de investeringen ligt in de jaren 2023 en 2026. In de periode 2022-2025 

wordt aan de Korte Termijn Aanpak € 24 miljoen besteed, € 13 miljoen aan de uitvoering voor het 

programma Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM) en € 32 miljoen aan de realisatie van het 

bovengrondse ontwerp van de Beatrixlaan en kruising Erasmusweg-Lozerlaan en oplevering 

verkenning ondertunneling Beatrixlaan. 

 

Fiets- en ketenmobiliteit 

In 2022 wordt gestart met verkenningen, planstudies en uitvoering van het programma 

Metropolitane Fietsroutes (MFR). Inmiddels zijn reserveringen gemaakt voor de MFR’s Westland – 

Rotterdam, Delft - Rotterdam Alexander en Zoetermeer in de periode 2022-2025 voor in totaal € 58 

miljoen. Verders staat de route Den Haag - Pijnacker nog op de planning. Voor de MFR’s als 

onderdeel van de gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland is vanaf 2024 € 46 miljoen 

gereserveerd. 

 

Programma 2: Infrastructuur verkeer en Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

openbaar vervoer (euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten:

Projectkosten Verkeer

- Verkeersmanagement en wegenstructuur 21.348.211 43.767.079 47.898.974 46.598.368 53.344.924 30.500.000

- Fiets- en ketenmobiliteit 6.686.434 41.055.573 30.559.250 39.347.200 28.370.000 21.500.000

- Verkeersveiligheid 4.479.685 20.539.484 8.990.115 11.171.615 9.853.250 8.946.750

Subtotaal Verkeer 32.514.330 105.362.135 87.448.339 97.117.183 91.568.174 60.946.750

Projectkosten Openbaar vervoer

- Netwerk openbaar vervoer 32.762.575 75.172.881 52.135.873 42.244.095 42.847.200 43.267.319

Subtotaal Openbaar vervoer 32.762.575 75.172.881 52.135.873 42.244.095 42.847.200 43.267.319

Apparaatslasten

- Directe kosten personeel 1.878.611 1.339.611 1.392.148 1.392.148 1.392.148 1.392.148

Subtotaal Apparaatslasten 1.878.611 1.339.611 1.392.148 1.392.148 1.392.148 1.392.148

Totaal lasten 67.155.516 181.874.628 140.976.359 140.753.425 135.807.522 105.606.217

Baten:

Onttrekking fonds BDU 66.234.931 181.874.628 140.976.359 140.753.425 135.807.522 105.606.217

Overige inkomsten 920.585 0 0 0 0 0

Totaal baten 67.155.516 181.874.628 140.976.359 140.753.425 135.807.522 105.606.217

Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
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Verkeersveiligheid 

De bestedingen voor verkeersveiligheid bestaan uit bestedingen in het kader van lopende 

projecten en reserveringen voor projecten in het programma kleine projecten.  

 

OV-netwerk 

In de jaren 2022-2026 staat de realisatie van infrastructurele aanpassingen voor het programma 

Instroom Nieuwe Trams Haagse regio (INTHR) gepland voor € 116 miljoen. Daarnaast wordt in de 

beginjaren van de begrotingsperiode geïnvesteerd in de afronding van de projecten tramlijn 19 en 

Systeemsprong sneltram. Verder wordt in de periode in 2022-2025 onder andere gewerkt aan de 

uitvoering van de projecten OV-knoop en metrostation Nissewaard, R-net Ridderkerk – Rotterdam 

en aan doorstromingsmaatregelen. 

 

Apparaatslasten 

Dit betreft de directe salariskosten van de formatie die werkt voor dit programma, met uitzondering 

van de overhead functies. De stijging ten opzichte van de begroting 2022 heeft te maken met de 

verwachte cao stijging. In hoofdstuk 4.2 Overhead worden de totale apparaatslasten toegelicht.  

 

Overige inkomsten 

De post overige inkomsten in 2021 betreft de specifieke uitkering van het Rijk voor 

verkeersveiligheidsmaatregelen.  
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2.3 Programma Economisch Vestigingsklimaat 

 

De begroting voor het programma Economisch Vestigingsklimaat is opgezet langs de  

doelstellingen voor het vernieuwen van de economie uit de Strategische Agenda. De doelen geven 

invulling aan de vragen Wat willen we bereiken? Per doelstelling staat beschreven Wat gaan we 

daarvoor doen? Vanuit het programma Economisch Vestigingsklimaat wordt gewerkt aan de 

volgende zeven doelstellingen: 

  

1. Stimuleren van innovatie en economische groei  

2. Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt  

3. Goede digitale connectiviteit 

4. Ruimte om te werken 

5. Stimuleren van het groengebruik en recreatie als vestigingsfactor 

6. Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties  

7. Meer regionale samenwerking bij de energietransitie  

 

InnovationQuarter (IQ) is als regionale ontwikkelingsmaatschappij in Zuid-Holland een belangrijke 

partner in het realiseren van de doelstellingen van de MRDH met betrekking tot versterking van het 

economisch vestigingsklimaat. Daarom worden er jaarlijks afspraken gemaakt tussen IQ en de 

MRDH over de inzet die IQ als regionale ontwikkelingsmaatschappij levert om de economie te 

versterken door innovatie te stimuleren en de verbinding met het bedrijfsleven te bekrachtigen. Dit 

wordt gedaan in samenwerking met de Rijksoverheid, provincie Zuid-Holland, gemeenten, 

kennisinstellingen, bedrijven en de MRDH. Ondernemers zijn daarbij de belangrijkste doelgroep. 

Zij investeren en creëren de banen die de economie verder helpen.  

 

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) brengt bedrijven, economische clusters, 

kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale- en regionale overheden samen en bundelt zo kennis, 

netwerken en bestuurskracht. De gezamenlijke ambitie is economische groei en werkgelegenheid 

in Zuid-Holland aan te jagen. De EBZ focust daarbij op initiatieven binnen de speerpunten Haven 

in transitie, Feeding & greening megacities, Life Sciences & Health, Cybersecurity en Smart 

industry. Leden van de EBZ zijn CEO’s van beeldbepalende bedrijven uit de regio, voorzitters van 

de raden van bestuur van de belangrijkste kennis- en onderwijsinstellingen en bestuurders van 

gemeenten en provincie. De MRDH is publieke partner in de EBZ. Het secretariaat van de EBZ is 

belegd bij IQ, zo zorgen we ervoor dat ontwikkelingen in de regio integraal plaatsvinden. De EBZ is 

partner in de Groeiagenda Zuid-Holland. 

 

Hierna volgt de uitwerking van de zeven doelstellingen uit de huidige Strategische Agenda.   

 

2.3.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

2.3.1.1 Doelstelling: Stimuleren van innovatie en economische groei  

 

Fieldlabs, innovatieprogramma’s en onderzoek  

De afgelopen jaren heeft de MRDH, samen met de provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en 

TNO geïnvesteerd in innovatie door te investeren in fieldlabs, programma’s en specifiek 

onderzoek. Hierdoor zijn er veel innovatieplekken ontstaan door de hele provincie waar bedrijven, 
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kennisinstellingen en andere organisaties samenwerken om technologische innovaties verder te 

brengen. In deze praktijkomgevingen wordt bijvoorbeeld gewerkt aan robotisering, 

sensortechnologie, big data en 3D printing. Aan de hand van maatschappelijke en economische 

opgaven zijn vier innovatieprogramma’s ontwikkeld waarbij ondernemers worden gestimuleerd 

gebruik te maken van de mogelijkheden die de fieldlabs te bieden hebben. Het eerste programma 

SMITZH richt zich op de maakindustrie. Het tweede programma Energie & Klimaat richt zich op de 

verduurzamingsopgave. Het derde programma  Zorgtechnologie richt zich op innovaties die de 

zorg gaan ontlasten en het vierde programma AgriTech richt zich op de toepassing en 

doorontwikkeling van technologische innovaties van binnen en buiten de tuinbouw sector en een 

onderzoek naar de economische potentie van de eiwittransitie (overgang naar plantaardige 

eiwitten) voor Zuid-Holland. 

Door bedrijven te stimuleren innovatieve producten en systemen te ontwikkelen dragen de 

programma’s bij aan het versterken van de concurrentiekracht van bedrijven en zorgen deze voor 

een toename van werkgelegenheid op alle niveaus. 

 

Ondersteuning voor startende en groeiende bedrijven  

Het is van belang dat startende bedrijven én bedrijven die willen doorgroeien optimale 

ondersteuning krijgen. Daarom wordt samen met YES!Delft gewerkt om gemeentelijke uitdagingen 

te koppelen aan technologische innovaties van startups. Opbrengsten van dit programma zijn 

(schaalbare) oplossingen die besparingen opleveren voor gemeenten of een verbetering van de 

leefomgeving van de inwoners.  

 

Deze doelstelling heeft direct raakvlakken met pijler 1 en 2 van de Groeiagenda Zuid-Holland:  

- uitbouwen kennis- en innovatie ecosystemen: bijdragen en invulling geven aan (nationale) 

proposities Artificial Intelligence (AI), quantum, biotech en medtech; 

- versterken regionale waardeketens en impuls maakindustrie: smart manufacturing 

propositie. 

 
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• In 2022 zal verkend worden welke rol de MRDH als projectpartner in de innovatieprogramma’s 

kan spelen, mede gezien de verschillende fases waarin de programma’s zich bevinden en de 

vervolgfinanciering door provincie Zuid-Holland en de Europese Unie die nu al loopt of er 

mogelijk aankomt voor fase III AgriTech. Daarnaast zal de effectiviteit van de 

innovatieprogramma’s worden onderzocht en hun bijdrage (impact) aan het economisch 

vestigingsklimaat in kaart worden gebracht. In 2023 leidt dit tot doorontwikkeling en opschaling 

van een aantal regionale innovatieprogramma’s met meer focus op ‘’investor readiness level’’ 

en bereik mkb.   

• Het verbinden van maatschappelijke vraagstukken van gemeenten aan de oplossingen die 

startende bedrijven ontwikkelen en het versterken van de kennis bij en het netwerk tussen 

gemeenten. Medio 2022 wordt na een positief besluit door het algemeen bestuur een vervolg 

op dit programma gestart, waarbij de focus ligt op opgaven die bij kunnen dragen aan 

oplossingen voor de strategische regionale uitdagingen, zoals gedefinieerd in de Groeiagenda 

Zuid-Holland. In 2023 zal worden gewerkt aan de eerste set opgaven waarbij 

kennisinstellingen en startende innovatieve bedrijven samen oplossingen gaan ontwikkelen 

voor gemeentelijke vraagstukken. 
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2.3.1.2 Doelstelling: Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt  

 

Interactie tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zorgt voor eigentijdse 

onderwijsprogramma’s met toekomst en daarmee voor een betere aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt. De plek waar deze kruisbestuiving plaatsvindt is een campus. Samenwerking op 

deze campussen tussen bedrijven en kennisinstellingen wordt gestimuleerd om de impact van 

deze campussen te vergroten. Deze aanpak sluit aan bij het doel van het Human Capital Akkoord 

(HCA) Zuid-Holland: onze regio wordt concurrerend dankzij een arbeidsmarkt die talent van 

werkenden optimaal benut. Daarnaast komt de sectorale focus van de MRDH overeen met die van 

het HCA. Daarom zijn we een van de partners van dit akkoord, samen met opleiders, bedrijven en 

overheden in de regio.   

 

Deze doelstelling heeft direct raakvlakken met pijler 5 van de Groeiagenda Zuid-Holland: 

- intensivering Leven Lang Ontwikkelen (Human Capital): persoonlijke leerrekening voor 

iedereen, individuele leerrechten. 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• Versterken van het bestaande MBO-HBO campusecosysteem met als doel een goede 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een intensieve samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven en een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) aan te jagen. Voortbouwen op eerdere 

investeringen in 12 campussen: in dat kader cofinanciering van minimaal twee 

campusversterkingsprojecten en twee LLO-projecten. Hierbij wordt voortgebouwd op het werk 

van de campusambassadeur en op de aanbevelingen uit de onderzoeken naar bereikbaarheid, 

inclusiviteit en kennisvalorisatie van de campussen in 2021. 

• Bekendheid vergroten van het mbo-hbo campusecosysteem, zodat bedrijven campussen 

regionaal actiever opzoeken en participeren in innovatie, onderwijsvernieuwing en LLO: 

uitvoeren van het actieplan wat daarvoor in 2022 door de campusambassadeur is opgesteld.  

• Versterken van het economisch rendement van campussen door regionale kennisdeling tussen 

onderwijs, bedrijven en overheid te bevorderen en meer centraal te stellen in de aanpak. 

Hiervoor worden minimaal vijf campusbijeenkomsten georganiseerd waarbij externe experts 

worden gevraagd kennis te delen met de onderwijspartijen, aangesloten bedrijfsleven en de 

publieke partijen op het gebied van onder meer governance, innovatiestrategie, 

kennisvalorisatie, verdienmodellen, (Europese) subsidies; de bijeenkomsten worden 

gewaardeerd met een 7,5. Verder zal er in deze bijeenkomsten ook ruimte zijn voor het delen 

van best practices vanuit eerder ondersteunde projecten om het regionale effect hiervan te 

borgen. 

 

2.3.1.3 Doelstelling: Goede digitale connectiviteit 

 

Goede digitale connectiviteit is een belangrijke economische vestigingsvoorwaarde. Onze regio 

scoort hier tot nu toe goed op in vergelijking met andere Europese regio’s: 98% van de adressen in 

Zuid-Holland beschikt over ‘snel internet’. Deze positie willen we behouden en verbeteren. Daarom 

werken we aan de digitale connectiviteit van onze regio.  

Daarnaast sluit de MRDH vanaf 2022 aan bij de doelen van de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland 

om de digitale economie van de regio te versterken. De samenleving en economie digitaliseren in 

hoog tempo en dat heeft impact op alle sectoren in onze regio. Het brengt verandering met zich 
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mee in type banen, dreiging van cybercrime en het risico dat niet alle burgers en bedrijven even 

snel mee kunnen gaan. Digitalisering is ook een middel om als samenleving steeds efficiënter, 

duurzamer en slimmer om te gaan met beperkte energie, ruimte, arbeid en materialen. Naast 

digitale connectiviteit werken we daarom regionaal samen aan drie andere essentiële 

randvoorwaarden: mens centraal, digitale innovatie en cybersecurity.  

 

Deze doelstelling heeft direct raakvlakken met pijler 1 in de Groeiagenda Zuid- Holland: 

- uitbouwen kennis- en innovatie ecosystemen: bijdragen en invulling geven aan (nationale) 

proposities Artificial Intelligence (AI), quantum, biotech en medtech. 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?  

• Uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van digitalisering. 

• Gemeenten ondersteunen bij vraagstukken over digitale connectiviteit en het ontwikkelen van 

strategie/visie op het gebied van digitalisering. 

• Stimuleren van digitale innovatie door bij te dragen aan projecten en de kennis die uit deze 

projecten komt met de regio te delen. 

• Bijdragen aan de cyberweerbaarheid van ondernemers en cyberveiligheid van de regio door 

projecten te steunen en kennis hierover te delen. 

• Faciliteren van het mkb in de digitaliseringstransitie. Uit een verkenning in 2022 zal blijken 

welke activiteiten de MRDH op zich zal nemen (denk aan: kennis delen, projecten 

meefinancieren, relatie leggen met leven lang ontwikkelen/onderwijs). 

 

2.3.1.4. Doelstelling: Ruimte om te werken 

 

De gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag versterken samen het economisch 

vestigingsklimaat. Dat doen ze onder meer door te sturen op de voorraad van kantoren, 

bedrijventerreinen en detailhandel. Vitale werklocaties en marktevenwicht in vraag en aanbod is 

hierbij het doel. In de Strategie Werklocaties MRDH die in 2022 wordt geactualiseerd, zal de visie 

en de aanpak hierop worden aangegeven. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de overcapaciteit 

van kantoren en detailhandel en de transformatie van bedrijventerreinen naar gemengde woon-

werkgebieden. 

 

Naast de omvang van werklocaties is ook de kwalitatieve toekomstbestendigheid belangrijk. 

Ondernemers willen de beste plek voor hun onderneming. Hoe kunnen we hen dan behouden in of 

aantrekken naar de metropoolregio? Aan welke ruimte is behoefte? Aan de hand van dit soort 

vragen brengt de MRDH advies uit aan gemeenten over ontwikkelingen op bedrijventerreinen, 

kantorenlocaties en winkelgebieden. Waar mogelijk biedt de MRDH ondersteuning bij 

ontwikkelplannen van gemeenten. De provincie Zuid-Holland heeft de uiteindelijke bevoegdheid 

om bestemmingsplannen met ontwikkeling van nieuwe en bestaande werklocaties te aanvaarden.  

 

Samen met de gemeenten en provincie Zuid-Holland werken we vervolgens aan het realiseren van 

gebieden waar wonen en werken gecombineerd zijn. De vraag hiernaar wordt steeds groter. Dit is 

een trend die zichtbaar is op zowel detailhandel- en kantoorlocaties, als op bedrijventerreinen. We 

richten ons hierbij op zowel grootstedelijke locaties, als op meer landelijke locaties in de 

metropoolregio. De focus ligt op de werklocaties met grote regionale impact.  
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Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 
Uitvoering van de regionale Strategie Werklocaties MRDH 2022: 

• we organiseren balans in vraag en aanbod op basis van de verzamelde kwalitatieve en 

kwantitatieve informatie en organiseren daarbij afstemming binnen de geconstateerde 

marktsegmenten gericht op een balans van vraag en aanbod; 

• we organiseren regionale afstemming tussen gemeenten en behandelen adviesaanvragen voor 

nieuwe initiatieven voor kantoren en detailhandel of transformatieplannen op bedrijventerreinen; 

• we doen voorstellen voor de aanpak van de strategische opgaven, wat waar nodig kan leiden 

tot het faciliteren van programma’s met samenwerkingspartners, zoals de provincie Zuid-

Holland; 

• we maken inzichtelijk waar gemeenten zich (de komende vijf jaar) qua bedrijventerreinen, 

kantorenparken en stads- en dorpskernen op inzetten, zodat kennis & expertise, financiering en 

ondersteuning bij de uitvoering gemakkelijker kan worden georganiseerd. De ondersteuning van 

de MRDH is aanvullend op de (financiële) ondersteuning vanuit de provincie Zuid-Holland, het 

Rijk en brancheorganisaties en gericht op de uitvoering van de Strategie Werklocaties MRDH 

2022; 

• we delen kennis ten behoeve van het (gezamenlijk) werken aan strategische opgaven en de 

realisatie van projecten. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer gebiedsontwikkeling en 

financiering; 

• als onderdeel van de Strategie Werklocaties MRDH 2022 gaan we verder met de aanpak Next 

Economy Bedrijventerreinen, waarbij langs inhoudelijke aandachtsgebieden (mobiliteit/CO2, 

energie, circulariteit, informatie, personeel, financieringsvraagstukken) externe expertise en 

projectbijdragen beschikbaar worden gesteld voor kleinere en grotere opgaven. Het 

aandachtsveld Energie is daarbij de praktische uitwerking van de Regionale Energie Strategie 

op bedrijventerreinen.  

 

2.3.1.5 Doelstelling: Stimuleren van het groengebruik en recreatie als vestigingsfactor  

 

Onze regio heeft veel te bieden: mooie en grote binnensteden, talloze historische dorps- en 

stadskernen, afwisselende polderlandschappen en kilometers duin, strand en zee. De corona-

pandemie heeft het inzicht dat (goede) recreatieplekken en groen noodzakelijk zijn voor het welzijn 

van de inwoners in onze regio sterk vergroot. De kunst is hierbij om meer bezoekers daarvan te 

laten genieten en tegelijkertijd de rust en ruimte te behouden. Bereikbaarheid is belangrijk, net als 

de bekendheid van de gebieden.  

 

Bezoekers, zowel inwoners (vrijetijdseconomie) als toeristen, dragen bij aan de regionale 

economie vanwege de impact op de werkgelegenheid, het imago van de gemeenten met hun 

iconen en bijzondere plekken, voorzieningen als wandel- en fietspaden, winkels, horeca en vitale 

binnensteden. In de metropoolregio Rotterdam Den Haag trekken de gemeenten samen op en 

delen kennis op het gebied van vrijetijdseconomie.   

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 

• Ondersteunen van gemeenten die werken aan de kansen en mogelijkheden in onze regio op 

het gebied van vrijetijdseconomie, zowel met projectbijdragen als ook door middel van 

netwerkvorming en kennisdeling. 
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• Faciliteren en ondersteunen van het regionale netwerk Vrijetijdseconomie en de Bestuurlijke 

Tafel Groen Blauwe Leefomgeving.  

• Verbinden van het regionale netwerk Vrijetijdseconomie en de Bestuurlijke Tafel Groen Blauwe 

Leefomgeving. 

• Verbinden van vrijetijdseconomie met andere werkterreinen zoals recreatief fietsen, 

bereikbaarheid plekken, digitalisering en vitale binnensteden. 

• Opnemen van groene- en blauwe kwaliteit in de integrale ontwikkelplannen voor verstedelijking. 

 

2.3.1.6 Doelstelling: Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en 

werklocaties 

 

We willen bijdragen aan de gebalanceerde ontwikkeling van woon- en werklocaties nabij het OV. 

Waar dit mogelijk is binnen bebouwde gebieden nabij bestaande infrastructuur, wil de MRDH 

graag ondersteunen bij de uitwerking en realisatie van deze plannen vanuit onze 

verantwoordelijkheid voor bereikbaarheid, knooppuntontwikkeling en werklocaties.  

 

Deze doelstelling heeft direct raakvlakken met pijler 4 van de Groeiagenda Zuid-Holland: 

Mobiliteitstransitie: nationale propositie metropolitaan OV & Verstedelijking. 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?  

• Ondersteuning bieden aan de Verstedelijkingsalliantie met focus op een samenhangende 

aanpak en planning voor wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid. We ondersteunen 

waar zinvol onze partners bij het bespoedigen van de voortgang van zowel de planvorming als 

de realisatie.  

• Gemeenten die vergelijkbare locaties (verdichting in bestaand stedelijk gebied, nabij bestaande 

infrastructuur) hebben, dezelfde ondersteuning bieden als aan de hiervoor genoemde 

Verstedelijkingalliantie. Denk daarbij aan locaties langs de Hoekse Lijn, Barendrecht, station 

Lansingerland-Zoetermeer, Nissewaard en Capelle aan den IJssel. In deze integrale plannen 

dient groene- en blauwe kwaliteit opgenomen te worden (zie de doelstelling ‘Stimuleren van 

het groengebruik en recreatie als vestigingsfactor’).   

• Ondersteuning bieden aan gemeenten met overige verstedelijkingsopgaven vanuit de 

verantwoordelijkheden van de MRDH op het gebied van Mobiliteit en Economisch 

Vestigingsklimaat. 

 

2.3.1.7 Doelstelling: Meer regionale samenwerking bij de energietransitie 

 

Met de juiste kennis en ervaring is een versnelling van de energietransitie mogelijk. Kennisdeling is 

dan ook een belangrijke succesfactor. Dit geldt bijvoorbeeld voor het delen van kennis over 

verduurzaming van kantoren- en bedrijventerreinen. Of over energiezuinige mobiliteitsoplossingen 

voor een wagenpark. Het energienetwerk van de 23 gemeenten is het ideale platform om kennis te 

delen en inspiratie op te doen, maar ook om afstemming te organiseren over de Regionale Energie 

Strategie.  
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Wat gaan we daarvoor doen in 2023?  

• Faciliteren van het bestuurlijk en ambtelijk Netwerk Energie in de vorm van 
vergaderfaciliteiten en secretariaatsfunctie: met het Netwerk Energie is er een platform om 
met elkaar, de provincie Zuid-Holland en de waterschappen in gesprek te gaan over lokale 
en regionale energieprojecten in het kader van de Regionale Energie Strategie. 

 

2.3.2 Wat gaat het kosten? 

 

 
* Inclusief voorstel resultaatbestemming 

 

Toelichting financiën  

 

De begroting 2023 bestaat voor € 4.386.630 uit programmakosten, voor € 500.000 uit een 

begrotingspost subsidie aan YES!Delft en voor € 1.005.380 uit directe kosten personeel. Het 

algemeen bestuur stelt de begroting op deze subtotalen vast. De bestuurscommissie Economisch 

Vestigingsklimaat voert binnen deze kaders de begroting uit en verantwoordt zich hierover.  

 

Programmakosten 

De programmakosten van € 4.386.630 bestaan uit de volgende onderdelen: 

• cofinanciering beschikbaar stellen aan gemeenten voor projecten die tot doel hebben bij te 

dragen aan de versterking van het economisch vestigingsklimaat. Op grond van de 

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH, en binnen de door het 

algemeen bestuur vastgestelde begroting, heeft de bestuurscommissie Economisch 

Vestigingsklimaat deze bevoegdheid.  

Tevens worden uit dit budget de samenwerkingsafspraken met InnovationQuarter bekostigd; 

• projectontwikkeling voor het realiseren van de programmadoelstellingen. 

• programma-overstijgende opgaven, waaronder ondersteuning bieden bij het maken van een 

samenhangende aanpak en planning voor wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid. 

Deze programma-overstijgende ondersteuning komt – in lijn met de door te belasten 

apparaatslasten – voor 20% ten laste van de inwonerbijdrage EV en voor 80% ten laste van de 

BDU-middelen. 

Programma 3: Economisch Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

vestigingsklimaat (euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten:

Subtotaal programmakosten 2.036.322 4.299.539 4.386.630 4.386.630 4.221.275 4.386.630

Subsidie InnovationQuarter 872.500 0 0 0 0 0

Subsidie YES!Delft 285.000 410.417 500.000 500.000 208.333 0

Subtotaal directe kosten personeel 850.222 967.426 1.005.380 1.005.380 1.005.380 1.005.380

Totaal lasten 4.044.044 5.677.382 5.892.010 5.892.010 5.434.988 5.392.010

Baten:

Inwonerbijdrage 5.180.819 5.229.465 5.354.510 5.354.510 5.354.510 5.354.510

Bijdragen gemeenten 38.083 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

Totaal baten 5.218.901 5.266.965 5.392.010 5.392.010 5.392.010 5.392.010

Saldo van baten en lasten 1.174.857 -410.417 -500.000 -500.000 -42.978 0

Onttrekking aan Egalisatiereserve EV 285.000 410.417 500.000 500.000 42.978 0

Toevoeging aan Egalisatiereserve EV* -1.459.857

Resultaat 0 0 0 0 0 0
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Subsidie YES!Delft 

Het algemeen bestuur heeft op 10 juli 2020 een meerjarige begrotingspost subsidie 

aan YES!Delft verleend voor de periode juni 2020 tot juni 2022 van € 570.000. Het programma is 

een innovatieplatform voor alle 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Gemeenten kunnen met alle uitdagingen waarbij innovatie en technologie een rol spelen, 

gebruik maken van de onderdelen in dit programma. Deze subsidie loopt nog vijf maanden in 

2022, daarom wordt 5/24 deel ter begroting gebracht. 

Medio 2022 wordt na een positief besluit door het algemeen bestuur een vervolg op dit programma 

gestart, waarbij de focus ligt op opgaven die bij kunnen dragen aan oplossingen voor de 

strategische regionale uitdagingen, zoals gedefinieerd in de Groeiagenda Zuid-Holland. De 

subsidie voor dit programma dat van juni 2022 tot juni 2025 loopt bedraagt in totaal € 1.500.000, 

en wordt voor het grootste deel gedekt uit de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat.  

 

Directe kosten personeel 

Dit betreft de directe salariskosten van de formatie die werkt voor het programma Economisch 

Vestigingsklimaat, met uitzondering van de overhead functies. De stijging ten opzichte van de 

begroting 2022 heeft te maken met de verwachte cao stijging. In hoofdstuk 4.2 Overhead worden 

de totale apparaatslasten toegelicht.  

 

Inwonerbijdrage 

De inwonerbijdrage stijgt ten opzichte van de Begroting 2022 met € 0,05 (Kadernota MRDH 

begroting 2023) naar € 2,82 per inwoner. Voor 2023 is dat een totaalbedrag van € 6.819.230.  

Van deze inwonerbijdrage van € 2,82 zal maximaal € 1,15 worden ingezet voor de dekking 

van apparaatslasten Economisch Vestigingsklimaat (kadernota MRDH begroting 2023).  

In de begroting 2023 wordt op begrotingsbasis € 1,02 van de inwonerbijdrage ingezet voor 

apparaatslasten. De resterende € 1,80 wordt ingezet voor de bekostiging van de 

programmaopgaven en de gemeentelijke projecten ter versterking van het economisch 

vestigingsklimaat. 

 

Van de totale inwonerbijdrage van € 6.819.230, wordt € 1.464.720 ingezet voor overhead (zie 

hoofdstuk 4.2). Binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat wordt de resterende 

inwonerbijdrage van € 5.354.510 verantwoord ter dekking van de directe kosten van het personeel 

en het programmabudget, voor zover niet gedekt door aanvullende bijdragen. 

 

Overige inkomensoverdrachten gemeenten 

Dit betreft het gemeentelijk aandeel in de licentieovereenkomst met Locatus. De MRDH heeft een 

licentieovereenkomst met Locatus voor het gebruiksrecht van databestanden. Verschillende 

gemeenten maken gebruik van deze licentieovereenkomst en worden voor hun aandeel doorbelast 

door de MRDH. Dit gemeentelijke aandeel wordt als budget toegevoegd aan de begroting.   

 

Onttrekking aan Egalisatiereserve EV 

De begrotingspost subsidie aan YES!Delft komt voor de jaarschijven 2021-2025 ten laste van de 

Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat. Aan deze reserve wordt via de 

resultaatbestemming in de jaarrekening 2021 het benodigde budget toegevoegd. Zie verder de 

eerdere toelichting onder het kopje Subsidie YES!Delft.  
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Hoofdstuk 3 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en 

vennootschapsbelasting  

3.1 Algemene dekkingsmiddelen 

De MRDH-begroting kent de volgende algemene dekkingsmiddelen: 

 

1. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) 

2. Inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat 

3. Financiering 

 

Brede Doeluitkering  

Voor de bekostiging van haar regionaal verkeer- en vervoerbeleid (wettelijke taak) ontvangt de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag jaarlijks via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

een conform de Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer vastgesteld deel van de zogenaamde 

Brede Doeluitkering verkeer en vervoer.  

In onderstaande tabel zijn de geraamde te ontvangen jaarbedragen binnen de kaders van deze 

begroting opgenomen op prijspeil 2021: 

 

 
 

 

Inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat 

Het programma Economisch Vestigingsklimaat en de daaraan toe te rekenen overhead wordt 

bekostigd uit een door de deelnemende gemeenten te betalen jaarlijkse bijdrage per inwoner op 

basis van het door het CBS vastgestelde inwonertal per gemeente op 1 januari van het 

voorgaande begrotingsjaar. 

Per inwoner bedraagt deze bijdrage in 2023 € 2,82. Daarvan mag maximaal € 1,15 worden 

besteed aan de bekostiging van apparaatslasten (Kadernota MRDH begroting 2023). De totale 

bijdrage voor 2023 is geraamd op € 6.819.230. In hoofdstuk 7 is een specificatie per gemeente 

opgenomen. 

 

Financiering 

De opbrengsten van de financieringsfunctie worden uitsluitend bepaald door de financiering ten 

behoeve van de OV-bedrijven, aan wie de MRDH één of meerdere concessies heeft verleend. De 

ontvangen rente wordt uitsluitend aangewend voor de bekostiging van de rente die de MRDH in dit 

kader moet betalen aan externe financiers. Daarnaast wordt aan deze OV-bedrijven een 

marktconformiteitsopslag in rekening gebracht, die in eerste instantie wordt aangewend voor de 

vorming van een risicoreserve financieringen en daarna uitsluitend beschikbaar is voor de 

bekostiging van de programma’s verkeer en openbaar vervoer.  

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de hoofdstukken 4.1 (Financiering) en 4.3 

(Weerstandsvermogen en risico’s). 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

537.548.603 552.806.415 538.478.413 534.961.185 549.311.305 549.311.305
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3.2 Overhead  

De overhead dient, conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV), apart te worden weergegeven van de programma’s. Het doel van de aparte weergave is om 

de overhead inzichtelijker te maken en organisaties onderling beter te kunnen vergelijken op hun 

uitgaven hieraan. In de programma’s wordt alleen dat deel van de apparaatslasten opgenomen dat 

betrekking heeft op het primaire proces. De definitie van overhead volgens het BBV luidt “alle 

kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire 

proces”. Het betreft hier zowel de personele- als de materiële kosten.   

 

Volgens de Notitie Overhead van de commissie BBV bestaat overhead in ieder geval uit de 

volgende functies: 1. Hiërarchisch leidinggevenden; 2. Financiën, toezicht en controle gericht op 

de eigen organisatie; 3. P&O / HRM; 4. Inkoop; 5. Interne en externe communicatie (niet: 

projectcommunicatie en medewerkers die bij een projectbureau werken); 6. Juridische zaken; 7. 

Bestuurszaken en bestuursondersteuning; 8. Informatievoorziening en automatisering; 9. 

Facilitaire zaken en Huisvesting; 10. DIV; 11. Managementondersteuning.  

 

Voor de MRDH betekent dit dat de volgende salarislasten als overhead worden geclassificeerd: 

• Alle functies, ook management en secretarieel, binnen de bureaus Financiën & Control, 

Strategie & Bestuur en Interne Dienstverlening; 

• Overig management: secretaris-algemeen directeur, manager Economisch 

Vestigingsklimaat, manager Openbaar Vervoer en manager Verkeer; 

• Overig secretarieel: secretariaat Economisch Vestigingsklimaat, secretariaat afdeling 

Verkeer en secretariaat afdeling Openbaar Vervoer. 

Zie voor een toelichting op de organisatie van de MRDH hoofdstuk 4.5 paragraaf bedrijfsvoering. 

Daarnaast worden de materiële bedrijfsvoeringsbudgetten ook tot de overhead gerekend.  

  

Het niet toerekenen van de overhead aan de programma’s betekent niet dat de financiële dekking 

verandert. Het betreft alleen een andere manier van presenteren. De overhead wordt nog steeds 

betaald uit de rijksmiddelen BDU en de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat. 

 

De salariskosten van alle medewerkers - dus inclusief management en secretariaat - van de 

afdelingen Verkeer en Openbaar Vervoer worden bijvoorbeeld ten laste gebracht van de 

rijksmiddelen BDU. De salariskosten - dus inclusief management en secretariaat - van alle 

medewerkers van de afdeling Economisch Vestigingsklimaat komen ten laste van de 

inwonerbijdrage EV.  

 

Net als in de Begroting 2022 wordt het relatieve formatiebudget van het primaire proces gebruikt 

om de salariskosten van de stafbureaus (inclusief secretaris-algemeen directeur) en de overige 

bedrijfsvoeringskosten door te belasten aan de rijksmiddelen BDU en de inwonerbijdrage 

Economisch Vestigingsklimaat. De verhouding van het relatieve formatiebudget is 20% 

Economisch Vestigingsklimaat versus 80% Verkeer en Openbaar Vervoer. 20% van deze kosten 

komt daarmee ten laste van de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat en 80% van deze 

kosten komt ten laste van de rijksmiddelen BDU.  

 

Bovenstaande uitgangspunten en verdeelsleutels zijn verwerkt in het volgende overzicht van de 

overhead: 
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De stijging van de overheadkosten in de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022 

bestaat uit de (geschatte) cao stijging van de salarissen en indexatie van de materiële 

apparaatslasten (huur etc.). De totale apparaatslasten (overhead en directe personele lasten) 

worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 4.5). 

 

3.3 Vennootschapsbelasting  

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 ‘treasuryfunctie’2 (het aantrekken en vervolgens uitzetten van leningen 

bij de vervoerders) heeft de Rijksbelastingdienst in november 2019 per brief laten weten van 

mening te zijn dat deze activiteit voldoet aan de ondernemerscriteria en daarom in de Vpb-heffing 

wordt betrokken. Vanwege de wettelijk verplichte marktconformiteitsopslag (Wet fido/Ruddo) laat 

deze activiteit een ‘plus’ zien, die op dit moment door de MRDH wordt toegevoegd aan de 

risicoreserve financieringen. Deze ‘plus’ wil de Rijksbelastingdienst belasten met Vpb. 

In dit verband gaat de Rijksbelastingdienst voorbij aan het feit dat de MRDH deze leningen 

verstrekt vanuit haar rol als Vervoersautoriteit en ‘lender of last resort’. De vervoerders kunnen wel 

lenen bij banken, maar dan tegen (zeer) hoge rentepercentages. Om het openbaar vervoer 

betaalbaar te houden is ervoor gekozen om te lenen bij de MRDH. 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 treasuryfunctie als 

aparte activiteit.  

 

 
2 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.  

Dekkingsbronnen overhead Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

(euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Onttrekking fonds BDU 5.262.783 5.276.381 5.443.659 5.443.659 5.443.659 5.443.659

Inwonerbijdrage EV 1.416.457 1.418.983 1.464.720 1.464.720 1.464.720 1.464.720

Totaal dekkingsbronnen overhead 6.679.240 6.695.364 6.908.379 6.908.379 6.908.379 6.908.379

Resultaat 0 0 0 0 0 0
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Gemiddeld bedraagt de risico-opslag ongeveer € 7 miljoen per jaar. De MRDH dient er rekening 

mee te houden dat van dit bedrag jaarlijks 25% vennootschapsbelasting moet worden betaald. Dat 

wil zeggen ongeveer € 1,75 miljoen per jaar aan belastingafdracht. De MRDH heeft dan ook 

bezwaar aangetekend tegen de aanslagen vennootschapsbelasting.  

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. Inmiddels zijn de 

aanslagen voor de jaren 2016 tot en met 2020 ontvangen en, ter voorkoming van het oplopen van 

de belastingrente, betaald. Eind februari 2022 is er tussen de MRDH en de Rijksbelastingdienst 

een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij we voor de vennootschapsbelasting de jaren 2016 

en 2017 kunnen gaan afronden. Er wordt hierbij gekozen voor een cost-plus methode waarbij de 

treasuryfunctie wordt uitgedrukt in een waarde. Over deze waarde wordt dan 5% berekend om op 

een belastbaar resultaat uit te komen. De intentie is om de afspraken voor de jaren 2018 en verder 

te continueren. De Rijksbelastingdienst vraagt de MRDH hiervoor aanvullende onderbouwing aan 

te leveren. Voor die onderbouwing wordt momenteel Deloitte ingehuurd. Op basis van het 

continueren van de afspraken zal het te betalen bedrag over de aanslagen 2016 t/m 2020 liggen 

op ongeveer € 10.000. 
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Hoofdstuk 4 Paragrafen 

4.1 Financiering 

Treasuryfunctie en -beleid 

Het doel van de treasuryfunctie is: het sturen en beheersen van, verantwoording afleggen over en 

toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, geldstromen en posities en de hieraan 

verbonden risico’s, op een zodanige wijze, dat risico’s worden geminimaliseerd en opbrengsten 

worden geoptimaliseerd. 

 

De wettelijke kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie liggen vast in de Wet financiering 

decentrale overheden (FIDO) en de daarbij behorende ministeriële regelingen (Regeling 

uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO), Uitvoeringsregeling financiering 

decentrale overheden (UFDO) en het Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden (BLDO)). 

Het beleid van de MRDH voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut MRDH 2021. 

Daarin ligt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vast in de vorm van 

uitgangspunten, doelstellingen en richtlijnen. 

 

De financieringsstructuur van de MRDH wordt in belangrijke mate bepaald door het verstrekken 

van middelen in de vorm van subsidies en (project)bijdragen aan gemeenten, bedrijven en 

instellingen, die eerder van vooral het Rijk zijn ontvangen. Omdat de middelen tot nu toe eerder 

worden ontvangen dan dat ze worden doorbetaald, is er qua exploitatie normaal gesproken sprake 

van een goede liquiditeitspositie.  

Desondanks is er wel sprake van een financieringsbehoefte. Die wordt veroorzaakt door de 

volgende twee factoren: 

 

1. de financiering van railvoertuigen en -infrastructuur van de regionale OV-bedrijven HTM en 

de RET; 

2. het verstrekken van bussenleningen op grond van de Verordening bussenleningen. 

 

Financiering railinvesteringen 

De MRDH financiert de activa en nieuwe investeringen voor railvoertuigen en -infrastructuur van 

HTM en de RET, voor zover de daarmee samenhangende kapitaallasten door haar via de 

railconcessie worden vergoed. Voorheen financierden de gemeenten Den Haag en Rotterdam 

deze vervoerders. De rechtstreekse financiering door de MRDH zorgt ervoor dat, na de opbouw 

van de hiervoor benodigde risicoreserve, structureel extra middelen beschikbaar blijven voor de 

verkeer- en vervoeropgave in onze regio. Voor elke verstrekte lening, garantie en borgstelling 

wordt een toereikende risicoreservering opgebouwd als onderdeel van het eigen vermogen van de 

MRDH. Daarvoor wordt afhankelijk van de noodzakelijke omvang van de risicoreserve de jaarlijks 

in rekening te brengen marktconformiteitsopslag van 60 basispunten over de uitstaande leningen, 

garanties en borgstellingen ingezet. De uitstaande leningen financiert de MRDH door voor 

eenzelfde bedrag en looptijd leningen aan te gaan. Dit doet de MRDH om een renterisico uit te 

sluiten.  

 
Bussenleningen 

De MRDH financiert bussen op basis van de Verordening bussenleningen. De belangrijkste 

overweging voor het instellen van deze verordening is het faciliteren van adequate en goedkopere 
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financieringsmogelijkheden voor vervoerbedrijven voor de gewenste transitie naar zero emissie 

busvervoer. 

Net als bij de financiering van de railinvesteringen wordt voor elke verstrekte lening een 

toereikende risicoreservering opgebouwd als onderdeel van het eigen vermogen van de MRDH. 

Daarvoor wordt afhankelijk van de noodzakelijke omvang van de risicoreserve de jaarlijks in 

rekening te brengen marktconformiteitsopslag van minimaal 60 basispunten (afhankelijk van 

solvabiliteit vervoerder) over de uitstaande leningen ingezet. Ook voor de bussenleningen geldt dat 

de MRDH deze leningen financiert door voor eenzelfde bedrag en looptijd leningen aan te gaan. 

 

Voor meer informatie over de wijze waarop de risicoreserve wordt opgebouwd, alsmede het 

geraamde verloop daarvan wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s 

(hoofdstuk 4.3). 

 

Samengevat wordt de financieringsbehoefte van de MRDH bepaald door de financiering van de 

railinvesteringen en de bussen bij de verschillende concessiehoudende vervoerders.  

In onderstaand overzicht is de geraamde totale financieringsbehoefte per jaar opgenomen:  

 

  
 

Op basis hiervan zijn de kosten en opbrengsten van de financieringsfunctie per jaar als volgt 

samen te vatten: 

 

  
 

Kosten en opbrengsten van de financieringsfunctie zijn geheel toegerekend aan het programma 

Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.  

 

Schatkistbankieren 

Schatkistbankieren is een wettelijke verplichting voor de MRDH. Concreet betekent dit dat,  

behoudens een klein werkkapitaal, alle beschikbare liquide middelen in ’s Rijks schatkist moeten 

worden aangehouden.  

 

Renterisicobeheer 

Het renterisico dat de MRDH op haar leningenportefeuille loopt, kan worden getoetst aan de 

renterisiconorm. Omdat de MRDH tot nu toe uitsluitend leningen heeft aangetrokken, die uit hoofde 

van de publieke taak in dezelfde omvang tegen dezelfde rentetypische looptijden worden uitgezet, 

is deze toetsing voor de MRDH (nog) niet relevant. 

 

Financieringsbehoefte Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting 

(euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

OV-bedrijven 1.054.925.102      1.049.722.194    1.130.387.131    1.219.824.207 1.253.430.788 1.303.004.930

Overbesteding 0 0 0 0 0 0

Totalen per jaar 1.054.925.102 1.049.722.194 1.130.387.131 1.219.824.207 1.253.430.788 1.303.004.930

Financieringsfunctie Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting 

(euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten

Rente OV-bedrijven 11.586.965 10.777.690 10.589.085 10.819.575 11.056.819 11.313.531

Totaal 11.586.965 10.777.690 10.589.085 10.819.575 11.056.819 11.313.531

Baten

Rente OV-bedrijven 11.578.939 10.777.690 10.589.085 10.819.575 11.056.819 11.313.531

Marktconformiteits-opslag OV-bedrijven 7.557.595 7.685.992 7.801.395 8.208.065 8.526.284 8.779.356

Totaal 19.136.534 18.463.682 18.390.480 19.027.640 19.583.103 20.092.888

Resultaat voor reservemutaties -7.549.569 -7.685.992 -7.801.395 -8.208.065 -8.526.284 -8.779.356

Dotatie risicoreserve financieringen 1.126.723 1.000.000 0 0 2.200.505 4.719.886

Netto resultaat -6.422.846 -6.685.992 -7.801.395 -8.208.065 -6.325.779 -4.059.470
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De renterisiconorm bedraagt voor 2023 20% van de lastenkant van de begroting en bedraagt 

€ 115,3 miljoen. De MRDH voldoet naar verwachting meerjarig aan deze norm: 

 

  
 

De maximaal toegestane kasgeldlimiet voor 2023 bedraagt 8,2% van de lastenkant van de 

begroting en kan daarmee worden berekend op een bedrag van € 47 miljoen. Naar verwachting 

wordt in 2023 aan deze norm voldaan:  

 

  
 

Renterisiconorm en renterisico's 2023-2026 Bedragen x € 1.000

2023 2024 2025 2026

                      -                       -                       - 

           106.840            183.483            193.615            135.215 

           106.840            183.483            193.615            135.215 

                      -                       -                       -                       - 

           102.816            104.176            101.606              91.239 

                    -                       -                       -                       -   

                      -                       -                       - 

Renterisiconorm

           576.516            573.144            581.510            554.679 

20% 20% 20% 20%

10.  Renterisiconorm (8 x 9)            115.303            114.629            116.302            110.936 

Toets renterisiconorm

10. Renterisiconorm            115.303            114.629            116.302            110.936 

7.   Renterisico op vaste schuld                       -                       -                       -                       - 

           115.303            114.629            116.302            110.936 11.  Ruimte(+) Overschrijding (-); (10-7)

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g

2.   Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld

3b. Nieuwe verstrekte lange leningen

4.   Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

5.   Betaalde aflossingen

6.   Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

7.   Renterisico op vaste schuld (2+6)

8.   Begrotingstotaal

9.   Percentage vastgesteld per ministeriele regeling

Kasgeldlimiet   2023 Bedragen x € 1.000

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4

Omvang korte schuld

Opgenomen gelden < 1 jaar - - - -

Schuld rekening courant - -                -                -                

Gestorte gelden door derden < 1 jaar -                    -                -                -                

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld -                    -                -                -                

Totaal netto vlottende schuld -                    -                -                -                

Vlottende middelen

Contante gelden in kas -                    -                -                -                

Tegoeden in rekening courant 107.960        122.538    177.594    171.496    

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

Totaal vlottende middelen 107.960        122.538    177.594    171.496    

Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld 107.960        122.538    177.594    171.496    

Toegestande kasgeldlimiet 47.274          47.274      47.274      47.274      

Ruimte (+) of overschrijding (-) van de limiet 155.234        169.812    224.868    218.770    

Begrotingstotaal 576.516

Percentage vastgesteld per ministeriele regeling 8,20%

Kasgeldlimiet 47.274
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4.2 Verbonden partijen 

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de MRDH een 

bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen 

(publiekrechtelijke organisatie), deelnemingen (vennootschappen), stichtingen en verenigingen 

(privaatrechtelijke organisaties). 

 

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht.  

Er is sprake van een financieel belang als de MRDH: 

● een ter beschikking gesteld bedrag niet kan verhalen indien de verbonden partij failliet gaat; 

● aansprakelijk kan worden gesteld door derden, als de verbonden partij haar verplichtingen 

niet nakomt. 

 

Een partij die jaarlijks een subsidie ontvangt, waaraan geen andere financiële verplichtingen met 

een juridische afdwingbaarheid door derden verbonden zijn, is geen verbonden partij. 

Verbonden partijen voeren meestal taken uit met een groot publiek belang. Ze leveren een forse 

bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. 

 

In het geval van de MRDH zijn er tot en met de begroting 2022 drie verbonden partijen: HTM 

personenvervoer N.V., de RET N.V. en De Verkeersonderneming. Het jaar 2021 was het laatste 

jaar dat De Verkeersonderneming in zijn huidige vorm bestond. Vanaf 2022 neemt de MRDH deel 

aan de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar, waarvoor een stichting is opgericht 

waarin alle deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd. Binnen de nieuwe organisatie wordt 

gewerkt aan het programma Zuid-Holland Bereikbaar. Het programma is een gezamenlijke en 

langjarige bereikbaarheidsaanpak van provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met daarbij 

Havenbedrijf Rotterdam en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Binnen het programma wordt 

voortgebouwd op de huidige samenwerking tussen de partners, vanuit de bestaande 

uitvoeringsorganisaties Bereik!, De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.  

 

Hieronder in tabelvorm de belangrijkste bestuurlijke en financiële gegevens van de naamloze 

vennootschappen HTM en de RET. 
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Naam  HTM Personenvervoer N.V. 

Vestigingsplaats Den Haag 

Visie  Door middel van zeggenschap in HTM Personenvervoer N.V. het 

waarborgen van goed openbaar vervoer in de regio. 

Openbaar behartigd belang Het beheer van een aandeel in een bedrijf dat het openbaar 

vervoer in de regio Haaglanden verzorgt. 

Deelnemende partijen  De andere aandelen van HTM Personenvervoer N.V. zijn in 

handen van HTM Beheer BV. 

Rechtsvorm  Naamloze vennootschap 

Bestuurlijk belang  Houder van 1 aandeel. De MRDH is vertegenwoordigd in de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

Financieel belang  Deelneming in HTM Personenvervoer N.V. van € 1,-  

Eigen vermogen  Per 31-12-2020: € 85.619.457 

Vreemd vermogen  Per 31-12-2020: € 433.178.493 

Financieel resultaat  Over 2020: € -/- 6.248.471 

Risico’s Zie hoofdstuk 4.3 onder Financiering OV-bedrijven. 

Beleidsvoornemens  Uitvoeren OV concessies in regio Haaglanden. 

Monitoring prestaties  Via aandeelhoudersvergaderingen.  

Programma en activiteit  Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer.  

 
 

Naam  RET N.V. 

Vestigingsplaats Rotterdam 

Visie  Door middel van zeggenschap in de RET N.V. het waarborgen 

van goed openbaar vervoer in de regio. 

Openbaar behartigd belang Het beheer van een aandeel in een bedrijf dat het openbaar 

vervoer in de regio Rotterdam verzorgt. 

Deelnemende partijen  De andere aandelen van de RET N.V. zijn in handen van de 

gemeente Rotterdam. 

Rechtsvorm  Naamloze Vennootschap 

Bestuurlijk belang  Houder van 1 aandeel. De MRDH is vertegenwoordigd in de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

Financieel belang  Deelneming in de RET van € 1.000,-  

Eigen vermogen  Per 31-12-2020: € 148.282.000 

Vreemd vermogen  Per 31-12-2020: € 267.517.000 

Financieel resultaat  Over 2020: € -/- 11.362.000 

Risico’s Zie hoofdstuk 4.3 onder Financiering OV-bedrijven. 

Beleidsvoornemens  Uitvoeren OV concessies regio Rotterdam. 

Monitoring prestaties  Via aandeelhoudersvergaderingen.                                          

Programma en activiteit  Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer. 
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4.3 Weerstandsvermogen en risico’s 

 

Het begrip ‘weerstandsvermogen’ 

Het financieel weerstandsvermogen van de MRDH is het vermogen om niet-structurele financiële 

risico’s op te vangen zonder dat de uitvoering van de taken in het gedrang komt.  

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de bekende risico’s 

waarvoor geen afdoende stuur- en beheersmaatregelen kunnen worden getroffen of waarvoor 

geen voorzieningen bestaan. 

 

Beleidsnota 

Het algemeen bestuur heeft op 12 juli 2019 de beleidsnota Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen vastgesteld. Relevante onderdelen uit deze beleidsnota zijn verwerkt in 

deze paragraaf weerstandsvermogen. Voor de structurele inventarisatie en beheersing van 

(mogelijke) risico’s bij infrastructurele projecten waarbij de MRDH als opdrachtgever of 

risicodragend subsidieverlener fungeert, is een eerste stap gezet met de aanschaf en inrichting 

van RISKID. Het project Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio wordt gebruikt als pilot voor deze 

werkwijze.  

 

Risico’s algemeen 

De mogelijke maatregelen om de risico’s te beheersen en/of financieel te dekken zijn: 

- risico’s onder controle houden door stuur- en beheersmaatregelen (bijvoorbeeld door het 

afsluiten van verzekeringen of het aanscherpen van de regelgeving); 

- risico’s kunnen financieel worden afgedekt door het instellen van voorzieningen voor risico’s 

die kunnen worden gekwantificeerd en het instellen van een weerstandsvermogen voor 

risico’s die niet financieel kunnen worden gekwantificeerd. 

 

Normale bedrijfsrisico’s doen zich regelmatig voor en deze zijn daarom vrij goed meetbaar. 

Hierdoor kunnen ze worden gedekt door ofwel beheersmaatregelen ofwel het afsluiten van 

verzekeringen.  

 

Risico’s programma Economisch Vestigingsklimaat 

De risico’s die samenhangen met de taken voor het versterken van het economisch 

vestigingsklimaat kunnen alleen met eigen weerstandscapaciteit van de MRDH worden afgedekt. 

In een uitgevoerde financiële risicoanalyse (2015) is het risico bepaald dat een gemeente niet kan 

voldoen aan haar verplichte bijdrage aan het programma Economisch Vestigingsklimaat.  

Bij het eventueel wegvallen van een deel van de inwonerbijdragen is een weerstandscapaciteit 

van € 100.000 nodig om het dekkingstekort op de (vaste) apparaatskosten op te vangen. In 

bovengenoemd audittraject is bepaald dat dit risico eenmaal per vier jaar (collegeperiode) voor 

kan komen en dat voor het opvangen daarvan 1/23 deel van € 2,29 miljoen (apparaatslasten EV 

begroting 2016) nodig is. Dit kwam neer op een bedrag van circa € 100.000, dat iedere vier jaar 

benodigd zou zijn. Voor ditzelfde bedrag is daarom in 2015 de Reserve weerstandsvermogen 

economisch vestigingsklimaat gevormd. 

Dit risico is met de vaststelling van zogenaamde uittreedregels komen te vervallen. Op 12 juli 2019 

stelde het algemeen bestuur de ‘Algemene regels voor uittreding uit de Gemeenschappelijke 

regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014’ vast. Daarin staat opgenomen dat bij 

uittreding een uittreedsom wordt bepaald: het bedrag dat de uittredende deelnemer dient te 

betalen aan de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (GR MRDH) 
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en dat bestaat uit de schade die de GR MRDH lijdt als gevolg van de uittreding. Het aanhouden 

van een aparte reserve is daardoor niet meer nodig. 

 

Risico’s programma’s Exploitatie- en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 

De risico’s die samenhangen met de activiteiten voor verkeer en vervoer worden allereerst 

opgevangen met een risicobuffer die binnen de projecten, waarbij financiële risico’s worden 

geïdentificeerd, wordt aangehouden. Wanneer deze risicobuffer niet afdoende is, worden de BDU-

middelen aangesproken. Dit heeft tot gevolg dat andere bestedingen ten laste van de BDU-

middelen lager worden en/of vertragen. 

 

De taken voor verkeer en vervoer worden in hoge mate (>99%) gefinancierd met rijksmiddelen. 

Omdat deze middelen, voor zover ze nog niet besteed zijn worden beschouwd als vreemd 

vermogen, kan er geen risicoreserve worden opgebouwd van deze middelen.  

 

Afname reizigers openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer 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 metropoolregio 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 het 

in 2021 opgestelde Transitieprogramma OV en corona onderdeel van de afspraken. Het 

transitieprogramma wordt tot en met 2022 periodiek herijkt, om zo elke keer bij te kunnen sturen 

als de situatie daar om vraagt. Deze begroting gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van 

middelen voor de exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de begroting 2022.  

 

Financiering OV-bedrijven 

Zoals in hoofdstuk 4.1 (Financiering) reeds gemeld, financiert de MRDH de investeringen in 

railvoertuigen en -infrastructuur van de regionale OV-bedrijven. 

Dat brengt risico’s met zich mee, die in een in 2016 uitgevoerd extern onderzoek nader zijn geduid. 

Daaruit is geconcludeerd dat een reserve moet worden gevormd om de risico’s die van directe 

invloed zijn op de economische waarde van het te financieren materieel, naar behoren af te 

dekken. Daarbij is meegewogen dat de MRDH voor de periode 2016-2026 een railconcessie heeft 

gegund aan voornoemde OV-bedrijven, dat de MRDH een eerste zekerheidsrecht verwerft over de 

te financieren activa en dat het kredietrisico wordt beperkt, doordat de afschrijvingen over door de 

MRDH goedgekeurde railinvesteringen en de rente over de daarvoor verstrekte leningen in de 

maandelijks door de MRDH te betalen concessievergoeding zijn opgenomen. Op grond van een 

referentievergelijking is vastgesteld dat een waardedaling van 35% als uitgangspunt voor de 

risicoberekening verdedigbaar is. De risico-inschatting voor de beide OV-bedrijven is daarnaast als 

“laag” geclassificeerd en daaruit volgt een risicoweging van 8% als uitgangspunt voor de 

risicoberekening.  

 

Ook financiert de MRDH op grond van de verordening Bussenleningen investeringen in bussen. 

De belangrijkste overweging voor het instellen van deze verordening is het faciliteren van 

adequate en goedkopere financieringsmogelijkheden voor concessiehoudende vervoerbedrijven 

voor de gewenste transitie naar zero emissie busvervoer.  
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De ondergrens voor de opbouw van de risicoreserve financieringen wordt net als in de begroting 

2022 berekend op basis van de maandelijks te betalen concessievergoedingen. De maandelijkse 

concessievergoedingen voor rail en bus bedragen gemiddeld € 31 miljoen. Uitgaande van een 

worst case scenario (faillissement) wordt de kans dat maximaal één maand aan 

concessievergoeding als verloren moet worden beschouwd, als hoog (90%) ingeschat. De 

ondergrens van de op te bouwen risicoreserve wordt daarmee bepaald op € 28 miljoen.   

 

De verschillen tussen de in rekening te brengen marktconformiteitsopslag en de jaarlijks 

benodigde toevoeging aan de risicoreserve worden vanaf 2021 aangewend als aanvullende 

dekking voor de lasten van het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (hoofdstuk 

2.1.2). De daarvoor benodigde BDU-bijdrage wordt daardoor lager. 

 

In de volgende tabel is de op te bouwen risicoreserve financieringen in cijfers uitgewerkt: 

 

  
 

Hieruit blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit voor de financieringsactiviteiten in 2022 zal 

worden bereikt. Er is dan geen dekkingstekort meer op de te bereiken reserve. De 

meerjarenbegroting geeft aan dat er na 2024 wel weer toevoegingen aan de reserve nodig zullen 

zijn om de benodigde weerstandscapaciteit te bereiken.   

 

Samenvatting weerstandsvermogen-ratio begroting 2023: 

 

Weerstandsvermogen ratio =  
Beschikbare weerstandscapaciteit 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Beschikbare weerstandcapaciteit Financiering OV bedrijven:  € 28.000.000 

Benodigde weerstandscapaciteit Financiering OV bedrijven:  € 28.000.000 

Weerstandsvermogen ratio:      1 (voldoende)  

 

Vennootschapsbelasting 

Zoals in hoofdstuk 3.3 is weergegeven heeft de Rijksbelastingdienst in november 2019 per brief 

laten weten van mening te zijn dat de hiervoor genoemde wettelijk verplichte 

marktconformiteitsopslag die de MRDH in rekening brengt aan de vervoerders in de Vpb-heffing 

wordt betrokken. Gemiddeld bedraagt de risico-opslag ongeveer € 7 miljoen per jaar. De MRDH 

dient er rekening mee te houden dat van dit bedrag jaarlijks 25% vennootschapsbelasting moet 

worden betaald. Dat wil zeggen ongeveer € 1,75 miljoen per jaar aan belastingafdracht. De MRDH 

Risicoreservering financiering regionale Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting 

OV-bedrijven per jaar (euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Financiering aan HTM, RET en EBS (inclusief garanties) 1.158.925.102 1.149.722.194 1.226.387.131 1.311.824.207 1.341.430.788 1.387.004.930

boekwaarde MVA HTM, RET en EBS 1.420.422.451 1.347.007.597 1.384.861.186 1.512.424.478 1.482.960.734 1.462.307.764

Economische waarde MVA (65% boekwaarde) 923.274.593 875.554.938 900.159.771 983.075.911 963.924.477 950.500.047

Dekkingstekort economische waarde versus financiering 235.650.509 274.167.255 326.227.360 328.748.296 377.506.311 436.504.883

Weging risico 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Netto/gewogen risico 18.852.041 21.933.380 26.098.189 26.299.864 30.200.505 34.920.391

Netto/gewogen risico (ondergrens € 28 miljoen) 27.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 30.200.505 34.920.391

Risicoreserve financieringen aanvang jaar cumulatief 25.873.277 27.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 30.200.505

In rekening gebrachte marktconformiteits-opslag per jaar 7.334.239 7.685.992 7.801.395 8.208.065 8.526.284 8.779.356

Toevoeging opslag aan risicoreserve* 1.126.723 1.000.000 0 0 2.200.505 4.719.886

Dekkingstekort risicoreserve ultimo jaar 0 0 0 0 0 0

Beschikbaar voor exploitatie 6.207.516 6.685.992 7.801.395 8.208.065 6.325.779 4.059.470
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heeft het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van enige belastingplicht voor de MRDH en 

zal via de geëigende weg bezwaar aantekenen tegen de aanslagen vennootschapsbelasting.  

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. Zie voor een actuele status 

op dit dossier hoofdstuk 3.3. 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 

en dat na deze periode structureel € 1,75 miljoen minder beschikbaar is voor de verkeer- en 

vervoeropgave in onze regio. Zoals ook verwoord in de beleidsnota Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen zal dan worden gekeken of binnen de wettelijke begrotingskaders de 

resterende BDU-middelen aangesproken kunnen worden. Indien dat onvoldoende mogelijk is, kan 

het bestuur besluiten om andere bestedingen ten laste van de BDU-middelen te verlagen en/of te 

vertragen. De in enig jaar nog niet bestede rijksbijdrage BDU betreft vreemd vermogen en van 

deze middelen kan geen reservevorming plaatsvinden. Er kan daarom geen weerstandsvermogen 

van deze middelen worden opgebouwd, omdat er geen sprake is van eigen vermogen.      

 

Kengetallen  

 

 
 
Opmerkingen 

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor de MRDH niet van toepassing. 

 

De netto schuldquote moet inzicht geven in de ontwikkeling van het niveau van de schuldenlast ten 

opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en 

aflossingen op de exploitatie drukken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de quote inclusief 

en exclusief doorgeleende gelden. Dit maakt inzichtelijk wat het aandeel is van de verstrekte 

leningen in de exploitatie. Daarnaast welke invloed de verstrekte leningen hebben op de 

schuldenlast. 

 

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. Het 

geeft daarmee inzicht in de mate waarin de MRDH in staat is aan haar financiële verplichtingen te 

voldoen. De VNG hanteert als richtlijn een minimum omvang van 20% als norm. 

 

Bij de beoordeling van de in bovengenoemde tabel opgenomen kengetallen voor netto 

schuldquote en solvabiliteitsratio dient het volgende in aanmerking te worden genomen. Ruim 99% 

van de exploitatie van de MRDH vindt plaats binnen het fonds BDU verkeer en vervoer. Het per 

balansdatum aanwezige fondssaldo is daarnaast conform de bepalingen in het BBV als een 

vlottende schuld te beschouwen. Als gevolg daarvan zijn voornoemde kengetallen niet voor elk in 

de tabel opgenomen (begrotings-)jaar zonder meer te beschouwen als een realistische weergave 

van de financiële positie van de MRDH.  

 

Het kengetal structurele exploitatieruimte geeft inzicht in welke mate de structurele lasten gedekt 

zijn door structurele baten. Dit is van belang om te beoordelen welke structurele ruimte de MRDH 

Voorlopige 

Jaarrekening Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

Kengetal 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Netto schuldquote 165,6% 155,2% 190,7% 207,5% 209,0% 226,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -5,1% -4,9% -5,5% -5,5% -5,8% -6,9%

Solvabiliteitsratio 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% 2,5%

Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Structurele exploitatieruimte 0,5% 0,2% -0,1% -0,1% 0,7% 1,7%

Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling 

van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit 

structurele middelen worden gedekt. Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels 

uit incidentele baten worden gedekt. De in de tabel weergegeven positieve percentages betekenen 

dat de structurele lasten van de MRDH tenminste volledig worden gedekt door structurele baten. In 

de begroting 2023 en 2024 zorgen de incidentele bijdragen uit de Egalisatiereserve economisch 

vestigingsklimaat voor een tijdelijke negatieve structurele exploitatieruimte. 

 

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Investeringen 

Eventuele toekomstige investeringen worden gepland en begroot vanuit een investeringsplan.  

Investeringsplannen maken integraal deel uit van de bestuurlijk vast te stellen 

begroting(swijzigingen). 

 

Afschrijvingen 

Voor zover niet bij wettelijke bepaling geregeld, gelden de volgende uitgangspunten voor het 

afschrijvingsbeleid voor de materiële vaste activa, zoals vastgelegd in de Financiële verordening 

2015 van de MRDH. 

 

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut 

Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet 

geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. 

 

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.   

 

De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in: 

a. maximaal 10 jaar: verbouwing, inrichting, renovatie, restauratie van kantoren en 

bedrijfsgebouwen; 

b. maximaal 10 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; 

c. 5 jaar: telefooninstallaties;  

d. 3 jaar: automatiseringsapparatuur; 

e. 10 jaar: kantoormeubilair; 

f. maximaal 10 jaar: straatmeubilair. 

 

De eerste afschrijving voor de activa met economisch nut start op 1 juli in het jaar van 

aanschaffing. 

Bedrijfsgebouw Westersingel 

Eind oktober 2017 is de nieuwe huisvesting van de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag aan de Westersingel 12 te Rotterdam in gebruik genomen. Dit pand is 

gehuurd voor een periode van 10 jaar. Ten behoeve van de verbouwing en herinrichting van dit 

pand is in 2017 een bedrag geïnvesteerd van € 1,2 miljoen. In 2019 is er geïnvesteerd in het 

parkeerterrein op de Westersingel. Deze investeringen wordt in 10 jaar afgeschreven. De MRDH is 

zelf verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan en heeft daartoe contracten afgesloten met 

gespecialiseerde marktpartijen.   
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Overige materiële vaste activa 

Kantoorinventaris en ICT hardware zijn bij de start van de MRDH in 2015 om niet overgenomen 

van het Stadsgewest Haaglanden. Als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe pand in 2017 (zie 

hiervoor) moest in 2017 een nieuw datanetwerk worden aangelegd en nieuw meubilair worden 

aangeschaft  tot een totaal bedrag van € 457.000. In 2018 zijn nieuwe investeringen in ICT 

gedaan. Het gaat om de noodzakelijke vervanging van de werkplek hardware in combinatie met 

een nieuwe provider, de doorontwikkeling van het financiële systeem (projectadministratie en 

verdere digitalisering werkprocessen) en de digitalisering van de voorbereidings- en 

autorisatieprocessen van bestuurlijke voorstellen. De komende jaren vinden geen nieuwe 

investeringen plaats in ICT. In 2019 heeft vervanging van de hardware plaatsgevonden op basis 

van huur contracten waardoor geen afschrijvingslast ontstaat. Noodzakelijke eenmalige software 

updates in 2019 (o.a. document management systeem en vergadersysteem) zijn ten laste 

gebracht van de hiervoor ingestelde Reserve Interne kwaliteitsverhoging.  

 

Investeringen in kantoormeubilair worden in 10 jaar afgeschreven, ICT hardware in 3 jaar, software 

en ICT-investeringen in verbeterprocessen in 7 jaar.  

De MRDH is zelf verantwoordelijk voor het noodzakelijke onderhoud van deze activa en heeft dit 

uitbesteed aan meerdere gespecialiseerde marktpartijen. 

 

In 2019 is er geïnvesteerd in meubilair en het terras. Voor 2022 worden er investeringen verwacht 

in het kader van telefonie en vervanging van meubilair. 

 

 
 

 
 

 

Haltevoorzieningen 

Conform de overeenkomst heeft de MRDH vanaf medio 2014 het economisch eigendom van alle 

bestaande en nieuwe haltevoorzieningen (de zgn. abri’s) in de gemeenten Den Haag, Delft, 

Westland en Midden-Delfland. Alle investeringen hieraan en het beheer en onderhoud hiervan zijn 

voor rekening van de MRDH. De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kosten 

worden geheel gedekt door reclameopbrengsten, waartoe de MRDH zelfstandig een contract heeft 

aanbesteed. Beheer en onderhoud zijn uitbesteed aan HTM. 

De boekwaarde van de haltevoorzieningen per 31 december 2021 bedraagt € 0. 

Gronden 

De MRDH heeft diverse percelen grond in eigendom dan wel een recht van opstal daarop 

gevestigd ten behoeve van de aanleg van tramlijnen. Volgens een actuele kadasteropgave gaat 

het daarbij om de volgende percelen: 

Kapitaallast 2022 2023 2024 2025 2026

Bedrijfsgebouw 127.101€            127.101€            127.101€        127.101€        127.101€        

Investering Investeringsbedrag 2022 2023 2024 2025 2026

Meubilair 244.000€                     244.000€            -€                 -€                 -€                 

ICT 45.000€                       45.000€              

Kapitaallast 2022 2023 2024 2025 2026

Meubilair 12.200€              24.400€              24.400€          24.400€          24.400€          

ICT 7.500€                15.000€              15.000€          7.500€            -€                 

Kapitaallast 2022 2023 2024 2025 2026

Overige materiële vaste activa 50.159€              50.159€              50.159€          50.159€          50.159€          
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Er zijn geen financiële verplichtingen ten aanzien van deze gronden. 

 

4.5 Bedrijfsvoering  

 

MRDH-organisatie  

De ambtelijke organisatie van de MRDH staat onder leiding van de secretaris-algemeen directeur. 

Alle lijntaken zijn ondergebracht in de afdelingen Verkeer, Openbaar Vervoer en Economisch 

Vestigingsklimaat. Alle stafzaken zijn centraal georganiseerd binnen de bureaus Financiën & 

Control (BFC), Interne Dienstverlening (BID) en Strategie & Bestuur (BSB).  

 

De MRDH-organisatie ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Secretaris-algemeen directeur 

De secretaris-algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie, geeft leiding aan vijf 

managers en vervult daarbij zelf het management van bureau Interne Dienstverlening. De 

Perceel Adres Eigenaar Gerechtigde Omschrijving

1 Rijswijk A 3914 Burgemeester Elsenlaan Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

2 Rijswijk D 8010 Burgemeester Elsenlaan/Van Vredenburchweg 77B Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) bedrijvigheid (nutsvoorziening)

3 Rijswijk D 8011 Burgemeester Elsenlaan Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

4 Rijswijk D 8015 Sir Winston Churchilllaan Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

5 Rijswijk D 8038 Sir Winston Churchilllaan MRDH geen wegen

6 Rijswijk G 2984 Limpqergstraat/Limpergstraat 11 Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) bedrijvigheid (nutsvoorziening)

7 Rijswijk G 2985 Burgemeester Elsenlaan Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

8 Rijswijk G 2989 Veraartlaan/Visseringlaan Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

9 Rijswijk G 2994 Visseringlaan/Volmerlaan Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

10 Rijswijk G 2999 Volmerlaan Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

11 Rijswijk G 3001 Sir Winston Churchilllaan Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

12 Rijswijk G 3002 Lange Kleiweg/Lange Kleiweg 2A Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) bedrijvigheid (nutsvoorziening)

13 Rijswijk G 3009 Generaal Eisenhowerplein Gemeente Rijswijk/RailinfratrustMRDH (opstal) wegen

14 Rijswijk G 3050 Sir Winston Churchilllaan MRDH geen wegen

15 Rijswijk G 3054 Sir Winston Churchilllaan MRDH geen wegen

16 Rijswijk I 2128 Prinses Beatrixlaan Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

17 Rijswijk I 2131 Weidedreef Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

18 Rijswijk I 2134 Florence Nightingalestraat Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

19 Rijswijk I 2137 Eikelenburglaan/Eikelenburglaan 4 Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) bedrijvigheid (nutsvoorziening)

20 Rijswijk I 2139 Eikelenburglaan Gemeente Rijswijk MRDH (opstal) wegen

21 Veur B 9432 Burgemeester Banninglaan St. Medisch Centrum HaaglandenMRDH (erfpacht) openbaar vervoer
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verdeling van de salarislasten van de secretaris-algemeen directeur is gelijk aan de verdeling van 

de salarislasten van alle staffuncties. Dit betekent dat de salarislasten voor 20% ten laste komt van 

de inwonerbijdrage EV en 80% ten laste van de BDU verkeer en vervoer. Zie voor een verdere 

toelichting op deze verdeelsleutels hoofdstuk 3.2 Overhead. 

 

Afdelingen Verkeer en Openbaar Vervoer 

In de afdelingen Verkeer en Openbaar Vervoer staat de uitvoering van de programma’s Exploitatie 

verkeer en openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer centraal. De 

verantwoordelijkheid en dagelijkse leiding over de afdelingen Verkeer en Openbaar Vervoer ligt bij 

twee managers. De twee afdelingen tellen 49 fte. De ambtelijke inzet wordt betaald uit de BDU 

verkeer en vervoer. Het aantal fte in de begroting 2023 is gelijk gebleven ten opzichte van de 

begroting 2022.  

 

Economisch Vestigingsklimaat (EV)  

De dagelijkse leiding en de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het programma 

Economisch Vestigingsklimaat ligt bij de manager EV. Dit organisatieonderdeel telt 10 fte en is 

ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2022. De ambtelijke inzet wordt betaald uit de 

inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat. 

 

Bureaus Financiën & Control (BFC), Strategie & Bestuur (BSB) en Interne Dienstverlening (BID).  

De uitvoering van stafzaken is op centraal niveau georganiseerd in drie bureaus: BFC, BSB en 

BID. BFC bevat de bedrijfsvoeringsfuncties financiën & control en juridische zaken. BSB bevat de 

bedrijfsvoeringsfuncties strategie/public affairs, bestuurszaken en communicatie. BID bevat de 

bedrijfsvoeringsfuncties HRM, informatiebeheer en facilitaire zaken/huisvesting. De ambtelijke 

capaciteit voor deze bureaus is tezamen 29,6 fte. Het aantal fte stafzaken in de begroting 2023 is 

gelijk gebleven ten opzichte van de begroting 2022. De salarissen van de medewerkers komen 

voor 20% ten laste van de inwonerbijdrage EV en voor 80% ten laste van de BDU verkeer en 

vervoer. Zie voor een verdere toelichting op deze verdeelsleutels hoofdstuk 3.2 Overhead.  

 

Van de inwonerbijdrage voor EV van € 2,82 (prijspeil 2023) wordt conform de afspraken 

(Kadernota MRDH begroting 202) maximaal € 1,15 (prijspeil 2023) ingezet voor apparaatslasten.  

 
Voor de salarislasten volgt de MRDH de bedrijfseigen cao, die weer de rechtspositie van de 

gemeente Rotterdam en de cao gemeenten volgt. In november 2021 hebben werkgevers en 

vakbonden een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. Het 

akkoord geldt voor 24 maanden. De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 

april 2022 met 2,4%. Voor het jaar 2023 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 1,9%. 

Dit percentage sluit aan met de macro economische verkenning 2022 (MEV 2022) van september 

2021 van het Centraal Planbureau. 

 
De begrote personele formatie en de daaraan verbonden salariskosten (inclusief sociale lasten) 

zijn als volgt te specificeren: 
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Onderdeel fte's 2022  fte's 2023 
Begroting 2023 

(euro’s) 

Secretaris-algemeen directeur 1,0 1,0  205.552 

Bureau Financiën & Control 9,1 9,1  989.730 

Bureau Strategie & Bestuur 15,0 15,0  1.532.257 

Bureau Interne Dienstverlening 5,5 5,5  407.140 

Afdeling Verkeer 25,0 25,0  2.559.219 

Afdeling Openbaar Vervoer 24,0 24,0  2.429.656 

Economisch Vestigingsklimaat 10,0 10,0  1.219.364 

Totalen 89,6 89,6  9.342.919 

* De MRDH begroot op formatie en werkgeverslasten  

 

In combinatie met de materiële apparaatslasten en de uitgangspunten voor de bepaling en de 

verdeling van de overhead (zie hoofdstuk 3.2) levert dit de volgende kostenverdeling op van de 

personele en materiële apparaatslasten: 

 

 
 

De materiële apparaatslasten betreffen de materiële budgetten voor HRM (o.a. HRM 

ondersteuning en advies, opleidingen), financiën (o.a. accountantskosten), facilitair (o.a. huur en 

servicekosten en afschrijvingskosten huisvesting), ICT/DIV (o.a. licenties document management 

systeem), communicatie (o.a. kosten website), bestuurszaken (o.a. vergaderkosten, 

bekendmakingen besluiten) en juridische zaken (o.a. juridisch advies, bezwaar en beroepskosten). 
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Hoofdstuk 5 Financiële begroting 

 

5.1 Overzicht baten en lasten  

In het hierna opgenomen overzicht zijn de baten en lasten per programma verantwoord. 

 
* Inclusief voorstel resultaatbestemming 
 

Voor een toelichting op de fluctuaties in de baten en lasten per jaar wordt verwezen naar hoofdstuk 

2, waar de genoemde programma’s inhoudelijk worden beschreven. De baten en lasten van de 

treasuryfunctie worden inhoudelijk toegelicht in hoofdstuk 4.1 (Financiering). Lasten en dekking 

van de Overhead worden inhoudelijk toegelicht in hoofdstuk 3.2. De gespecificeerde onttrekking en 

toevoeging aan reserves is opgenomen in hoofdstuk 6 Staat van reserves en fondsen 2021-2026.  

 

Per taakveld is de begroting als volgt te rubriceren: 

 
* Inclusief voorstel resultaatbestemming 

Programmabegroting 2023 Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

(euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten per programma

1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 538.127.670 460.832.597 422.738.887 419.590.361 433.358.804 436.772.056

2. Infrastructuur verkeer en openbaar Vervoer 67.155.516 181.874.628 140.976.359 140.753.425 135.807.522 105.606.217

3. Economisch Vestigingsklimaat 4.044.044 5.677.382 5.892.010 5.892.010 5.434.988 5.392.010

Overhead 6.273.618 6.695.364 6.908.379 6.908.379 6.908.379 6.908.379

Onvoorzien 0 0 0 0 0 0

Totaal 615.600.848 655.079.971 576.515.635 573.144.174 581.509.692 554.678.662

Baten per programma

1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 539.254.393 461.832.597 422.738.887 419.590.361 435.559.309 441.491.942

2. Infrastructuur verkeer en openbaar Vervoer 67.155.516 181.874.628 140.976.359 140.753.425 135.807.522 105.606.217

3. Economisch Vestigingsklimaat 5.218.901 5.266.965 5.392.010 5.392.010 5.392.010 5.392.010

Dekking overhead uit BDU en Inwonerbijdrage EV 6.273.618 6.695.364 6.908.379 6.908.379 6.908.379 6.908.379

Totaal 617.902.428 655.669.554 576.015.635 572.644.174 583.667.219 559.398.548

Saldo van baten en lasten 2.301.580 589.583 -500.000 -500.000 2.157.527 4.719.886

Onttrekking aan reserves 285.000 410.417 500.000 500.000 42.978 0

Toevoeging aan reserves* -2.586.580 -1.000.000 0 0 -2.200.505 -4.719.886

Resultaat 0 0 0 0 0 0

Begroting 2023 per taakveld Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

(euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten per taakveld

2.1 Verkeer en vervoer 38.474.084 115.078.517 94.140.487 103.809.331 98.260.322 67.638.898

2.5 Openbaar vervoer 555.230.163 516.851.019 458.985.674 445.714.880 459.849.184 463.425.844

0.5 Treasury 11.578.939 10.777.690 10.589.085 10.819.575 11.056.819 11.313.531

3.1 Economische ontwikkeling 4.044.044 5.677.382 5.892.010 5.892.010 5.434.988 5.392.010

0.4 Overhead 6.273.618 6.695.364 6.908.379 6.908.379 6.908.379 6.908.379

Totaal 615.600.847 655.079.971 576.515.635 573.144.174 581.509.692 554.678.662

Baten per taakveld

2.1 Verkeer en vervoer 38.474.084 115.078.517 94.140.487 103.809.331 98.260.322 67.638.898

2.5 Openbaar vervoer 548.795.456 510.165.027 451.184.279 437.506.815 453.523.405 459.366.374

0.5 Treasury 19.140.369 18.463.682 18.390.480 19.027.640 19.583.103 20.092.888

3.1 Economische ontwikkeling 5.218.901 5.266.965 5.392.010 5.392.010 5.392.010 5.392.010

Dekking overhead uit BDU en Inwonerbijdrage EV 6.273.618 6.695.364 6.908.379 6.908.379 6.908.379 6.908.379

Totaal 617.902.427 655.669.554 576.015.635 572.644.174 583.667.219 559.398.548

Saldo van baten en lasten 2.301.580 589.583 -500.000 -500.000 2.157.527 4.719.886

Onttrekking aan reserves 285.000 410.417 500.000 500.000 42.978 0

Toevoeging aan reserves* -2.586.580 -1.000.000 0 0 -2.200.505 -4.719.886

Resultaat 0 0 0 0 0 0
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5.2 Overzicht incidentele baten en lasten 

 
Inzicht in de incidentele baten en lasten is nodig om in beeld te brengen of de begroting materieel 

in evenwicht is, dat wil zeggen dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De 

incidentele baten en lasten tellen niet mee voor het materieel in evenwicht zijn van de begroting.  

Onder incidentele baten en lasten worden onder andere de volgende posten verstaan: 

• Stortingen in en onttrekkingen aan reserves; 

• Bijzondere ontvangen en verstrekte subsidies en (specifieke) uitkeringen.  

 

Verdere kaders zijn opgenomen in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van 30 

augustus 2018 van de commissie BBV en de Handreiking 2021 - verduidelijking structurele en 

incidentele baten en lasten van de toezichthoudende provincies, waaronder de provincie Zuid-

Holland.  

De grootste geldstroom, de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) betreft in principe een 

structurele geldstroom en daarmee een structurele baat. De projectkosten die met deze baten 

worden gedekt zijn daarmee ook structurele lasten. Wel kunnen er incidenteel middelen aan de 

BDU worden toegevoegd voor specifieke projecten. De hiermee samenhangende lasten en baten 

dienen dan wel als incidenteel aangemerkt te worden. Dat geldt ook voor de projecten, die uit 

Europese subsidiefondsen worden bekostigd. Ook de Inwonerbijdrage Economisch 

Vestigingsklimaat en de daaraan gerelateerde uitgaven worden als structureel aangemerkt. 

 

In de hiernavolgende tabel zijn voor de programma’s en het onderdeel Overhead de incidentele 

lasten en baten weergegeven:  

 

  
* ExcIusief voorstel resultaatbestemming 

 
Toelichting incidentele baten en lasten 

 

Exploitatie verkeer en openbaar vervoer  

Incidentele lasten betreffen de toevoegingen aan de risicoreserve financieringen en voor het jaar  

2021 aanvullend € 128.344.000 vanwege de Regeling specifieke uitkering 

beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021 (tevens incidentele baat 2021). 

 

Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 

Voor een aantal projecten ontvangt de MRDH incidentele bijdragen van Rijk, provincie en 

gemeenten en overige partijen. Deze zijn als volgt te specificeren: 

Incidentele baten en lasten Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

(euro's) jaarrekening 2021* 2022 2023 2024 2025 2026

Incidentele lasten per programma

1. Exploitatie verkeer en openbaar Vervoer 129.470.723 1.000.000 0 0 2.200.505 4.719.886

2. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 16.462.558 12.981.538 8.744.628 7.000.000 10.000.000 10.000.000

3. Economisch Vestigingsklimaat 285.000 410.417 500.000 500.000 42.978 0

Overhead 0 0 0 0 0 0

Totaal 146.218.281 14.391.955 9.244.628 7.500.000 12.243.483 14.719.886

Baten per programma

1. Exploitatie verkeer en openbaar Vervoer 128.344.000 0 0 0 0 0

2. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 16.462.558 12.981.538 8.744.628 7.000.000 10.000.000 10.000.000

3. Economisch Vestigingsklimaat 285.000 410.417 500.000 500.000 42.978 0

Overhead 81.316 0 0 0 0 0

Totaal 145.172.874 13.391.955 9.244.628 7.500.000 10.042.978 10.000.000

Saldo van incidentele baten en lasten 1.045.407 1.000.000 0 0 2.200.505 4.719.886
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Economisch Vestigingsklimaat 

Met ingang van het begrotingsjaar 2022 dienen op basis van de Handreiking 2021 van de 

toezichthoudende provincies de mutaties in alle reserves als incidentele baten en lasten te worden 

verantwoord. Dat betreft hier de onttrekkingen aan de Egalisatiereserve economisch 

vestigingsklimaat ter dekking van de subsidie aan YES!Delft (lasten en baten). 

 

De commissie BBV adviseert in haar Notitie structurele en incidentele baten en lasten van 30 

augustus 2018 het structureel begrotingssaldo te presenteren conform een voorgeschreven 

format. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenbegroting structureel in 

evenwicht zijn:  

 

  
  

Uit het overzicht blijkt geen negatief saldo, en dat betekent dat de begroting structureel in 

evenwicht is.   

 

5.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 

 

Inleiding 

De begroting 2023 is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording (BBV) 

provincies en gemeenten. 

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair en overeenkomstig de in de Financiële verordening 

opgenomen percentages berekend.  

De geraamde baten en lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, 

ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het jaar hebben geleid. Rijksbijdragen zijn geraamd 

volgens het principe van Single Information Single Audit op basis van het baten- en lastenstelsel. 

Projecten gefinancierd met incidentele bijdragen Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

(euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Incidentele baten

Maatregelen Grote Kruising/Algera (onderdeel KTA Move 2020-2022) 4.132.231

Veilig Slim en Duurzaam 3.179.000

Afspraken werkgeversaanpak ihkv Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 1.000.000

pilot Maas 413.000

Fietssnelroutes 768.000

Digitalisering overheden 562.000

Spuk verkeersveiligheidsmaatregelen 5.412.728

KTA Move 2021 1.265.848

Zuid-Holland bereikbaar expl 2022 2.450.000

Fietsstimulering 2021 61.989

Onderwijsaanpak 2021 82.685

Opgave Fiets 75.000

Inzet tour de Force 250.000

Oeververbinding Regio Rotterdam 3.078.000

Studie Voorne-Putten 75.000 102.000

Studie en innovatie CID Binckhorst 378.000

Zoetermeer ontwikkeling Entreegebied 2.255.372 1.744.628

No regret Den Haag 2.900.000 7.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000

Zero Emissie Stadslogistiek 41.322

Fietenetwerkplannen Zuidwest 41.322

Totaal 15.541.959 12.981.538 8.744.628 7.000.000 10.000.000 10.000.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

(euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Saldo baten en lasten 2.301.580 589.583 -500.000 -500.000 2.157.527 4.719.886

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -2.301.580 -589.583 500.000 500.000 -2.157.527 -4.719.886

Begrotingssaldo na bestemming 0 0 0 0 0 0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 1.045.407 1.000.000 0 0 2.200.505 4.719.886

Structureel begrotingssaldo 1.045.407 1.000.000 0 0 2.200.505 4.719.886
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Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid 

 

Financiering OV-bedrijven 

Eind 2016 heeft de MRDH besloten om de financiering van activa en nieuwe investeringen 

betreffende railvoertuigen en -infrastructuur van HTM en de RET over te nemen van respectievelijk 

gemeenten Den Haag en Rotterdam, voor zover de daarmee samenhangende kapitaallasten door 

haar via de railconcessie worden vergoed. Daartoe zijn vanaf 2016 de bestaande leningen en 

borgstellingen overgenomen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Hierdoor blijven, na de 

opbouw van de hiervoor benodigde risicoreserve, structureel extra middelen beschikbaar voor de 

verkeer- en vervoeropgave in onze regio.   

 

Daarnaast heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 21 december 2017 de Verordening 

bussenleningen ingesteld. De belangrijkste overweging voor het instellen van deze verordening is 

het faciliteren van adequate en goedkopere financieringsmogelijkheden voor vervoerbedrijven ten 

behoeve van de gewenste transitie naar zero emissie busvervoer.  

 

De hieruit voortvloeiende financiële gevolgen worden nader toegelicht in hoofdstuk 4.1 

(Financiering) en de daaraan verbonden risico’s in hoofdstuk 4.3 (Weerstandsvermogen en 

risico’s). 

 

Overbesteding 

De kaders voor een tijdelijk tekort op de BDU-middelen voor verkeer en vervoer zijn conform de 

wettelijke vereisten. Concreet betekent dit dat overbestedingstekorten zijn gelimiteerd op een 

maximale periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren. De voorliggende begroting 2023 laat 

geen overbestedingstekorten zien. Deze voldoet daarmee aan het hiervoor genoemde kader. Een 

verdere toelichting op de overbesteding is opgenomen in de hoofdstukken 4.1 (Financiering) en 

4.3 (Weerstandsvermogen en risico’s). 

 
Geprognosticeerde balanscijfers   

 

Voorlopige 

ACTIVA jaarrekening 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

2021

Vaste activa (art. 33)

Materiële vaste activa (art. 35) 1.006.635 1.098.676 882.016 665.357 456.198 254.538

Investeringen met economisch nut 1.006.635 1.098.676 882.016 665.357 456.198 254.538

Financiële vaste activa (art. 36) 1.054.926.103 1.049.723.195 1.130.388.132 1.219.825.208 1.253.431.789 1.303.005.931

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001

Leningen aan deelnemingen en overige langlopende leningen 1.054.925.102 1.049.722.194 1.130.387.131 1.219.824.207 1.253.430.788 1.303.004.930

Totaal vaste activa 1.055.932.738 1.050.821.871 1.131.270.148 1.220.490.565 1.253.887.987 1.303.260.469

Vlottende activa (art. 37)

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (art. 39) 294.250.513 223.227.178 216.868.965 210.998.144 208.940.242 231.656.795

Vorderingen op openbare lichamen 47.685.926 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 245.504.891 173.727.178 167.368.965 161.498.144 159.440.242 182.156.795

Overige vorderingen 1.059.697 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Liquide middelen (art. 40) 49.945 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Banksaldi 49.945 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Overlopende activa (art. 40a) 116.443.244 72.803.570 37.789.846 28.444.922 19.100.000 19.100.000

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 92.406.273 58.203.570 23.189.846 13.844.922 4.500.000 4.500.000

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 

begrotingsjaren komen 24.036.971 14.600.000 14.600.000 14.600.000 14.600.000 14.600.000

Totaal vlottende activa 410.743.702 296.080.748 254.708.811 239.493.066 228.090.242 250.806.795

Totaal activa 1.466.676.440 1.346.902.619 1.385.978.959 1.459.983.631 1.481.978.229 1.554.067.265
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EMU-saldo  

 

 
 

Het negatieve begrote EMU-saldo voor 2022 betekent dat het totaal aan uitgaven, inclusief 

uitgaven aan investeringen, hoger is dan het totaal aan inkomsten. Vooralsnog is er geen sanctie 

op overschrijding van het EMU-saldo bij begroting. 

 

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen 

Het BBV schrijft voor dat inzage wordt gegeven in jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen van vergelijkbaar volume, waarvoor geen voorziening is getroffen. De verschuldigde 

bedragen wegens vakantietoeslag, eindejaars- en levensloopuitkeringen worden sinds de 

verplichte invoering van het Individueel Keuzebudget vanaf 2017 geheel toegerekend aan het 

begrotingsjaar, waarin zij zijn verschuldigd. In de begroting 2023 zijn geen bedragen opgenomen 

en/of gereserveerd voor niet opgenomen vakantie- en verlofrechten. 

Ten tijde van het opmaken van deze begroting 2023 waren er geen afspraken en/of regelingen 

bekend, die leiden tot ontslag- en/of afvloeiingsuitkeringen in 2023. 

De MRDH is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

(ABP). Er zijn geen aanvullende pensioenverplichtingen anders dan door hogere premies. 

 
Investeringen 
Voor een overzicht van de waardering en het onderhoud van de aanwezige en nieuw te investeren 

materiële vaste activa wordt verwezen naar hoofdstuk 4.4 (Onderhoud kapitaalgoederen). 

 

 

Voorlopige 

PASSIVA jaarrekening 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

2021

Vaste passiva (art. 41)

Eigen vermogen (art. 42/43) 32.507.907 33.097.490 32.597.490 32.097.490 34.255.017 38.974.903

Algemene reserve 100.000 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserves 30.948.050 33.097.490 32.597.490 32.097.490 34.255.017 38.974.903

Gerealiseerde resultaat 1.459.857 0 0 0 0 0

Vaste schulden met een rentetypische

looptijd van één jaar of langer (art. 46) 1.054.909.811 1.049.722.194 1.130.387.131 1.219.824.207 1.253.430.788 1.303.004.930

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 1.054.909.811 1.049.722.194 1.130.387.131 1.219.824.207 1.253.430.788 1.303.004.930

Totaal vaste passiva 1.087.417.718 1.082.819.684 1.162.984.621 1.251.921.697 1.287.685.805 1.341.979.832

Vlottende passiva (art. 47)

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (art. 48) 24.155.058 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

Overige schulden 24.155.058 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

Overlopende passiva (art. 49) 355.103.664 240.082.935 198.994.339 184.061.933 170.292.424 188.087.433

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 

betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten

gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 136.770.967 93.685.481 58.955.097 49.893.513 38.181.906 33.260.362

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten 

van volgende begrotingsjaren 215.175.167 143.397.454 137.039.241 131.168.420 129.110.518 151.827.071

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen 3.157.530 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Totaal vlottende passiva 379.258.722 264.082.935 222.994.339 208.061.933 194.292.424 212.087.433

Totaal passiva 1.466.676.440 1.346.902.619 1.385.978.959 1.459.983.631 1.481.978.229 1.554.067.265

Voorlopige Raming Begroting Begroting Begroting Begroting

EMU saldo (euro's) jaarrekening 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 2.301.580 589.583 -500.000 -500.000 2.157.527 4.719.886

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 439.348 196.959 216.659 216.659 209.159 209.159

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 0 -289.000 0 0 0 0

Berekend EMU-saldo 2.740.928 497.542 -283.341 -283.341 2.366.686 4.929.045
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Financiering 

Voor een uitvoerige toelichting op dit item wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1 (Financiering). 

 

Reserves 

Het verloop van de reserves in de periode 2021 t/m 2026 is opgenomen in hoofdstuk 6 Staat van 

reserves en fondsen. 
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Hoofdstuk 6 Staat van reserves en fondsen 2021-2026  
 

 
* Inclusief voorstel resultaatbestemming 

 
  

Voorlopige Raming Raming Raming Raming Raming Raming

 Omschrijving jaarrekening toevoeging onttrekking  saldo toevoeging onttrekking  saldo 

2021 * 2022 2022 31-12-2022 2023 2023 31-12-2023

Reserves

Reserve weerstandsvermogen EV 100.000 0 100.000 0 0 0 0

Egalisatiereserve EV 3.948.050 1.559.857 410.417 5.097.490 0 500.000 4.597.490

Reserve interne kwaliteitsverhoging

Risicoreserve financieringen 27.000.000 1.000.000 0 28.000.000 0 0 28.000.000

0

Subtotaal reserves 31.048.050 2.559.857 510.417 33.097.490 0 500.000 32.597.490

0

Fondsen 0

BDU 215.175.167 552.806.415 624.584.128 143.397.454 538.478.413 544.836.627 137.039.241

Mobiliteitsfonds 0

Subtotaal fondsen 215.175.167 552.806.415 624.584.128 143.397.454 538.478.413 544.836.627 137.039.241

TOTAAL-GENERAAL 246.223.217 555.366.272 625.094.545 176.494.944 538.478.413 545.336.627 169.636.731

Raming Raming Raming Raming Raming Raming Raming Raming Raming

 Omschrijving toevoeging onttrekking  saldo toevoeging onttrekking  saldo toevoeging onttrekking  saldo 

2024 2024 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026

Reserves

Reserve weerstandsvermogen EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egalisatiereserve EV 0 500.000 4.097.490 0 42.978 4.054.512 0 0 4.054.512

Reserve interne kwaliteitsverhoging

Risicoreserve financieringen 0 0 28.000.000 2.200.505 0 30.200.505 4.719.886 0 34.920.391

0 0 0

Subtotaal reserves 0 500.000 32.097.490 2.200.505 42.978 34.255.017 4.719.886 0 38.974.903

0 0 0

Fondsen 0 0 0

BDU 534.961.185 540.832.006 131.168.420 549.311.305 551.369.207 129.110.518 549.311.305 526.594.752 151.827.071

Mobiliteitsfonds 0 0 0

Subtotaal fondsen 534.961.185 540.832.006 131.168.420 549.311.305 551.369.207 129.110.518 549.311.305 526.594.752 151.827.071

TOTAAL-GENERAAL 534.961.185 541.332.006 163.265.910 551.511.810 551.412.185 163.365.535 554.031.191 526.594.752 190.801.974
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Toelichting staat van reserves en fondsen 

 

Reserve weerstandsvermogen EV 

Zie de toelichting in hoofdstuk 4.3. 

 

Egalisatiereserve EV 

Deze reserve bevat voornamelijk de nog niet financieel afgewikkelde bijdragen aan gemeenten op 

grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH. Zie voor een 

toelichting op de onttrekkingen hoofdstuk 2.3.2 (Wat gaat het kosten programma Economisch 

Vestigingsklimaat). 

 

Risicoreserve financieringen 

Voor meer informatie over de wijze waarop deze reserve wordt opgebouwd, alsmede het geraamde 

verloop daarvan wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s (hoofdstuk 

4.3). 

 

Fonds BDU 

Jaarlijks ontvangt de MRDH een rijksbijdrage in het kader van de wet Brede Doeluitkering verkeer 

en vervoer (BDU). Deze toevoegingen aan het fonds zijn opgenomen in hoofdstuk 3.1. De 

onttrekkingen betreffen de BDU-bijdragen aan de exploitatie in de programma’s Exploitatie- en 

Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer zoals opgenomen in 2.1.2 (Wat gaat het kosten 

programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer) en 2.2.2 (Wat gaat het kosten programma 

Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer). Daarnaast vindt er jaarlijks een onttrekking plaats ter 

dekking van de overhead gerelateerd aan verkeer en vervoer (hoofdstuk 3.2).  
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Hoofdstuk 7 Inwonerbijdragen 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. In onderstaande tabel zijn de bijdragen per gemeente opgenomen:  

 

Gemeente 
Aantal inwoners  

1 januari 2022 (*) 

Bijdrage per 

inwoner 

Totaal 

inwonerbijdrage  

2023 

Albrandswaard                    25.929  2,82 73.120 

Barendrecht                    48.723  2,82 137.399 

Brielle **                   17.714  2,82 49.953 

Capelle aan den IJssel                    67.186  2,82 189.465 

Delft                  104.533  2,82 294.783 

Den Haag                  553.039  2,82 1.559.570 

Hellevoetsluis **                   40.570  2,82 114.407 

Krimpen aan den IJssel                    29.416  2,82 82.953 

Lansingerland                    64.118  2,82 180.813 

Leidschendam-Voorburg                   76.648  2,82 216.147 

Maassluis                    34.148  2,82 96.297 

Midden-Delfland                    19.480  2,82 54.934 

Nissewaard                   86.340  2,82 243.479 

Pijnacker-Nootdorp                   56.551  2,82 159.474 

Ridderkerk                    47.105  2,82 132.836 

Rijswijk                    56.954  2,82 160.610 

Rotterdam                  655.473  2,82 1.848.434 

Schiedam                   79.777  2,82 224.971 

Vlaardingen                    74.159  2,82 209.128 

Wassenaar                    27.105  2,82 76.436 

Westland                  112.487  2,82 317.213 

Westvoorne **                   14.958  2,82 42.182 

Zoetermeer                  125.754  2,82 354.626 

Totaal              2.418.167    6.819.230 

(*) bron: CBS StatLine info van 14-3-2022. 

(**) 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. 

 

De inwonerbijdrage stijgt ten opzichte van de Begroting 2022 met € 0,05 (Kadernota MRDH 

begroting 2023) naar € 2,82 per inwoner. De inwonerbijdrage EV bedraagt in 2023 € 6,8 miljoen en 

wordt voor € 5,35 miljoen verantwoord als baten ter dekking van de lasten binnen het programma 

Economisch Vestigingsklimaat (Wat mag het kosten? hoofdstuk 2.3.2). Daarnaast wordt ter dekking 

van de kosten van overhead gerelateerd aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat 

(hoofdstuk 3.2) € 1,45 miljoen ingezet.  
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Hoofdstuk 8 Besluit 
 

De begroting 2023 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen, de in de 

programma’s opgenomen budgetten vast te stellen op subtotalen en kennis te nemen van de 

meerjarenbegroting 2024-2026; 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag van 8 juli 2022 

 

 

de secretaris,                                        de voorzitter, 

 

 

 

 

Christel Mourik      Jan van Zanen 
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Bijlage 1 Indicatoren 

 

In het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV) is bij ministeriële regeling 

een set van verplichte beleidsindicatoren vastgesteld. De insteek van deze set is dat de hiervoor 

benodigde informatie met een zo gering mogelijke inspanning beschikbaar is (via de website 

Waarstaatjegemeente.nl). Met ingang van 29 december 2018 is in de ministeriële regeling een 

aantal indicatoren komen te vervallen, waaronder de indicatoren voor het taakveld Verkeer en 

Vervoer. Voor het taakveld Economie maken de volgende indicatoren onderdeel uit van de regeling: 

‘Functiemenging’ en ‘Vestigingen (van bedrijven)’. Voor deze begroting wordt ervan uitgegaan dat 

de deelnemende gemeenten zelf verantwoording afleggen over de indicatoren voor het taakveld 

Economie, omdat dit geen wettelijke taak betreft van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In 

deze begroting worden wel de verplichte indicatoren met betrekking tot bestuur/bedrijfsvoering 

opgenomen. Zie hiervoor onderstaande tabel. 

 

# Taakveld Indicator Periode Waarde B2023 Waarde B2022 

1 0. Bestuur en 

ondersteuning 

Formatie 2022 per 1000 

inwoners 

0,037 fte per 

1000 inwoners 

0,037 fte per 1000 

inwoners 

2 0. Bestuur en 

ondersteuning 

Bezetting 1 januari 2022 per 

1000 inwoners 

0,035 fte per 

1000 inwoners 

0,036 fte per 1000 

inwoners 

3 0. Bestuur en 

ondersteuning 

Apparaatskosten 2023 € 5,15 per 

inwoner 

€ 5,02 per inwoner 

4 0. Bestuur en 

ondersteuning 

Externe inhuur 2021  6,34% van de 

totale loonsom 

7,48% van de totale 

loonsom 

5 0. Bestuur en 

ondersteuning 

Overhead 2021 1,20% van de 

totale 

lastenbegroting 

1,14% van de totale 

lastenbegroting 

 

Ad 1) In de begroting 2023 bedraagt de formatie 89,6 fte. Het aantal inwoners van de 

metropoolregio Rotterdam Den Haag bedraagt per 31 december 2021  2.418.167 (zie hoofdstuk 7).  

   

Ad 2) De bezetting per 1 januari 2022 bedraagt 84,2 fte. Het betreft in alle gevallen de medewerkers 

met een aanstelling bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en betreft niet de externe inhuur. 

Deze inhuur wordt verantwoord binnen de indicator Externe inhuur. Het aantal inwoners van de 

metropoolregio Rotterdam Den Haag bedraagt per 31 december 2021 2.418.167 (zie hoofdstuk 7).  

 

Ad 3) De totale begrote apparaatskosten bedragen in 2023 € 12.461.919 (zie hoofdstuk 4.5). Het 

aantal inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag bedraagt per 31 december 2021  

2.418.167 (zie hoofdstuk 7).  

   

Ad 4) de totale loonsom bedroeg in 2021 € 8.636.596. De externe inhuur bedroeg in 2021 

€  547.130. Voor 15% betreft deze inhuur medewerkers van de aangesloten gemeenten.  

 

Ad 5) In de Begroting 2023 bedraagt de overhead € 6.908.379 (zie 3.2 Overhead). De totale lasten 

bedragen € 576.515.635 (zie hoofdstuk 1). De indicator is voornamelijk afhankelijk van de totale 

lasten van de begroting. Die kan vanwege de realisatie van grote infrastructurele projecten 

schommelen. De kosten van overhead volgen de verwachte materiële en personele 

prijsontwikkeling.  
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Bijlage 2 Detail projecten en programma’s meerjarenbeeld BDU  
(bedragen x € 1.000.000) 

 

 
 

 

 

   

 

Projectnaam

MRDH 

bijdrage Fase 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 na 2040

Systeemsprong Sneltramtraject 14 Realisatie 3     

Hoekse Lijn Rotterdam 410 Realisatie 4     

A16 65 Realisatie 9     9    9    9    

Lijn 19 54 Realisatie 5     4    

KTA 2020-2023 30 Realisatie 4     4    7    10   

AVLM 15 Realisatie 4     4    3    2    

MFR - Westland Rotterdam 21 Realisatie 8     6    6    

R-Net: Upgrade 6 buslijnen 6 Realisatie 3     2    1    

Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio 130 Realisatie 33   17   28   23   14   

Aanpassing Schiedam ivm 4-sporigheid 7 Realisatie 3     3    -     1    

Hart van Zuid 12 Realisatie 1     

Beatrixlaan fase 1 9 Uitwerking 4     4    1    

kruising Erasmusweg-Lozerlaan 22 Uitwerking 6     6    6    4    

Busstation Nissewaard 8 Uitwerking 2     4    2    

Metrostation Nissewaard 8 Uitwerking 4     4    

Doorstroming OV 8 Uitwerking 3     4    1    

R-net Ridderkerk-Rotterdam (HOV Ridderkerk) 7 Uitwerking 2     3    1    1    

Ketenmobiliteit (Transitieprogramma) 9 Uitwerking 2    1    1    1    1    1      1    1    

Programma kleine projecten 540 Uitwerking 10   20   30   30   30   30     30   30   30   30    30    30    30    30    30   30   30   30   

Move- CID Binckhorst no regret - Rijksbijdrage 41 Uitwerking 3     7 7 10   10   4    

Move - CID Binckhorst no regret - Eigen bijdrage 41 Uitwerking 3     7 7 10   10   4    

Move - Binckhorst 50 Uitwerking 2    12   12   12    12    

Move - Oeververbinding 95 Uitwerking 14   30   30   21    -      

Move - Algera 21 Uitwerking 3    5    5      5    3    

Move - gebiedsuitwerking Westland: Uitwerking

MFR Westland - Honselersdijk - Den Haag 14 Uitwerking 3    4    4    3    

MFR Westland - Monster - Den Haag 19 Uitwerking 4    5    5    5    

MFR Westland - Midden Delfland - Delft 12 Uitwerking 3    3    3    3    

Greenport 3.0 5 Uitwerking 1    1    1    2    

Move - gebiedsuitwerking Voorne Putten 7 Uitwerking 3    4      

Move - gebiedsuitwerking (nog in te vullen) 23 Uitwerking 6    6      6    5    

Nieuw Reijerwaard 5 Uitwerking 2     2    1    

Movv Metronet 100 Uitwerking 1     1    1    10   20   20   10     10   10   17   

Movv RandstadRail (Leyenburgcorridor) 90 Uitwerking 1     1    10     10   22   23   23    

MFR Rotterdam- Zoetermeer 16 Uitwerking 3     6    4    2    

MFR Delft - Rotterdam Alexander 20 Uitwerking 5     5    5    5    

MFR Den Haag - Pijnacker 6 Uitwerking 5     1    
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Projectnaam

MRDH 

bijdrage Fase 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 na 2040

MFR Den Haag - Pijnacker Plan

Movv Leizo Plan

P+R Kralingse Zoom en Meijersplein Verkenning

HOV Ridderkerk fase 2 Verkenning

MFR route Dordrecht -Rotterdam Verkenning

Beatrixlaan fase 2 Verkenning

Aanpassing Schiedam ivm 4-sporigheid Verkenning

Move - Binckhorst  - aanvullend Verkenning

Move - Oeververbinding  - aanvullend Verkenning

Movv Knooppunten Laan van NOI en Schiedam Verkenning

Oude lijn Verkenning

Movv ZoRo Pre-verkenning

Metropolitane fietsroutes - fase 3 Pre-verkenning

Metropolitane fietsroutes - complexe schakels Pre-verkenning

Mobiliteitstransitie (oa. P+R) Pre-verkenning

Movv innovatie spoorbeveiliging samenloopdeel Pre-verkenning

HOV-verkenning Den Haag-Naaldwijk-Maassluis-Delft-Rotterdam Pre-verkenning

Plan toekomstvast tramnet Rotterdam Pre-verkenning

Move - gebiedsuitwerking boven de 80 Pre-verkenning

Dak metrostation Nissewaard Pre-verkenning

Movv Koningscorridor west (excl Binckhorst) Pre-verkenning

Movv Koningscorridor oost (CS - Madurodam) Pre-verkenning

Movv Koningscorridor Oost (Telderstracé) Pre-verkenning

National Toekomstbeeld Fiets Pre-verkenning

Knooppunt Beurs Pre-verkenning

2e tranche knooppunten  MoVe en MOVV  Pre-verkenning

Stationslocaties/revitalisering (metro)stations Pre-verkenning

Projecten nav nieuwe strategische agenda Pre-verkenning

Nieuwe nationale en regionale programma’s Pre-verkenning
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Bijlage 3  

Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2023  
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1. Inleiding, achtergronden en kaders 
 

1.1 Inleiding 

De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voert de verkeer- en 

vervoerstaken binnen de Metropoolregio uit, waaronder het ontwikkelen van beleid en het realiseren 

en subsidiëren van investeringsmaatregelen binnen de programma’s Exploitatie verkeer en 

openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. 

 

Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) is de concrete uitwerking van de 

Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, gericht op het programma Infrastructuur verkeer en openbaar 

vervoer. De begroting is op basis van de voortgang van werkzaamheden, de bijlagen van het IPVa 

blijven gestoeld op beschikkingen, betalingen en het te verwachten kasritme. Hiermee beogen we 

duidelijkheid te verschaffen aan subsidie-aanvragers of er al een voorschot is aangevraagd en wat 

de omvang is van de resterende financiële verplichting. 

Het IPVa beschrijft waar we de beschikbare investeringsruimte aan besteden: in de vorm van te 

verlenen subsidies, bijdragen en te verstrekken opdrachten. Hiervoor zijn met name de 23 

gemeenten en de provincie Zuid-Holland geconsulteerd. 

 

Tegelijkertijd is in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

(BO-MIRT) door het Rijk en de regiopartners afgesproken om in te zetten op het 

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag voor zowel de korte termijn als voor de middellange 

termijn. Hoofdstuk 3 geeft daar een korte beschrijving van. Het programma voor de Korte Termijn 

Aanpak tot en met 2023 valt onder de hoede van de Programmaraad MoVe (Mobiliteit en 

Verstedelijking). Het Rijk stelt budget beschikbaar wanneer het een prioriteit is uit het 

regeerakkoord, of als het gaat om potentiële opgaven uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA), 

onder voorwaarde dat de regio bereid is tot cofinanciering. Om programma’s en projecten in 

aanmerking te laten komen voor Rijksbijdragen, zal de regio dus ook zelf budgetten beschikbaar 

moeten stellen. 

 

Hoofdstuk 4 is gericht op openbaar vervoer (OV). Naast specifieke programma’s is een fasering van 

onderwerpen opgenomen, van verkenning tot en met de realisatiefase. Daar waar verkenningen 

soms zijn ondergebracht in verschillende programma’s, en de besluitvorming over het vaststellen 

van een fase nog niet afgerond is, is gekozen voor een zo logisch mogelijke rubricering ten bate 

van de leesbaarheid. 

 

Hoofdstuk 5 omvat programma’s en projecten op het gebied van auto, fiets, AVLM, 

verkeersveiligheid en ITS. 

 

Hoofstuk 6 geeft het beeld van grote of bijzondere projecten die in 2021 en 2022 zijn opgeleverd en 

in gebruik genomen. 

 

De kleine projecten zijn opgenomen in de bijlagen, zodat het IPVa compact en leesbaar blijft.  
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1.2 Werkgebied van de Vervoersautoriteit 

De geografische grenzen en gemeenten zijn op onderstaand kaartje aangegeven. De 

gemeenteraden van Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle hebben in december 2020 het 

herindelingsontwerp vastgesteld. Daarmee is de fusie van deze gemeenten per 1 januari 2023 

realiteit. De nieuwe gemeente krijgt de naam Voorne aan Zee. Na de fusie omvat het werkgebied 

van de MRDH nog 21 gemeenten. 
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1.3 Van beleid naar uitvoering 

In de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 (UAB) is het centrale thema “Versterking 

agglomeratiekracht” uitgewerkt naar ambities qua bereikbaarheid, kansen voor mensen, 

duurzaamheid, kwaliteit van plekken, efficiency en kwaliteit van de netwerken van weg, openbaar 

vervoer en fiets.  

Na de vaststelling van de UAB zijn deze eisen verder geconcretiseerd en worden samen met de 

gemeenten uitgewerkt tot concrete maatregelen. Er zijn programma’s opgesteld voor: 

- OV Ontwikkeling, met een programma in regio Rotterdam en regio Den Haag;  

- Implementatie R-net; 

- Het Transitieprogramma OV en corona gerelateerd aan de effecten van de pandemie; 

- Automated Vehicles Last Mile (AVLM); 

- Korte Termijn Aanpak 2020 – 2022 en 2021-2023; 

- Prioritair Metropolitaan fietsnetwerk; 

- Ketenmobiliteit en knooppunten; 

- Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (INTHR); 

- Regionale Fietsagenda voor Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). 

 

1.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Wat we willen bereiken is dat het IPVa inzicht geeft in de belangrijkste projecten en de relevante 

wijzigingen. We houden het leesbaar door ons in de tekst te beperken tot de hoofdlijnen. In de 

bijlagen worden de investeringen en bestedingen gedetailleerder weergegeven. De 

exploitatiekosten openbaar vervoer, beheer- en onderhoudskosten, jaarlijkse bijdragen aan 

gelieerde partijen en apparaatslasten worden betaald vanuit de BDU-gelden, maar zijn geen 

projectmatige investeringen. Om die reden maken deze geen onderdeel uit van het IPVa.  

 

Naast de UAB, heeft het IPVa een basis in de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 

en de bijbehorende Uitvoeringsregeling. 

 

In het IPVa worden de bedragen voor verkenningen en planstudies van (grote) infrastructurele 

projecten niet altijd, of hooguit indicatief, genoemd. Voor de fasering houden we aan: 

Verkenningen: Er is een probleem geconstateerd, waarbij in een verkenning het nut en de 

noodzaak van mogelijke oplossingen wordt onderzocht. 

Planstudies:  Na een afgeronde verkenning is een potentiële oplossing voorhanden. De 

effecten en kosten zijn indicatief bekend, maar er is geen dekking. De planning 

heeft een bandbreedte van enige jaren en er is nog geen aangewezen 

projectorganisatie. 

Uitwerkingsfase:  Voor het project heeft de MRDH een aanmelding van de wegbeheerder getoetst 

en opgenomen in het IPVa. De planning is tot 1 à 2 jaar nauwkeurig. Het project 

kan eventueel afvallen als blijkt dat er (nog) geen of onvoldoende geld 

beschikbaar is om het project uit te voeren en af te ronden. 

Realisatiefase: Het project is getoetst en (bijna) beschikt in overeenstemming met de 

verordening. De planning en uitvoeringstermijn zijn bekend. 

Vaststelling: Het project is afgerond en de eindafrekening wordt ingediend. De 

Vervoersautoriteit MRDH verzorgt de financiële vaststelling. OV projecten gaan 

daarbij onderdeel uitmaken van een concessie met afspraken en middelen voor 

exploitatie en beheer- en onderhoud.  
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In het onderstaande plaatje is deze volgordelijkheid schematisch aangegeven, met daarbij de 

momenten dat er budget wordt opgenomen in het meerjarenbeeld of in de begroting. 

Voor het opnemen van budget in de begroting is een besluit van het algemeen bestuur vereist. 
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2. Financiële samenvatting 
 
De projecten en de organisatie van de Vervoersautoriteit worden grotendeels bekostigd uit de 

reguliere rijksbijdrage, de zogenaamde Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Om te 

bepalen of er over een looptijd van vier jaar voldoende middelen voorhanden zijn om alle kosten te 

dekken, wordt in de begroting een aanname gedaan voor het programma Kleine projecten op basis 

van de bestedingen in voorgaande jaren. Voor de gehele regio hanteren we voor 2023 een 

subsidieplafond van € 30 miljoen voor het programma Kleine projecten. Kleine projecten kennen 

een subsidiegrens van € 5 miljoen subsidiabele kosten voor OV-projecten en € 10 miljoen 

subsidiabele kosten voor overige projecten. Kleine projecten kunnen uit de gehele range van auto, 

fiets, ketenmobiliteit, verkeersveiligheid en kleine OV-projecten komen. In het budget zijn ook de 

reserveringen begrepen voor verkeerseducatie en investeringen in infrastructuur die door de MRDH 

zelf worden opgedragen. 

 

Binnen de financiële administratie van de MRDH is de bron van diverse geldstromen en fondsen 

vastgelegd, zoals extra bijdragen van het ministerie van IenW in het kader van het MIRT 

(gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking) en nog lopende bijdragen voor programma’s. 

Daarnaast kunnen er ook bijdragen van andere overheden of derden via de MRDH worden ingezet. 

In dit IPVa zal dat alleen zichtbaar zijn wanneer het relevant is voor de programma’s waar budget 

voor wordt gevoteerd. Afgeronde subsidieprogramma’s waar geen subsidie meer uitvloeit, worden 

niet meer vermeld. 

 

Voor het IPVa 2023 gelden de volgende randvoorwaarden: 

- Binnen het jaarlijkse budget voor Kleine projecten is er geen aparte oormerking voor fiets- en 

ketenmobiliteit, educatie, verkeersveiligheid, verkeersmanagement en wegenstructuur en 

openbaar vervoer. 

- Als er ruimte ontstaat binnen enig programma omdat een subsidie niet wordt aangevraagd of 

lager wordt beschikt, dan blijft deze financiële ruimte gedurende de looptijd van het programma 

beschikbaar. 
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3. Integrale programma’s  
 

Een programma is een geheel van samenhangende projecten, dat op een bepaald beleidsterrein 

van het verkeer- en vervoerbeleid uit de UAB betrekking heeft. Een programma wordt opgenomen 

in het IPVa nadat de bestuurscommissie Vervoersautoriteit besloten heeft tot het instellen daarvan.  

Een programma hoeft niet automatisch van een budget te zijn voorzien. Voorwaarden voor het 

instellen van een programmabudget zijn een besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit 

inclusief een dekkingsvoorstel dat past binnen de begroting die door het algemeen bestuur wordt 

vastgesteld. 

 

Er zijn ook diverse samenwerkingsprogramma’s. Een samenwerkingsprogramma is een geheel van 

projecten gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst van de MRDH met meerdere partijen, 

met als doel het realiseren van een bepaalde beleidsdoelstelling passend binnen de UAB. Een 

voorbeeld daarvan is de Korte Termijn Aanpak MoVe 2020-2022 en 2021-2023, een kortlopend 

programma in uitvoering in samenwerking met het ministerie van IenW en de provincie Zuid-

Holland. 

 

In dit hoofdstuk is de indeling aangehouden van integrale programma’s, programma’s voor 

openbaar vervoer, fiets- en ketenmobiliteit, autoverkeer en intelligente transportsystemen/innovatie. 

 

Naast bovenstaande programma’s is er natuurlijk ook het programma Kleine Projecten met 

projecten waarvan de omvang van de subsidie kleiner is dan € 5 miljoen. Deze projecten vallen 

onder fiets- en ketenmobiliteit, verkeersveiligheid, verkeersmanagement en wegenstructuur, of 

openbaar vervoer. Vanwege de relatief beperkte omvang zijn verkeersveiligheidseducatie en de 

ombouw van VRI tot iVRI’s financieel ondergebracht in het programma Kleine projecten. 

 

In de hoofdstukken OV en Verkeer worden de programma’s beschreven die specifiek betrekking 

hebben op OV en Verkeer. 
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Korte Termijn Aanpak Mobiliteit en Verstedelijking 2020-2023 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Planning : Realisatie 2020-2023 

Investering : € 62,2 miljoen, oplopend tot maximaal € 100 miljoen 

Subsidie MRDH : € 20,8 miljoen, oplopend tot maximaal € 30 miljoen 

Rol MRDH : Subsidieverlener en coördinatie tussen gemeenten en MoVe 

 

De Korte Termijn Aanpak Mobiliteit en Verstedelijking (KTA MoVe) is een onderdeel van het 

Gebiedsprogramma ‘Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe)’. De KTA bevat korte-termijn maatregelen 

die een bijdrage leveren aan doelen en opgaven van het gebiedsprogramma. Voor de periode 

2020-2023 is door de Programmaraad MoVe een pakket van circa € 62,2 miljoen samengesteld met 

input van gemeenten en andere regionale partijen. Tussen Rijk, provincie en de MRDH zijn 

afspraken gemaakt over inhoud en bijdragen voor 2020 tot en met 2023. Dit programma vindt u 

terug in de bijlagen als KTA MoVe 2020-2022 en 2021-2023. Van de geoormerkte bijdrage van € 30 

miljoen van de MRDH is reeds € 20,8 miljoen aan projecten geoormerkt. Daarnaast is € 1,76 

miljoen ingezet voor de voorbereidingskosten verkenning Oeververbinding en € 3,5 miljoen voor 

metrostation Spijkenisse Centrum, zodat voor KTA-afspraken vanaf 2023 nog € 3,8 miljoen resteert. 

 

De projecten van de KTA zijn globaal getoetst:  

• bijdrage aan de doelen van het bovengenoemde Gebiedsprogramma en in het bijzonder de 

opgaven van de prioritaire gebieden (Rotterdam, Westland en Voorne-Putten); 

• passend binnen de bestaande beleidskaders van Rijk en regio, waaronder het duurzaam 

versterken van de economie en concurrentiekracht; 

• uitvoerbaarheid: kan het project binnen de termijn gefinancierd en gerealiseerd worden. 

 

De KTA richt zich op korte termijnprojecten van de vijf opgaven binnen MoVe: 

- Westland Greenport 3.0 

- Voorne-Putten en haven Rotterdam 

- Oeververbindingen Rotterdam 

- CID-Binckhorst. 

- Knooppuntenprogramma  

 

Voor Den Haag zijn projecten opgenomen in een pakket met No Regret-maatregelen Binckhorst, er 

zijn afgelopen MIRT (najaar 2021) geen KTA-projecten toegewezen. Daarnaast streven Rijk en 

regio naar versterking van het OV en knooppunten onder de noemer Adaptieve Ontwikkelstrategie 

Metropolitaan OV en Verstedelijking. 
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Central Innovation District-Binckhorst, No Regret-maatregelen 

Doelstelling S.A. : Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties 

Planning : Realisatie 2020-2025 

Investering : € 137,7 miljoen 

Subsidie MRDH : € 41,1 miljoen 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 

In november 2019 is een bestuursovereenkomst ondertekend over de No-Regret maatregelen voor 

het Central Innovation District (CID)-Binckhorst. Het Rijk, de MRDH, gemeente Den Haag, provincie 

Zuid-Holland en Leidschendam-Voorburg hebben zich gecommitteerd aan bijdragen, planning en 

het oprichten van een uitvoeringorganisatie om de No Regret-maatregelen te realiseren. 

 

De lijst met 16 projecten wordt uitgevoerd tussen 2020 en 2025. De financieel omvangrijkste 

projecten zijn de ombouw en aanpassing van spoorviaducten voor een nieuwe HOV-baan, de HOV-

baan zelf tussen de Mercuriusweg en Zonweg, de fietssnelweg Verlengde Velostrada, de fietsroute  

Trekvliettracé, een tijdelijke uitbreiding van de meerlaagse fietsenstalling bij station Laan van NOI, 

Mobility hubs en het herinrichten van de Waldorpstraat tussen station HS en de Binckhorst. De 

complete lijst van projecten is beschreven in het rapport van 16 juli 2019, vastgesteld in het BO-

MIRT van november 2019. 

De planning van de ombouw van de spoorviaducten is afhankelijk van de planning van ProRail, 

waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde blokperiodes dat het spoor afgesloten wordt. 

Daarnaast wordt nog afgewogen of de voorgestelde variant daadwerkelijk een No Regret-maatregel 

is. Om die reden kan de planning voor dat project nog niet hard worden gemaakt. 

 

In 2020 is een verdere toedeling van de gemaximeerde budgetten per verstrekker gemaakt. De 

maximale bijdragen zijn: IenW € 41,3 miljoen met een kleine bandbreedte voor verrekening btw, 

MRDH € 41,1 miljoen, Den Haag € 39 miljoen, provincie Zuid-Holland € 8,9 miljoen en 

Leidschendam-Voorburg € 3 miljoen.  

De subsidie van de MRDH aan het No Regret-pakket is onderdeel van MIRT-verkenning 

Schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst. 
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MIRT-verkenning Schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Concurrerende economie, Kansen voor mensen, duurzame regio 

Thema : Verstedelijking, reistijdverkorting, capaciteitsvergroting, CO2-reductie 

Fase: : Verkenning 

Planning : Verkenning gereed eind 2021, realisatie No Regret-pakket 2020-2025 

Investering : Circa € 419 miljoen, waarvan voor No Regret € 137 miljoen 

Subsidie MRDH : Indicatie € 50 miljoen + aandeel resterend benodigde dekking 

Rol MRDH : Mede-opdrachtgever verkenning, penvoerder is Den Haag  

 

De centrale doelstelling voor deze MIRT-verkenning is het ontwikkelen van een voorkeursalternatief 

voor het verbeteren van de duurzame bereikbaarheid van het gebied Central Innovation District 

(CID)-Binckhorst. Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV en langzaam verkeer van het 

gebied is een voorwaarde voor het kunnen ontwikkelen van 23.300 woningen en 30.000 

arbeidsplaatsen in het gebied. Het levert ook een belangrijke bijdrage aan het oplossen van 

Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) -knelpunten in het OV in het gebied en de versterking van de 

agglomeratiekracht, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, kansen voor mensen en opgaven ten 

aanzien van duurzaamheid en klimaat en aan de mobiliteitstransitie in de regio Rotterdam Den 

Haag. 

 

Het plangebied van de MIRT-verkenning CID-Binckhorst (Den Haag) beslaat globaal het gebied 

tussen en rondom de drie Haagse intercitystations, aansluitend op het bestaande kantorencluster, 

inclusief het gehele transitiegebied Binckhorst tot en met station Voorburg. Het studiegebied 

beschouwt de regionale context waaronder de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, 

Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Delft. 

 

De verwachte doorlooptijd van de verkenning is drie jaar. De eerste fase van de verkenning (zeef 1) 

is in het najaar van 2019 afgerond. Naar verwachting kan op basis van de gehele verkenning eind 

2022 een voorkeursbesluit genomen worden. In het BO-MIRT van najaar 2020 is een formele 

MIRT-startbeslissing genomen, met een budgetreservering door betrokken partijen van in totaal 

€ 150 miljoen. Deze reservering is verdeeld over de gemeente Den Haag (€ 50 miljoen), Rijk (€ 50 

miljoen), gemeente Leidschendam-Voorburg (€ 1,5 miljoen) en de MRDH (€ 50 miljoen), definitieve 

budgetten volgen in het najaar. 

Afhankelijk van het voorkeursbesluit voeren projectpartners overleg om tot volledige financiële 

dekking van de voorkeursvariant te komen. Over een eventuele additionele bijdrage van de MRDH 

daaraan, en de hoogte ervan, vindt aparte besluitvorming plaats. 
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Slim en Schoon van Strand naar Stad 
Doelstelling S.A. : Verbetering kwaliteit en efficiency OV, kansen voor mensen 

Fase : planstudie 

Planning : Realisatie tot 2027 

Investering : € 30 miljoen 

Subsidie MRDH : € 5 miljoen 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 
 

Dit dossier is een samenwerking met de gemeente Den Haag, HTM, NS en de MRDH en is gericht 

op nieuwe en duurzame vervoersoplossingen met OV, fiets en auto tussen de drie NS-stations en 

Scheveningen. Ideeën daarvoor zijn: versnellingsmaatregelen tramlijn 9 inclusief een intercitytram 

tijdens stranddagen, deelmobiliteitshubs en een reizigersverwijssysteem vanaf de stations Laan van 

NOI, Centraal Station en Hollands Spoor naar het strand. 

 

De betrokken partijen hebben in een overeenkomst, vastgesteld door de bestuurscommissie 

Vervoersautoriteit februari 2021, afgesproken totaal maximaal € 30 miljoen te investeren tussen 

2021 en 2027. De investeringen zijn gericht op slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen in het 

gebied op en bij de Haagse treinstations en de relatie naar de kust. Op basis daarvan starten de 

vier organisaties elk hun eigen projecten, dan wel subsidiëren zij elkaars projecten. De financiële 

inbreng van de NS is € 15 miljoen, van Den Haag € 10 miljoen, van de MRDH € 5 miljoen en van de 

HTM niets. 

Een van de waarschijnlijke projecten waar MRDH subsidie aan kan verlenen, is de aanleg van een 

tailtrack (keervoorziening) naast Den Haag Centraal Station. Op zomerdagen kunnen trams dan 

sneller en meer pendelen tussen station en kust. 
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MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Kansen voor mensen, Concurrerende Economie, CO2-reductie 

Thema : Verstedelijking, Reistijdverkorting, Capaciteitsvergroting 

Fase: : Verkenning 

Planning : Verkenning 2021-2022, planuitwerking 2023-2024, aanbesteding 2025, 

Realisatie 2026-2030 

Investering : “meest voor de hand liggende variant” is € 687 miljoen, inclusief Algeracorridor 

Subsidie MRDH : € 95 miljoen Oeververbinding, € 21 miljoen Algeracorridor 

Rol MRDH : Mede-opdrachtgever verkenning, penvoerder is Rotterdam 

 

Rijk en regio hebben in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport (BO-MIRT) besloten een MIRT-verkenning te starten. Het centrale doel van deze 

verkenning is het ontwikkelen van een voorkeursalternatief voor de verdere (OV-gerelateerde) 

verstedelijking van de Rotterdamse regio in combinatie met het oplossen van IMA-knelpunten op de 

A16/Van Brienenoordcorridor, het knelpunt Algeracorridor en de knelpunten in het Rotterdamse OV-

netwerk. 

De verkenning richt zich op mogelijkheden in het oostelijk deel van de Rotterdamse regio om de 

(multimodale) bereikbaarheid te verbeteren door onder andere het realiseren van een extra 

oeververbinding.  

 

Andere doelen die in de verkenning worden meegenomen zijn de kansen voor verstedelijking en 

toplocaties, kansen voor mensen in met name Rotterdam-Zuid en de stedelijke leefkwaliteit. 

Concrete onderzoekpunten zijn de Algeracorridor, de mogelijkheden voor Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer (HOV) in de Maastunnel en maatregelen op de A16. De meest voor de hand liggende 

variant bestaat uit een multimodale oeververbinding, een HOV-verbinding Kralingse Zoom-

Zuidplein, een nieuw station Stadionpark, maatregelen op de A16 en op de Algeracorridor. 

 

In het BO-MIRT van november 2020 is de startbeslissing genomen en de notitie Reikwijdte en 

Detailniveau vastgesteld. De MIRT-verkenning is gericht op de nadere uitwerking van 

bereikbaarheidsmaatregelen om 

vervolgens te komen tot een 

voorkeursalternatief en 

besluitvorming daarover. De 

verwachte doorlooptijd van de 

MIRT-verkenning 

Oeververbinding regio Rotterdam 

is circa 2 jaar, met besluitvorming 

in het BO-MIRT in november 

2022. Rijk en regio hebben samen 

€ 526 miljoen euro gereserveerd 

voor deze maatregelen: de 

minimale zekerstelling van 75% 

om de verkenning te starten. 

 

Hiernaast: de scope van de MIRT-

verkenning Oeververbindingen regio 

Rotterdam  
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MIRT-gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland 

Doelstelling S.A. : Betrouwbaar op weg 

Top-eis : Concurrerende economie/netwerkeis wegennet 

Fase : Verkenning 

Planning : Besluit over mobiliteitsopgaven in het BO-MIRT van voorjaar 2022 

Investering : € 123,4 miljoen 

Subsidie MRDH : maximaal € 50 miljoen 

Rol MRDH : Mede-opdrachtgever, subsidieverlener KTA, meedenkend aan onderzoek 

 

De ‘Integrale gebiedsuitwerking ruimtelijke en logistieke invulling Greenport 3.0 Westland’ richt zich 

op de ruimtelijk-logistieke aspecten die de netwerkkracht versterken van de Greenports in 

samenhang met de mainports Rotterdam en Schiphol. De gebiedsuitwerking is nodig om te kunnen 

bepalen wat de opgaven zijn voor de bereikbaarheid van het glastuingebied tot 2040. Er wordt 

gebruik gemaakt van de toekomstbeelden van de Rotterdamse haven en de toekomstbeelden van 

het foodcluster in de Waal-Eemhaven, met als onderdeel de Coolport. 

Dit moet leiden tot een voorstel voor een adaptieve aanpak van de bereikbaarheid in het Westland, 

met voorstellen voor bekostiging en afspraken tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. 

De gebiedsuitwerking wordt opgesteld in samenwerking met de gemeente Den Haag, de gemeente 

Westland, het Rijk (BZK, EZK, IenW) en de provincie Zuid-Holland. 

Er wordt gewerkt aan vier producten: 

1. de integrale scenario’s of toekomstbeelden van de ontwikkeling van het gebied in relatie met 

Mainports en andere Greenports in 2030-2040; 

2. daaruit naar voren komende opgaven voor met name bereikbaarheid van het gebied; 

3. maatregelen voor de Korte Termijn Aanpak ter verbetering van de bereikbaarheid (voornamelijk 

fietsinfrastructuur waarmee de Metropolitane Fietsroutes met de MRDH-bijdrage gedekt 

worden); 

4. maatregelen bereikbaarheid voor de middellange en lange termijn. 

 

In 2022 worden de resultaten, de maatregelen, de bekostiging en de afspraken tussen partijen 

opgesteld. Dit zogenaamde basispakket bestaat uit lagere parkeernormen bij nieuwbouw in het 

gebied (Westland en Den Haag Zuidwest), een werkgeversaanpak, slimme VRI's, de metropolitane 

fietsroute Naaldwijk-Den Haag CID en de metropolitane fietsroute Naaldwijk-Monster-Den Haag. In 

2022 vindt tevens een vervolgonderzoek plaats, waarna een maatregelenpakket voor de langere 

termijn kan worden vastgesteld, ook gericht op wegmaatregelen. 
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MIRT-gebiedsuitwerking Voorne-Putten 

Doelstelling S.A. : Betrouwbaar op weg 

Top-eis : Concurrerende economie (betrouwbaarheid), netwerkeisen weg 

Fase : Verkenning 

Planning : Besluitvorming maatregelenpakket in 2022 

Investering : € 122 miljoen 

Subsidie MRDH : maximaal € 6,9 miljoen 

Rol MRDH : Mede-opdrachtgever 

 

De gebiedsuitwerking heeft als doel ‘het voor de korte, middellange en lange termijn verkennen van 

oplossingen en/of maatregelpakketten ter verbetering van de bereikbaarheid van Voorne-Putten, 

mede in relatie tot verstedelijkingsafspraken, ontwikkeling van de haven van Rotterdam en het 

goederenvervoer alsmede overige ruimtelijke en economische ontwikkelingen in dit gebied”.  

 

In november 2018 is de probleemanalyse afgerond en is bepaald welke oplossingen en/of 

maatregelpakketten onderzocht moeten worden op hun doelbereik. De effecten van de maatregelen 

zijn in 2019 in beeld gebracht en er zijn vervolgstappen bepaald met een in het KTA opgenomen 

programma. De beoogde vervolgstappen zijn, als onderdeel van het Gebiedsprogramma, in 2021 

nader uitgewerkt inclusief kostenramingen en verdelingen. In het BO-MIRT van (het voorjaar) 2022 

worden de voorstellen (maatregelpakket auto, fiets en OV) besloten. De MRDH is daarbij mede 

verantwoordelijk voor de realisatie en financiering van OV en fietsprojecten. Daarbij maakt de 

gebiedsuitwerking een stap van onderzoek naar uitvoeringsagenda.  
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4. Programma’s en projecten Openbaar Vervoer 
 

Metropolitaan OV en verstedelijking horen bij elkaar 

De onderzoeken van de MRDH in het kader van de UAB bevestigen de conclusies uit het MIRT-

onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag, dat het openbaar vervoer in toenemende mate de 

drager is van het versterken van de agglomeratiekracht van en verstedelijking in de metropoolregio. 

In 2019 is binnen het gebiedsprogramma MoVe de Adaptieve Ontwikkelstrategie Mobiliteit en 

verstedelijking vastgesteld, met de MRDH als partner. In 2020 en 2021 is dit vertaald in twee 

regionale programma’s gericht op samenwerking. In de ‘driehoek’ tussen gemeenten, 

vervoersbedrijven en MRDH wordt gezamenlijk gewerkt aan verkenningen en planstudies, alsmede 

projecten richting realisatie. Wanneer de dossiers gereed zijn voor een projectbesluit of 

realisatiebesluit, vindt besluitvorming over de investeringsbijdragen van de dossiers plaats door de 

bestuurscommissie Vervoersautoriteit en het algemeen bestuur en/of binnen de colleges van de 

gemeenten. In de Rotterdamse regio werken de partners samen onder de naam Programma OV 

Ontwikkeling Regio Rotterdam (POORR) en in de Haagse regio onder de naam OV Next.  

Daarnaast loopt sinds medio 2021 de MIRT-verkenning Oude Lijn en knooppunten. Aangevuld met 

de elders beschreven MIRT-verkenningen CID-Binckhorst, Oeververbindingen en de 

gebiedsuitwerkingen Voorne-Putten en Westland, zijn daarmee vrijwel alle OV-gerelateerde studies 

uit de UAB belegd. 

 

Inhoudelijk draaien de OV-studies en projecten om vergroting van de capaciteit, verhoging van de 

snelheid en verbetering van de reisbeleving, gekoppeld aan de geplande verstedelijkingsopgave 

van 240.000 woningen in de Zuidelijke Randstad tot 2040. OV-ontwikkeling en verstedelijking horen 

bij elkaar, de werkgroepen sturen daarop. De ingrepen in het OV moeten ertoe leiden dat de 

huidige groei van OV-gebruik met 3% per jaar door kan zetten richting 2040. Daarbij is er veel 

aandacht op de aansluiting met van de verstedelijkingsplannen, locatieontwikkelingen en initiatieven 

voor mobiliteitstransitie op het lokale niveau. In 2022 zal de MRDH met haar partners alle studies 

en OV-projecten programmatisch blijven aansturen via de samenwerkingen: 

• MIRT-verkenning Oude Lijn en knopen.  

• POORR voor de ontwikkeling van OV in de regio Rotterdam. 

• OV Next voor de ontwikkeling van OV in de regio Haaglanden. 
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4.1 Programma’s Openbaar Vervoer 

 

Programma InnOVatie 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Kansen voor mensen, efficiënt en rendabel 

Thema : Reistijdverkorting, kwaliteitsverbetering, terugwinnen reizigers 

Fase : Planuitwerking, realisatie 

Planning : 2020 – 2024 

Investering : € 3,0 miljoen 

Subsidie MRDH : € 1,5 miljoen 

Rol MRDH : Subsidieverlener/opdrachtgever 

 

‘De InnOVatieroute’ is de naam van het gezamenlijke innovatieprogramma van OV-bedrijven HTM 

en RET en de MRDH dat eind 2019 is gelanceerd. Ook vervoerder EBS is aangehaakt. Met 

InnOVatie worden onder meer startups geprikkeld om met innovatieve oplossingen te komen voor 

OV-vraagstukken. Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar slimme manieren om het OV optimaler in te 

richten om de sterke reizigersgroei tot aan corona en de verwachte reizigersgroei in de toekomst 

mogelijk te maken. De initiatieven zijn te zien op de website Innovatieroute. 

 

Als gevolg van corona is het aantal reizigers in het OV sterk afgenomen, waardoor de OV-bedrijven 

geconfronteerd zijn met verliezen. Vanuit het innovatieprogramma ligt de focus voor komende jaren 

daarom op de thema’s ‘terugwinnen reizigers’ en ‘kostenbesparing/efficiëntie’.  

 

Om verdere samenwerking tussen de OV-bedrijven mogelijk te maken en verdere voordelen te 

halen uit samenwerking (waaronder kennisdeling, gezamenlijk leren, voorkomen van dubbel werk, 

gezamenlijke ontwikkeling) is vanuit de Innovatieroute gekeken of het mogelijk is om voor de drie 

deelnemende organisaties een gezamenlijk platform voor idee-ontwikkeling te implementeren. 

Hiermee kunnen collega’s van verschillende afdelingen en bedrijven gezamenlijk werken aan de 

ontwikkelingen en uitdagingen van het OV.  

 

De RET en HTM stellen jaarlijks een budget beschikbaar wat door de MRDH met een even groot 

budget wordt opgehoogd. In bijlage K zijn de beschikbare budgetten en de uitgaven weergegeven. 
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Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (INTHR) 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Kansen voor mensen, Efficiënt en Rendabel  

Thema : Capaciteitsvergroting, Reistijdverkorting, Kwaliteitsverbetering 

Fase : Uitwerking tot en met uitvoering 

Planning : Planstudies en realisatie tot en met 2025 

Investering : € 192,7 miljoen aanpassing infrastructuur, € 60 miljoen remises 

Subsidie MRDH : € 132,6 miljoen aanpassing infrastructuur, € 60 miljoen remises. Van de € 132,6 

miljoen nog € 3 miljoen te betrekken van het Kwaliteitsfonds HTM 

Rol MRDH : Trekker in samenwerking met HTM en Den Haag 

 

Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio bestaat uit het 

vervangen van de oude GTL-trams door circa 60 nieuwe 

trams, gecombineerd met het moderniseren van de 

traminfrastructuur op de lijnen 1, 6, 12 en 16 naar 

toegankelijkheid en het breed materieel. Daarnaast vergt de 

introductie van de nieuwe tramvloot een aanpassing in een 

bestaande remise en de bouw van een nieuwe remise. 

Met dit maatregelenpakket worden doelen behaald om het 

openbaar vervoer in Den Haag en de omgeving te verbeteren: 

kortere reistijden, meer capaciteit en een betere toegankelijkheid. 

 

 

Lijn 1 is binnen de gemeente Den Haag vrijwel geheel aangepast. Lijn 16 wordt in 2022 – 2023 

onder handen genomen. De uitvoering voor lijn 12 en lijn 6 staat op de planning voor 2023- 2025. 
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Ketenmobiliteit en OV-knooppunten 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Concurrerende economie, kansen voor mensen, kwaliteit van plekken 

Thema : Verhogen betrouwbaarheid, capaciteitsuitbreiding, kwaliteitsverbetering 

Fase : Verkenning, planuitwerking, realisatie 

Planning : 3 à 4 knooppunten per jaar 

Investering : per project te bepalen 

Subsidie MRDH : 50% (indicatie) 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 

Het verbeteren van de overstapkwaliteit op de knooppunten maakt het reizen met het openbaar 

vervoer gemakkelijk, aantrekkelijk en betrouwbaar. MRDH heeft de huidige kwaliteit in beeld 

gebracht. Gemeenten kunnen i n samenwerking met de station beheerders (RET, HTM en ProRail) 

projecten aanmelden. Deze doorlopen een traject in drie fasen: 

Opstart: in deze fase worden met alle beheerders de opgave en de uit te werken oplossingen 

bepaald. Het resultaat is een Plan van Aanpak als onderdeel van het startbesluit met 

overeenstemming over de doelstelling en inzicht in indicatieve kosten en benodigde 

projectorganisatie. 

Planuitwerking: de gemeente en/of station beheerder werkt de plannen uit. Daarbij worden zowel de 

lokale ontsluiting, fietsparkeren, P+R en reizigersbeleving in samenhang met elkaar verbeterd. 

Andere beheerders zijn nadrukkelijk partner in de planuitwerking. Het resultaat van deze fase is een 

door partijen vastgestelde voorkeursvariant en een subsidieaanvraag dan wel 

samenwerkingsovereenkomst.  

Voorwaarden voor een subsidie zijn onder andere integrale planvorming, samenwerking tussen alle 

beheerders, goede afspraken over beheer na realisatie. 

 

De projecten worden ondergebracht in het programma Kleine Projecten, of volgen anders de 

gewone procedure voor grote projecten. 

 

 
 
  



 

 

88 

 

 

Ketenmobiliteit en OV-knooppunten: Optoppen garage P+R Kralingse Zoom 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Concurrerende economie, kansen voor mensen, kwaliteit van plekken 

Thema : Verhogen betrouwbaarheid, capaciteitsuitbreiding, kwaliteitsverbetering 

Fase : Verkenning, planuitwerking 

Planning : 2022, uitvoering 2023-2024 

Investering : € 13,5 miljoen 

Subsidie MRDH : Nader te bepalen 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 

In 2013 is P+R-garage Kralingse Zoom met 1.040 parkeerplaatsen in gebruik genomen, waarmee 

het totale aantal P+R-plaatsen daar op circa 1.400 is gekomen. Met de aanwezigheid van een 

doelgroepensysteem op deze P+R kan uitsluitend de parkeerder die daadwerkelijk aanvullend 

gebruik maakt van het openbaar vervoer gratis parkeren, waarmee het zogenaamde ‘oneigenlijk 

gebruik’ wordt tegengegaan. Ondanks de aanwezigheid van een doelgroepensysteem lijkt op P+R 

Kralingse Zoom de parkeercapaciteit niet meer toereikend. 

Voor deze P+R-locatie maar ook voor P+R Meijersplein en P+R Slinge is door het ingenieursbureau 

van Rotterdam een ruimtelijke en financiële verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van hoe 

capaciteitsuitbreiding kan plaatsvinden en welke investeringen dit met zich meebrengt. De 

ruimtelijke verkenning toont de haalbaarheid voor P+R Kralingse Zoom. 

 

De huidige P+R-garage Kralingse Zoom is een eerste fase. Het gebouw is zo ontworpen dat het 

uitgebreid kan worden met drie extra parkeerlagen wat ruimte biedt aan 525 extra P+R plaatsen. 
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Ketenmobiliteit en OV-knooppunten: Uitbreiden parkeercapaciteit P+R Meijersplein 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Concurrerende economie, kansen voor mensen, kwaliteit van plekken 

Thema : Verhogen betrouwbaarheid, capaciteitsuitbreiding, kwaliteitsverbetering 

Fase : Verkenning 

Planning : 2022, uitvoering 2023-2024 

Investering : € 9,5 miljoen 

Subsidie MRDH : n.t.b. 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 

In 2010 is met metrostation Meijersplein ook P+R Meijersplein met circa 500 P+R-plaatsen in 

gebruik genomen. Sinds juni 2020 is op deze P+R-locatie een doelgroepensysteem van kracht. Met 

de aanwezigheid van een doelgroepensysteem op deze P+R kan uitsluitend de parkeerder die 

daadwerkelijk aanvullend gebruik maakt van het openbaar vervoer gratis parkeren, waarmee het 

zogenaamde ‘oneigenlijk gebruik’ wordt tegengegaan. Ondanks de aanwezigheid van een 

doelgroepensysteem wordt verwacht dat op P+R Meijersplein de parkeercapaciteit niet toereikend 

is. 

Voor deze P+R-locatie is door het ingenieursbureau van Rotterdam een ruimtelijke en financiële 

verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van hoe capaciteitsuitbreiding kan plaatsvinden en 

welke investeringen dit met zich meebrengt. De ruimtelijke verkenning toont de haalbaarheid voor 

Meijersplein. Er kunnen met het bouwen van een parkeerdek een extra 600 P+R plaatsen worden 

gerealiseerd. 
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Ketenmobiliteit en OV-knooppunten: Beurs 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Concurrerende economie, kansen voor mensen, kwaliteit van plekken 

Thema : Verhogen betrouwbaarheid, capaciteitsuitbreiding, kwaliteitsverbetering 

Fase : Pre-verkenning 

Planning : 2022 pre-verkenning gereed 

Investering : n.t.b. 

Subsidie MRDH : n.t.b. 

Rol MRDH : Subsidieverlener, mede opdrachtgever 

 

Beurs behoort tot de grootste OV-knooppunten van Nederland. Hier kruisen twee metrolijnen en 

komen diverse tramlijnen en stadsbussen samen. Het is tevens voor de gehele regio een 

belangrijke toegangspoort naar het centrum van Rotterdam. Tegelijkertijd speelt hier in de directe 

omgeving een grote verstedelijkingsopgave (‘Hart 010’) met nieuwbouw van woningen, kantoren en 

uiteenlopende stedelijke activiteiten. Het metrostation heeft uitgangen aan het Churchillplein, 

Binnenwegplein, Coolsingel en in de Beurstraverse (‘Koopgoot’). De overstap tussen beide 

metrolijnen kent capaciteitsknelpunten.  

 
In het onderzoek naar de reizigersbeoordeling van ov-knooppunten in 2019 scoorde Beurs een 7,0, 

waar de UAB-norm voor metropolitane knooppunten een reizigerswaardering van tenminste 7,5 

nodig heeft. Een substantiële verbetering van zowel de capaciteit als de kwaliteit vraagt om 

ingrijpende maatregelen om meer ruimte en licht te brengen in de centrale hal, de zichtbaarheid van 

de entree te verbeteren en zo nodig perrons te verbreden op de oost-west lijn. Hiervoor wordt nog 

nader onderzoek uitgevoerd. Deze maatregelen kunnen alleen uitgevoerd worden in nauwe 

samenhang met de vastgoed- en gebiedsontwikkeling en de stadsprojecten in de buitenruimte. 

MRDH, RET en gemeente Rotterdam hebben in een startdocument deze en andere opgaven in hun 

onderlinge samenhang beschreven. De verwachting is dat dit alles forse ingrepen, intensieve 

samenwerking en een multidisciplinaire aanpak vergt. De eerste vervolgstap is een pre-verkenning 

om de scope van het project verder af te bakenen, de benodigde nadere onderzoeken uit te voeren, 

alternatieven voor de verkenning te bepalen en een eerste kostenindicatie op te stellen. Bij verdere 

vervolgstappen zal nadere besluitvorming over verkenning en planstudie in de bestuurscommissie 

Vervoersautoriteit aan de orde komen. 
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R-Net 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Kansen voor mensen, efficiënt en rendabel 

Thema : Reistijdverkorting, kwaliteitsverbetering 

Planning : Realisatie 2019-2024 

Investering : € 6,4 miljoen 

Subsidie MRDH : € 5,8 miljoen voor de huidige tranche 

Rol MRDH : Trekker, subsidieverlener voor halte-aanpassingen en fietsvoorzieningen 

 
 

Per buslijn het upgraden van de haltes, reisinformatie in de R-Net productformule, met additioneel 

vergroten fietsvoorzieningen, doorstromingsmaatregelen, verplaatsen/ samenvoegen haltes. Het 

betreft de lijnen: 

• Spijkenisse – Hellevoetsluis (lijn 404) 

• Spijkenisse – Brielle (lijn 403) 

• Rodenrijs metro – Zoetermeer Centrum West (lijn 170) 

• Rodenrijs metro – Bleiswijk – Zoetermeer – Lansingerland (lijn 173) 

• Den Haag Leyenburg – Naaldwijk – Schiedam (lijn 456)  

• Station Delft – Zoetermeer Centrum West (lijn 455) 

• Station Delft – Naaldwijk (lijn 32) 
 

Het aanpassen en vergroten van de capaciteit van fietsvoorzieningen verzorgt de wegbeheerder 

met 50% subsidie van de MRDH. 

 

Er is structureel € 0,7 miljoen per jaar gedurende 21 jaar in het meerjarenbeeld afgetrokken van 

exploitatie openbaar vervoer ten gunste van investeringen R-net. Na realisatie van de zeven 

genoemde lijnen is er dus nog circa € 8,9 miljoen ter dekking van andere R-net lijnen. Dit bedrag 

staat nog bij Exploitatie. 
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Verkenningen en studies Openbaar Vervoer 
 

MIRT-verkenning Oude Lijn en knooppunten 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen, verbeteren kwaliteit en efficiency OV 

Doel verkenning : Schaalsprong OV-systeem i.r.t. planning circa 190.000 woningen 

Planning : Start verkenning 2022, looptijd naar schatting tot 2024 

Investering : Circa € 3,6 miljard inclusief btw  

Subsidie MRDH : Nader te bepalen per deeldossier na vaststelling verkenning 

Rol MRDH : Mede opdrachtgever binnen gebiedsprogramma MoVe 

 

 

Sinds 2021 werkt het ministerie van IenW (trekker) met alle betrokken partners in het 

gebiedsprogramma MoVe aan een startbesluit verkenning Oude Lijn en knooppunten. Dit met de 

verwachting dat in 2022-2023 zowel de Oude Lijn als de vier knooppunten Leiden CS, Dordrecht 

CS, Den Haag Laan van NOI en Schiedam centrum, in een MIRT-verkenningstraject worden 

opgenomen. Dat is mede afhankelijk van het (definitief) toekennen van middelen uit het Nationaal 

Groeifonds. 

 

De verkenning is een onderzoek gericht op de realisatie van een vrijliggend regionaal OV-netwerk 

op de Oude Lijn tussen Den Haag en Dordrecht. Daarmee wordt een bedieningsconcept van 

spoorvoertuigen met een hoge frequentie (meer dan 8 treinen/voertuigen per uur) mogelijk en 

kunnen nieuwe stations worden toegevoegd. Daartoe wordt onderzoek gedaan naar: 

• westzijde variant 

• oostzijde variant  

• mogelijke tussenoplossing in geval Goederenvervoer Oost Nederland (nog) niet wordt 

gerealiseerd; 

• potentiele locaties voor zes nieuwe City-Sprinter stations; 

• consequenties van frequentieverhoging en reizigersgroei voor opstel- en stallingscapaciteit, 

geluid en trilling, energievoorziening en dergelijke; 

• fasering en kosten, inclusief besparingsmogelijkheden door waar mogelijk slim af te wijken van 

het bestaande ontwerp- en normenkader. 

 

Het onderzoek voor de vier knooppunten bij Leiden CS, Den Haag Laan van NOI, Schiedam 

centrum en Dordrecht CS is gericht op een gezamenlijke en integrale uitwerking van maatregelen, 

die de basis vormen voor een voorkeursoplossing en -beslissing. 
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Verkenningen OV-Ontwikkeling regio Rotterdam (binnen POORR) 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen, verbeteren kwaliteit en efficiency OV 

Doel programma : accommoderen groei OV, ondersteunen verstedelijking, verstevigen samenwerking 

Planning : Gestart 2020, looptijd n.t.b. 

Investering : per project te bepalen 

Subsidie MRDH : Nader te bepalen per project na vaststelling verkenningen 

Rol MRDH : Trekker in samenwerking met RET, Rotterdam 

 

Het samenwerkingsprogramma POORR is een werknaam en in 2020 zo benoemd door de MRDH, 

de RET en de gemeente Rotterdam om alle beleidsdoelen en ambities op een samenhangende 

manier tot uitvoering te brengen. POORR dient meerdere doelen:  

• de geambieerde 3% groei van het OV tot 2040 accommoderen; 

• het ondersteunen van nieuwe verstedelijking, verbetering leefbaarheid en economie; 

• een verbeterd OV-vervoerssysteem realiseren als schakel in het schaalniveau Randstad; 

• versneld komen tot investeringsgerede projecten met het oog op het Nationaal Groeifonds, 

danwel het reguliere MIRT of opname in het IPVa; 

• afstemming op de OV-dossiers tussen MRDH, RET en gemeenten. 

 

Studies en projecten die uit de overleggen van POORR (kunnen gaan) volgen zijn: 

• metrocapaciteit middellange termijn; 

• metrocapaciteit lange termijn (onder andere automatisch rijden); 

• plan Toekomstvast Tramnet Rotterdam; 

• versnellen tram- en buslijnen (ook onderdeel Transitieprogramma OV en corona); 

• opwaardering van knooppunten zoals Spijkenisse centrum (in voorbereiding), Zuidplein (in 

uitvoering), Beurs, Waal- en Rijnhaven; 

• ontwikkelstrategie OV Zoetermeer-Rotterdam. 

• HOV Ridderkerk en HOV Maastunnel korte termijn 

Enkele verkenningen en planstudies worden verderop in dit hoofdstuk toegelicht. 

 

De dagelijkse taken zijn het voorbereiden van besluitvorming, inhoudelijke samenhang met lokale 

en (boven)regionale beleidsvelden, faseren en prioriteren, draagvlak organiseren, managen 

raakvlakken. Dit zal, via goed te keuren studies, met daarop volgend verdere uitwerking en 

realisatie van projecten, bijdragen aan de doelen van de UAB en de strategische agenda MRDH. 
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Plan Toekomstvast Tramnet Rotterdam 
In de OV-visie Rotterdam 2040 is geconstateerd dat het tramnet te weinig bijdraagt aan de 

stedelijke ontwikkeling en reizigersgroei in het mobiliteitssysteem. Het doel van deze studie is om 

het tramnet zodanig te optimaliseren dat het, net als het metronet, een substantiële bijdrage gaat 

leveren aan de stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid van de regio Rotterdam. In 2022 worden de 

contouren van dit plan vastgesteld, waarna toegewerkt wordt naar een concreet plan einde 2022. 

 

 
 
 
Innovatie spoorbeveiliging samenloopdeel (naar automatische metro/lightrail) 
Indien de vervoersvraag in de metro en de lightrail regio Den Haag structureel met 3% per jaar 

groeien, zal rond eind jaren 30, ook na een frequentieverhoging, het metrosysteem en de 

RandstadRail hun maximumcapaciteit bereiken. Een systeemsprong naar (deels) automatische 

metro’s en een upgrade van de spoorbeveiliging van de RandstadRail is dan de enige optie om het 

systeem verder te laten groeien. Deze verkenning krijgt vorm op het zogeheten ‘samenloopdeel’ in 

de Haagse regio. Via het Nationaal Groeifonds worden in 2022 naar verwachting middelen 

toegekend om een innovatie aan de spoorbeveiliging door te voeren tussen 2030-2035. 
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Ontwikkelstrategie Zoetermeer Rotterdam 
In 2019 is de gebiedsuitwerking Middengebied afgerond. De MRDH en de gemeenten Zoetermeer, 

Lansingerland en Rotterdam starten op basis daarvan een ontwikkelstrategie met als doel de OV-

bereikbaarheid tussen Zoetermeer en Rotterdam aanzienlijk te verbeteren. De 

verstedelijkingsplannen in dit gebied spelen hier een belangrijke rol in. In 2020 is een ambtelijke 

studie gedaan naar de OV-verbinding Zoetermeer-Rotterdam. In 2021 is een vervolgstudie gestart 

die onderzoekt of het doortrekken van de metro vanuit Rodenrijs naar Lansingerland-Zoetermeer de 

verstedelijkingsplannen kan ondersteunen. In 2022 krijgt ook deze studie een vervolg, afhankelijk 

van besluitvorming en tempo van de verstedelijkingsplannen langs deze corridor. We werken 

daarbij aan een stappenplan tot 2040, waar verdere verstedelijking en upgraden van het OV hand in 

hand gaan.  
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Verkenningen OV Ontwikkeling regio Den Haag (OV Next) 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen, verbeteren kwaliteit en efficiency OV 

Doel programma : accommoderen groei OV, ondersteunen verstedelijking, verstevigen samenwerking 

Planning : Gestart 2020, looptijd tot 2023 

Investering : per project te bepalen 

Subsidie MRDH : Nader te bepalen per project na afronden verkenningen 

Rol MRDH :   Trekker in samenwerking met HTM, Den Haag 

 

De samenwerking OV Next is een werknaam en in 2020 zo benoemd door de MRDH, de HTM en 

de gemeente Den Haag om alle beleidsdoelen en ambities, op een samenhangende manier tot 

uitvoering te brengen. OV Next dient meerdere doelen:  

• de geambieerde 3% jaarlijkse groei van het OV tot 2040 accommoderen; 

• het ondersteunen van nieuwe verstedelijking, verbetering leefbaarheid en economie; 

• een verbeterd OV-vervoerssysteem realiseren als schakel in het schaalniveau Randstad; 

• versneld komen tot investeringsgerede projecten met het oog op het Nationaal Groeifonds, 

danwel het reguliere MIRT of opname in het IPVa; 

• afstemming op de OV-dossiers tussen MRDH, HTM en gemeenten. 

 

Studies en projecten die uit de overleggen van OV Next (kunnen gaan) volgen zijn: 

• verkenning Koningscorridor;  

• gekoppeld rijden Leyenburgcorridor en ingrepen op het samenloopdeel RandstadRail; 

• knooppunten en hubs; 

• doorstroommaatregelen tram en bus (ook onderdeel Transitieplan OV en corona); 

Enkele verkenningen en planstudies worden verderop in dit hoofdstuk toegelicht. 

 

De dagelijkse taken zijn het voorbereiden van besluitvorming, inhoudelijke samenhang met lokale 

en (boven)regionale beleidsvelden, faseren en prioriteren, draagvlak organiseren, managen 

raakvlakken. Dit zal, via goed te keuren studies, met daarop volgend verdere uitwerking en 

realisatie van projecten, bijdragen aan de doelen van de UAB en de strategische agenda MRDH. 
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Den Haag zuidwest, Westland, Rijswijk, Delft 
De MRDH verkent samen met de gemeenten 

Den Haag, Rijswijk, Delft en Westland en met 

de HTM de toekomstige mogelijkheden van 

het OV-netwerk in dit gebied. Met name een 

OV-ontsluiting tussen de verdichtingslocatie 

Den Haag zuidwest en de spoorlijn Leiden-

Den Haag-Delft-Rotterdam-Dordrecht is een 

opgave, voortvloeiend uit de Schaalsprong 

OV Den Haag. Daarnaast richt de verkenning 

zich op de wijzigingen in de infrastructuur van 

de verbindingen tussen het Westland en Delft 

Reinier de Graaff, en de spoorlijn Den Haag-

Delft. 

De MRDH geeft samen met de mede-
opdrachtgevers gemeenten Westland, Den Haag en Maassluis een vervolg aan de, in 2021 
afgeronde, pré-verkenning HOV Den Haag-Naaldwijk-Maassluis-Delft-Rotterdam.  
Onder de projectleiding van de gemeente Westland gaat een verkenning starten die onder andere 
meer inzicht moet geven in het tracé en de kosten van het beoogde BRT systeem (Bus Rapid 
Transit, een zeer hoogwaardig bussysteem). 
 
 
Verkenning Koningscorridor  
De MRDH verkent met de HTM en de gemeente Den Haag op welke manier de OV-corridors 

Scheveningen-Binckhorst-Delft/Zoetermeer (Koningscorridor) stapsgewijs kunnen ontwikkelen tot 

volwaardige en hoogfrequente lightrailverbindingen. 

De verkenning richt zich op infrastructurele ingrepen als kruisingen, vrij liggende tracés, 

kunstwerken, tunnels, haltes enzovoort, met het doel om de reistijd en de capaciteit op deze 

corridor substantieel te verbeteren. Deze OV-lijnen functioneren als drager voor de verdere 

stedelijke ontwikkeling van de regio. 
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4.2 Planstudies Openbaar Vervoer 

 

Er is op het moment van schrijven geen planstudie openbaar Vervoer. 

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoetermeer werken wel aan een planstudie voor 

Openbaar Vervoer Leiden-Zoetermeer, waar de MRDH later kennis van zal nemen. 
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4.3  Uitwerkingen Openbaar Vervoer 

 

Verhoging capaciteit metronet Rotterdam (binnen POORR) 
Doelstelling S.A. : Verbetering kwaliteit en efficiency OV, verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Concurrerende economie, Kansen voor mensen, Efficiënt en rendabel, CO2-reductie 

Thema : Reistijdverkorting, Kostenoptimalisatie, Kwaliteitsverbetering 

Fase : uitwerking 

Planning : uitwerking en realisatie maatregelen t/m 2030  

Investering : circa € 200 miljoen 

Bijdrage MRDH : circa € 100 miljoen 

Rol MRDH : Trekker in samenwerking met RET en Rotterdam 

 
 

 
In de OV-visie Rotterdam 2040 en de adaptieve ontwikkelstrategie Mobiliteit en Verstedelijking is 

geconstateerd dat een uitbreiding van de metrofrequentie op de E-lijn en C-Lijn van het Metronet 

tussen 2025 en 2030 een hoge maatschappelijke impact heeft op de reizigers en de 

verstedelijkingsplannen. De in 2021 afgeronde planstudie laat zien dat het aantal reizigers op het 

hele metronet jaarlijks met 3% groeit en er binnen enkele jaren op meerdere plekken in het 

metronet capaciteitsknelpunten ontstaan. 

De studie richt zich op frequentieverhoging in de spits van de huidige 18 naar maximaal 24 diensten 

per uur, met daarnaast onderzoek naar infravraagstukken, stallingscapaciteit, veiligheid en 

omgevingshinder. Eind 2022 wordt de planstudie vastgesteld door de bestuurscommissie 

Vervoersautoriteit, inclusief een voorstel voor de bekostiging als onderdeel van de propositie voor 

het Nationaal Groeifonds. Dit behelst dan het aantal nieuwe voertuigen, en de aanvullend 

benodigde infrastructuur, zoals een stalling, extra stroomvoorziening, uitbreiding capaciteit 

metrostation Beurs, mogelijke sanering van een overweg, geluidswerende voorzieningen. 

Net als het project Gekoppeld rijden RandstadRail maakt dit project deel uit van de propositie 

Nationaal Groeifonds, waarover in het voorjaar 2022 meer duidelijkheid komt. 
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RandstadRail lijnen 3 en 4 gekoppeld rijden (=Leyenburgcorridor) (binnen OV Next) 

Doelstelling S.A. : Verbetering kwaliteit en efficiency OV, verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Concurrerende economie, Kansen voor mensen, Efficiënt en rendabel, CO2-reductie 

Thema : Reistijdverkorting, Kostenoptimalisatie, Kwaliteitsverbetering 

Fase : uitwerking 

Planning : uitwerking en realisatie maatregelen t/m 2030  

Investering : circa € 180 miljoen 

Bijdrage MRDH : circa € 90 miljoen 

Rol MRDH : Trekker in samenwerking met HTM en Den Haag 

 

De lightraillijnen 3 en 4 tussen Zoetermeer en Den Haag Zuidwest groeien jaarlijks met 3% per jaar. 

In Den Haag zuidwest en centraal Den Haag vindt eveneens een substantiële verstedelijking plaats. 

Om deze groei door te kunnen zetten, is volgens de eind 2022 door de bestuurscommissie 

Vervoersautoriteit vast te stellen planstudie, allereerst een verlenging van de lightrailvoertuigen op 

deze OV-lijnen nodig (Leyenburgcorridor). De verlenging bestaat uit het koppelen van voertuigen en 

het geschikt maken van perrons voor de lengte van deze gekoppelde voertuigen. Inpassing in de 

stad op de stedelijke delen van Lijn 3 en 4 zijn eveneens cruciaal in het slagen van dit project. 

Net als het project Metronet maakt dit project deel uit van de propositie Nationaal Groeifonds, waar 

voorjaar 2022 meer duidelijkheid over is.  
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HOV Ridderkerk 

Doelstelling S.A. : Verbetering kwaliteit en efficiency OV 

Top-eis : Kansen voor mensen, Concurrerende economie, Efficiënt en rendabel 

Fase : Uitwerking 

Planning : Uitwerking 2022, realisatie in periode 2022-2026 

Investering : € 9,5 miljoen 

Subsidie MRDH : € 7,4 miljoen 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 
Met het vaststellen van de bestuursovereenkomst gaan de RET, de gemeente Ridderkerk en de 

MRDH de realisatiefase in ten behoeve van de infrastructurele maatregelen en bus-voorzieningen 

op het grondgebied van Ridderkerk. Deze resulteren in een goede doorstroming met een R-net 

buslijn tussen Zuidplein Rotterdam en Ridderkerk Centrum. 

Na realisatie van deze infrastructurele maatregelen door de gemeente Ridderkerk zal deze R-

netbuslijn door RET geëxploiteerd gaan worden. Voor de gemeente Ridderkerk betekent dit dat er 

infrastructurele ingrepen in de openbare ruimte plaatsvinden. Voor RET betekent dat, dat zij op het 

moment dat de realisatie van maatregelen gereed is vanaf 2026 gaan rijden op een gestrekte route 

via de Vlietlaan met R-netbussen. 

 

 
De gemeente Ridderkerk zal de subsidie waarschijnlijk in twee tranches aanvragen in 2022 en in 

2023, waarbij elke tranche een logische bundeling van haltevoorzieningen en aanpassingen 

infrastructuur bevat. 
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HOV ontwikkeling korte termijn Maastunnel-Zuidplein 2025 

Doelstelling S.A. : Verbetering kwaliteit en efficiency OV 

Top-eis : Kansen voor mensen, Concurrerende economie, Efficiënt en rendabel 

Fase : Uitwerking 

Planning : realisatiebesluit 2022, realisatie in periode 2022-2025  

Investering : € 2,5 miljoen (KTA Oeververbinding) 

Subsidie MRDH : € 1,67 miljoen 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 
Het verbeteren van de OV-verbindingen via de bestaande Rotterdamse oeververbindingen waar op 

middellange termijn een meer hoogwaardige OV kwaliteit kan worden gerealiseerd. Daarmee 

worden (toekomstige) capaciteitsknelpunten in het huidig binnenstedelijk OV-systeem verminderd. 

Het levert een bijdrage aan de verstedelijkingsopgave en het mitigeren van vervoersarmoede in 

Rotterdam-zuid (laag aantal banen binnen 45 minuten in bereik). De planstudie betreft concreet het 

verbeteren van de bestaande busverbinding door de Maastunnel. Uit de OV-visie Rotterdam blijkt 

dat er een vervoerpotentieel is voor in ieder geval een HOV-bus. 
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Doorstroommaatregelen tram/bus Rotterdam en Den Haag 

Doelstelling S.A. : Verbetering kwaliteit en efficiency OV, verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Concurrerende economie, Kansen voor mensen, Efficiënt en rendabel, CO2-reductie 

Thema : Reistijdverkorting, Kostenoptimalisatie, Kwaliteitsverbetering 

Fase : Uitwerking  

Planning : uitwerking en realisatie maatregelen t/m 2025  

Investering : € 9 à € 13 miljoen 

Subsidie MRDH : € 11 miljoen, onderdeel van Transitieprogramma OV en corona 

Rol MRDH : Trekker in samenwerking met RET en Rotterdam/HTM en Den Haag 

 
Openbaar vervoer dat de reiziger snel van A naar B brengt is in meerdere opzichten wenselijk. Snel 

OV draagt allereerst bij aan de doelstellingen van de UAB, om meer banen en stedelijke centra 

binnen 45 minuten bereik van meer mensen te brengen. Daarnaast waarderen reizigers snel OV, 

wat leidt tot meer reizigers en daarmee meer reizigersopbrengsten. Tegelijk zorgt sneller OV voor 

besparing in exploitatiekosten: er is minder materieel en mensen benodigd om de dienstregeling uit 

te voeren. Met de doorstroommaatregelen voor de tram en bus in Rotterdam, Den Haag en in de 

regio wordt stapsgewijs met een mix aan operationele maatregelen en beperkte fysieke 

maatregelen de reistijd (voor een aantal tramlijnen en een buslijn) verkort.  

  
Een deel van de fysieke maatregelen die betrekking hebben op het IPVa bestaat uit het 

verminderen van conflicten tussen de tram en het overig verkeer, zoals een (hogere) afscheiding 

langs trambanen en het realiseren en programmeren van intelligente VRI’s. Dit bevordert de 

doorstroming en daarmee de rijtijd en betrouwbaarheid. Belangrijk aandachtspunt bij de 

maatregelen is de aansluiting op de gemeentelijke plannen voor verkeer en buitenruimte. 

De halteertijd van trams wordt korter wanneer het in- en uitstappen van passagiers sneller gaat. Dat 

kan bijvoorbeeld met het aanbrengen van markering op tramhaltes waar de tramdeur precies stopt. 

 

Binnen de exploitatie kan verder worden gedacht aan het aanbrengen van semi-transparant glas in 

de bestuurderscabine waardoor de trambestuurder minder wordt afgeleid of interactie heeft met 

passagiers, met als doel bevordering van de rijtijd en betrouwbaarheid. Het installeren van snellere 

tramdeuren, en het versnellen van in- en uitchecken, bijvoorbeeld door in- en uitchecken op perrons 

mogelijk te maken of met een smartphone in- en uitchecken. Ook kan worden gedacht aan een 

alternatieve dienstregeling: bijvoorbeeld een onderscheid in lokale- en expresse-diensten, of 

hoogfrequent/spoorboekloos rijden. 

 

De investeringen in de maatregelen zijn op termijn terug te verdienen, mits zij samen genoeg 

reistijdwinst realiseren, zodat er minder trams in de dienstregeling ingezet hoeven, en/of de 

snelheidswinst leidt tot meer reizigers. 
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Reconstructie metro- en busstation Spijkenisse centrum 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Concurrerende economie, Kansen voor mensen, Efficiënt en rendabel, CO2-reductie 

Thema : Kwaliteitsverbetering OV knooppunten 

Fase : Uitwerking; realisatie vanaf 2022 

Investering : circa € 20 miljoen 

Subsidie MRDH : circa € 8,6 miljoen voor het busstation 

      € 8,25 miljoen voor renovatie van het metrostation 

Rol MRDH : Subsidieverlener aan Nissewaard, opdrachtgever/subsidieverlener aan RET 

 
Bus- en metrostation Spijkenisse Centrum is een belangrijke knoop in het vervoer tussen Voorne-

Putten en Rotterdam. Busreizigers vanuit Hellevoetsluis en Brielle stappen hier over op de metro; 

bewoners uit Spijkenisse pakken de fiets. De gemeente Nissewaard bouwt de komende jaren 1.000 

à 1.500 nieuwe woningen in het centrum van Spijkenisse. De insteek is om het forensenverkeer niet 

te laten toenemen: enerzijds om de leefbaarheid in de stad te vergroten en anderzijds om de 

bestaande ontsluitingswegen niet verder te belasten. De bruggen op de ontsluitingswegen vormen 

een bottleneck in de afwikkeling van autoverkeer; ze zijn tevens storingsgevoelig. 

De gemeente wil daarom het bus- en metrostation Spijkenisse centrum aanpassen en verbeteren. 

Door de kwaliteit van dit OV-knooppunt te verbeteren wordt het voor de huidige, maar zeker ook 

voor toekomstige bewoners, aantrekkelijk om met het openbaar vervoer te reizen.  

De planstudie richt zich op meer en betere fietsenstallingen, het omzetten van parkeerterrein naar 

P&R, het aantrekkelijker inrichten van de openbare ruimte met looproutes, en het verbeteren van de 

lay-out van bushaltes en busopstelplaatsen. 
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In oktober 2021 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit goedkeuring verleend aan de 

planstudie voor renovatie van het metrostation Spijkenisse Centrum. In 2022 werkt de RET de 

schetsen uit tot voorontwerp en definitief ontwerp. De verwachting is dat eind 2022 kan worden 

gestart met de renovatie die loopt tot in de eerste helft van 2024. De renovatie betreft betere 

looproutes en wachtvoorzieningen op en bij de halte, in aansluiting op de rest van het knooppunt. 
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Samenloopdeel RandstadRail: Capaciteit en robuustheid 

Doelstelling S.A. : Verbetering kwaliteit en efficiency OV 

Top-eis : Concurrerende economie, kansen voor mensen 

Thema : Capaciteitsvergroting 

Fase : Uitwerkingsfase 

Planning : Realisatie 2022 -2024 

Investering : € 7,5 miljoen 

Bijdrage MRDH : € 7,5 miljoen inclusief KTA-bijdrage IenW 

Rol MRDH : Subsidieverstrekker 

 

Het spoor tussen de haltes Laan van NOI en Leidschenveen wordt nu door zowel de tramlijnen naar 

Zoetermeer als naar Rotterdam gebruikt, het zogenaamde samenloopdeel. Het gaat specifiek om 

het baanvak Laan van NOI – Voorburg ’t Loo – Leidschendam-Voorburg – Den Haag Forepark. Hier 

rijden metro’s van de E-lijn en light-railtrams lijn 3 en lijn 4 gezamenlijk in een hoge frequentie over 

hetzelfde spoor. 

 

 
 

Op termijn is er vanwege de groei van het aantal passagiers op alle lijnen een totale 

frequentieverhoging naar 30 voertuigen per uur per richting dringend gewenst.  

Voor het verhogen van deze frequentie op het samenloopdeel moet de dienstregeling en de 

spoorbeveiliging worden aangepast, en tevens moet het mogelijk worden om trams en metro’s 

gelijktijdig te laten halteren op enkele van de haltes. De storingsgevoeligheid moet lager worden 

door kleine inframaatregelen en operationele maatregelen bij de vervoerders en de beheerder. 

 

Het samenloopdeel is erkend als een OV-knelpunt in de door het Rijk uitgevoerde 

capaciteitsanalyse (IMA). Het Rijk draagt daarom financieel bij via de Korte Termijn Aanpak MoVe. 
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4.4 Realisatie Openbaar Vervoer 

 

Treinsporen station Schiedam centrum 

Doelstelling S.A. : Verbetering kwaliteit en efficiency OV 

Top-eis : Lange termijn concurrerende economie, kansen voor mensen, CO2-reductie 

Thema : Capaciteitsvergroting  

Fase : realisatiefase 

Planning : Voorbereiding in 2022, Realisatie t/m 2025 

Investering : Maximaal € 25.487.500,- exclusief btw 

Bijdrage MRDH : € 6.982.500,- exclusief btw 

Rol MRDH : Subsidieverlener aan ProRail 

 

Dit project betreft de modificatie van vrijvallende treinsporen door de ombouw Hoekse Lijn. Rijk en 

regio hebben afgesproken, gelet op de positieve tussenresultaten van de studie naar de aanpassing 

van de spoorconfiguratie van het emplacement Schiedam de volgende stap te zetten en door te 

gaan met het tweede deel van de ontwerpopdracht tot het niveau van het realisatiebesluit. 

  

 
 

Met (een MRDH-bijdrage aan) de werkzaamheden wordt beoogd: 

- meer robuustheid te creëren op de sporen tussen Den Haag en Rotterdam en een hogere 

treinfrequentie per 2025; 

- behoud van de Intercity-status van station Schiedam Centrum; 

- een betekenisvolle stap te zetten naar volledige viersporigheid tussen Den Haag en Rotterdam; 

- alle perrons op Schiedam Centrum te blijven gebruiken; 

- het gebruik van de Hoekse Lijn sporen te continueren door ze te integreren in het spoortraject 

Den Haag-Rotterdam; 

- de aanlanding van de Eurostar op perron 1 van Rotterdam Centraal goed te regelen. 

 
Randvoorwaarde is dat Rijk en regio de kosten gezamenlijk dragen op basis van 50/50. Omdat het 
Rijk van hun aandeel 21% in het BCF stort, is de werkelijke bijdrage van de MRDH en de provincie 
Zuid-Holland elk 29,3%. 
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Tramlijn 19b Delft  
Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Kansen voor mensen, Efficiënt en Rendabel  

Thema : Capaciteitsvergroting, Reistijdverkorting, Kwaliteitsverbetering 

Fase : Realisatie 

Planning : Eind 2022 realisatie in TU-wijk gereed, exploitatie vanaf eind 2023 

Investering : € 54,45 miljoen 

Subsidie MRDH : € 54,45 miljoen 

Rol MRDH : Opdrachtgever 

 

De aanpassingen aan tramlijn 19 hebben 

de komende jaren alleen nog betrekking op 

het tracé in Delft. Ter hoogte van de 

spoortunnel is het tramspoor op een 

definitieve locatie gelegd. Nu de 

Sebastiaansbrug is vervangen, kan 

aansluiting plaatsvinden op het al 

aangelegde tramspoor in de TU-campus in 

Delft. 
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Hart van Zuid (Rotterdam) 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Fase : Realisatie 

Planning : Start 2022, oplevering 2025 

Investering : Niet bekend, betreft een totale gebiedsontwikkeling 

Subsidie MRDH : € 12 miljoen 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 
 

Het Hart van Zuid ligt in Rotterdam tussen Ahoy en 

het Zuidplein. De belangrijkste ambitie is een 

bruisend centrum realiseren voor heel Rotterdam-

Zuid. Het gebied wordt nóg beter bereikbaar met het 

openbaar vervoer. De nieuwe busterminal en de 

metroperrons sluiten straks logischer op elkaar aan. 

De nieuwe looproutes van en naar het stadsplein 

worden kort, uitnodigend en veilig. Ook komt er een 

nieuwe fietsparkeergarage die voor iedereen 

toegankelijk is. Voetgangers kunnen de drukke 

Zuiderparkweg makkelijker en veiliger oversteken. 

Tussen het winkelcentrum, Ahoy en het Zuiderpark 

komen uitnodigende en veilige wandelroutes. 
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Halte Rodenrijs (Lansingerland) 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Fase : Realisatie 

Planning : Start 2021, oplevering 2022 

Investering : Gemeente € 2.689.000,-, RET € 912.000,- 

Subsidie MRDH : Gemeente € 1.904.000,- inclusief bijdrage Rijk, RET € 912.000,- 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 
 

De gemeente Lansingerland en de RET hebben samen een ontwerp gemaakt voor de 
opwaardering van de knoop Rodenrijs. Op deze knoop komen bussen en metro bij elkaar, en is er 
voor reizigers ruimte voor fietsparkeren en een P+R. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp 
zijn het stimuleren van het OV- en fietsgebruik door het verbeteren van stallingsmogelijkheden, het 
verbeteren van de uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte middels een groene en duurzame 
uitstraling, de hoge kwaliteit van de materialen en het creëren van een aangename verblijfskwaliteit 
met daarbij een aangename wachtmogelijkheid op het busstation. 
De RET heeft daarnaast opdracht gekregen om de overkappingen op de haltes van de metro te 
verlengen, zodat meer passagiers beschut kunnen wachten. 
 

 
 
De opwaardering van halte Rodenrijs is onderdeel van de KTA 2019 en wordt mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van het Rijk. 
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5. Programma’s en projecten Verkeer 
 

Wegenstructuur 

Op korte termijn wordt veel geïnvesteerd in uitbreiding van het wegennet in de MRDH. De nadruk 

ligt daarom de komende tijd op het beter benutten van het samenhangende wegennet. Tegelijk is 

het noodzakelijk dat we ons oriënteren op de ontwikkeling op lange termijn in relatie met 

verstedelijking en de mobiliteitstransitie (CO2-reductie).  

 

Ketenmobiliteit 

Uit de onderzoeken van de MRDH in het kader van de uitwerking van de UAB blijkt de grote 

potentie van de fiets voor de bereikbaarheid van inwoners en arbeidsplaatsen. Dat wordt nog eens 

versterkt door de elektrische fiets en de fiets in voor- en natransport van het openbaar vervoer. 

Ketenmobiliteit is mede daarom van grote betekenis. Daarbij gaat het niet alleen om snel 

overstappen maar ook om de kwaliteit van de locaties. 

Ketenmobiliteit is toegelicht in hoofdstuk 4.1 bij de programma’s Openbaar Vervoer. 

 

Duurzame mobiliteit 

Met het Programma duurzame mobiliteit (incl. regionaal maatregelenpakket) is de ambitie van 30% 

CO₂-reductie in 2025 nog niet verwezenlijkt. Daarom werken we onder andere aan maatregelen die 

door regionale samenwerking een groot effect opleveren voor de reductie van de CO₂-uitstoot, 

zoals maatregelen gericht op deelmobiliteit of werk gebonden mobiliteit en het duurzaam inkopen 

van zwaar materieel en verduurzamen van logistiek. 

 

Het Programma duurzame mobiliteit is dynamisch en adaptief. Het programma actualiseren we 

jaarlijks door het maatregelenpakket aan te vullen en/of aan te passen, ook op basis van de 

informatie die de gemeenten aanleveren. Het grootste deel van de maatregelen valt onder 

exploitatie of is integraal onderdeel van OV-projecten of verkeersprojecten. 

 

Smart Mobility 

MRDH is een van de partijen die in 2019 in het BO-MIRT de krachtenbundeling Smart Mobility heeft 

ondertekend. Onderdelen van de krachtenbundeling zijn MaaS, deelmobiliteit, ITS, Zelfrijdend 

vervoer en digitalisering. Het zijn onderwerpen die binnen de MRDH worden opgepakt vanuit de 

programma’s Duurzame mobiliteit, AVLM en de bereikbaarheidsopgave. Ook binnen de 

gebiedsprogramma’s MoVe worden Smart Mobility-maatregelen genomen. De bijdragen voor de 

krachtenbundeling volgens het BO-MIRT besluit zijn: kennisontwikkeling € 33.000 per jaar (2020-

2023) en digitaliseringsopgave € 170.000 per jaar (2020-2023). 

 

Gedragsaanpak 

Slimme bereikbaarheidsmaatregelen kunnen extra capaciteit op het wegennet realiseren zonder te 

investeren in nieuwe infrastructuur. Een betere benutting wordt mogelijk door afspraken met het 

bedrijfsleven te maken (mobiliteitsmanagement). 

Binnen het programma Kleine projecten wordt budget opgenomen voor subsidie van 

gedragsmaatregelen, waarvan de uitvoering door gemeenten wordt geïnitieerd en belegd bij de 

nieuwe uitvoeringsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar . 
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Nationaal Toekomstbeeld Fiets 

In het BO-MIRT van 2020 hebben Rijk en regio afgesproken een Nationaal Toekomstbeeld Fiets op 

te stellen. De MRDH heeft de regionale ambitie uitgewerkt in de Regionale Fietsagenda (RFA-

MRDH). Dit moet leiden tot een strategie die Rijk, MRDH en gemeenten gezamenlijk volgen om op 

basis van cofinanciering het volume aan fietsinvesteringen aanmerkelijk te verhogen. De 

‘Schaalsprong Fiets’, zoals voorgenomen in het Ambitiedocument ‘2de Etappe Tour de Force’ uit 

2019, wordt daarmee zichtbaar op straat. Op basis van nog te maken nadere afspraken tussen Rijk 

en regio zal de doorwerking in dit investeringsprogramma verder worden uitgewerkt. 
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5.1 Programma’s Verkeer 

 

Automated Vehicles Last Mile 

Doelstelling S.A. : Versnellen van innovatie in mobiliteit 

Top-eis : Concurrerende economie 

Thema : Reistijdverkorting, Verhogen betrouwbaarheid, Capaciteitsuitbreiding  

Fase : Verkenning tot en met realisatie 

Planning : 2019 - 2024 

Investering : € 37 miljoen 

Subsidie MRDH : € 15 miljoen 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 

Het Innovatienetwerk Automatisch Vervoer op de Last Mile (AVLM) is een samenwerking tussen 

overheden, kennisinstellingen en ondernemers in de regio, gericht op economische en 

technologische innovatie in automatisch vervoer en verbetering van de bereikbaarheid en efficiëntie 

van het vervoerssysteem. Het Innovatienetwerk stimuleert, faciliteert en onderneemt activiteiten op 

het gebied van automatisch vervoer, met als einddoel de toepassing daarvan. Het Innovatienetwerk 

AVLM richt zich op collectief vervoer en collectieve last mile oplossingen. 

De doelstelling van het Innovatienetwerk AVLM is de regio te ontwikkelen tot een internationaal 

toonaangevend onderzoeks- en praktijkgebied. Dat doen we door het realiseren van AV-

vervoersoplossingen én het creëren van een innovatieve test- en research-omgeving voor 

automatisch rijden. Het Innovatienetwerk AVLM verbindt en brengt innovatie van idee, via 

onderzoek, simulaties en laboratorium-testen naar praktijktesten uiteindelijk tot operationele 

toepassing in het vervoerssysteem van de regio Rotterdam Den Haag. 

De MRDH stimuleert deze ontwikkelingen door subsidies te verlenen aan acht projecten die in de 

bijlagen zijn beschreven. De belangrijkste activiteit in dit stadium is het verkennen welke projecten 

kansrijk zijn. Bij het Haga-ziekenhuis in Den Haag is de eerste proef met een shuttle. De nieuwe 

Parkshuttle in Capelle gaat dit jaar rijden. 
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Metropolitane fietsroutes 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Kansen voor mensen, Concurrerende economie, netwerkeisen fiets 

Thema : Capaciteitsvergroting, reistijdverkorting, verkeersveiligheid, kwaliteitsverbetering 

Planning : Planstudie gereed 2023, daarna gefaseerde realisatie 

Investering : € 250 miljoen 2020-2030 

Subsidie MRDH : € 175 miljoen  

Rol MRDH : Ondersteuner gemeenten, programmamanagement en subsidieverlener 

 

De MRDH hanteert een regionaal basisnetwerk voor fietspaden waarvan gewenst is dat het voldoet 

aan de standaard CROW-eisen. Een deel daarvan wordt opgewaardeerd tot een hoogwaardig 

niveau om de bereikbaarheid van toplocaties en arbeidsplaatsen te verbeteren: deze fietspaden 

hebben (in potentie) een intensiteit van meer dan 1.500 fietsers per etmaal en noemen we de 

Metropolitane fietsroutes.  

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft de uitvoeringsregeling aangepast en het 

subsidiepercentage voor prioritaire Metropolitane fietsroutes tijdelijk verhoogd naar 70% tot 1 

januari 2025. De subsidie kan zijn opgebouwd uit meerdere bronnen, de wegbeheerder neemt 30% 

van de subsidiabele kosten voor zijn rekening.  

 

 
 

Een belangrijk aspect van deze fietsroutes betreft de realisatie van fietsviaducten en fietstunnels om 

infrastructuur ongelijkvloers te kunnen passeren. De gemeenten werken gezamenlijk per route, 

ondersteund door de MRDH, het voorkeurstracé uit in een schetsontwerp op routeniveau inclusief 
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raming. Op basis van het schetsontwerp sluiten de gemeenten een bestuurlijke 

samenwerkingsovereenkomst af over de realisatie met onder andere afspraken over investeringen, 

samenwerking, fasering, planning, organisatie. Vervolgens werken de gemeenten de projecten op 

de route verder uit en gaan over tot realisatie. 

 

Voor twee van de routes is een samenwerkingsovereenkomst getekend: de route Greenport 

Westland (Naaldwijk) – Rotterdam: van de Greenport in Naaldwijk via Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam naar Rotterdam Centrum. De andere route is Zoetermeer – Rotterdam: van het centrum 

van Zoetermeer via station Lansingerland-Zoetermeer en metrostation Rodenrijs naar het centrum 

van Rotterdam. 

Op basis van de getekende overeenkomst kunnen de gemeenten subsidie aanvragen tegen het 

hogere percentage. 

  

Voor de volgende geprioriteerde routes is de verkenning afgerond en wordt op korte termijn 

overgegaan tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst:  

1. Delft – Rotterdam Alexander: van Delft CS langs het TU-terrein over de A13 via Pijnacker-

Nootdorp, Berkel en Rodenrijs naar Rotterdam Alexander. Deze route bevat een oversteek over 

de snelweg A13.  

2. Den Haag – Pijnacker: van het Spui in Den Haag via Leidschendam-Voorburg (over de Vliet) 

naar Ypenburg, Nootdorp en Pijnacker. Deze route bevat een oversteek over de Vliet. Een paar 

knooppunten zijn opgenomen in CID-Binckhorst. 

 

De volgende geprioriteerde routes bevinden zich (sinds 2021) in de verkenningsfase: 

1. Dordrecht – Rotterdam: via Zwijndrecht –Hendrik-Ido-Ambacht – Ridderkerk centrum –Capelle 

aan den IJssel. De route loopt over de Van Brienenoordbrug. 

2. Den Haag CS –Honselersdijk –Naaldwijk (Westland). Een deel van de route loopt via de N464 

langs de fruitmuur, waar provincie Zuid-Holland wegbeheerder is.  

3. Den Haag centrum –Monster –Naaldwijk (Westland) 

4. Delft –Midden-Delfland –Naaldwijk (Westland). Een deel van de route loopt langs de N223 waar 

provincie Zuid-Holland wegbeheerder is. 

Voor de Metropolitane fietsroutes in en naar het Westland is de dekking gevonden in het 

Gebiedsprogramma Greenport 3.0.  
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Verkeersveiligheid en Specifieke Uitkering Rijk (SPUK-regeling) 

Doelstelling S.A. :  

Top-eis : Kansen voor mensen 

Thema : Verkeersveiligheid 

Planning : Realisatie vanaf 2021 

Investering : € 15 miljoen 2021-2025 

Subsidie MRDH : € 6 miljoen  

Rol MRDH : Ondersteuner gemeenten, programmamanagement en subsidieverlener 

 

De 23 gemeenten werken samen aan het verbeteren van de Verkeersveiligheid. Wat er moet 
verbeteren en wie het grootste risico loopt in het verkeer dat is eerder al vastgesteld in de Analyse 
Verkeersveiligheid MRDH.  

In juli 2020 is de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid MRDH (Regionale UAV) 
vastgesteld. Samen met tijdelijk uitgebreide subsidiemogelijkheden van de MRDH en het Rijk geeft 
dit de punten waar de gemeenten aan de slag gaan met verkeersveiligheidsverbeteringen. De 
ambitie vanuit het Rijk is nul verkeersslachtoffers in 2050, wat aansluit bij de regionale aanpak 
“Maak een punt van nul”. De 23 wethouders Verkeer hebben gevraagd om specifiekere doelen voor 
2025, vertaald in risico-indicatoren. Een risico-indicator is een hulpmiddel om het veiligheidsniveau 
van specifieke onderdelen van het verkeerssysteem te inventariseren en te monitoren.  
 

Het ontwikkelde dashboard geeft per gemeente, en voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag 
als geheel, een score aan per risico-indicator. Per indicator is door elke gemeente een streefwaarde 
benoemd die in 2025 gerealiseerd moet zijn in de betreffende gemeente. Het gemiddelde hiervan is 
de MRDH streefwaarde per indicator. 
Zo is bijvoorbeeld 62% van de basisschoolomgevingen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag 
als schoolzone ingericht. In 2025 streven de gemeenten naar 77 procent. De vastgestelde 
streefwaarden en risico-indicatoren zijn vastgesteld in een infographic. 
 
Het in december 2021 vastgestelde Regionale Programma gedragsbeïnvloeding geeft de regionale 
koers aan voor de inzet van verkeerseducatie en campagnes voor de risicogroepen. Samen met de 
inzet op de infrastructuur conform de Regionale UAV en de samenwerking met de politie voor 
handhaving, zorgt dit voor de noodzakelijke integrale aanpak (3E's) om de verkeersveiligheid te 
vergroten.  
Voor het programma gedragsbeïnvloeding is jaarlijks budget opgenomen in het programma Kleine 
projecten. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen, of via de MRDH verkeerseducatie op basis- en 
voortgezet onderwijs organiseren. 
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5.2 Verkenningen en planstudies Verkeer 

 
A44 / N44 Wassenaar 

Doelstelling S.A. : Betrouwbaar op weg 

Top-eis : Concurrerende economie, kansen voor mensen (netwerkeisen auto) 

Thema : Reistijdverkorting, Verhogen betrouwbaarheid, Capaciteitsuitbreiding 

Fase : Verkenning 

Planning : nog niet bekend  

Investering : nog niet bekend 

Subsidie MRDH : Bijdrage in verkenning 

Rol MRDH : Samen met Wassenaar en Den Haag opdrachtgever verkenning 

 

De MRDH en de gemeenten Wassenaar, Den Haag en Leidschendam-Voorburg hebben samen 

met PZH en RWS een verkennende studie gedaan naar de toekomst N44 in het regionale netwerk. 

Het doel van deze verkennende studie was tweeledig: 

1. verkeerskundig onderzoek naar de huidige en toekomstige omvang van de doorstromings- en 

betrouwbaarheidsproblematiek op de N44 en het wegennet daaromheen; 

2. het onderzoeken en beoordelen van een aantal varianten/scenario’s voor de 

netwerkontwikkeling met oog voor de ruimtelijke kwaliteit. 

De studie toont aan dat de doorstroming op de N44 in de spits niet voldoet aan de MRDH 

normen in de huidige en toekomstige situatie. Daarnaast vormt de weg nu een ecologische 

barrière en een beperking voor de leefbaarheid voor woningen langs de weg. 

 

De afgeronde scenariostudie kan niet direct vertaald worden in concrete maatregelen. Maatregelen 

voor verkeersveiligheid, milieuhinder, mobiliteitsmanagement en barrière werking worden verder 

onderzocht en geconcretiseerd.  
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A4 Passage Poorten en Inprikkers en meekoppelkansen 

Doelstelling S.A. : Betrouwbaar op weg 

Top-eis : Concurrerende economie, kansen voor mensen (netwerkeisen auto) 

Thema : Reistijdverkorting, Verhogen betrouwbaarheid, Capaciteitsuitbreiding  

Fase : Planstudie 

Planning : Planuitwerking gereed in 2021  

Investering : € 248 miljoen Poorten en Inprikkers (op basis van bestuursakkoord 2012) 

Subsidie MRDH : € 22 + € 9,4 miljoen (op basis van bestuursakkoord voor Erasmusweg/Lozerlaan 

en het besluit bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 30 januari 2019 

Beatrixlaan fase 1) 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 

Op 12 november 2012 hebben het Rijk, provincie Zuid-Holland (PZH) en het Stadsgewest 

Haaglanden (met als rechtsopvolger de MRDH) het bestuursakkoord ‘A4 Passage en Poorten & 

Inprikkers’ getekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over de realisatie en financiering van een 

samenhangend pakket aan infrastructuurprojecten dat de bereikbaarheid van de Haagse regio moet 

verbeteren. Deze projecten zijn essentiële schakels in het netwerk van de Zuidvleugel en van 

belang voor de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in dit deel van de regio. De 

maatregelen uit dat pakket worden tot 2028 uitgevoerd. De deelprojecten betreffen:  

• A4 Passage (RWS) 

• N14 (RWS) 

• N211 Wippolderlaan (provincie Zuid-Holland) 

• Kruising Erasmusweg/Lozerlaan (Den Haag-
provincie Zuid-Holland) 

• Prinses Beatrixlaan (Rijswijk) 
 

Het ministerie van IenW betaalt en realiseert de 

maatregelen aan de A4 met bijbehorende 

aansluitingen, inclusief het vergroten van de 

capaciteit tussen de aansluitingen N14 en de 

Ketheltunnel. Daarnaast zijn enkele 

meekoppelkansen voor fietsroutes uitgewerkt 

waarbij ook een bijdrage van de MRDH wordt 

verwacht. Dit zijn onder andere 

fietsovergangen/routes in Rijswijk (bijdrage MRDH circa € 1,5 miljoen) en Leidschendam-Voorburg 

(verwachte bijdrage MRDH circa € 6 miljoen). Afhankelijk van de grootte van de bijdrage loopt dat 

via het programma kleine projecten of als zelfstandig groot project. De provincie Zuid-Holland heeft 

al enige maatregelen op de N211 tussen de aansluiting A4 en de Veilingroute genomen. 

De MRDH, de gemeente Den Haag en de provincie betalen de ongelijkvloerse kruising van de 

Lozerlaan-Erasmusweg. De bijdrage van de MRDH is inclusief indexatie maximaal € 22 miljoen. 

Voor de Prinses Beatrixlaan fase 1 is een alternatief voorstel met een verschoven maaiveld-variant 

uitgewerkt waar de bestuurscommissie Vervoersautoriteit op 30 januari 2019 een besluit over heeft 

genomen. Rijswijk en de MRDH (€ 9,4 miljoen) betalen aan deze oplossing. 

Alle deelprojecten doorlopen momenteel de fase van planuitwerking. Op korte termijn wordt de 
voortgang en planning per deelproject in beeld gebracht.  
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5.3  Uitwerkingen Verkeer 

 

Nieuw Reijerwaard 

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Thema : Capaciteitsuitbreiding  

Fase : Realisatie 

Planning : Realisatie 2021-2024 

Investering : € 37 miljoen. 

Subsidie MRDH : € 5,25 miljoen 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 

Nieuw Reijerwaard is een nieuw agrologistiek bedrijventerrein van ruim 90 hectare direct ten zuiden 

van het verkeersplein Ridderster (A15-A16). Om de bestaande verkeersbewegingen en de 

voorziene verkeersgroei af te kunnen wikkelen, moet het kruispunt bij de zuidelijke op- en afrit van 

de A15 ter plaatse worden aangepast. Deze kruising heet de IJsselmondse Knoop. De bijdrage van 

de MRDH is € 5,25 miljoen. 

 

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 

Reijerwaard voert het project uit. 
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5.4 Realisatie Verkeer 

 

Blankenburgverbinding (Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland) 

Doelstelling S.A. : Betrouwbaar op weg 

Top-eis : Concurrerende economie, kansen voor mensen (netwerkeisen auto) 

Thema : Reistijdverkorting, Verhogen betrouwbaarheid, Capaciteitsuitbreiding 

Fase : Realisatie 

Planning : Gereed in 2024  

Investering : € 1,1 miljard 

Subsidie MRDH : € 5,45 miljoen voor het Kwaliteitsprogramma 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 

Rijkswaterstaat legt de Blankenburgverbinding aan: een rijksweg tussen de A20 en de N15, met 

een tunnel onder de Nieuwe Waterweg. De tunnel komt ten westen van Vlaardingen. Deze tunnel is 

nodig om de bereikbaarheid van de haven te garanderen en die van het Westland te verbeteren. 

Het project ontlast de Beneluxtunnel en de Botlekcorridor. De aanleg van deze verbinding heeft 

ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving en het landschap op zowel de noord- als de zuidoever. 

Door de regionale en lokale partijen is een Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland opgesteld om het 

gebied een kwaliteitsimpuls te geven door onder meer het recreatieaanbod te vergroten en nieuwe 

natuur te ontwikkelen. Ook gaat het programma over extra maatregelen om de geluidsbelasting 

verder te beperken. Het rijk draagt € 25,8 miljoen bij aan dit 

programma, de MRDH € 5,45 miljoen. 

De subsidies en bijdragen zijn in 2019 grotendeels verplicht 

en betaald, behoudens enige afspraken met de gemeente 

Vlaardingen over de Marathonweg. 
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De Grote Kruising (Krimpen aan den IJssel)  

Doelstelling S.A. : Betrouwbaar op weg 

Top-eis : Concurrerende economie, kansen voor mensen (netwerkeisen auto) 

Thema : Reistijdverkorting, Verhogen betrouwbaarheid, Capaciteitsuitbreiding  

Fase : Realisatie 

Planning : Gereed in 2022  

Investering : € 33,8 miljoen, waarvan € 19,4 miljoen onderhoud en € 14,4 miljoen verbetering 

Subsidie MRDH : € 4,1 miljoen 

Rol MRDH : Subsidieverlener 

 

Het project De Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel betreft een groot onderhoudswerk, waarin 

tegelijkertijd maatregelen worden getroffen voor de verbetering van de doorstroming van het 

autoverkeer, het busverkeer en de fietsers. Het project is, als onderdeel van de Algeracorridor, 

opgenomen in de KTA MoVe 2020. De provincie Zuid-Holland, het Ministerie van IenW en de 

MRDH dragen bij aan de verbeteringsmaatregelen. 

Het belangrijkste element uit het project is de wijziging van het halteren van de bussen. In plaats 

van te halteren bij het busstation in het centrum, gebruiken de bussen nu langshaltes tussen de 

kruising en de Algerabrug. Hierdoor wordt de ingreep van het busverkeer in de verkeersregeling 

aanzienlijk minder, wat ten gunste komt aan de doorstroming van het autoverkeer. Een tweede 

element is een aanpassing waardoor de wisselstrook gelijktijdig kan worden gebruikt met ander 

verkeer richting centrum. Ook dit komt de doorstroming van het autoverkeer ten goede. Er worden 

ook diverse verbeteringen aangebracht voor de fietsers. 

De totale KTA subsidie aan het project is € 14,45 miljoen, waarvan de MRDH en Rijk elk € 4,1 

miljoen voor hun rekening nemen, de provincie iets meer. Het Ministerie van IenW stort zijn bijdrage 

in de BDU; deze is begrepen in de verleende subsidie aan Krimpen aan den IJssel. 
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A16 Rotterdam (Rotterdam/Lansingerland)  

Doelstelling S.A. : Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Top-eis : Concurrerende economie, kansen voor mensen (netwerkeisen auto) 

Fase : Realisatie 

Planning : Gereed in 2025 

Investering : € 1 miljard (circa) 

Bijdrage MRDH : € 64,9 miljoen 

Rol MRDH : Bijdrage aan inpassing 

 

Dit project omvat de realisatie van een nieuwe 

rijksweg tussen de A13 en de A16. De weg wordt 

voor een groot gedeelte aangelegd op de huidige 

locatie van de N209 langs Rotterdam The Hague 

Airport. Vanaf de Bergweg-Zuid tot en met de Rotte 

wordt de weg aangelegd in een half-verdiepte tunnel 

door het Lage Bergse Bos. Met de aanleg van dit 

deel van de A16 verbeteren de bereikbaarheid en de 

leefbaarheid van Rotterdam en het noordelijke deel 

van de Rotterdamse regio, verbetert de 

doorstroming op de A13 en A20 en wordt het 

onderliggend wegennet voor een groot gedeelte 

ontlast. De MRDH heeft in 2017 in totaal € 64,9 

miljoen beschikbaar gesteld voor extra maatregelen 

ten behoeve van een goede inpassing van de weg, waaronder een akoestisch landschap, de tunnel 

op maaiveld en een recreaduct. 
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6. In 2021 en 2022 in gebruik genomen projecten 
 

In 2021 en begin 2022 is een aantal projecten opgeleverd en in gebruik genomen. In deze 

paragraaf worden de in het oog springende en grote projecten genoemd; in de bijlagen is een lijst 

opgenomen met kleine projecten die in 2021 zijn afgerond. 

De financiële afhandeling heeft over het algemeen langer tijd nodig, zodat de laatste betalingen 

nakomen in het volgende kalenderjaar. Het is dus mogelijk dat de genoemde projecten financieel 

nog niet zijn afgerond. In 2021 is slechts één bijzonder project opgeleverd: de fiets- en 

voetgangerstunnel bij station Delft Campus. 

 
 
Fiets- en voetgangerstunnel station Delft Campus 
Met de verdubbeling van de spoorlijn Rijswijk – Delft-Campus wordt tegelijkertijd het station met de 

stationsomgeving vernieuwd. Om van de ene kant naar de andere kant van het station te komen, is 

een nieuwe stationstunnel aangelegd. Deze verbindt niet alleen de twee stationspleinen met elkaar, 

het is tegelijkertijd een belangrijke schakel in de oost-west fietsroute. De fietstunnel is in juni 2021 

geopend. 

De gemeente is hiermee meteen verlost van het fietsparkeerprobleem op het viaduct van de 

Kruithuisweg. Het viaduct werd door veel studenten en medewerkers van de TU Delft gebruikt als 

overnachtingsplek voor hun rijwiel, waarna ze via een trap het perron oprenden. Nu kan iedereen 

zijn fiets bij het station zelf parkeren. 
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Bijlage A Grote projecten 

 

Een project is groot als de subsidiabele kosten hoger zijn dan € 5 miljoen exclusief btw voor OV-projecten en hoger dan € 10 miljoen voor alle andere projecten. In de bijgevoegde lijst zijn zowel lopende 

beschikkingen als verkenningen en planstudies opgenomen, stand per 1 januari 2022. De bedragen die zijn opgenomen betreffen het aandeel van de MRDH, plus het eventuele aandeel van partijen die hun 

geldstroom via de MRDH laten lopen. Er zijn drie redenen om de grote projecten apart te benoemen en inzichtelijk te maken: 

- ze beslaan een substantieel deel van de investeringsruimte; 

- de investeringen hebben een kasritme dat over meerdere jaren is gepland, waardoor de investeringsruimte in latere jaren beperkt kan worden; 

- de investeringen zijn vaak gelabeld aan één gemeente of partij, maar het belang is over het algemeen groter. 

 

De gebruikte afkortingen voor de categorieën: FKM = Fiets- en Ketenmobiliteit; VMWS = Verkeersmanagement en Wegenstructuur; OV =  Openbaar Vervoer 

 

Projectnr. Projectnaam Aanvrager Cat. Subsidie Betaald tm 2021 2022 2023 2024 2025 2026

NRR/AROV exclusief BleiZo en HSE, vanaf 2015 Den Haag/HTM OV 113.013.256 109.418.550 3.594.707

Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (INTHR) Den Haag/HTM OV 132.600.000 17.511.886 33.000.000 17.000.000 28.000.000 23.000.000 14.088.114

96HG0004 Tramlijn 19 Delft Centraal - TU-wijk (exclusief Sebastiaansbrug) MRDH OV 54.450.000 46.742.847 4.707.153 3.000.000 actualisaite na jaarrekening

18OMR0451 Tramlijn 19 Sint Sebastiaansbrug (inclusief bijdragen PZH en Delft) MRDH OV 27.000.000 26.520.787 479.213

16OZO0027 Vervoersknooppunt Bleizo Zoetermeer OV 56.980.000 56.980.000 0

16ONS0037 Knooppunt Alexander (BBV-RTD-022) NS stations OV 7.713.000 7.327.350 385.650

18ORE0357 Frequentieverhoging E-lijn RET OV 7.450.000 5.492.161 1.957.839

Hoekse Lijn Edocs 88814 Rotterdam OV 409.584.200 405.456.734 3.382.773 744.694

SRREO03053 Systeemsprong sneltram RET OV 15.720.271 6.990.271 8.730.000

Tramlijn 1 (deel buiten INTHR, exclusief exploitatie) Den Haag/HTM OV 6.446.305 7.273.223 -826.918 

21ORO0811 Hart van Zuid Rotterdam OV 12.000.000 6.000.000 5.500.000 500.000

21OPR0888 Aansluiting 4-sporigheid Schiedam MRDH OV 6.982.500 2.794.000 2.792.300 349.000 1.047.200

Renovatie metrostation Spijkenisse Centrum RET OV 8.250.000 250.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000

22ONI0911 Reconstructie busstation Spijkenisse Centrum Nissewaard OV 8.600.000 4.300.000 4.300.000

18WNR0438 Reconstructie IJsselmondse knoop GR Nieuw Reijerwaard VMWS 5.250.000 1.750.000 3.500.000

18WRO0418 H6-weg Rotterdam VMWS 8.600.000 4.341.261 4.258.739

RDRDM03055 Separate financieringgronden H6-weg Rotterdam VMWS 7.788.000 6.230.400 1.557.600

17FDH0226 Fietsviaduct A4 bij Ypenburg (vaststeling) Den Haag FKM 8.888.500 6.666.375 2.222.125

20WKY0760 Algera-corridor: grote kruising Krimpen a/d Ijssel VMWS 8.232.500 4.116.250 4.116.250

Central innovation District Binckhorst, No Regret-maatregelen (Rijksdeel) Den Haag 41.322.314 2.900.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 4.422.314

Central innovation District Binckhorst, No Regret-maatregelen (MRDH-deel) Den Haag 41.100.000 3.185.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 3.915.000

A4-passage Poorten en Inprikkers (incl indexering, excl btw en bijdrage PZH) Den Haag VMWS 22.000.000 4.000.000 8.000.000 8.000.000 2.000.000

A4-passage Poorten en Inprikkers (aanstaande fase Beatrixlaan) Rijswijk VMWS 9.375.000 4.000.000 4.000.000 1.375.000

1.019.345.846 717.318.094 93.994.131 57.336.994 60.224.000 52.047.200 24.425.428
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Bijlage B1 Kleine projecten: openstaande verplichtingen per subsidieontvanger 

 

De hier vermelde openstaande verplichtingen hebben betrekking op beschikkingen voor kleine projecten en kleine opdrachten, eind januari 

2022. De lijsten zijn gesorteerd op alfabetische volgorde van de MRDH-gemeenten, en vervolgens per andere subsidieontvanger. 

Subsidieaanvragen die nog in behandeling zijn, zijn met rood aangegeven en daarmee nog niet definitief; er kunnen daar ook nog geen rechten 

aan worden ontleend. 

 

De gebruikte afkortingen voor de categorieën: 

VV  Verkeersveiligheid 

FKM  Fiets- en Ketenmobiliteit 

VMWS  Verkeersmanagement en Wegenstructuur 

OV  Openbaar Vervoer 

 

 
  

Aanvrager Project nr. Project Cat. Verplichting Beschikking

Albrandswaard 18EAL0420 Schoolomgeving Don Boscoschool - Albrandswaard VV 75.500           24-9-2018

Albrandswaard 18VAL0465 Schoolomgeving Portland - Albrandswaard VV 18.000           7-1-2019

Albrandswaard 19PAL0606 P+R Verwijzing Albrandswaard VMWS 58.500           27-2-2020

Albrandswaard 20VAL0726 Schoolzone Sportlaan Rhoon VV 74.500           28-1-2021

Albrandswaard 20OAL0725 Haltetoegankelijkheid Albrandswaard 2020 OV 70.500           29-1-2021

Albrandswaard 20FAL0767 Welhoeksedijk, Albrandswaardse zijde te Poortugaal FKM 127.500        12-4-2021

Totaal Albrandswaard 424.500        

Barendrecht 18KBA0441 Herinrichting entree fietsenstalling station Barendrecht FKM 46.000           11-9-2018

Barendrecht 18PBA0482 P+R NS Station Barendrecht FKM 128.000        7-2-2019

Barendrecht 18FBA0491 Fietstunnel station Barendrecht FKM 221.500        7-2-2019

Barendrecht 20VBA0720 Kilweg - A29 - Middelweg, extra rijstrook en iVRI VV 69.500           26-4-2021

Barendrecht 20FBA0761 Fietsinfrastructuur Hoefslag FKM 235.000        12-1-2021

Barendrecht 21VBA0879 Verkeerseducatie Barendrecht 2021 VV 9.500             in behandeling

Barendrecht 21FBA0881 Fietspad Binnenlandse Baan FKM 175.000        in behandeling

Totaal Barendrecht 884.500        

Brielle 21VBR0796 Verkeersmaatregelen binnenstad Brielle VV 181.000        23-9-2021

Totaal Brielle 181.000        
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Aanvrager Project nr. Project Cat. Verplichting Beschikking

Capelle aan den IJssel 18VCA0424 Schoolomgeving Reigerlaan/Pelikaanweg - Capelle aan den IJssel VV 125.000        13-8-2018

Capelle aan den IJssel 19VCA0559 Bocht in de Burgemeester van Beresteijnlaan VV 52.000           10-7-2019

Capelle aan den IJssel 19ICA0625 Haalbaarheidsstudie AVLM beheercentrale op afstand Parkshuttle  2020 VMWS 11.500           vastgesteld

Capelle aan den IJssel 19ICA0626 Haalbaarheidsstudie AVLM Smart Surveilance Systeem Parkshuttle  2019 VMWS 12.000           vastgesteld

Capelle aan den IJssel 20VCA681 Schoolzones Capelle aan den IJssel 2020-2022 VV 167.500        19-11-2020

Capelle aan den IJssel 20VCA0758 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Capelle aan den IJssel VV 401.500        16-12-2020

Capelle aan den IJssel 21VCA0775 Verkeersveiligheid (SPUK) 2025 Capelle aan den IJssel VV 1.342.500     17-3-2021

Capelle aan den IJssel 21ICA0874 Parkshuttle Rivium P+R met DRIS systeem bij waterbus en waterbushalte FKM 1.124.000     in behandeling

Capelle aan den IJssel 21VCA0882 Rotonde Burg. van Beresteijnlaan - Operalaan VV 221.000        in behandeling

Capelle aan den IJssel 21VCA0883 Rotondes Burgemeester van Dijklaan VV 548.500        in behandeling

Capelle aan den IJssel 21DCA0884 Parkshuttle Rivium iVRI's VV 25.000           in behandeling

Totaal Capelle aan den IJssel 4.030.500     

Delft 16ODE0163 Herinrichting Reinier de Graafweg VMWS 1.531.056     21-6-2017

Delft 19VDE0607 Voorhofdreef VV 150.500        18-12-2019

Delft 20VDE0748 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Delft VV 847.500        16-12-2020

Delft 21DDE0782 12 verkeersregelinstallaties naar iVRI's Delft VMWS 105.000        26-3-2021

Delft 21UDE0804 Mobiliteitshub Delft VMWS 69.000           23-8-2021

Delft 21VDE0810 Herinrichting Julianalaan VV 63.000           22-7-2021

Delft 21VDE0815 Nieuwe Plantage VV 123.000        1-1-2022

Delft 21DDE0830 2 verkeersregelinstallaties naar iVRI's Delft VMWS 25.000           22-7-2021

Delft 21ODE0889 Bushaltes Teding van Berkhoutlaan en Foreestweg OV 41.000           17-1-2022

Delft 22DDE0910 12 iVRI's Delft VMWS 150.000        21-1-2022

Totaal Delft 3.105.056     

Den Haag 14FDG006 Knooppuntontwikkeling Den Haag HS fietsparkeren FKM 2.450.000     8-10-2014

Den Haag 15FDG007 Sterroutes fiets Den Haag (binnenstad) - Wateringseveld FKM 1.168.067     18-5-2016

Den Haag 16FDH0033 Toeleidend fietspad fietsviaduct A4 - Westvlietweg FKM 250.000        vastgesteld

Den Haag 16FDH0115 Verbeteren fiets sterroute Scheveningen FKM 407.001        7-12-2016

Den Haag 17PDH0240 P&R Haaglanden (HGL-BBV-005a) FKM 771.000        8-8-2017

Den Haag 17WDH0346 Ombouw verkeerslichten naar iVRI's Den Haag VMWS 391.000        17-5-2018

Den Haag 17FDH0354 Snelfietsroute Rijswijk-Den Haag-Spoorwijk (HGL BBV 006/4) FKM 189.233        18-6-2018

Den Haag 18FDH0369 Vrijliggend fietspad Madesteinweg FKM 955.000        17-10-2018

Den Haag 18VDH0370 Noordwestelijke hoofdroute  Vrijenhoeklaan-Sportlaan VV 1.483.500     11-7-2018

Den Haag 18FDH0488 Sterroutes fiets Den Haag (binnenstad) - Wateringseveld; 2e tranche FKM 825.000        5-3-2019

Den Haag 19DDH0588 68 IVRI's Den Haag (KTA2019) VV 952.000        18-11-2019

Den Haag 19VDH0599 Verkeersmaatregelen Stationsbuurt / Schilderswijk FKM 675.000        2-4-2020

Den Haag 20VDH0662 Reconstructie kruising Hofzichtlaan - Kleine Loo VV 175.000        vastgesteld



 

 

127 

 

 

 

Aanvrager Project nr. Project Cat. Verplichting Beschikking

Den Haag 20VDH0683 Herinrichting Soestdijkseplein VV 341.250        23-7-2020

Den Haag 20FDH0684 Fietsvoorziening Westvlietweg-Spoorlaan FKM 122.500        23-7-2020

Den Haag 20VDH0730 NWHR 3.1 kruisingen: Houtrustbrug en President Kennedylaan VV 389.750        5-2-2021

Den Haag 20VDH0747 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Den Haag VV 104.500        vastgesteld

Den Haag 20VDH0771 Verkeersveiligheid (SPUK) 2025 Den Haag VV 1.574.000     17-3-2021

Den Haag 21VDH0799 Blackspot De la Reyweg - Dierenselaan VV 197.500        3-3-2021

Den Haag 21DDH0829 iVRI's Den Haag 2021 VMWS 75.000           30-8-2021

Den Haag 21VDH0861 Blackspot Berensteinlaan - Melis Stokelaan Den Haag VV 218.500        30-11-2021

Den Haag 21FDH0862 Fietsvoorzieningen Postenkade Den Haag FKM 73.000           19-1-2022

Den Haag 21EDH0870 Gedragsaanpak verkeersveiligheid Den Haag 2021 VV 220.000        13-12-2021

Den Haag 21VDH0899 Schoolomgeving Den Haag (deel 10) VV 108.000        13-1-2022

Totaal Den Haag 14.115.801   

Hellevoetsluis 17VHE0253 subsidie 30 km/uur-zone Vlotbrugbuurt VV 11.500           4-12-2017

Hellevoetsluis 19FHE0593 Realisatie fietspad en verplaatsing bushalte Ravenseweg OV 1.075.500     14-2-2020

Hellevoetsluis 19THE0620 Toegankelijkheid bushaltes Hellevoetsluis OV 28.250           28-1-2020

Hellevoetsluis 20OHE641 Toegankelijkheid bushaltes Hellevoetsluis OV 28.250           11-2-2020

Hellevoetsluis 20KHE0702 Realisatie R-Net haltes inclusief fietsenstallingen Hellevoetsluis (R-net) OV 487.250        19-11-2020

Hellevoetsluis 20MHE0707 Mobiliteitsmanagement gedragsbeïnvloeding (KTA D3) OV 256.405        8-4-2021

Hellevoetsluis 21VHE0770 Verkeersveiligheid (SPUK) 2025 Hellevoetsluis VV 63.000           17-3-2021

Totaal Hellevoetsluis 1.950.155     

Krimpen aan den IJssel 21FRK0814 Fietsroute Vincent van Goghlaan fase 1 - fietspad naar Ouverturelaan FKM 501.000        26-8-2021

Totaal Krimpen a/d IJssel 501.000        

Lansingerland 18FLA0421 Verlichting Landscheidingsfietspad FKM 124.500        20-11-2018

Lansingerland 19KLA0598 Vervoersknoop Rodenrijs (KTA 2019) OV 1.904.000     18-12-2019

Lansingerland 19OLA0573 R-net halteaanpassingen lijn 170 en 173 (KTA 2019) OV 582.500        7-7-2021
Lansingerland 19FLA0638 Fietspad Berkelsedijkje (MFR) FKM 560.000        3-11-2021
Lansingerland 20VLA0757 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Lansingerland VV 145.500        16-12-2020

Lansingerland 21VLA0774 Verkeersveiligheid (SPUK) 2025 Lansingerland VV 224.500        17-3-2021

Totaal Lansingerland 3.541.000     

Leidschendam-Voorburg 17WLV0317 Verbindingsweg Stompwijk VMWS 269.625        19-3-2018

Leidschendam-Voorburg 18DLV0366 iVRI's Leidschendam-Voorburg 5 stuks VMWS 59.500           3-4-2018

Leidschendam-Voorburg 19DLV0556 5 iVRI'S Leidschendam- Voorburg (KTA 2019) 2020 VMWS 35.000           23-9-2019

Leidschendam-Voorburg 20VLV0749 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Leidschendam-Voorburg VV 188.250        16-12-2020

Leidschendam-Voorburg 21VLV0769 Verkeersveiligheid (SPUK) 2025 Leidschendam-Voorburg VV 216.000        17-3-2021

Totaal Leidschendam-Voorburg 768.375        
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Maassluis 20VMA0752 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Maassluis VV 660.500        16-12-2020

Maassluis 21VMA0837 Vrijligend fietspad Kwartellaan VV 305.500        29-10-2021

Maassluis 21MFA0846 Asfalteren fietspaden Basisnet Fiets Maassluis FKM 146.000        in behandeling

Totaal Maassluis 1.112.000     

Midden-Delfland 17VMD0277 Oversteek Lotsweg bij Woudseweg VV 56.250           2-5-2016

Midden-Delfland 20VMD0759 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Midden-Delfland VV 16.500           16-12-2020

Midden-Delfland 21VMD0824 herinrichting kruising Harnaschdreef VV 142.000        23-9-2021

Totaal Midden-Delfland 214.750        

Nissewaard 18MNI0501 KTA-9 ITS, dynamische verwijzing P+R Nissewaard VV 16.618           1-2-2019

Nissewaard 19KNI0601 Fietsparkeren metrostation De Akkers (KTA 2019) FKM 164.250        14-5-2020

Nissewaard 19ONI0629 Toegankelijke bushaltes Nissewaard 2019 OV 60.000           11-2-2020

Nissewaard 20ONI0642 Toegankelijke bushaltes Nissewaard 2020 OV 120.000        11-2-2020

Nissewaard 20PNI0682 Uitbreiden P+R metrostation Heemraadlaan FKM 304.000        7-7-2021

Nissewaard 20VNI0727 Verkeersveiligheid schoolomgeving Nissewaard 2020 VV 35.000           1-12-2020

Nissewaard 21WNI0794 Ombouw VRI naar iVRI gemeente Nissewaard VMWS 50.000           9-8-2021

Nissewaard 21FNI0822 Reconstructie Borgtweg FKM 427.500        1-10-2021

Nissewaard 21VNI0877 Verkeersveilige Schoolomgevingen Nissewaard 2021 VV 35.000           13-1-2022

Totaal Nissewaard 1.212.368     

Pijnacker-Nootdorp 18FPN0475 Fietspad Keijzershof fase 2 definitief FKM 77.000           24-1-2019

Pijnacker-Nootdorp 19FPN0535 Rood asfalt fietspad Delftsestraatweg FKM 231.500        vastgesteld

Pijnacker-Nootdorp 19VPN0579 Verkeersveiligheid kruispunt Laan van Nootdorp/Veenweg VV 65.500           16-12-2019

Pijnacker-Nootdorp 21OPN0783 R-net bushalte Meersma Katwijkerlaan, Pijnacker OV 107.000        20-4-2021

Pijnacker-Nootdorp 21OPN0818 Bushalte lijn 60, Station Nootdorp (Hofweg) OV 28.500           25-8-2021

Pijnacker-Nootdorp 21DPN0821 2 verkeersregelinstallaties naar iVRI’s te Pijnacker-Nootdorp VMWS 25.000           9-6-2021

Pijnacker-Nootdorp 21VPN0826 Fiets- en verkeersveiligheidsmaatregelen en R-netbushalte Vlielandseweg OV 115.500        6-8-2021

Pijnacker-Nootdorp 21EPN0891 Verkeersleerkracht Pijnacker-Nootdorp 2021/2022 VV 7.500             13-1-2022

Totaal Pijnacker-Nootdorp 657.500        

Ridderkerk 20FRI680 Fietspaden Rijksstraatweg FKM 165.500        27-8-2020

Ridderkerk 20ORI0716 Haltetoegankelijkheid HOV Ridderkerk 2020 OV 138.000        21-5-2021

Ridderkerk 20VMRI0754 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Ridderkerk VV 87.000           16-12-2020

Ridderkerk 21VMRI0772 Verkeersveiligheid (SPUK) 2025 Ridderkerk VV 1.817.000     17-3-2021

Ridderkerk 21FRI0828 Fietspaden Rijksstraatweg Ridderkerk fase 3 te Rijsoord FKM 135.500        23-9-2021

Totaal Ridderkerk 2.343.000     
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Rijswijk 17KRK0280 Fietspad Laan van 't Haantje (RijswijkBuiten - HPS RijswijkBuiten) fase 1 2 FKM 445.500         1-2-2018

Rijswijk 17MRW0342 Ombouw verkeerslichten naar iVRI's Rijswijk VMWS 107.098         19-3-2018

Rijswijk 18ERK0386 Inrichten schoolzones 2018 Rijswijk VV 82.500           19-6-2018

Rijswijk 18VRK0485 Rotonde Diepenhorstlaan - Verrijn Stuartlaan VV 423.000         25-4-2019

Rijswijk 20FRK0695 Aanpak fietsroutes Romeinse route: Sir Winston Churchilllaan FKM 427.750         11-11-2020

Rijswijk 20ORK0699 Infrastructurele en verkeersregeltechnische aanpassing tbv lijn 51 EBS OV 90.000           10-5-2021

Rijswijk 20KRK0714 Eisenhowerplein fietsparkeren FKM 82.000           28-1-2021

Rijswijk 20FRK0718 Fietspad Prinses Beatrixlaan (Plutopad - van Zijlweg) FKM 122.000         11-1-2021

Rijswijk 20FRK0738 Fietspad Laan van 't Haantje (Rijswijk Buiten - HPS Rijswijk Buiten) fase 3 FKM 127.500         11-1-2021

Rijswijk 20DRK0766 ombouw VRI naar iVRI gemeente Rijswijk VMWS 62.500           9-3-2021

Rijswijk 21VRK0820 Fietsoversteek Laan van Oversteen/Laan van Vredenoord VV 25.500           23-9-2021

Rijswijk 21FRK0835 Sterfietsroute Den Haag - Wateringse Veld - Sammersweg FKM 323.500         24-8-2021

Rijswijk 21FRK0836 Aanleg tweerichtingenfietspad Veraartlaan FKM 359.000         20-8-2021

Rijswijk 21FRK0867 Herinrichting Steenlaan FKM 91.000           in behandeling

Totaal Rijswijk 2.768.848      

Rotterdam 17FRO0295 Centrumas fase 2 (RTD-BBV-006) FKM 460.000         24-1-2018

Rotterdam 17VRO0311 Blackspot Dorpsweg Wolphaertsbocht VV 281.000         5-10-2018

Rotterdam 19DRO0596 VRI Kralingsezoom OV 116.000         7-9-2020

Rotterdam 19KRO0600 Fietsparkeren Rotterdam CS FKM 227.750         10-12-2019

Rotterdam 19VRO0609 Blackspot Heemraadsingel - Beukelsdijk VV 145.750         19-2-2020

Rotterdam 19FRO0613 Fietspad aan de slachthuisweg te Hoek van Holland FKM 134.000         18-12-2019

Rotterdam 19FRO0614 Waalenburgerweg/Spoorsingel FKM 42.500           18-12-2019

Rotterdam 19FRO0619 Mathenesserweg verbreden fietspad (MFR) FKM 153.750         vaststelling

Rotterdam 19ORO0621 Toegankelijk maken bushaltes lijn 75 (KTA 2019-3) OV 40.750           20-2-2020

Rotterdam 20FRO0658 Crooswijksebocht en Linker Rottekade Noord (Binnenstedelijke Rotte) FKM 91.000           15-10-2020

Rotterdam 20ORO0660 Reconstructie Harwichknoop-stationsomgeving Hoek van Holland haven OV 1.050.000      16-12-2020

Rotterdam 20ORO667 Tramkeerlus Wilhelminaplein OV 3.582.500      8-7-2020

Rotterdam 20VRO675 Blackspot Beijerlandselaan- Putselaan VV 26.250           13-10-2020

Rotterdam 20FRO677 Fietsstraat Poelenburg FKM 50.500           19-11-2020

Rotterdam 20FRO0687 Woensdrechtstraat Park16hoven FKM 25.250           30-7-2020

Rotterdam 20FRO0700 Slinge fietspad zuidzijde FKM 108.500         vastgesteld

Rotterdam 20ERO0705 Verkeerseducatie 2020 VV 80.000           20-1-2021

Rotterdam 20VRO0712 Blackspot Prins Alexanderlaan - Koperstraat VV 33.000           29-1-2021
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Rotterdam 20VRO0713 Blackspot Bergweg - Schiekade VV 40.250           11-12-2020

Rotterdam 20FRO0731 Uitbreiding fietsparkeren Capelsebrug FKM 213.250         10-12-2020

Rotterdam 20KRO0733 Uitbreiding fietsparkeren Coolhaven FKM 19.000           14-1-2021

Rotterdam 20FRO0739 Fietsoversteek Zuiderparkweg metro Slinge FKM 19.500           14-1-2021

Rotterdam 20FRO0740 Welhoeksdedijk (Rotterdamse kant) FKM 40.000           15-3-2021

Rotterdam 20FRO0741 Fietsmaatregelen Eendrachtsplein - Westersingel - Westblaak FKM 35.750           6-4-2021

Rotterdam 20PRO0743 P+R Noorderhelling FKM 786.000         9-6-2021

Rotterdam 20WRO0765 Verkeersprojecten Hoek van Holland FKM 3.835.000      15-12-2020

Rotterdam 21VRO0777 Verkeersveiligheid (SPUK) 2025 Rotterdam VV 554.500         17-3-2021

Rotterdam 21FRO0797 Fietssuggestiestroken Wollefoppenweg FKM 23.000           28-5-2021

Rotterdam 21VRO0800 Black spot Maasboulevard - uitrit Shell VV 62.000           2-3-2021

Rotterdam 21VRO0803 Black spot Matlingeweg - Linschotenstraat VV 15.250           7-6-2021

Rotterdam 21VRO0813 Black spot Bergambachtstraat - Stolwijkstraat VV 63.000           12-7-2021

Rotterdam 21ERO0825 Verkeerseducatie Rotterdam 2021 VV 80.000           28-7-2021

Rotterdam 21FRO0833 Walvoorzieningen POW Marconistraat FKM 72.000           23-9-2021

Rotterdam 21PRO0864 P+R Noorderhelling casco FKM 2.401.000      15-12-2021

Rotterdam 21FRO0865 Fietsenstalling Conradstraat Rotterdam CS FKM 225.000         21-1-2022

Rotterdam 21FRO0866 Fietssuggestiestroken Kromme Zandweg FKM 101.000         30-11-2021

Rotterdam 21FRO0868 Fietspad Schiedamseweg zuidzijde (MFR) FKM 456.000         in behandeling

Rotterdam 21VRO0869 Black spot Keersopstraat - Matlingeweg VV 637.000         in behandeling

Rotterdam 21FRO0871 Fietsoversteek Kooiwalbos/Kooiwalweg FKM 26.500           17-1-2022

Rotterdam 21FRO0872 Fietsoversteek 's Gravenweg - metro Kralingsezoom FKM 48.000           20-1-2022

Rotterdam 21VRO0873 Blackspot Pleinweg - Mijnsheerenlaan VV 745.000         in behandeling

Rotterdam 21FRO0875 Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg (RD) FKM 68.000           

Rotterdam 21VRO0876 Black spot Matlingeweg - Stuttgartstraat - Vareseweg VV 483.500         30-11-2021

Totaal Rotterdam 17.698.000    

Schiedam 18FSC0468 Asfalteren fietspad Hargalaan - route 411 FKM 146.250         21-12-2018

Schiedam 19KSC0534 Fietsparkeren bij metro Troelastralaan en Parkweg 68 fpp (KTA 2019) FKM 18.000           8-7-2019

Schiedam 19OSC0622 Plaatsing van 2 R-net ABRI's halte buslijn 456 (KTA 2019) OV 35.000           4-2-2020

Schiedam 20FSC0697 Fietspad Horvathweg FKM 110.000         vastgesteld

Schiedam 20VSC0756 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Schiedam VV 80.000           16-12-2020

Schiedam 21FSC0856 Fietsmaatregelen Woudweg FKM 71.500           10-11-2021

Totaal Schiedam 460.750         



 

 

131 

 

 

 

Aanvrager Project nr. Project Cat. Verplichting Beschikking

Vlaardingen 19KVL0597 Fietsenstallingen Hoekselijn FKM 58.500           vastgesteld

Vlaardingen 20FVL0734 Reconstructie Reigerlaan VV 190.500         2-12-2020

Vlaardingen 20FVL0735 Verbreden fietspaden (oostelijk) deel Schiedamseweg FKM 189.500         28-5-2021

Vlaardingen 20FVL0736 Fietsroute Burgemeester Heusdenlaan FKM 44.000           22-3-2021

Vlaardingen 20FVL0737 Westlandseweg FKM 32.500           5-3-2021

Vlaardingen 20FVL0751 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Vlaardingen VV 738.500         16-12-2020

Vlaardingen 21FVL0849 Fietspad Maassluissedijk Vlaardingen (MFR) FKM 105.500         1-10-2021

Totaal Vlaardingen 1.359.000      

Wassenaar 16VWA0064 Waalsdorperlaan Duurzaam Veilig FKM 479.573         22-11-2016

Wassenaar 16FWA0063 Verkeersveiligheid en bereikbaarheid fiets Buurtweg FKM 187.500         13-9-2016

Wassenaar 18VWA0445 Ombouw verkeerslichten naar iVRI's (BBV-HGL-020) Wassenaar VMWS 25.500           10-12-2018

Wassenaar 20VWA0755 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Wassenaar VV 48.000           16-12-2020

Wassenaar 21VWA0773 Verkeersveiligheid (SPUK) 2025 Wassenaar VV 214.500         17-3-2021

Totaal Wassenaar 955.073         

Westland 18FWE0483 Fietspad van de "Oostelijke Randweg"  te De Lier FKM 695.500         22-1-2019

Westland 20VWE0750 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Westland VV 20.500           16-12-2020

Westland 21EWE0784 School op SEEF en leer in het Verkeer, Westland VV 12.500           24-6-2021

Westland 21DWE0805 Ombouw VRI naar iVRI gemeente Westland VMWS 25.000           12-7-2021

Totaal Westland 753.500         

Totaal Westvoorne -                     

Zoetermeer 19DZO0574 5 iVRI's Zoetermeer (KTA 2019) OV 35.000           23-9-2019

Zoetermeer 20VZO0703 Ontsluiting Nutricia-brug over fietspad Rokkeveenseweg VV 107.000         16-12-2020

Zoetermeer 20FZO0728 Fietspad Van Tuyllpark FKM 53.500           5-2-2021

Zoetermeer 20VZO0729 Schoolomgeving IKC Overwater VV 37.000           vaststelling

Zoetermeer 20FZO0745 Metropolitane fietsroute Rotterdam-Zoetermeer (Oostweg/Industrieweg) FKM in behandeling

Zoetermeer 21EZO0798 Fietslessen groepen 4 en 6 Zoetermeer 2021 VV 23.000           7-7-2021

Zoetermeer 21EZO0802 School op Seef Zoetermeer 2021 VV 11.500           6-4-2021

Zoetermeer 21DZO0859 2 iVRI's Afrikaweg Zoetermeer VMWS 25.000           29-10-2021

Zoetermeer 21VZO0860 Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgevingen VV 93.000           19-1-2022

Zoetermeer 21DZO0863 3 iVRI Azieweg, Oostweg en Vlamingstraat Zoetermeer VMWS 37.500           2-12-2021

Totaal Zoetermeer 422.500         

Openstaande verplichtingen kleine projecten gemeenten 59.459.174    
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De Verkeersonderneming SRVOF03052 Voorbereidingskosten netwerkversterkingen (BBV) VMWS 164.623         vastgesteld

De Verkeersonderneming 16MVO0118 Stakeholdersaanpak 1a en 1b (RTD-BBV-013) VMWS -                     13-10-2016

De Verkeersonderneming 16MVO0119 Beinvloeding rijgedrag (RTD-BBV-014) VMWS 40.000           13-10-2016

De Verkeersonderneming 17VVO0237 HOK-fase Marktplaats voor Infrastructuur (RTD-BBV) VMWS 241.300         29-11-2017

De Verkeersonderneming 18OVO0389 ROK-fase Marktplaats voor Infrastructuur (BBV RD) VMWS 421.250         2-4-2018

De Verkeersonderneming 19MVO0543 Logistiek in de stad (KTA 2019- 13a) VMWS 118.000         31-5-2021

De Verkeersonderneming 19MVO0544 Publiekscampagne Zuidvleugel jaarschijf KTA 2019 VMWS 306.000         8-7-2019

De Verkeersonderneming 19MVO0550 MaaS pilot Rotterdam The Hague Airport VMWS 157.645         10-7-2019

De Verkeersonderneming 19MVO0577 Beïnvloeden rijgedrag - Ritjedelen (KTA2019 -12a) VMWS 30.000           2-7-2021

De Verkeersonderneming 20MVO0656 KTA MoVe werkgeversaanpak Verkeersonderneming VMWS 233.350         7-7-2021

De Verkeersonderneming 20MVO0663 Mobiliteitsaanpak Grote Kruising KY - KTA VMWS 334.000         1-7-2021

Totaal De Verkeersonderneming 2.046.168      

RET NV 16TRE0166 Inhaalslag geleidelijnen Tramplushaltes Rotterdam OV 375.000         vastgesteld

RET NV 180VRE0503 R-net DRIS panelen Voorne-Putten OV 100.250         13-12-2019

RET NV 19REO0528 Zonnepanelen metrostations OV 925.000         10-4-2019

RET NV 19ORE0586 DRIS voor R-net haltes Lansingerland en station Schiedam OV 146.500         29-10-2019

RET NV 21ORE0832 Verlenging kapconstructie metrostation Rodenrijs OV 755.000         10-11-2021

Totaal RET NV 2.301.750      

HTM Personenvervoer N.V 19OHT0616 R-net aanpassingen op het haltemeubilair lijnen 455 en 456 (KTA 2019) OV 499.000         11-2-2020

HTM Personenvervoer N.V 21OHT0806 KTA lighrail kwaliteit lijn 3 en 4 OV 500.000         28-5-2021

Totaal HTM exploitatie 999.000         

Havenbedrijf Rotterdam 21VHA0821 Maatregelen n.a.v. ongevallenanalyse 2020 (Havengebied Rotterdam) VV 57.000           7-7-2021

Havenbedrijf Rotterdam 21VHA0847 Herinrichten kruising Moezelweg / Merwedeweg VV 2.227.500      9-2-2022

Havenbedrijf Rotterdam 21VHA0858 Aanpassing Reeweg (A. Bodaanweg en Waalhavenweg) VV 49.000           10-11-2021

Totaal Havenbedrijf Rotterdam 2.333.500      

Provincie Zuid-Holland 18WZH0384 Centrale as Westland N213 (BB15) VMWS 998.725         17-10-2018

Provincie Zuid-Holland 18FZH0409 Snelfietsroute F15 IJsselmonde FKM 100.000         21-11-2018

Provincie Zuid-Holland 18FZH0436 Verlengde Velostrada FKM 858.500         21-11-2018

Provincie Zuid-Holland 18FZH0514 Snelfietsroute F20 Rotterdam-Gouda FKM 100.000         9-4-2019

Provincie Zuid-Holland 19DZH0628 13 iVRI's Provincie Zuid-Holland (KTA 2019) VMWS 48.209           20-2-2020

Provincie Zuid-Holland 20VZH0717 N223 duurzaam veilig VMWS 1.633.000      16-12-2020

Provincie Zuid-Holland 20FZH0721 Oude Trambaan in gemeente Wassenaar FKM 453.500         28-1-2021

Totaal Provincie Zuid-Holland 4.191.934      

Gemeente Leiden 18OLD0374 Verbeteren HOV-verbinding Leiden-Leiderdorp (Leiden) (BBV) OV 242.371         18-6-2018

ProRail 17FPR0283 Engineering fietsenstalling bij station Rotterdam Alexander FKM 52.500           25-10-2017

Totaal Overige overheden 294.871         
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Halo Jobbing 18EDN0469 Opdracht coordinatie Verkeersleerkracht VV 30.160           1-8-2018

Halo Jobbing 21EDN0857 Inzet verkeersleerkrachten 2021-2022 VV 15.013           1-10-2021

OnderwijsAdvies 21EDN0841 Inzet verkeersleerkrachten 2021-2022 VV 153.303         23-9-2021

R. Wittenberg 21EDN0843 Inzet verkeersleerkrachten 2021-2022 VV 35.896           23-9-2021

Vriese Educatief Maatwerk 21EDN0844 Inzet verkeersleerkrachten 2021-2022 VV 54.708           23-9-2021

Sportservice Zuid-Holland 21EDN0780 Bob-sport VV 19.285           5-1-2021

VVN District Zuid-Holland 21EDN0801 Opfriscursus senioren 2021 VV 27.310           1-1-2021

VVN District Zuid-Holland 22EDN0912 Opfriscursus senioren 2022 VV 18.000           1-2-2022

VVN District Zuid-Holland 21EDN0809 Verkeersprojecten 2021 VV 250                1-1-2021

VVN District Zuid-Holland 21EDN0817 Veilig op weg 2021 - 2022 VV 83.000           31-7-2021

Team Alert 22EDN0901 Raamcontract Totally Traffic 2022 VV 65.000           25-1-2022

Johan Cahuzak 22EDN0902 Raamcontract Totally Traffic 2022 VV 69.381           25-1-2022

Heer Otto 22EDN0906 Raamcontract Totally Traffic 2022 VV 23.400           25-1-2022

R. Wittenberg 22EDN0903 Raamcontract Totally Traffic 2022 VV 32.840           25-1-2022

ZATprojectbureau 22EDN0909 Raamcontract Totally Traffic 2022 VV 50.000           25-1-2022

OnderwijsAdvies 22EDN0907 Raamcontract Totally Traffic 2022 VV 15.000           25-1-2022

Bureau Leefstijl 22EDN0904 Raamcontract Totally Traffic 2022 VV 89.490           25-1-2022

Responsible Young Drivers 22EDN0908 Raamcontract Totally Traffic 2022 VV 48.600           25-1-2022

DON Opleidingen 21EDN0838 Dodehoek projecten 2021-2022 VV 30.436           27-7-2021

Wortelboer Rij-opleidingen 21EDN0839 Dodehoek projecten 2021-2022 VV 31.692           27-7-2021

Flyover 21EDN0840 Dodehoek projecten 2021-2022 VV 31.920           27-7-2021

Totaal verkeerseducatie 1.100.237      

VNO NCW West 20MDN0655 KTA MoVe werkgeversaanpak Bereikbaar Haaglanden & Rijnland VMWS 1                    8-6-2021

Wijmobiel OV probeerpassen en saldi VMWS 138.850         10-10-2021

Bereik! 19MDE0560 KTA Moving Traffic VMWS 368.527         25-11-2019

Reisgedragsbeïnvloeding 507.378         

Rotterdam Airport Vastgoed 18FDN0490 Terletpad Airport RTH FKM 190.500         4-12-2018

TU Delft 18FDN0476 Fietsinfrastructuur B. van der Pollweg FKM 578.500         12-4-2019

TU Delft 20VDE0742 Herinrichting kruising Schoemakerstraat - Huismansingel/Molengraafsingel VV 907.000         5-3-2021

Future Mobility Park 21IDN0848 Future Mobility Park VMWS 150.000         23-9-2021

Stichting Hbklup 21IDN0834 Pilot e-hub strandpaviljoens Den Haag VMWS 56.000           22-9-2021

Robottuner 21DNO-845 Implementatie AVLM CAVIDOR VMWS 16.000           23-9-2021

Rebel Automated Shuttles 19IDN0627 Implementie AVLM Rotterdam The Hague Airport VMWS 4.500             17-12-2019

Haagse shuttle BV 18WDN0512 Haga Shuttle VMWS 89.450           30-1-2019

Totaal Diversen 1.991.950      

Openstaande verplichtingen kleine projecten overige subsidieontvangers 17.758.738    
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Bijlage B2 Kleine projecten: Aanmeldingen 2022 

 

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft in de vergadering van december 2021 onderstaande lijst met aanmeldingen goedgekeurd. De 

lijst is de stand van de aanmeldingen per 1 januari 2022. De indieners kunnen tot en met 31 oktober 2022 een subsidie aanvragen. 

 

In het voorjaar van 2022 vragen we de gemeenten nieuwe aanmeldingen voor subsidie voor kleine projecten in te dienen voor het navolgende 

jaar. Voor kleine projecten wordt een budget opgenomen in de begroting 2023. In de nazomer van 2022 worden de aanmeldingen beoordeeld 

en in december 2022 worden de subsidiabele projecten ter goedkeuring voorgelegd aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. 

 

 
  

Aanvrager Aanmelding Project Cat. Investering Max. subsidie 2022 2023

Albrandswaard jul-21 Fietsstraat Dorpsdijk FKM 118.303€         30.000€          30.000€             

Albrandswaard jul-21 Fietsstraat Tijsjesdijk FKM 200.000€         100.000€       100.000€           

Albrandswaard jul-21 Herinrichting 30 km/h-zone Valckesteyn VV 3.027.484€      1.514.000€    1.514.000€       

Albrandswaard jul-21 Herinrichting F. van der Poest Clementlaan VV 363.211€         182.000€       182.000€           

Totaal Albrandswaard 1.826.000€    1.826.000€       

Barendrecht jul-20 Fietspad Stationstuin FKM 160.000€         80.000€          80.000€             

Barendrecht jul-20 Oversteek 3e Barendrechtseweg – Kilpad FKM 50.000€            25.000€          25.000€             

Barendrecht jul-20 Kruispunt Avenue Carnisse – Zuidersingel – Reling VV 100.000€         50.000€          50.000€             

Barendrecht jul-21 Verkeerseducatie Barendrecht 2022 VV 21.000€            10.500€          10.500€             

Barendrecht jul-21 Herinrichting Boerhaavelaan VV 800.000€         400.000€       400.000€           

Barendrecht jul-21 Herinrichting Dudokdreef VV 800.000€         400.000€       -€                        400.000€          

Barendrecht jul-21 30 km/h-zone Gouwe VV 25.000€            12.500€          12.500€             

Barendrecht jul-21 30 km/h-zone Riedermorgen VV 280.000€         140.000€       140.000€           

Barendrecht jul-21 30 km/h-zone Harplaan VV 35.000€            17.500€          17.500€             

Barendrecht jul-21 30 km/h-zone Klavecimbelweg VV 35.000€            17.500€          17.500€             

Totaal Barendrecht 1.153.000€    753.000€           400.000€          

Brielle

Totaal Brielle -                       -                           

Capelle aan den IJssel jul-21 Fietspad Slotlaan FKM 660.000€         330.000€       330.000€           

Capelle aan den IJssel jul-21 Bushaltes Duikerlaan OV 34.500€            34.500€          34.500€             

Capelle aan den IJssel jul-21 5 iVRI's Capelle aan den IJssel VMWS 151.000€         62.500€          62.500€             

Totaal Capelle aan den IJssel 427.000€       427.000€           
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Aanvrager Aanmelding Project Cat. Investering Max. subsidie 2022 2023

Delft jul-19 Fietsstraat Michiel de Ruyterweg VV 582.000€         291.000€       291.000€           

Delft jul-19 Fietsstraat Hugo de Grootstraat VV 596.000€         298.000€       298.000€           

Delft jul-20 Herinrichting Phoenixstraat VV 400.000€         200.000€       200.000€           

Delft jul-20 Verplaatsen tramhalte Martinus Nijhofflaan VMWS 165.000€         82.500€          82.500€             

Delft jul-21 Verbreding fietspad noordelijke Buitenwatersloot FKM 149.160€         75.000€          75.000€             

Delft jul-21 Fietsstraat Oostsingel FKM 395.100€         198.000€       198.000€           

Delft jul-21 Fietsstraat Colijnlaan VV 423.313€         212.000€       212.000€           

Delft jul-21 Verkeersmaatregelen Delflandplein VV 700.000€         350.000€       350.000€           

Delft jul-21 Fietsstraat Kanaalweg VV 437.425€         219.000€       219.000€           

Delft jul-21 Verkeersmaatregelen Noordeindseweg VV 328.754€         164.500€       164.500€           

Delft jul-21 Duurzaam veilig inrichten Weteringlaan VV 240.207€         120.500€       120.500€           

Delft jul-21 12 iVRI's Delft VMWS -€                       150.000€       150.000€           

Totaal Delft 2.360.500€    2.360.500€       

Den Haag jul-21 Fietsvoorzieningen Scheveningseweg bij Carnegieplein (lijn 1) FKM 900.000€         250.000€       250.000€           

Den Haag jul-21 Fietspaden Statenlaan en Stadhouderslaan (INTHR, 16S) FKM 4.000.000€      1.858.000€    1.858.000€       

Den Haag jul-21 Fietsvoorziening Leidsestraatweg (tussen Benoordenhoutseweg en Haagse Bos)FKM 523.000€         223.000€       223.000€           

Den Haag jul-21 Kruispunt Laan van Meerdervoort - Regentesselaan FKM 100.000€         50.000€          50.000€             

Den Haag jul-21 Kruispunt Van Alkemadelaan - Pompstationsweg FKM 199.000€         99.500€          99.500€             

Den Haag jul-21 Fietsvoorzieningen Javastraat - Zeestraat - Scheveningseweg (lijn 1) FKM 444.308€         222.500€       -€                        222.500€          

Den Haag jul-21 Gedragsaanpak verkeersveiligheid/educatie 2022 VV 620.500€         310.500€       310.500€           

Den Haag jul-21 Kruispunt Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg VV 4.838.848€      1.000.000€    -€                        1.000.000€      

Den Haag jul-21 Kruispunt Laan van Wateringsveld-Oosteinde VV 600.000€         300.000€       300.000€           

Den Haag jul-21 Kruispunt Meppelweg - Bouwlustlaan VV 75.000€            37.500€          37.500€             

Den Haag jul-21 vv-maatregelen Vondelstraat (INTHR, 16Z) VV 2.000.000€      500.000€       500.000€           

Den Haag jul-21 vv-maatregelen Waldeck Pyrmontkade - Laan van Meerdervoort (INTHR, 16Z) VV 4.900.000€      100.000€       100.000€           

Den Haag jul-21 vv-maatregelen Stadhouderslaan - Groot Hertoginnelaan (INTHR, 16S) VV 735.000€         342.000€       342.000€           

Den Haag jul-21 vv-maatregelen Bilderdijkstraat en Torenstraat (INTHR, 16Z) VV 6.600.000€      500.000€       500.000€           

Den Haag jul-21 vv-maatregelen Zoutmanstraat (INTHR, 16Z) VV 11.700.000€    500.000€       500.000€           

Den Haag jul-21 Aanpak veilige schoolomgevingen Den Haag 2022 VV 84.000€            42.000€          42.000€             

Den Haag jul-21 Blackspotaanpak Den Haag 2022 VV 1.186.500€      593.500€       593.500€           

Totaal Den Haag 6.928.500€    5.706.000€       1.222.500€      

Hellevoetsluis

Totaal Hellevoetsluis -€                     -€                        
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Aanvrager Aanmelding Project Cat. Investering Max. subsidie 2022 2023

Krimpen aan den IJssel jul-20 Fietsroute Vincent van Goghlaan fase 2 - aansluiting Ouverturelaan FKM 320.100€         160.500€       160.500€           

Krimpen aan den IJssel jul-20 Fietsroute Vincent van Goghlaan fase 3 - centrumplan FKM 436.496€         220.000€       220.000€          

Krimpen aan den IJssel jul-20 Busvoorzieningen en fietsoversteek Boerhaavelaan FKM 1.181.500€      177.000€       177.000€           

Krimpen aan den IJssel jul-21 Rotonde Burgemeester Aalberslaan - Koekoekstraat VV 200.000€         100.000€       100.000€           

Krimpen aan den IJssel jul-21 Haltetoegankelijkheid Stormpolder OV 40.000€            12.000€          12.000€             

Krimpen aan den IJssel jul-21 Verkeersveiligheidsmaatregelen Gouden Regen e.o. VV 45.000€            22.500€          22.500€             

Krimpen aan den IJssel jul-21 Verkeersveiligheidsmaatregelen wijk Langeland VV 60.000€            30.000€          30.000€             

Totaal Krimpen aan den IJssel 722.000€       502.000€           220.000€          

Lansingerland jul-21 Verlichting fietspad Bergweg-Zuid FKM 110.200€         55.500€          55.500€             

Totaal Lansingerland 55.500€          55.500€             

Leidschendam-Voorburg jul-20 Verbreding Zijdepad (MFR-AVLM) FKM 436.000€         218.000€       218.000€           

Leidschendam-Voorburg jul-21 Herinrichting Dr. van Noortstraat VV 2.146.000€      1.073.000€    1.073.000€       

Totaal Leidschendam-Voorburg 1.291.000€    1.291.000€       

Maassluis jul-21 Inrichting schoolzone Dr. J. Schoutenlaan VV 45.000€            22.500€          22.500€             

Totaal Maassluis 22.500€          22.500€             

Midden-Delfland jul-21 Bushalte Rijksstraatweg OV 26.500€            13.500€          13.500€            

Totaal Midden-Delfland 13.500€          -€                        13.500€            

Nissewaard jul-21 Reconstructie Christiaan Huygenslaan e.o. VV 1.390.802€      25.500€          25.500€             

Nissewaard jul-21 Reconstructie De Vroon Heenvliet VV 1.116.000€      28.500€          28.500€             

Nissewaard jul-21 Herstraten Spaarnestraat e.o. VV 952.924€         16.500€          16.500€             

Nissewaard jul-21 Reconstructie Kerckhoek en omgeving Zuidland VV 721.596€         27.000€          27.000€             

Nissewaard jul-21 Herinrichting Oranjebuurt Spijkernisse VV 1.706.360€      142.500€       142.500€           

Nissewaard jul-21 Reconstructie Ottersveen, Waterland fase 1 VV 1.280.000€      13.000€          13.000€             

Nissewaard jul-21 Reconstructie Sportlaan VV 2.144.408€      176.500€       176.500€           

Nissewaard jul-21 Reconstructie Stationsweg Zuidland VV 1.065.000€      157.500€       157.500€           

Nissewaard jul-21 Reconstructie Vondelsingel Oost VV 4.217.249€      55.000€          55.000€             

Nissewaard jul-21 Verkeersveiligheid schoolomgevingen 2022 VV 80.000€            40.000€          40.000€             

Totaal Nissewaard 682.000€       682.000€           

Pijnacker-Nootdorp jul-21 Herinrichting kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg VV 522.000€         261.000€       261.000€           

Pijnacker-Nootdorp jul-20 Quick-win maatregelen verkeersveilige rotondes Pijnacker-Nootdorp VV 200.000€         100.000€       100.000€           

Totaal Pijnacker-Nootdorp 361.000€       361.000€           

Ridderkerk jul-21 Tweerichtingen fietspad Donkerslootweg en voetpaden langs Donkerslootweg en VondellaanFKM 900.000€         450.000€       450.000€           

Ridderkerk jul-21 Verkeerseducatie Gemeente Ridderkerk VV 20.000€            10.000€          10.000€             

Ridderkerk jul-21 Uniforme inrichting schoolzones Ridderkerk VV 197.200€         99.000€          99.000€             

Totaal Ridderkerk 559.000€       559.000€           
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Aanvrager Aanmelding Project Cat. Investering Max. subsidie 2022 2023

Rijswijk jul-21 Fietspad Prinses Beatrixlaan WarmtelinQ FKM 848.500€         249.500€       249.500€           

Rijswijk jul-21 Reconstructie Jan Thijssenweg, Delftweg, Laan van Beens VV 854.762€         427.500€       427.500€           

Rijswijk jul-20 Verbetering fietsinfrastructuur onderdoorgang Hoornbrug noordzijde FKM 540.000€         270.000€       270.000€           

Rijswijk jul-20 Veilige Schoolomgeving Rijswijk 2022 VV 75.000€            37.500€          37.500€             

Totaal Rijswijk 984.500€       984.500€           

Rotterdam jul-19 Fietspadenstructuur A16, maatregel M3 FKM 910.000€         455.000€       455.000€           

Rotterdam jul-20 Fietsvoorzieningen Bergweg FKM 125.000€         62.500€          62.500€             

Rotterdam jul-20 Fietsstraat Molenvliet secundair FKM 225.000€         112.500€       112.500€           

Rotterdam jul-20 Fietsstroken Molenhoek Heijbergschool FKM 268.000€         134.000€       134.000€           

Rotterdam jul-20 Fietssuggestiestroken Achterdijk FKM 348.000€         174.000€       174.000€           

Rotterdam jul-20 Fietsstroken Crooswijkseweg en kruispunt Pijperstraat FKM 300.000€         150.000€       150.000€           

Rotterdam jul-20 Verbreden fietspad Vasteland zuidzijde FKM 800.000€         400.000€       400.000€           

Rotterdam jul-20 Fietsenstalling Rotterdam Zuid, fase 1 FKM 555.000€         277.500€       277.500€           

Rotterdam jul-20 Fietsenstalling Kralingse Zoom FKM 800.000€         400.000€       400.000€           

Rotterdam jul-20 Fietsenstalling metroplein Pernis FKM 300.000€         150.000€       150.000€           

Rotterdam jul-21 Fiets- en voetgangersoversteek Laan op Zuid FKM 339.015€         170.000€       170.000€           

Rotterdam jul-21 Fietsoversteek Pascalweg - Bergambachtstraat FKM 254.000€         127.000€       127.000€           

Rotterdam jul-21 Kruispunt Scheepstimmerlaan - Vasteland FKM 573.946€         287.000€       287.000€           

Rotterdam jul-21 Herinrichting Statenpad fietsstraat FKM 325.000€         162.500€       162.500€           

Rotterdam jul-21 Herinrichting Walenburgerweg FKM 746.000€         373.000€       373.000€           

Rotterdam jul-21 Fietsenstalling Rotterdam Alexander FKM 3.400.000€      850.000€       850.000€           

Rotterdam jul-21 Fietsparkeren OV locaties Rotterdam 2022 FKM 500.000€         250.000€       250.000€           

Rotterdam jul-21 Fietsparkeren HvH fietskluizen 2022 FKM 60.000€            30.000€          30.000€             

Rotterdam jul-21 Metrostation Zuidplein OV 4.408.940€      4.409.000€    4.409.000€       

Rotterdam jul-21 Herinrichting 1e Middellandstraat-Henegouwerlaan VV 600.000€         300.000€       300.000€           

Rotterdam jul-21 Blackspot 2e Middellandstraat - Burgemeester Meineslaan - HeemraadssingelVV 500.000€         250.000€       250.000€           

Rotterdam jul-21 Fietsoversteken Aalbrechtskade VV 49.076€            25.000€          25.000€             

Rotterdam jul-21 Fietsoversteken Burg. van Walsumweg VV 100.590€         50.500€          50.500€             

Rotterdam jul-21 Herinrichting Adm. de Ruyterweg-Jonker Fransstraat VV 500.000€         250.000€       250.000€           

Rotterdam jul-21 Blackspot Rotonde Aveling-Lengweg-Overwolde VV 500.000€         250.000€       250.000€           

Rotterdam jul-21 Blackspot Bergweg-Insulindestraat VV 80.000€            40.000€          40.000€             

Rotterdam jul-21 Blackspot Gordelweg-Rodenrijsestraat VV 200.000€         100.000€       100.000€           

Rotterdam jul-21 Blackspot Marconiplein VV 150.000€         75.000€          75.000€             

Rotterdam jul-21 Blackspot Matthenesserlaan-GL Mulderstraat VV 104.000€         52.000€          52.000€             

Rotterdam jul-21 Blackspot Olympiaweg-Klein Nieuwland VV 250.000€         125.000€       125.000€           

Rotterdam jul-21 Blackspot Oudedijk-Rozenburglaan VV 68.465€            34.000€          34.000€             

Rotterdam jul-21 Blackspot Schiedamseweg-Spanjaardstraat VV 75.000€            37.500€          37.500€             
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Aanvrager Aanmelding Project Cat. Investering Max. subsidie 2022 2023

Rotterdam jul-21 Blackspot Slinge-Baarlandhof VV 800.000€         400.000€       -€                        400.000€          

Rotterdam jul-21 Blackspot Tjalklaan-Barkasstraat VV 50.000€            25.000€          25.000€             

Rotterdam jul-21 Blackspot Vuurplaat VV 168.721€         84.000€          84.000€             

Rotterdam jul-21 Verkeerseducatie Rotterdam 2022 VV 350.000€         175.000€       175.000€           

Totaal Rotterdam 11.247.000€  10.847.000€     400.000€          

Schiedam jul-21 Aanleg+asfalteren fietspad Nieuwe Damlaan FKM 200.000€         100.000€       100.000€           

Schiedam jul-21 Vervangen Rolbrug en aanpassing profiel Overschieseweg FKM 1.700.000€      200.000€       200.000€           

Schiedam jul-21 Verkeersveiligheidscursussen Schiedam 2022 VV 20.000€            10.000€          10.000€             

Schiedam jul-21 Fietsenstalling intercitystation Centrum OV 979.512€         294.000€       294.000€           

Totaal Schiedam 604.000€       604.000€           

Vlaardingen jul-21 Verbreden fietspad Trekkade FKM 130.000€         65.000€          65.000€             

Vlaardingen jul-21 Fietspaden Zwanensingel FKM 80.000€            40.000€          40.000€             

Vlaardingen jul-21 Ombouw VRI naar iVRI (3 kruispunten Marathonweg) VMWS 100.000€         37.500€          37.500€             

Vlaardingen Fietspad N-Z bij Volksbos (Nieuw Waterland) FKM 3.075.443€      500.000€       500.000€          

Vlaardingen Marathonweg (Nieuw Waterland) VMWS 4.850.000€      1.850.000€    1.000.000€       850.000€          

Totaal Vlaardingen 2.492.500€    1.142.500€       1.350.000€      

Wassenaar jul-21 Oversteek Wassenaarseslag VV 250.000            125.000          125.000€           

Wassenaar jul-21 Inrichten duurzaam veilig zone VV 350.000            175.000          175.000€           

Totaal Wassenaar 300.000€       300.000€           

Westland jul-21 Fietsstroken Veilingweg, De Lier FKM 350.000€         175.000€       175.000€           

Westland jul-21 Verbeteren verkeersveiligheid Haagweg VV 35.000€            17.500€          17.500€             

Westland jul-21 Verkeersveiligheid Hollewatering, Kwintsheul VV 51.330€            26.000€          26.000€             

Westland jul-21 Reconstructie kruispunt Burgerdijkseweg - Hoogweg VV 125.000€         62.500€          62.500€             

Totaal Westland 281.000€       281.000€           

Westvoorne jul-21 Verkeersveiligheid, Voorweg, De Ruy, Brielseweg VV 602.000            301.000€       301.000             

Totaal Westvoorne 301.000€       301.000€           

Zoetermeer jul-21 Aanleg fietspad Van Tuyllpark FKM 400.000€         200.000€       200.000€           

Zoetermeer jul-21 Extra activiteiten ihkv SCHOOL op SEEF 2022 VV 22.000€            11.000€          11.000€             

Zoetermeer jul-21 Fietslessen groepen 4 en 6 (schooljaar 2022) VV 50.000€            25.000€          25.000€             

Totaal Zoetermeer 236.000€       236.000€           

Staatsbosbeheer jul-20 Fietspad Verlengde Molengangpad FKM 2.000.000€      1.000.000€    1.000.000€       

Totaal Staatsbosbeheer 1.000.000€    1.000.000€       
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Aanvrager Aanmelding Project Cat. Investering Max. subsidie 2022 2023

Provincie Zuid-Holland okt-21 Verbeteren fietspad N464a tussen Poeldijk /Wateringen/Den Haag Zuid FKM 777.000€       777.000€           

Provincie Zuid-Holland okt-21 Verbetering fietspad N467a/b tussen 's-Gravenzande en Naaldwijk FKM 665.000€       665.000€           

Provincie Zuid-Holland jul-20 N211 vervanging tegelfietspaden FKM 2.000.000€      630.000€       630.000€           

Totaal Provincie Zuid-Holland 2.072.000€    2.072.000€       

MRDH jul-21 Verkeerseducatie MRDH 2022 VV 1.248.000€    1.224.692€       1.800.000€      

MRDH jul-21 Ombouw VRI naar iVRI, 30 stuks in 2022 VMWS 375.000€       375.000€           

MRDH jul-21 Gedragsprojecten via Zuid-Holland Bereikbaar 2022 VMWS 2.300.000€      383.333€       384.000€           

MRDH jul-21 Aanpassen infrastructuur t.g.v. wijzigingen vervoersplannen OV 750.000€         750.000€       715.500€           750.000€          

Totaal MRDH 2.756.333€    2.699.192€       2.550.000€      

Eindtotaal IPVa 2022 38.675.833€ 35.012.692€   6.156.000€    
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Bijlage B3 In 2021 afgesloten kleine projecten 

 
In 2021 en begin 2022 is een aantal kleine projecten gerealiseerd en ook financieel afgesloten. De 
vastgestelde subsidies zijn in de navolgende lijst opgenomen. De status is per eind januari 2022. 
 

 
  

Aanvrager Project Project Cat afgerond in

Barendrecht 17FBA0291 Snelfietsroute F16 Bedrijventerrein  oost FKM 2021

Barendrecht 19FBA0604 Verbreding Fietspad Middeldijk FKM 2021

Barendrecht 18VBA0401 Verkeersveiligheid Portlandse Baan VV 2021

Barendrecht 19EBA0602 Verkeerseducatie 2019 Barendrecht VV 2021

Barendrecht 20EBA0719 Verkeerseducatie Barendrecht 2020 VV 2021

Brielle 19OBR0630 Toegankelijke bushaltes Brielle 2019 OV 2021

Brielle 20OBR0643 Toegankelijke bushaltes Brielle 2020 OV 2021

Capelle aan den IJssel 19ICA0624 Haalbaarheidsstudie AVLM schaalvergroting Parkshuttle VMWS 2021

Delft 17FDE0227 3e ondergrondse fietsenstalling CS FKM 2021

Den Haag 18KDH0487 KTA 6.1 Fietsparkeervoorzieningen bij OV FKM 2021

Den Haag 18KDH0487 KTA 6.1 Fietsparkeervoorzieningen bij OV FKM 2021

Den Haag 18FDH0470 Fietsvoorzieningen Waalsdorperweg FKM 2021

Den Haag 20ODH0696 Aanpassing Bushaltes t.b.v. E-bus 21 + 28 (deel 1) OV 2021

Den Haag 16MDH0034 DVM Verkeerscentrales Den Haag VMWS 2021

Den Haag 19FDH0569 Verbetermaatregelen langzaamverkeer station Laan van Noi (KTA 2019) VMWS 2021

Den Haag 19VDH0530 Reconstructie Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan VV 2021

Den Haag 19VDH0531 Erasmusweg, deel Troelstrakade - Loevesteinlaan VV 2021

Den Haag 19VDH0578 Blackspot Maartensdijklaan - Hengelolaan VV 2021

Den Haag 20VDH0709 Blackspot Loosduinsekade - Soestdijksekade - Kamperfoeliestraat VV 2021

Den Haag 20VDH0768 Laan van Leidschenveen-Vrouw Avenweg VV 2021

Den Haag 18VDH0434 Noordwestelijke hoofdroute Segbroeklaan VV 2021

Den Haag 20VDH0710 Schoolomgeving Den Haag 2020 deel 7 VV 2021

Den Haag 19VDH0576 Rotonde Westduinweg - Schokkersweg VV 2021

Den Haag 20VDH0732 Verkeerseducatie Den Haag 2020 VV 2021

Den Haag 20VDH0762 Schoolomgeving 2020 Den Haag (deel 8) VV 2021

Den Haag 21VDH0816 Schoolomgevingen 2021 Den Haag deel 9 VV 2021

Den Haag 15FDG006 Sterroutes fiets Den Haag (binnenstad) - Leidschenveen (BB16a) FKM 2021

Hellevoetsluis 20OHE653 Bushaltes Ebstroom nabij Vlasakkerlaan, lijn 105 OV 2021

Hellevoetsluis 20VHE0753 Verkeersveiligheid (SPUK) 2021 Hellevoetsluis VV 2021

Krimpen a/d IJssel 20VKR0704 Schoolomgeving Het Kompas VV 2021

Lansingerland 19VLA0563 Fietsveilige rotondes VV 2021

Maassluis 19OMA0552 Bushaltes Jan Schoutenlaan en Westlandseweg OV 2021

Midden-Delfland 20FMD668 Verlichting fietspad Weidepad FKM 2021

Nissewaard 20FNO679 Fietspad Hekelingseweg FKM 2021

Nissewaard 18VNI0473 Verkeerveiligheid schoolomgeving Nissewaard 2018 VV 2021

Pijnacker-Nootdorp 21OPN0812 R-net bushaltes Raadshuisplein, Pijnacker OV 2021

Pijnacker-Nootdorp 18WPN0484 Verbetering aansluiting N470/Laan van Ruyven VMWS 2021

Pijnacker-Nootdorp 21EPN0819 Verkeersleerkracht Pijnacker-Nootdorp 2021 VV 2021

Pijnacker-Nootdorp 17FPN0285 Verkeersveiligheidsmaatregelen Pijnacker-Nootdorp VV 2021

Pijnacker-Nootdorp 21EPN0857 Verkeerseducatiepakket Verkeerslokaal fase 2 (2020-2021) PN VV 2021

Ridderkerk 19FRI0529 Fietspad Ringdijk Ridderkerk FKM 2021

Ridderkerk 20FRK0715 Fietspad Verbindingsweg - A16 FKM 2021

Rotterdam 19FRO0526 Fietsmaatregelen Kleiweg - Uitweg FKM 2021

Rotterdam 17PRO0252 Uitbreiden en verplaatsen P&R Hoek van Holland Haven FKM 2021

Rotterdam 20FRO671 Pleinweg oversteken FKM 2021

Rotterdam 18FRO0446 Fietssuggestiestroken Linker Rottekade FKM 2021

Rotterdam 19PRO0612 P+R Meijersplein FKM 2021

Rotterdam 19KRO0611 Fietsparkeren OV locaties FKM 2021

Rotterdam 20FRO676 Tweerichtingen fietspad Stadhoudersweg FKM 2021
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Aanvrager Project Project Cat afgerond in

Rotterdam 20FRO0661 Fietskruisingen A16 en A20 FKM 2021

Rotterdam 18KRO0496 Fietsparkeren bij OV-halte Gerdesiaweg FKM 2021

Rotterdam 19ORO0540 Bushalte Pythagorasweg buslijn 70 OV 2021

Rotterdam 19ORO0608 Onderdoorgang De Lugt OV 2021

Rotterdam 20ORO0744 Haltepaar op de Groene Kruisweg buslijn 69 OV 2021

Rotterdam 19IRO0589 Haalbaarheidsstudie AVLM ss Roterdam - Katendrecht VMWS 2021

Rotterdam 19ERO0558 Verkeerseducatie Rotterdam 2019 VV 2021

Rotterdam 17VRO0308 Blackspot Fairoaksbaan-Bovendijk VV 2021

Rotterdam 17VRO0309 Blackspot Mathenesserlaan-Vierambachtsstraat VV 2021

Rotterdam 20VRO673 Blackspot Ringdijk - Wilgenlei VV 2021

Rotterdam 20VRO674 Blackspot Buitendijktunnel Colosseumweg VV 2021

Schiedam 17FSC0296 Fietspad Beatrixlaan - route 412 FKM 2021

Schiedam SCSCH03070 Haltetoegankelijkheid Schiedam 2015 OV 2021

Schiedam 17VSC0303 Kruispunt Burg. Van Haarenlaan - Parkweg VV 2021

Schiedam 17VSC0321 Kruispunt Burg. Van Haarenlaan - Piersonstraat VV 2021

Vlaardingen 17OVL0229 Zuidelijke perrontoegang station Vlaardingen Centrum OV 2021

Vlaardingen 18VVL0515 Rotonde Zwanesingel VV 2021

Westland 17VWE0343 Rotonde Coldenhovelaan / Herenlaan VV 2021

Westland 17VWE0344 Reconstructie kruispunt Haagweg / Molenweg VV 2021

Zoetermeer 17FZO0286 Reconstructie Brusselstraat (fietsstraat) FKM 2021

Zoetermeer 17FZO0320 1e en 2e fase actualisatie bewegwijzering fietspaden FKM 2021

Zoetermeer 18OZO0373 Bleizo HOV-baan OV 2021

Zoetermeer 19IZO0617 Implementatie AVLM Dutch Innovation Park  2020 VMWS 2021

Zoetermeer 20EZO0672 Activiteiten in het kader van SCHOOL op SEEF VV 2021

Zoetermeer 20EZO0659 Fietslessen groepen 4 en 6 VV 2021
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Aanvrager Project Project Cat afgerond in

ADVOSS Verkeersveiligheid20EDN0701 Totally Traffic 2021 VV 2021

Breed Actief BV 21EDN0807 Opslag verkeerkunsten VV 2021

De Verkeersonderneming SRVOX02673 Werkgeversbenadering (BB) VMWS 2021

De Verkeersonderneming SRVOX03007 Aanpak bezoeken 2015-2017 (2015) (BBV) VMWS 2021

De Verkeersonderneming 18MVO0439 Gebiedsaanpak Wonen en Werken 2015-2017 (deel 2018) (RTD-BBV-003) VMWS 2021

De Verkeersonderneming 16DVO0148 PvA BBV-038 Optimaliseren incident afhandeling (2019) VMWS 2021

De Verkeersonderneming 18MVO0457 KTA-7 Logistiek platform spreiding vrachtverkeer VMWS 2021

De Verkeersonderneming 18MVO0431 KTA2 Gebiedsaanpak Wonen en Werken 2018 in Rotterdam e.o. VMWS 2021

De Verkeersonderneming 18MVO0432 KTA5.1 Gebruik Netwerken - Rijgedrag VMWS 2021

De Verkeersonderneming 16MVO0060 Moving Traffic A20 deelprj. onderz./ analyse (RTD-BBV-027) VMWS 2021

De Verkeersonderneming 18MVO0433 KTA4 Logistieke Efficiency 2018 in Rotterdam e.o. VMWS 2021

De Verkeersonderneming 16MVL0055 Campagne Filedier 2015 - 2017 (2016/2017) (RTD-BBV-005) VMWS 2021

De Verkeersonderneming 18MVO0440 Pva Logistiek deel 2017-2018 (BBV) VMWS 2021

De Verkeersonderneming 19MVO0551 Marktplaats voor mobiliteit en gebieds- en werkgeversaanpak (KTA2019-11b) VMWS 2021

De Verkeersonderneming SRVOX02675 Werknemersaanpak (BB) SRVOX02675 VMWS 2021

De Verkeersonderneming 16MVO0143 Stimuleren rijgedrag stakeholders en doelgroepen RTD-BBV-031 VMWS 2021

De Verkeersonderneming 17WVO0175 Logistiek 2016 (RTD-BBV-008) VMWS 2021

De Verkeersonderneming 16MVO0059 Systeemsturing en ITS (BBV) VMWS 2021

De Verkeersonderneming 20WVO0698 Systeemsturing en ITS (RTD-BBV-015) VMWS 2021

DON Opleidingen 21EDN0838 Dodehoek projecten 2021-2022 VV 2021

Flyover 20EDN693 Dodehoek projecten 2020-2021 VV 2021

Halo Jobbing 21EDN0778 Inzet verkeersleerkrachten VV 2021

Havenbedrijf Rotterdam HBHBO03060 Ponton Willemsbrug OV 2021

Havenbedrijf Rotterdam 18MHA0377 CAR routes gedeelte Suurhoffbrug Dintelhavenbrug RTD-BBV-028 VMWS 2021

Havenbedrijf Rotterdam 19MHA0618 Mobiliteitsplatform Maasvlakte/Europoort (KTA 2019) VMWS 2021

Hoogheemraadschap van Rijnland17FRL0180 Fietspaden Nieuwe Driemanspolder FKM 2021

HTM 18OHT0481 Bushalte lijn 28 Norfolkterrein OV 2021

OnderwijsAdvies 20EDN0688 Inzet verkeersleerkrachten VV 2021

Prorail 18FPR0380 Fiets-/voetgangerstunnel station Delft Zuid FKM 2021

Provincie Zuid-Holland 18FZH0387 Pieter Bregmanlaan (BBV) FKM 2021

Provincie Zuid-Holland 19OZH0623 Haltemeubilair R-net Voorne-Putten (KTA 2019) OV 2021

Provincie Zuid-Holland 15VZH001 Rotonde Monster FKM 2021

R. Wittenberg 20EDN0689 Inzet verkeersleerkrachten VV 2021

RET NV REREM02762 Stadstram voorfinanciering engineering OV 2021

RET NV REREO03056 Voorbereiding aanpassing metrostation Dijkzigt OV 2021

RET NV 16ORE0015 Voorbereiding aanpassing metrostation Dijkzigt fase 2 OV 2021

RET NV 16ORE0029 Aanpassen uitgangen metrostation Dijkzigt OV 2021

RET NV 18TRE0460 Extra lift Metrostation Vijfsluizen Schiedam OV 2021

RET NV 19ORE0541 Toegankelijke tramhaltes Bergpolderplein (stadstram) OV 2021

Rijkswaterstaat RWRWR02894 P+R clusterborden realisatie (QWRV) RWRWR02894 FKM 2021

Rijkswaterstaat 19DRW0595 KTA 2019-2 Flankerende maatregelen incidenten Bruggen VMWS 2021

Rijkswaterstaat 19MRW0640 RTD-BBV-034 BB Pilot Dynamische meetservice bandenspanning vrachtauto's VMWS 2021

Tjinco 19EDE0582 SOS Verkeersleerkrachten 2019-2020 VV 2021

VNO-NCW west 18MMR0414 KTA 2018 gedragsaanpak VMWS 2021

Vriese Educatief Maatwerk 21EDN0781 Totally Traffic 2021 VV 2021

VVN 18EDE0363 Raamcontract ORS 2018 VV 2021

VVN Afdeling Den Haag (Veiligverkeer)19EDN0521 Opfriscursus Senioren VV 2021

Wortelboer Rij-opleidingen 19EDE0571 Dodehoek projecten 2019-2020 VV 2021

Wortelboer Rij-opleidingen 20EDN692 Dodehoek projecten 2020-2021 VV 2021
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 Bijlage C Korte Termijn Aanpak MoVe 2020-2023 

 

De afspraken BO MIRT zijn vastgelegd in onderstaande tabel. Daarbij horen de volgende kanttekeningen: 

- er zijn geen afspraken gemaakt in het BO MIRT van eind 2021 

- MRDH verleent subsidie inclusief de bijdrage van IenW, behalve bij de projecten Voorne-Putten waar IenW het budget direct overmaakt 

naar RWS 

Het vanuit de MRDH beschikbare budget wordt verminderd met kosten ter dekking voor de studiekosten van de MIRT-verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam en het metrostation Spijkenisse Centrum. Er resteert voor KTA Move afgerond € 3.800.000,-. 
 

  

Maatregel KTA MoVe
Uitvoerings 

termijn

 Investering 

(ex btw) 

IenW incl 

btw
IenW excl btw

IenW storting 

BCF
MRDH PZH derden

Onder te 

brengen 

kosten

B Oeververbinding (inclusief Algeracorridor)

B1 Grote kruising Krimpen (Algera) 2020-2022 14.446.821€   4.132.231€            867.769€                4.100.000€      5.766.667€      447.923€         -€                  

B2/B8 Verplaatsen P+R (Algera) en aanpassen bussen R-net 2020-2022 1.056.495€      291.045€                61.120€                   352.165€          352.165€          61.120€           -€                  

B3 Snelfietsroute Algerabrug-Capelsebrug (Capelle) 2020-2022 1.850.000€      509.642€                107.025€                616.667€          616.667€          107.025€         -€                  

B5 Vraagbeïnvloedingspakket en pilots (Algera) 2020-2022 1.000.000€      333.333€         333.333€          333.333€          -€                  

B9 Herinrichting Capelseplein 2020-2022 1.403.222€      386.563€                81.178€                   467.741€          467.741€          81.178€           -€                  

B11 Bus Zuidplein-EMC via Maastunnel (oeververbinding) 2020-2022 2.500.000€      688.705€                144.628€                1.666.667€      -€                   144.628€         -€                  

B13 Snelfietsroute Algerabrug (Rotterdam) 2021-2023 943.500€         259.917€                54.583€                   314.500€          314.500€          54.583€           -€                  

Budgetruimte, naar rato van kosten verdeling 1.299.962€      205.725€                43.202€                   315.594€          315.594€          463.048€         -€                  

Subtotaal Oeververbinding (inclusief Algeracorridor) 24.500.000€   333.333€       6.473.829€           1.359.504€            8.166.667€     8.166.667€     1.359.504€    -€                     

C Westland

C1 Metropolitane fietspaden (b ijdrage Rijk was fietsbrief) 2020-2022 4.300.000€      1.534.711€            322.289€                775.289€          1.000.000€      990.000€         

C2 Beter, vaker en sneller OV 2020-2022 1.600.000€      330.579€                69.421€                   800.000€          400.000€         69.421€           

C4 Werkgeversaanpak (btw niet compensabel via BCF) 2020-2022 500.000€         100.000€        150.000€          250.000€         

C7 Doorstromingsmaatregelen A20 2021-2023 1.500.000€      309.917€                65.083€                   375.000€          750.000€         65.083€           

C8 Werkgeversaanpak Leehove (btw niet compensabel via BCF) 2021-2023 70.000€           17.500€          17.500€            35.000€           

Subtotaal Westland 7.970.000€     117.500€       2.175.207€           456.793€               2.117.789€     1.000.000€     2.425.000€    134.504€        
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Maatregel KTA MoVe
Uitvoerings 

termijn

 Investering 

(ex btw) 

IenW incl 

btw
IenW excl btw

IenW storting 

BCF
MRDH PZH derden

Onder te 

brengen 

kosten

D Voorne-Putten

D1 Mobiliteitsplatform haven (Hbr) 2020-2022 800.000€         600.000€          200.000€         

D2 Logistiek platform (Hbr) 2021-2023 600.000€         165.289€                34.711€                   280.000€          120.000€         34.711€           

D3 Mobiliteitsmanagement (gemeenten) 2020-2022 767.809€         412.810€                86.690€                   100.000€          230.000€         25.000€           

D4 Ketenmobiliteit (MRDH) 2020-2022 600.000€         600.000€          

D5 Verbeteren doorstroming wegverkeer bruggen (RWS, incl b tw) 2020-2022 225.000€         225.000€        

D6 Doorontwikkeling brugvoorspeller (RWS, incl b tw) 2020-2022 250.000€         250.000€        

D7 Plant-stops haven (Hbr) 2020-2022 150.000€         150.000€         

D8 Incidentmanagement Spijkenisserbrug (RWS, incl. b tw) 2020-2022 200.000€         200.000€        

D11 Storingsregime Hartelbrug en Harmsenbrug (RWS, incl. b tw) 2021-2023 50.000€           25.000€            25.000€           

Subtotaal Voorne-Putten 3.642.809€     675.000€       578.099€              121.401€               700.000€        905.000€        725.000€        59.711€          

E Zoetermeer

E3 Entreegebied station Zoetermeer 2021-2023 10.450.000€   3.305.785€            694.215€                2.000.000€      5.144.215€      

Subtotaal Zoetermeer 10.450.000€   -€                     3.305.785€           694.215€               2.000.000€     -€                      5.144.215€    -€                     

F Werkplaats MOVV

F3 Samenloopdeel Randstadrail 2020-2022 7.500.000€      2.062.706€            433.168€                5.437.294€      

F4 Lightrailkwaliteit lijn 3 & 4 2020-2022 500.000€         206.271€                43.317€                   293.729€          

Subtotaal Werkplaats MOVV 8.000.000€     -€                     2.268.977€           476.485€               5.731.023€     -€                      -€                     -€                     

G Aanpakken

G1 Werkgeversaanpak Haaglanden 2020 en 2021 2020-2021 2.537.500€      845.833€        845.833€          845.833€          

G2 Werkgeversaanpak VO (2 jaar proces, 1 jaar projecten) 2020-2021 3.609.500€      1.166.667€     1.166.667€      1.166.667€      109.500€         

G3 Regionale Logistiek 2020-2022 250.000€         68.871€                  14.463€                   90.565€            90.565€            

G4 Reefer hub 2021-2023 365.000€         82.645€                  17.355€                   113.333€          113.333€          40.000€           15.689€           

Subtotaal aanpakken 6.762.000€     2.012.500€    151.515€              31.818€                 2.216.398€     2.216.398€     149.500€        15.689€          

afronding 191€                  1.667€              6.588€                     9.783€                     8.123€               1.935€               6.781€              96€                   

Totaal KTA MoVe 2020 -2023 61.325.000€  3.140.000€   14.960.000€        3.150.000€           20.940.000€  12.290.000€  9.810.000€    210.000€       

Studiekosten MIRT-verkenning Oeververbinding 1.757.835€    

Metrostation Spijkenissen Centrum 3.500.000€    

Parkshuttle en waterbushalte Rivium 1.751.000€    

Reservering voor gedragsprojecten 200.000€        

Resterend budget MRDH voor KTA 1.851.165€    

30.000.000€  
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Bijlage D: Automated Vehicles Last Mile (AVLM) 

  

Aanvrager Projecten

Investering 

 exclusief 

btw

Gemeenten en 

derden, 

minimale 

bijdrage

MRDH, 

maximale 

bijdrage

facturen t/m 

2021
2022

Haagse Shuttle bv / gemeente Den Haag AVLM-3 HagaZiekenhuis shuttle 1.789.000€     894.500€             894.500€           805.050€      89.450€           

Den Haag AVLM-3 Infrastructuur Haga-shuttle 92.000€           46.000€               46.000€             46.000€        

Dutch Automatyed Mobility AVLM-3 Bezorgrobot 199.200€        149.200€             50.000€             15.000€        35.000€           

Stichting Future Mobility Park Future Mobility Park 1.285.000€     1.135.000€         152.000€           77.000€        75.000€           

Resterend voor 2022-2023 26.019.384€  13.419.450€      12.599.934€    12.599.934€   

Gemeente Den Haag AVLM-1 Binckhorst shuttle – Den Haag

Gemeente Zoetermeer AVLM-2 Dutch Innovation Park shuttle – Zoetermeer

RobotTuner, tpv Schiedam en Vlaardingen AVLM-4 CAVIDOR shuttle (voorheen LOAV)

Gemeente Leidschendam-Voorburg AVLM-5.2 Mall of the Netherlands shuttle

ADaaS AVLM-7 Rotterdam-The Hague Airport – Rotterdam

Gemeente Delft / TU Delft? AVLM-8 TU Delft Technopolis & RADD shuttle – Delft

Totaal realisatie testlocaties 29.384.584€   15.644.150€       13.742.434€     943.050€      12.799.384€   

Gemeente Zoetermeer AVLM-2 Dutch Innovation Park shuttle – Zoetermeer  €          44.000  €               22.000  €             22.000  €        22.000 

Gemeenten Schiedam & Vlaardingen (robotTuner)AVLM-4 CAVIDOR shuttle (voorheen LOAV)  €          27.720  €               13.720  €             14.000  €        14.000 

RobotTuner, tpv Schiedam en Vlaardingen AVLM-4 CAVIDOR inplementatieplan  €          64.000  €               32.000  €             32.000  €        32.000 

Gemeente Leidschendam-Voorburg AVLM-5.2 HBS AVLM  €          27.720  €               13.860  €             13.860  €        13.860 

Gemeente Capelle a/d IJssel AVLM-6 Parkshuttle 3.0 Rivium, extra shuttles op bestaande baan  €          88.000  €               44.000  €             44.000  €           44.000 

Gemeente Capelle a/d IJssel AVLM-6 Implementatieplan AVLM Parkshuttle - Smart Surveillance  €        130.008  €               64.508  €             65.500  €           65.500 

Gemeente Capelle a/d IJssel AVLM-6 Implementatieplan AVLM Parkshuttle - Schaalvergroting  €        136.211  €               67.711  €             68.500  €           68.500 

Gemeente Capelle a/d IJssel AVLM-6 Implementatieplan AVLM Parkshuttle - Beheercentrale op afstand €          84.796  €               42.296  €             42.500  €           42.500 

Rebel AVLM-7 Haalbaarheidsstudie en implementatie  €          51.250  €                          -  €             51.250  €        46.750  €             4.500 

ADaaS AVLM-7 Rotterdam-The Hague Airport – Rotterdam  €          30.000  €               15.000  €             15.000  €        15.000 

gemeente Rotterdam AVLM-9 Rijnhaven - ss Rotterdam  €          17.000  €                 8.500  €               8.500  €          8.500 

Future Mobility Netwerk  €        247.065  €                          -  €          247.065  €      247.065 

MAP traffic management  €          89.565  €             89.565  €        89.565 

Spring holding  €        141.538  €          141.538  €      141.538 

gemeente Rotterdam Juridisch advies zelfrijdend vervoer  €          14.630  €                 7.315  €               7.315  €          7.315 

CROW kennismodule verkeersmanagement  €          49.500  €             49.500  €        24.750  €           24.750 

CROW krachtenbundeling  €             33.333  €        33.333 

MRDH AVLM-21 Gezamenlijk onderzoek (incl. themabijeenkomsten)  €        214.280  €            107.140  €          107.140  €         107.140 

MRDH AVLM-22 Programmaorganisatie e.d.  €        105.000  €          105.000  €         105.000 

MRDH AVLM-23 Communicatie en marketing 100.000€        100.000€           100.000€         

Totaal procesbudget 1.662.283€     438.050€             1.257.566€       695.676€      561.890€         

Totaal programma 31.046.867€   16.082.200€       15.000.000€     1.638.726€   13.361.274€   

Totaalinvestering van alle partijen
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Bijlage E: R-net 

 

  

Buslijn Traject Onderdeel Investering 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Haltevoorzieningen *  €  1.308.300  € 200.500  €     428.500  €     645.000  €         34.300 

Fietsvoorzieningen **  €     659.500  €     659.500 

Haltevoorzieningen *  €     899.000  €     270.000  €        35.000  €       594.000 

Fietsvoorzieningen **  €        78.000  €         40.000 

Haltevoorzieningen *  €  1.080.000  €     314.000  €     190.000  €       576.000 

Fietsvoorzieningen **  €                   - 

Haltevoorzieningen *  €  1.838.500  €   33.000  €     293.000  €     582.500  €       930.000 

Fietsvoorzieningen **  €                   - 

Haltevoorzieningen *  €     393.000  €       393.000 

Fietsvoorzieningen **  €        39.000  €         39.000 

Haltevoorzieningen *  €     100.000  €       100.000 

Fietsvoorzieningen **  €        40.000  €         40.000 

Totaal 6.435.300€  233.500€ 1.305.500€  1.304.500€  807.500€      2.572.000€    34.300€         140.000€       

* Verrekeningen met reclameinkomsten nog niet meegenomen  PM 

** Fietsvoorzieningen 50% voor de wegbeheerder  €     389.250 329.750€      39.500€         -€                     20.000€         

Bijdrage Rijk (KTA 2019)  €     267.600 267.600€      

Benodigde financiering vanuit R-net  €  5.778.450 233.500€ 1.037.900€  974.750€      807.500€      2.532.500€    34.300€         120.000€       

Spijkenisse-Hellevoetsluis en Spijkenisse-Brielle

Den Haag Leijenburg-Naaldwijk-Schiedam

Zoetermeer Centrum West - Pijnacker station - Delft Centraal 

station

Nader uit te werken

32 Delft-Naaldwijk

170 en 173

Station Rodenrijs - stations Zoetermeer - Zoetermeer 

Centrum West,  Rodenrijs - Bergschenhoek - Bleiswijk - 

Zoetermeer Centrum West

403 en 404

456

455
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Bijlage F Prioritaire Metropolitane Fietsroutes 

 

   

Routenaam SSK-raming bij 

SO  of norm-

bedrag

Wegbeheerder

s (30%)

MRDH e.a. 

(70%)
t/m 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v.

Greenport Westland (Naaldwijk) - Rotterdam, ex 

Vlaardingen 24.600.000€      7.380.000€        17.220.000€      913.000€         6.000.000€         4.500.000€      5.807.000€      

Greenport Westland (Naaldwijk) - Rotterdam, 

deel Vlaardingen 90% 4.300.000€        430.000€           3.870.000€        2.000.000€         1.500.000€      370.000€         

Zoetermeer - Rotterdam 23.100.000€      6.930.000€        16.170.000€      600.000€         3.200.000€         6.400.000€      4.200.000€      1.770.000€    

Den Haag - Pijnacker 25.370.000€      7.611.000€        17.759.000€      -€                    4.500.000€         4.500.000€      4.500.000€      4.259.000€    

Den Haag - Pijnacker, complexe schakels 6.000.000€        ntb ntb ntb ntb ntb ntb

Delft - Rotterdam Alexander 28.900.000€      8.670.000€        20.230.000€      -€                    5.100.000€         5.100.000€      5.100.000€      4.930.000€    

Delft - Rotterdam Alexander, complexe schakels 21.800.000€      ntb ntb ntb ntb ntb ntb

Totaal 1e tranch 134.070.000€    31.021.000€      75.249.000€      1.513.000€      20.800.000€       22.000.000€    19.977.000€    10.959.000€  -€                    -€                    -€                    

Routes 2e tranch 82.500.000€      24.750.000€      57.750.000€      7.000.000€      16.500.000€   20.000.000€    14.250.000€    

Routes 3e tranch 153.000.000€    45.900.000€      107.100.000€    5.000.000€      10.500.000€    91.600.000€    

totaal fase 2 en 3 235.500.000€    70.650.000€      164.850.000€    -€                    -€                       -€                    7.000.000€      16.500.000€  25.000.000€    24.750.000€    91.600.000€    

Dekking

Routenaam Wegbeheerder

s (30%)

MRDH e.a. 

(70%)
t/m 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v.

Greenport Westland (Naaldwijk) - Rotterdam, 

begroting 2021 7.810.000€        20.346.000€      913.000€         8.000.000€         6.000.000€      6.177.000€      

Greenport Westland (Naaldwijk) - Rotterdam, 

aanvullend 754.000€           

Besluit BCVa 16 december 2020 MFR Den Haag-Pijnacker 2.939.500€        2.939.500€         

Besluit BCVa 15 december 2021 MFR Den Haag-Pijnacker 1.679.000€        1.679.000€         

Besluit BCVa 15 december 2021 MFR Zoeter-Rotterdam 16.170.000€      600.000€         3.200.000€         6.400.000€      4.200.000€      1.770.000€    

Nog te voteren 1e tranch 23.211.000€     33.360.500€     4.981.500€        9.600.000€     9.600.000€     9.189.000€    

Nog te voteren 1e tranch, complexe schakels 27.800.000€     en n.n.b.

Nog te voteren 2e tranch: mede in GebiedsuitwerkingGreenport 24.750.000€     57.750.000€     -€                   -€                7.000.000€     16.500.000€  20.000.000€   14.250.000€   -€                

Nog te voteren 3e tranch 45.900.000€     107.100.000€   -€                   -€                -€                -€               5.000.000€     10.500.000€   91.600.000€   

totaal 27.800.000€      101.671.000€    240.099.000€    1.513.000€      20.800.000€       22.000.000€    26.977.000€    27.459.000€  25.000.000€    24.750.000€    91.600.000€    

De subsidie kan opgebouwd zijn uit meerdere bronnen van meerdere partijen, maar is gemaximeerd op 70% van de totale investering
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Bijlage G Doorstroommaatregelen 

 

 
  

Infrastructurele maatregelen Reservering 2022 2023 2024

Inframaatregelen in Rotterdam, bus  €      3.450.000  €               450.000  €            2.550.000  €               450.000 

Inframaatregelen in Rotterdam, tram  €      3.150.000  €            2.650.000  €               500.000  €                           - 

Inframaatregelen in Den Haag, bus  €         505.000  €                 45.000  €               460.000  n.t.b. 

Inframaatregelen in Den Haag, tram  €         328.000  €               105.000  €               223.000  n.t.b. 

Inframaatregelen in Delft, bus  €         400.000  €               400.000  €                           -  €                           - 

Tram Weena - Hofplein  €      3.000.000  €            3.000.000 

Nader uit te werken  €         167.000  €                           -  €                 67.000  €               100.000 

Totaal 11.000.000€    3.650.000€             6.800.000€             550.000€                

Onderstaande maatregelen maken geen deel uit van het IPVa, maar geven inzicht in de totale reservering doorstroom

Maatregelen binnen exploitatie Reservering 2022 2023 2024

RET  €     1.500.000  €               500.000  €               500.000  €               500.000 

HTM  €        605.000  €               340.000  €               265.000  n.t.b. 

Totaal 2.105.000€     840.000€               765.000€               500.000€               
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Bijlage H Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (INTHR) 

 
 

   

Bedragen x € miljoen Raming

GDH MRDH HTM/expl

Lijn 1 31,47€          5,61€       24,64€        1,22€       

Lijn 6 incl prijspeil en optimalisaties 34,50€          8,63€       22,43€        3,45€       

Lijn 12 incl prijspeil en optimalisaties 34,50€          8,63€       22,43€        3,45€       

Lijn 16 incl prijspeil en optimalisaties 34,50€          8,63€       22,43€        3,45€       

Voorbereidingskosten DSO 6,76€            6,76€       

Werk HTM 7,50€            7,50€          

Omleidingskosten 2,50€            2,50€          

Onvoorzien 31,16€          6,86€       21,19€        3,12€       

182,89€        45,10€    123,10€      14,69€    

Keervoorzieningen / In&uitruk (2b) 10,00€          -€        9,59€          0,41€       

Remises GAVI en Scheveningen 60,00€          -€        60,00€        -€        

verdeling 252,89€        45,10€    192,69€      15,10€    

Budget 252,89€        45,25€    192,64€      15,00€    

Dekking
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Bijlage I InnOVatie 

 

 
  

Projecten 2019 2020 2021 2022 2023 2024

OV Challenge  €       69.770  €       62.465 

Drukteindicator en versnellen trams  €     129.700 

Angst in OV  €       37.500 

AI en voorspellend model  €     103.481 

Xibe en Innovatieroute  €       37.945 

Bestickering bus  €         7.964 

Nog openstaande verplichtingen  €       18.449 

Totale projectkosten 69.770€        229.665€     149.390€     18.449€        -€                   

Dekking 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Onderbesteding KTA 2019, gedeelte OV 400.000€     -€                   200.000€     400.000€     400.000€     

Onderzoeksbudget OV  €     100.000 

Bijdrage RET  €       50.000 200.000€     -€                   100.000€     200.000€     200.000€     

Bijdrage HTM  €       50.000 200.000€     -€                   100.000€     200.000€     200.000€     

Totale dekking 200.000€     800.000€     -€                   400.000€     800.000€     800.000€     

Beschikbaar saldo per einde jaar  €     130.230  €     700.565  €     551.175  €     932.726  €  1.732.726  €  2.532.726 
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Bijlage J Afkortingenlijst 

 
AVLM Automated Vehicles Last Mile 

BDU Brede Doeluitkering 

BO Bestuurlijk Overleg 

FKM Fiets- en Ketenmobiliteit 

IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

IMA   Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 

IPVa Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 

KTA Korte Termijn Aanpak 

MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 

MoVe Mobiliteit en Verstedelijking 

OV Openbaar Vervoer 

POORR Programma OV Ontwikkeling Regio Rotterdam 

P+R Parkeer en Reis 

RWS Rijkswaterstaat 

S.A. Strategische Agenda MRDH 2022  

VMWS Verkeersmanagement en Wegenstructuur 

VV Verkeersveiligheid 

 



Onderwerp Ontwerpbegroting MRDH 2023

Bestuurlijk 
trekker

Bestuurscommissielid P. Varekamp (Westland)

Gevraagd 
advies

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting MRDH 2023 en de ontvangen 
gemeentelijke zienswijzen;  
2. Indien in aanvulling op de gemeentelijke zienswijzen een advies over de in de 
Ontwerpbegroting MRDH 2023 opgenomen programma’s verkeer en openbaar vervoer 
vanuit regionaal perspectief gewenst is, de voorzitter te machtigen het algemeen 
bestuur per brief te informeren over het gegeven advies.

Korte inhoud 
van voorstel

De Ontwerpbegroting MRDH 2023 is op 23 maart jl. aangeboden aan de gemeenten 
met de uitnodiging om uiterlijk 26 mei een zienswijze kenbaar te maken. De gebundelde 
(concept) zienswijzen zijn als bijlage toegevoegd. 
  
De doelstellingen en activiteiten binnen de begrotingsprogramma’s ‘Exploitatie verkeer 
en openbaar vervoer’ en ‘Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer’ verbeteren de 
bereikbaarheid van de metropoolregio. Daarbij wordt samengewerkt door de 23 
gemeenten in de metropoolregio met partners zoals de provincie Zuid-Holland, het Rijk 
en andere regionale partners.

Het gaat om de volgende doelstellingen uit de Strategische Agenda 2022: 
• Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 
• Verbetering kwaliteit en efficiency OV 
• Betrouwbaar op weg 
• Versnellen van innovatie in mobiliteit 
• Verhogen verkeersveiligheid 
• Minder CO2-uitstoot bij verkeer 
• Samen voortvarend werken aan woningbouw, bereikbaarheid en werklocaties  

De Strategische Agenda 2022 wordt in samenwerking met de gemeenten momenteel 
geactualiseerd. Vaststelling van de strategische agenda vindt in het voorjaar van 2023 
plaats, nadat gemeenten hun zienswijzen hebben kunnen inbrengen. Dat moment komt 
later dan het moment waarop het algemeen bestuur de begroting 2023 dient vast te 
stellen. Dat moet namelijk vóór 15 september van dit jaar gebeuren, de uiterste datum 
voor het aanleveren van de MRDH begroting aan de toezichthouder, de provincie Zuid-
Holland. De begroting 2023 zal later, en parallel aan de vaststelling van de nieuwe 
strategische agenda worden gewijzigd zodat de begroting voor het komend jaar gelijke 
pas houdt met de geactualiseerde strategische agenda.

De financiële uitgangspunten in deze begroting sluiten aan bij de Kadernota MRDH 
begroting 2023, die op 23 februari jl. in deze commissie aan de orde is geweest.  
Er wordt in deze begroting geen tijdelijk tekort op de beschikbare middelen voor verkeer 
en vervoer geraamd. Dat betekent dat er investeringsruimte is. Deze investeringsruimte 
is echter onvoldoende om alle ambities uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid te 
kunnen realiseren. Besluitvorming over nieuwe projectbijdragen zal steeds moeten 
passen binnen de beschikbare middelen en de bestaande afspraken over 
overbesteding. Het in de ontwerpbegroting MRDH 2023 als bijlage 2 opgenomen  
Investeringsprogramma Vervoersautoriteit geeft een gedetailleerd overzicht van de 
gehele projectenportefeuille. Op onderdelen is het Investeringsprogramma zoals dat in 
de begroting is opgenomen nog een concept. Over de invulling van het budget voor 
kleine projecten, dat jaarlijks 30 miljoen euro bedraagt, neemt de bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit pas eind 2022 een besluit.

Adviescommissie  
Vervoersautoriteit
15 juni 2022
agendapunt 3.2



Tijdens de vergadering wordt een korte presentatie gegeven over deze begroting, 
inclusief een samenvatting van de ontvangen zienswijzen. De bestuurlijke reactie op de 
ontvangen zienswijzen en de naar aanleiding hiervan eventuele aanpassingen van de 
ontwerpbegroting worden behandeld door het dagelijks bestuur op 20 juni, waarna het 
algemeen bestuur op 8 juli een besluit neemt over de begroting.  

Communicatie Indien besloten wordt om een advies uit te brengen aan het algemeen bestuur over de 
in de Ontwerpbegroting MRDH 2023 opgenomen programma’s verkeer en openbaar 
vervoer, dan wordt het algemeen bestuur per brief van de voorzitter van de 
adviescommissie geïnformeerd over het gegeven advies.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief aan de raden – vrijgave voor zienswijze: Ontwerpbegroting MRDH 
2023 en begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele 
doorstromingsmaatregelen uit het Transitieprogramma OV en corona.    

2. Ontwerpbegroting MRDH 2023; 
3. Infographic MRDH begroting 2023 in één oogopslag;  
4. Gebundelde (concept)zienswijzen Ontwerpbegroting MRDH 2023.

Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 9 maart 2022

Bestuurscommissie n.v.t.

Zienswijzetermijn 23 maart 2022 tot en met 26 mei 2022

Dagelijks bestuur 20 juni 2022

Verdere 
procedure

Algemeen bestuur 8 juli 2022
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Bijlage 1: achtergrondinformatie openbaar vervoer, de rol van de MRDH en de corona-

opgave 

 

Het openbaar vervoer in de MRDH 

Voor de bereikbaarheid in de metropoolregio is het openbaar vervoersysteem erg belangrijk. 

Het ruimtebeslag van openbaar vervoer is beperkt, de milieubelasting klein, en dat maakt 

openbaar vervoer juist in een stedelijke omgeving onmisbaar. Maar ook in de andere delen 

van de metropoolregio heeft het openbaar vervoer een belangrijke functie om gebieden op 

een goede en snelle manier met elkaar te verbinden.  

De metro’s, trams en bussen in de metropoolregio rijden in opdracht van de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag (MRDH). Treinen rijden in opdracht van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, en blijven daarom in deze notitie verder buiten beschouwing. 

Naast metro’s, trams en bussen is er in de metropoolregio ook een systeem met onbemande 

voertuigen, de ParkShuttle in Capelle aan den IJssel. Daarnaast is er kleinschalig openbaar 

vervoer met kleine busjes of personenauto’s, bijvoorbeeld belbussen, buurtbussen of (in de 

regio Haaglanden) de Regiotaxi Haaglanden. De drager van het regionale OV-systeem is het 

railnetwerk: de metro’s van RET en de trams van RET en HTM. Ongeveer 80% van alle OV-

reizen binnen de metropoolregio wordt gemaakt met metro of tram, het grootste deel van de 

resterende 20% per bus. Tram en metro zijn ook drager van het OV-systeem in die zin dat 

waar mogelijk bussen aansluiten op trams en metro’s.  

 

De openbaar vervoerbedrijven 

Het vervoer per bus, tram en metro wordt meestal aangeduid met de term ‘stads- en 

streekvervoer’. Drie OV-bedrijven verzorgen dit vervoer in de metropoolregio: RET (regio 

Rotterdam), HTM (Den Haag) en EBS (het busvervoer op Voorne-Putten en Rozenburg en 

het busvervoer in Haaglanden Streek). Connexxion (Transdev) exploiteert de ParkShuttle. 

Zie voor meer informatie: https://www.mrdh.nl/project/concessies-openbaar-vervoer 

EBS en Transdev zijn commerciële bedrijven die ook elders in Nederland en in andere 

landen openbaar vervoer verzorgen. RET en HTM zijn van oudsher gemeentelijke 

vervoerbedrijven, die ongeveer 15 jaar geleden zijn verzelfstandigd. De gemeenten 

Rotterdam en Den Haag zijn nog steeds grootaandeelhouder van deze bedrijven. RET en 

HTM zijn alleen actief in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.  

 

De rol van de MRDH 

Het stads- en streekvervoer rijdt in opdracht van de MRDH. De MRDH verleent aan 

vervoerbedrijven concessies. Een concessie is een alleenrecht om in een bepaald gebied 

met een bepaalde vorm van vervoer te rijden. Zo heeft EBS het alleenrecht voor het 

openbaar vervoer op Voorne-Putten en Rozenburg. In de concessies maken de vervoerders 

en de MRDH afspraken over het gedogen van openbaar vervoer uit een andere regio 

(bijvoorbeeld de bus uit de Hoeksche Waard naar Spijkenisse). Dit voorkomt dat reizigers 

aan de grens van een concessiegebied moeten overstappen. Zonder concessie mag een 

bedrijf geen openbaar vervoer aanbieden. Wel kan de MRDH een bedrijf een ontheffing 

verlenen, zo heeft MRDH bijvoorbeeld Flixbus een ontheffing gegeven voor een aantal 

langeafstandsbusverbindingen. 
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De mogelijkheid om concessies te verlenen , is vastgelegd in de Wet personenvervoer 2000 

(Wp2000). De Wp2000 benoemt de twaalf provincies en de twee vervoerregio’s (MRDH en 

de Vervoerregio Amsterdam) als concessieverleners. Daarmee heeft de MRDH een 

wettelijke taak op het gebied van verkeer en vervoer. Synoniemen voor concessieverlener 

die vaak voorkomen zijn: regionale OV-opdrachtgever, of regionale OV-autoriteit Veel 

voorkomende namen voor het bedrijf dat het alleenrecht heeft gekregen om openbaar 

vervoer te verzorgen zijn: concessiehouder, opdrachtnemer, vervoerder en OV-bedrijf. 

De bevoegdheid voor het verlenen, wijzigen en intrekken van OV-concessies ligt bij de 

bestuurscommissie Vervoersautoriteit (BcVa). Deze bestuurscommissie wordt gevormd door 

de wethouders Verkeer en Vervoer van de inliggende gemeenten. In de gemeenschappelijke 

regeling van de MRDH is vastgelegd de stemverhouding tussen de verschillende 

gemeenten. In diezelfde gemeenschappelijke regeling is ook vastgelegd dat er een 

adviescommissie Vervoersautoriteit bestaat, waarin per gemeente twee 

gemeenteraadsleden zitting hebben. Zoals het woord al aangeeft, adviseert deze 

adviescommissie gevraagd en ongevraagd. In ieder geval bij Programma’s van Eisen voor 

nieuwe OV-concessies en bij grote tussentijdse wijzigingen van OV-concessies vraagt de 

bestuurscommissie advies aan de adviescommissie. In de Wp2000 is vastgelegd dat ook 

advies moet worden gevraagd aan de gezamenlijke consumentenorganisaties. Bij de MRDH 

heet deze reizigersvertegenwoordiging het Metrocov. Het reizigersbelang wordt bij 

besluitvorming door de MRDH dus op drie wijzen bewaakt: door de wethouders, de 

adviescommissie én het Metrocov. 

De manier waarop de MRDH concessies verleent, kan verschillen. Hoofdregel in Nederland 

is dat OV-concessies openbaar worden aanbesteed. EBS heeft na openbare 

aanbestedingsprocedures zijn concessies gewonnen. De MRDH heeft concessies verleend 

met een looptijd van 10 tot 15 jaar, het wettelijk vastgestelde maximum.  

Voor heel kleine concessies biedt de wet de mogelijkheid om onderhands te gunnen. 

Vanwege het unieke karakter van de ParkShuttle en kennis die alleen bij de bestaande 

vervoerder aanwezig was, heeft MRDH bij de ParkShutte gekozen voor deze mogelijkheid.  

Voor de vier grote steden in Nederland bestaat de mogelijkheid dat concessieverleners 

kiezen voor inbesteding. MRDH heeft ervoor gekozen om de concessies aan RET en HTM te 

verlenen na een inbestedingsprocedure. Essentie van een inbesteding is dat, zonder 

concurrentie, een concessie wordt verleend aan een bedrijf waarover de concessieverlener 

‘zeggenschap heeft als ware het een eigen dienst’. Om dit mogelijk te maken heeft de MRDH 

in 2015 van RET en HTM elk één aandeel verworven. Aan dit aandeel zijn bijzondere 

rechten gekoppeld wat betreft informatievoorziening en besluitvorming. MRDH is dus 

medeaandeelhouder van RET en HTM, maar draagt – in tegenstelling tot de gemeenten 

Rotterdam en Den Haag – als aandeelhouder geen financieel risico en krijgt MRDH ook 

geen dividend uitgekeerd.  

 

Naast de rol van concessieverlener heeft de MRDH ook een rol als subsidieverstrekker (zie 

hieronder, bij ‘financiën’).  
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De inhoud van OV-concessies 

De OV-concessies bevatten niet alleen een alleenrecht voor vervoerbedrijven, maar 

beschrijven ook aan welke verplichtingen ze moeten voldoen. In het Programma van Eisen 

dat voor elke OV-concessie wordt opgesteld, worden eisen gesteld aan bijvoorbeeld de 

toegankelijkheid, sociale veiligheid, doelen wat betreft klanttevredenheid en afspraken over 

de tarieven die de vervoerder in rekening mag brengen bij reizigers. Deze eisen zijn zodanig 

opgeschreven dat er enerzijds voldoende zekerheid is voor burgers en reizigers wat betreft 

de dienstverlening, maar zijn anderzijds ook zodanig geformuleerd dat vervoerbedrijven nog 

voldoende ontwikkelruimte hebben. Vervoerders zijn opbrengstverantwoordelijk en dragen 

dus het risico van meer of juist minder inkomsten uit kaartverkoop dan vooraf berekend is. 

Om dit ondernemingsrisico te kunnen dragen, hebben vervoerders voldoende 

ontwikkelruimte nodig. Deze ontwikkelruimte betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat MRDH 

en vervoerbedrijven vooraf harde afspraken maken over de hoeveelheid openbaar vervoer 

die moet worden aangeboden aan reizigers, vervoerbedrijven zelf kunnen kiezen op welke 

wijze ze dit aanbieden. Vervoerbedrijven zullen hun dienstregeling zo inrichten dat met de 

afgesproken hoeveelheid vervoer zo veel mogelijk reizigers worden bediend en daarmee dus 

zo veel mogelijk inkomsten worden verkregen. Dat kan dus wel betekenen dat niet ‘vanzelf’ 

wordt gereden op tijden en plaatsen waar het aantal reizigers beperkt is, maar het 

maatschappelijk toch gewenst is dat er openbaar vervoer is, bijvoorbeeld in de avonden. 

Daarom worden in het Programma van Eisen wel eisen gesteld wat betreft minimale 

bedieningstijden en frequenties van lijnen. In de jaarlijkse vervoerplanprocedure over 

wijzigingen in de dienstregeling toetst MRDH de voorstellen van de vervoerders aan de hand 

van de vooraf opgestelde kaders.  

 

Financiën 

Vervoerbedrijven hebben twee belangrijke inkomstenbronnen. De eerste is de kaartverkoop, 

het geld dat wordt verkregen door de betalende reizigers. Het is echter niet mogelijk om alle 

kosten te dekken uit kaartverkoop. Dat wil zeggen: dat zou een maatschappelijk ongewenste 

situatie opleveren, omdat er dan veel minder openbaar vervoer gereden kan worden én de 

tarieven voor reizigers fors hoger zouden moeten worden. Om dat te voorkomen, verstrekt 

MRDH per concessie een subsidie. Ruwweg de helft van de kosten wordt gedekt uit de 

kaartverkoop, de andere helft door de MRDH-subsidies. Bij de tram en vooral de metro zijn 

de kaartopbrengsten zo hoog dat in een normale situatie de exploitatiekosten (dus de kosten 

voor het laten rijden van het OV) grotendeels of zelfs volledig worden gedekt uit de 

kaartverkoop. Echter, er zijn bij deze railconcessies ook hoge kosten gemoeid met de assets 

(beheer en onderhoud van railinfrastructuur) en met de uitvoering van sociale 

veiligheidstaken. Daarom geldt ook bij die concessies dat er ‘onder de streep’ een forse 

subsidie van de MRDH nodig is.  

De MRDH betaalt deze subsidies uit de Brede Doel Uitkering (BDU) die ze hiervoor van het 

Rijk ontvangt. Dat is ook de enige inkomstenbron van de MRDH voor verkeer en vervoer. De 

BDU is echter niet alleen bedoeld voor de exploitatie en de instandhouding van het OV-

systeem; de BDU moet ook worden gebruikt voor nieuwe investeringen in het openbaar 

vervoer én in het bredere verkeerssysteem in de metropoolregio. De MRDH dient telkens 

een balans te vinden tussen deze verschillende taakgebieden.  

In de concessies zijn ook financiële bepalingen opgenomen. Zo krijgen vervoerbedrijven 

boetes indien de concessieverplichtingen niet worden nagekomen, worden bonussen en 

malussen toegekend afhankelijk van de mate waarin de doelen wat betreft klanttevredenheid 
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worden gerealiseerd en is er een meer- en minderwerkregeling. MRDH heeft dus altijd de 

mogelijkheid om extra openbaar vervoer in te kopen, als dit bijvoorbeeld vanwege groei 

nodig is of om nieuwe maatschappelijke wensen te realiseren, maar moet hiervoor wel 

betalen aan de vervoerbedrijven. Ook dit eventuele meerwerk moet worden betaald uit de 

BDU. In de praktijk is het meerwerk overigens zeer beperkt, omdat zo veel mogelijk alle 

maatschappelijke wensen al vooraf in de concessie worden opgenomen.  

 

Kwaliteit 

Niet alleen binnen de MRDH, maar ook in de rest van Nederland, is in de afgelopen twintig 

jaar een grote kwaliteitsslag gemaakt. Door adequaat opdrachtgeverschap, onder druk van 

aanbestedingen of (bij inbestedingen) de dreiging van een mogelijke aanbesteding en door 

benchmarks zijn vervoerbedrijven veel efficiënter gaan werken en is er tegelijkertijd veel 

meer aandacht gekomen voor het goed bedienen van reizigers. De klanttevredenheid is 

gestegen van gemiddeld ongeveer een 7,0 (2000) tot gemiddeld een 8,0 (2020 en 2021)! Dat 

heeft ertoe geleid dat het OV-gebruik is gestegen, daardoor de inkomsten uit kaartverkoop 

ook, en dat maakt het mogelijk om voor de exploitatie van het OV (het laten rijden van de 

bussen, trams en metro’s) veel minder subsidie te verstrekken dan vroeger nodig was. Voor 

de coronapandemie was in onze regio sprake van een jaarlijkse gemiddelde groei van 3% 

met uitschieters op trajecten naar 10%. 

 

Toekomstige opgaven 

Overigens is de stijging van het OV-gebruik niet alleen toe te schrijven aan de verbeterde 

kwaliteit van de vervoerbedrijven. Ook de economische groei en de verstedelijking zorgen 

ervoor dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer.  

Ook in de toekomst blijft die opgave staan. De enorme woningbouwopgave in de 

metropoolregio – 400.000 nieuwe inwoners in onze regio – en de opgaven wat betreft 

leefbaarheid, klimaat en bereikbarheid zorgen ervoor dat het OV-gebruik zal stijgen en dat 

deze groei op en goede manier gefaciliteerd moet worden.  

Die opgave moet gerealiseerd worden in een financieel lastige context. In de afgelopen 

twintig jaar is BDU-bijdrage die de MRDH krijgt van het Rijk, onvoldoende meegegroeid. 

Terwijl het OV-systeem groeide, hebben er verschillende bezuinigingen plaatsgevonden op 

de BDU en is deze ook jarenlang onvoldoende geïndexeerd. Weliswaar namen de 

exploitatiekosten af, maar tegelijk stegen de kosten voor het beheer en onderhoud van de 

assets: de railinfrastructuur en de railvoertuigen. Veel railinfrastructuur is in de afgelopen 

decennia aangelegd of uitgebreid, vooral het metronetwerk. Door de stijgende leeftijd van het 

systeem stijgen de onderhoudskosten en moeten ook steeds meer vervangingsinvesteringen 

plaatsvinden. Dit is vergelijkbaar met de grote vervangingsopgave waarvoor het Rijk gesteld 

staat bij het rijkswegennet. 

Dat alles zorgt er voor dat er een zekere druk op het OV-systeem ontstond: steeds meer 

ambities realiseren met steeds minder financiële middelen. Terwijl de mogelijkheden voor 

efficiencyverbeteringen bij de vervoerbedrijven niet oneindig zijn, en de ruimte om 

tegenvallers op te vangen door slimmere bedrijfsvoering dus beperkter werd. En terwijl de 

MRDH geen eigen inkomstengebied heeft maar volledig afhankelijk is van de BDU-bijdrage.  

De abstracte term ‘toekomstige opgaven’ wordt concreet gemaakt in een aantal lopende en 

toekomstige projecten waar MRDH zich mee bezig houden. Voorbeelden daarvan zijn:  
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• Ombouw Hoekse Lijn tot metroverbinding (2019) en verlenging naar het strand van 

Hoek van Holland (2022); 

• Plan Toekomstvast Tramnet in de Rotterdamse regio: voorstellen om door een 

gewijzigd lijnennet de exploitatiekosten te verlagen en de aantrekkelijkheid voor 

reizigers te verbeteren;  

• Plannen voor de Leyenburgcorridor en de Koningscorridor in de Haagse regio: 

uitbreiding van tramlijnen, maatregelen om de frequenties te kunnen verhogen. 

Onder andere ontsluiting van de ontwikkellocatie De Binckhorst; 

• Studies naar de mogelijkheden voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in het 

Westland en tussen Zoetermeer en Rotterdam (‘ZoRo’); 

• Uitbreiding metrocapaciteit Rotterdamse Regio: aanschaf van extra metro’s en 

infrastructurele aanpassingen die het mogelijk moeten maken om de capaciteit van 

het metrosysteem te vergroten; 

• De aanschaf van nieuwe lagevloertrams in Den Haag, en daarmee samenhangend 

allerlei infrastructurele maatregelen om deze bredere trams goed in te passen op 

straat en om de toegankelijkheid te verbeteren; 

• Het vervangen van diesel- en aardgasbussen door elektrische bussen. Sinds 2019 

rijden op grote schaal elektrische bussen in de metropoolregio, en uiterlijk in 2030 

dient al het busvervoer emissievrij te zijn. 

 

En toen kwam corona… 

Tot begin 2020 groeide het OV-gebruik dus fors, vooral bij het railvervoer, en alles wees erop 

dat deze groei zich ongehinderd zou voortzetten. De coronapandemie en de bijbehorende 

coronamaatregelen hadden én hebben echter grote gevolgen voor het openbaar vervoer. 

Tijdens de eerste lockdown, in maart 2020, daalde het aantal reizigers met meer dan 80%. 

Tegelijk beschouwden Rijk én regionale OV-autoriteiten het openbaar vervoer als een vitale 

sector, zodat andere vitale sectoren (zorg, voedselvoorziening, water, telecom, etc.) voor 

werknemers bereikbaar zouden blijven. Daarom bleef er een nooddienstregeling in stand 

met ongeveer 50% van de normale hoeveelheid vervoer. Wel riep het Kabinet op om alleen 

noodzakelijke reizen met het OV te maken. Dit leidde tot grote reizigersuitval en daarmee 

direct ook tot grote financiële tekorten. Daarover werd vanaf half maart 2020 intensief 

overleg gevoerd tussen het Rijk, MRDH en andere OV-autoriteiten en vervoerbedrijven. In 

mei 2020 leidde dat tot de afspraak dat het Rijk een zogenaamde 

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV) verstrekte. Deze vulde aan tot 93% 

of 95% (verschilt per concessie) van de kosten van de vervoerbedrijven. De resterende 7 tot 

5% kwam in 2020 als verlies voor rekening van de opbrengstverantwoordelijke 

vervoerbedrijven.  

Voor vervoerbedrijven was het onmogelijk om ook in 2021 en daarna een dergelijk verlies te 

dragen. Daarmee kwam het voortbestaan van de vervoerbedrijven in gevaar, en daarmee 

ook de continuïteit van het openbaar vervoersysteem. Om dat te voorkomen, is vanaf medio 

2020 een intensief traject opgezet door de MRDH om met een totaalpakket aan maatregelen 

het financiële probleem als gevolg van ‘corona’ het hoofd te bieden én om het openbaar 

vervoer toekomstvast te maken, ook in de periode na corona. Dit totaalpakket heeft de naam 

‘Transitieprogramma OV en corona’.  

 

Het proces rond het Transitieprogramma 
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Voor het Transitieprogramma is een strak proces opgetuigd. Besluitvorming vindt plaats 

onder tijdsdruk, in veel kortere perioden dan gebruikelijk. Zo duurt een reguliere 

vervoerplanprocedure (om wijzigingen in de dienstregeling vast te stellen) normaal 

gesproken ruim een jaar. Normaliter hebben vervoerbedrijven een aantal maanden nodig 

voor het opstellen van plannen, duurt de besluitvorming bij de MRDH ook enkele maanden 

en is er daarna ruim een half jaar nodig voor de implementatie van de wijzigingen. Door 

corona waren de wijzigingen groter dan normaal, maar waren er slechts weken in plaats van 

maanden beschikbaar. Dat vereiste veel flexibiliteit, zowel bij de vervoerbedrijven als bij de 

MRDH en haar stakeholders. De afgelopen periode heeft dit veel gevraagd van MRDH en 

van gemeenten, en de komende periode zal dit niet veranderen. Desondanks is het gelukt 

om een proces in te richten dat door stakeholders positief wordt ervaren. 

Voorstellen worden door het presidium van de Vervoersautoriteit verstuurd naar de leden 

van de BcVa. Vaststelling van voorstellen gebeurt door de BcVa. Het presidium zorgt dat de 

periode tussen verzending van de voorstellen en de vaststelling enkele weken bedraagt. In 

deze tijd kunnen wethouders indien nodig afstemmen binnen de eigen gemeente. De wijze 

waarop dit gebeurt, verschilt per gemeente en wordt bepaald door Raad en wethouder; 

MRDH heeft daar geen rol in.  

Parallel aan verzending aan de wethouders worden de voorstellen ook ter advisering 

verstuurd naar de adviescommissie en het Metrocov (de consumentenorganisaties). Zij 

brengen kort vóór de besluitvormende vergadering van de BcVa een schriftelijk advies uit. 

Dit advies wordt meteen doorgestuurd naar de wethouders, zodat zij dit kunnen betrekken bij 

hun besluitvorming.  

Daarnaast vinden voor wethouders en raadsleden (ook raadsleden die geen lid zijn van de 

adviescommissie) periodieke digitale informatiesessies plaats, waarin gelegenheid is om 

vragen te stellen. Ook stuurt de MRDH met enige regelmaat brieven naar de colleges van de 

23 deelnemende gemeenten, waarin de colleges worden geïnformeerd over de laatste stand 

van zaken. De colleges sturen deze brieven door naar de gemeenteraden.  

Ten slotte maakt MRDH gebruik van een aantal informatieve filmpjes en van het MRDH-

journaal, de digitale nieuwsbrief die raadsleden en andere geïnteresseerden informeert over 

de actualiteiten MRDH-breed. 

Nadat bovengenoemd proces was doorlopen, heeft de BcVa op 28 oktober 2020 een 

Afwegingskader vastgesteld. Dit Afwegingskader is het handvat om de voorstellen voor 

inhoudelijke maatregelen te kunnen beoordelen. De strekking daarvan is kortweg: eerst moet 

worden gekeken naar bedrijfsinterne maatregelen bij vervoerbedrijven en een andere 

organisatie van het OV. Pas daarna kan gekeken worden naar maatregelen die negatieve 

impact hebben op reizigers, waarbij maatregelen met grote impact alleen aan de orde zijn als 

alle andere mogelijke maatregelen genomen zijn. Door deze viertrap worden de reizigers zo 

veel mogelijk ontzien bij de maatregelen die genomen moeten worden. Behoud van 

kwalitatief OV zoals onze regio dat voor corona kende (hoge reizigersaantallen met jaarlijkse 

forse groei en hoge klantwaardering) en een toekomstgerichte crisisaanpak is daarmee als 

uitgangspunt centraal gesteld. 

Op 25 november 2020 heeft de BcVa aan de hand van dit Afwegingskader een 

maatregelenpakket voor 2021 vastgesteld. Op 24 maart 2021 kreeg dit een vervolg met het 

Transitieprogramma OV en corona, dat aanvullende maatregelen in 2021 én een set 

maatregelen in 2022 bevatte. Bij de vaststelling van het Transitieprogramma heeft de BcVa 

besloten dat het Transitieprogramma periodiek wordt herijkt. De eerste herijking heeft 

plaatsgevonden op 22 september 2021, de tweede herijking gebeurde op 15 december 

2021. In 2022 staat de volgende herijking gepland voor de BcVa-vergadering van 8 juni 
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2022. De stukken daarvoor worden op 18 mei verzonden naar de leden van de BcVa, de 

Adviescommissie en het Metrocov. 

Naast deze periodieke herijkingen van het regionaal Transitieprogramma OV en corona, is 

landelijk ook afgesproken dat alle Nederlandse OV-concessies “herijkt worden en [dat] de 

structurele effecten van corona weggewerkt worden zodat concessies weer in evenwicht 

worden gebracht en weer financieel gezond kunnen zijn en er opnieuw perspectief komt om 

te kunnen voortbestaan en inschrijven in nieuwe aanbestedingen en het aangaan van 

inbestedingen”. Deze herijking zal indien mogelijk in het najaar 2022 of anders zo snel 

mogelijk daarna plaatsvinden en vormt tevens het sluitstuk van het regionaal 

Transitieprogramma: alle maatregelen uit het Transitieprogramma krijgen dan een plaats in 

de concessie of in andere lopende projecten en programma’s van de MRDH. 

 

De inhoud van het Transitieprogramma 

Conform de viertrap uit het Afwegingskader zijn afspraken gemaakt over (verdere) 

efficiencyverbeteringen en andere kostenbesparende maatregelen in de interne 

bedrijfsvoering van de vervoerbedrijven. Zo heeft MRDH een taakstelling opgelegd aan 

vervoerbedrijven om 2 tot 4% op de exploitatiekosten te besparen door maatregelen te 

nemen op het gebied van de arbeidsmarkt. Ook heeft de MRDH een substantiële eigen 

financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Die bestond uit de zogenaamde ‘groeigelden’: geld 

dat in de begroting van de MRDH was gereserveerd om de hogere exploitatiekosten door de 

pre-corona verwachte groei van het aantal reizigers te kunnen opvangen. Nu deze groei niet 

plaatsvindt, althans op een later moment hervat zal worden, ontstond er in de begroting 

ruimte om dit geld te gebruiken om de gevolgen van corona op te vangen.  

Daarnaast is ‘op straat’ een aantal maatregelen genomen: 

- Hoewel de dienstregeling zo veel mogelijk intact is gehouden, is wel de frequentie 

van een aantal lijnen verlaagd. Door de forse daling van het aantal reizigers leidde 

dat niet tot capaciteitsproblemen: alle reizigers konden gewoon mee met het 

openbaar vervoer, maar moesten soms wel wat langer wachten bij de halte. Een paar 

matig bezette lijnen zijn geschrapt en in de Haagse regio is een aantal matig 

gebruikte tramhaltes geschrapt. Daar waar gemeenten behoefte hadden aan een 

alternatief, heeft de MRDH een subsidie beschikbaar gesteld voor lokaal 

maatwerkvervoer. 

- De dienstregeling is ‘vierkanter’ gemaakt: minder spitsritten, en in sommige gevallen 

zelfs méér ritten in de dal. Spitsritten zijn erg duur, omdat veel voertuigen en 

personeel nodig zijn voor soms maar één of enkele ritten. Door ‘corona’ veranderde 

ook het reisgedrag van mensen en gingen mensen meer in de dal en minder in de 

spits rijden. Door de dienstregeling daarop te laten aansluiten, werden veel kosten 

bespaard; 

- Er is een aantal maatregelen genomen op het gebied van sociale veiligheid: 

flexibiliteit en harmonisatie. Bij HTM is een aantal openstaande vacatures niet 

ingevuld. Daar waar HTM in de tram alleen mobiele controleteams kent, was het bij 

RET gebruikelijk dat elke tram een eigen conducteur had. Mede om dit te 

harmoniseren, is bij RET het aantal tramconducteurs en metrobeheerders verminderd 

met 25%. Metrobeheerders concentreren zich vanaf nu vooral op de ondergrondse 

stations, en bij de inzet van tramconducteurs wordt goed gekeken op welke ritten wel 

of geen conducteur nodig is. Bij EBS is het aantal BOA’s (Buitengewoon Opsporings 

Ambtenaar) verminderd.  
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- De wethouders Verkeer en Vervoer die samen de BcVa vormen, hebben afgesproken 

dat de kosten voor grote wegomleidingen en buitendienststellingskosten niet langer 

voor rekening van de vervoerbedrijven komen, maar door veroorzakende gemeenten 

worden betaald; 

- Met marketingacties wordt er alles aan gedaan om de reizigers zo snel mogelijk weer 

terug te krijgen in het OV en daarmee de reizigersopbrengsten weer verhogen; 

- Er wordt een aantal extra duurzaamheidsmaatregelen genomen die een positieve 

business case kennen; 

- De openingstijden van de HTM-verkooppunten worden beperkt, het matig gebruikte 

HTM-verkooppunt op station Delft wordt permanent gesloten. 

Voor alle maatregelen, behalve laatstgenoemde, geldt dat de BcVa een besluit heeft 

genomen tot einde 2022. Voor 2023 en verder zal een nieuw besluit genomen moeten 

worden 

Daarnaast zijn in het Transitieprogramma nog zes aanvullende ‘knoppen’ benoemd, 

waaronder meer verregaande maatregelen op het gebied van sociale veiligheid, verhoging 

van de reizigerstarieven of latere instroom van nieuwe voertuigen. Van deze maatregelen 

heeft de bestuurscommissie op 24 maart 2021 uitgesproken dat “op een later moment 

besluitvorming zal moeten plaatsvinden bij de geplande herijking(en) van het 

Transitieprogramma, wanneer onverhoopt en ongewenst aanvullende maatregelen benodigd 

zijn om de financiële gevolgen van corona op te vangen omdat het aantal reizigers zich 

onvoldoende herstelt en/of aanvullende Rijksondersteuning onvoldoende is”. 

Behalve deze maatregelen die bedoeld zijn om de financiële opgave het hoofd te bieden, zijn 

ook maatregelen genomen om het OV-systeem toekomstvast te maken. MRDH stelt 

subsidies beschikbaar voor: 

- De invoering van Nieuwe Betaalwijzen: reizen per bankpas in plaats van met een 

aparte OV-chipkaart. Dit verbetert het gebruiksgemak van het openbaar vervoer en 

moet daarmee ook leiden tot extra reizigers; 

- Versnellingsmaatregelen. Maatregelen die zorgen dat de trams en bussen sneller 

kunnen rijden, hebben tweeërlei effect: de exploitatiekosten dalen én voor de meeste 

reizigers wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker, dus komen er meer reizigers in 

het OV en stijgen de inkomsten. Vaak gaat het hierbij om kleine maatregelen, 

bijvoorbeeld hekjes bij oversteekplaatsen waardoor sneller gereden kan worden 

zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid; 

- Een bijdrage voor lokaal maatwerkvervoer, bedoeld voor initiatieven die nodig of 

wenselijk zijn vanwege vervoerkundige maatregelen en/of versnellingsmaatregelen 

uit het Transitieprogramma; 

- Ketenmobiliteit: stimulering van maatregelen op het gebied van ketenmobiliteit (een 

reis waarbij gebruik gemaakt wordt van meerdere vormen van vervoer, bijvoorbeeld 

(deel-)fiets – bus, (deel-)scooter – tram) die bijdragen aan een toekomstvast OV-

systeem. 

- Transformatie arbeidsmarkt. Dit betreft een stimuleringsbijdrage van de MRDH die 

het mogelijk maakt dat de vervoerders hun taakstelling op het gebied van 

arbeidsmarkt kunnen realiseren.  

 

Hoe nu verder? 

Naast de financiële opgave als gevolg van corona, zijn vervoerbedrijven in de afgelopen 

periode ook geconfronteerd met een ander probleem: een gebrek aan personeel, vooral 
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rijdend personeel en onderhoudsmedewerkers. In eerste instantie was dat een direct gevolg 

van corona: ziekteverzuim en quarantaine. Inmiddels is er een na-ijleffect door onder andere 

inhaaloperaties en achterstallig verlof. Ook hebben vervoerbedrijven last van de krapte op de 

arbeidsmarkt. Nu reizigersaantallen weer stijgen, moet een deel van de vervoerkundige 

maatregelen (frequentieverlagingen) weer ongedaan gemaakt worden. Echter, op dit 

moment is de beschikbaarheid van personeel de kritische factor om frequenties weer te 

kunnen verhogen. 

Inmiddels heeft het Rijk alle coronabeperkingen ongedaan gemaakt en is ‘corona’ voorbij. De 

reizigersaantallen stijgen weer, maar zijn nog lang niet op het oude niveau. In april 2022 

bedroeg het aantal reizigers 80% ten opzichte van 2019. De reizigersopbrengsten waren nog 

wat lager, omdat vooral de goedbetalende forenzen en toeristen (nog) niet hun weg naar het 

openbaar vervoer terug hebben gevonden. Als indicatie: vóór corona bedroegen de 

inkomsten uit kaartverkoop in de metropoolregio ongeveer 300 miljoen euro per jaar. Elke 

procentpunt dat de reizigersopbrengsten achterblijven, betekent dus een financieel tekort 

van 3 miljoen euro per jaar. 

MRDH, andere OV-autoriteiten en vervoerbedrijven verwachten, onderbouwd door 

onderzoeksinstituten en prognoses van vervoerbedrijven, dat het aantal reizigers rond 2025 

weer op het niveau van 2019 (pré-corona) zal zijn. Vooral forenzen zullen waarschijnlijk hun 

reisgedrag structureel veranderd hebben: meer thuiswerken, meer televergaderingen, en 

sommige reizigers zijn tijdens de coronapandemie overgestapt op een fiets of auto. 

Tegelijkertijd zorgt, zeker in onze regio, de groei van het aantal reizigers in combinatie met 

verdere mobiliteitstransitie ervoor dat in de toekomst meer reizigers gebruik zullen gaan 

maken van het OV. 

 

 

 

Voor de komende tijd is een paar zaken van groot belang:  

1. Het Rijk heeft de BVOV een paar keer verlengd, maar heeft op 14 april 2022 het 

besluit genomen dat de BVOV eindigt per 1 januari 2023. Dat heeft voor de 
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vervoerbedrijven in de metropoolregio forse gevolgen. Het aantal reizigers en de 

reizigersopbrengsten zijn nog lang niet op het oude niveau, en zullen dat in 2023 zeer 

waarschijnlijk ook niet zijn. Ook als alle nu genomen maatregelen uit het 

Transitieprogramma permanent gemaakt zouden worden en MRDH al haar 

beschikbare financiële middelen inzet, resteert er nog een fors tekort. Aanvullende 

maatregelen lijken daarom onvermijdelijk; 

2. Zoals eerder genoemd heeft MRDH haar ‘groeigelden’ beschikbaar gesteld om de 

gevolgen van corona op te vangen. Echter, als vanaf 2025 weer groei van het OV 

plaatsvindt, zal deze groei toch op tijd moeten worden gefaciliteerd met extra vervoer. 

MRDH moet een goede balans vinden tussen enerzijds het opvangen van de 

gevolgen van corona en anderzijds het benutten van de groeigelden waarvoor ze 

oorspronkelijk bedoeld waren. Als het geld volledig zou worden gebruikt om de 

gevolgen van corona op te vangen, is er immers tot 2030 geen ruimte om het OV uit 

te breiden, ook al maakt het aantal reizigers dat dan wel noodzakelijk. 

3. Zoals bovenstaande figuur laat zien, bestaat er een structureel gat tussen het vóór 

corona verwachte aantal reizigers en het werkelijke aantal OV-gebruikers na de 

coronapandemie. Echter, bij een aantal concessies is in de business case al 

gerekend met de verwachte reizigersopbrengsten. Het grootste vraagstuk doet zich 

voor bij de railconcessie van de RET. Als de reizigersaantallen en –opbrengsten 

inderdaad pas in 2025 op ‘niveau 2019’ zijn en daarna de gewenste groei 

doormaken, dan is er een structureel tekort van circa 20 miljoen euro per jaar. 

Hierover moeten bij de herijking van de concessies afspraken gemaakt worden. 
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CONCEPT VERSLAG

Adviescommissie Vervoersautoriteit  
woensdag 1 juni 19.00 – 20.30 uur  

Digitale vergadering via Teams.  

1. Benoeming eenmalig voorzitter (besluitvormend)  
Dhr. Rosier (secretaris) vraagt aan de commissie of ze akkoord zijn met het voorstel dat 
commissielid Jan Pieter Blonk eenmalig de vergadering voorzit en het advies ondertekent.  
De adviescommissie stemt hiermee in.  

2. Opening en mededelingen 
 De voorzitter opent om 19.05 uur de vergadering en heet de leden van harte welkom bij de 

eerste (extra) vergadering.  
 De voorzitter loopt alle gemeenten langs om na te gaan wie aanwezig zijn. In totaal zijn er 25 

leden aanwezig, er is een quorum voor de vergadering.   
 De voorzitter deelt mee voor de orde van de vergadering: 

o De microfoon uit te houden als u niet aan het woord bent.  
o Om uw handje op te steken wanneer u het woord wenst, graag uw hand opsteken en 

wachten tot de voorzitter u het woord geeft.   

3. Inspraak 
Dhr. Van Onselen van Platform OVHA spreekt in. De inspreektekst kunt u als bijlage bij het 
verslag vinden.  

4. Herijking 3a Transitieprogramma ov en corona (adviserend) 
De adviescommissie geeft de volgende punten ter advies mee aan de BcVa: 

Ten aanzien van de voorgestelde herijking 3A van het regionaal Transitieprogramma OV en herijking 
adviseert de Adviescommissie als volgt: 

Algemeen 
 Goed dat huidige maatregelen uitkomen op nulresultaat. 

 AcVa onderschrijft noodzaak van aanvullende rijkssteun per 1-1-2023, ondersteunt lobby die 
daarvoor gevoerd wordt. 

 Zorgpunt: personeelstekort. Hoe op te lossen? AcVa adviseert vervoerders aandacht aan te 
besteden en te vragen om aanpak. 

 Wees transparant over oorzaken noodzaak maatregelen: vanwege financieel tekort of vanwege 
personeelstekort? Voorkomen dat dit door elkaar heen gaat lopen. 

 Zorg ervoor dat zo snel mogelijk reizigers worden teruggewonnen.  
o Door behoud van kwaliteit (ook: frequenties, inclusief daarvoor benodigde personeel), 
o Indien zinvol door marketingactiviteiten met incidentele middelen.  

 Vraagt om richtlijnen richting RET wat betreft inzet BOB-bus.  

 Indien mogelijk verlaging frequenties lijn 3 en 4 niet door laten gaan, zo nodig ten koste van lijnen 
met lagere bezettingen. 

 Goede monitoring en onderbouwing nodig voor keuzes, bijvoorbeeld: 
o wat betreft BOB-bus 
o wat betreft opheffen van tramhaltes. 
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Lokale aandachtspunten 
Naast de algemene opmerkingen heeft de Adviescommissie gewezen op een aantal lokale 
aandachtspunten:  
 Vraagt om Spijkhopperproject te beëindigen en de vroegere buslijnen 81 en 85 weer terug te 

laten komen.  

 Gebruik vooral het OV voor een bezoek aan de Mall of the Netherlands; verhoog waar nodig de 
frequenties van de betreffende lijnen (46, 2, 6, 19). 

Waarbij de AcVa opmerkt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen (terugdraaien van) 
maatregelen die nodig waren vanwege corona, en meer algemene lokale of regionale wensen. 

Aandachtspunten ten behoeve van vervolgproces / volgende herijkingen 
 Ter voorbereiding op 2023: landelijke afspraak over herijking concessie lijkt uit te gaan van 

stabiele situatie; lijkt op dit moment nog niet opportuun. Landelijke afspraak past niet bij 
transitiefase; zo nodig gesprek aangaan met landelijke overheid over latere herijking concessies. 

 Laat tijdelijke maatregelen niet structureel worden. 

 Houd oog voor voldoende toekomstige investeringsmogelijkheden gezien opgaven woningbouw 
etc. Belangrijk om reizigers vast te houden (terugwinnen is moeilijk). 

 Op tijd investeren in OV bij nieuwe woningbouwlocaties, tijdig investeren (voorbeeld Rijswijk-
Buiten waar dit te laat gebeurde). 

 Geef niet alleen inzicht in % reizigers, maar ook % reizigersopbrengsten. 

 Bij volgende herijkingsvoorstellen zorgen voor goede onderbouwing, indien mogelijk 
keuzemogelijkheden. 

5. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de voorzitter. De voorzitter geeft aan dat de BcVa op 8 juni besluit over de 
herijkingen van 3a. De adviescommissie en de gemeenteraden zullen over het besluit geïnformeerd 
worden middels een raadsinformatiebrief van hun eigen college. De adviescommissie zal een 
reactiebrief ontvangen over de wijze waarop haar advies is behandeld.  
De voorzitter sluit om 20.50 uur de vergadering en dankt alle leden voor hun aanwezigheid.  
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Aanwezig 

Voorzitter J.P. Blonk 
Secretaris M. Rosier 

Albrandswaard - Nissewaard W. Heijdacker 

Barendrecht K. van Bommel 
M. van Prehn 

Pijnacker-Nootdorp K. de Zwart 
B. Geltong 

Brielle - Ridderkerk A. Rottier 
M. Borst

Capelle a/d IJssel - Rotterdam I. van Wifferen 
M. Biljoen 

Delft M. Vuik 
S. Wentink 

Rijswijk W. van der Weij 
M. van ’t Eind 

Den Haag L. Gerritsen 
Y. Assad 

Schiedam - 

Hellevoetsluis - Vlaardingen L. Claessen  

Krimpen a/d IJssel K. Jaarsma 
A. van Tienhoven 

Wassenaar C. Rogge-Schneider 

Lansingerland J.P. Blonk 
I. de Graaf 

Westland 

Leidschendam-
Voorburg 

G. Beek 
L. Muller 

Westvoorne - 

Maassluis A.R.P van Scherpenzeel 
R. Kleijwegt 

Zoetermeer Mw. S.N. Bout 

Midden-Delfland - 

MRDH 
Marc Rosier (manager ov), Bart Nijhof (adjunct-manager ov), Gertjan Nijsink (medewerker ov), Esther 
Westerbeek (bestuurszaken), Frank Boelkens (bestuurszaken)  

Gasten 
- 



PLATFORM BETER STEDELIJK EN REGIONAAL OPENBAAR VERVOER HAAGLANDEN  

Den Haag 1 juni 2022 

Aan de adviesraadsleden van de Adviescommissie MRDH  

Zeer geachte leden,  

Allereerst wensen wij U in de komende raadsperiode veel succes en wij hopen dat U de belangen 
van de burgers/reizigers als democratische vertegenwoordigers van Uw raden stevig zal bepleiten. 
Wij maken overigens geen deel uit van het Metrocov.   

1. Nu corona steeds meer achter de horizon verdwijnt wordt het tijd de werkwijze van MRDH en de 
gemeenten op te pakken op het punt dat burgers, reizigers en instellingen In uw gemeente de 
gelegenheid krijgen een reactie in te dienen tegen de nieuwe dienstregeling 2023. Wij dringen erop 
aan dat U daar bekendheid aan geeft zodat in een bepaalde periode meestal eind van het jaar ov 
gebruikers suggesties voor verbetering kunnen aanbrengen. Uw gemeente geeft daarop meestal al 
een eerste reactie hierop. OV heeft ook de inbreng van o.a. burgers van buiten hard nodig. U bent 
immers de enige instantie die democratisch gelegitimeerd is en kennis van zaken heeft in uw 
gemeente. Graag Uw aandacht hiervoor. 

2. Een groot zorgpunt is natuurlijk de hoge inflatie met nog hogere OV tarieven. In Duitsland worden 
forse kortingsmogelijkheden geboden. In ieder geval wil men OV voor een groot publiek bereikbaar 
houden. Via de VNG zou dat kunnen worden aangezwengeld. Niet alles kan via Sociaal Cultureel 
Planbureau.    
Ons Platform heeft gezien dat de groei van het OV gebruik fors toeneemt. Aan de hand van het HTM 
Dashboard van HTM met maandelijkse vervoersgegevens.. Wij zien bij het  aantal reizigers tram en 
bus met sprongen stijgen.  in jan 2022 waren het er ruim 4,5 mln. In februari 5,5 mln. In maart en 
april elk bijna 6,5 mln reizigers. Verwacht mag worden dat in mei de 7 mln gehaald worden. En dan 
zitten we bijna op de ruim 8 miljoen reizigers in nov 2019 waarin het OV erg intensief gebruikt werd. 
Ik noem deze cijfers niets voor niets. HTM heeft in de regio ca 18 halten opgeheven wellicht tijdelijk 
maar ondanks de groei wil men deze halten niet in gebruik nemen. Daar nogal wat halten met 
tussen de 6 a 900 in- en uitstappers per werkdag.  Achter deze halten zit een lange geschiedenis 
waarover wij morgen in onze inspraak in de raadscommissie dieper op ingaan. De Haagse raad wil 
van deze maatregel af maar HTM en MRDH verzetten zich en dat vinden wij een slechte start om je 
reizigers terug te winnen.  Halteopheffingen en mogelijk sterk verhoogde OV tarieven zijn voor het 
OV een zeer slechte zaak. In dit verband heeft Rover Den Haag een stevige brief geschreven om na 
de huidige zomerdienst vanaf Juist dan de opgeheven halten althans een aantal daarvan weer in 
gebruik te nemen om te zien dat OV niet overal ver weg is. Ten minste is overleg met de wijken 
nodig. MRDH stelt voor HTM te volgen in het opheffen een aantal Haagse en Rijswijkse halten in 
weerwil van 2 aangenomen moties in de Haagse raad om ten minste overleg met wijken over een 
aantal niet alle daarover te hebben. Ook uit de wijken en Rijswijk zijn goed onderbouwde bezwaren 
aangevoerd. Hoe interessant ook het voert te ver U 21 andere gemeenten hiermede te belasten. 
In dit verband wijzen wij ook op de brief van Rover van 29 mei jl.. waarin die trefzekere analyse 
wordt gegeven geeft van het OV beleid en de rollen van HTM en MRDH hierin.

Afsluitend  

3. ten slotte hebben wij kritiek op de omwisseling van het tracé van lijn 16 naar en in het 
Statenkwartier. Deze maatregel lazen wij in de MRDH notitie van 19 mei jl.. Vandaar onze inspraak 
nu. Lijn 16 is een 100% Haagse lijn die door de wijk Moerwijk en Wateringseveld rijdt en vanuit 



zuidwest Den Haag zeer goed gebruikt wordt. Dat is met lijn 17 minder het geval. Rond 2013 reed 
lijn 17 al eens naar het Statenkwartier. Nadien bleek toen lijn 16 naar deze wijk ging rijden dat het 
aantal reizigers flink is gegroeid door de Haagse interne vervoersrelaties. Anderzijds is het voor 
Rijswijk zeer schadelijk dat dat de Halte Laan van 's Gravenmade met P en R Hoornwijk opgeheven is 
hoewel tram15  gewoon bij de halte stopt door het verkeerslicht. Idem lijn 12 Copernicusplein.  Is dit 
niet een Kafkaachtig beleid?   

MRDH stelt op blz 3 van hun notitie van 19 mei jl. dat "vervoerders zijn opbrengstverantwoordelijk 
en dragen dus het risico van meer of juist minder inkomsten dan vooraf berekend is. 
Nu lijn 16 de drukkere lijn is zal dit financieel nadelig gevolgen kunnen hebben indien lijn 17 
terugkomt. Lijn 17 heeft bijv. te kampen met grote leegstand en een opgeheven halte in de 
Plaspoelpolder. Dit laatste is ook onbegrijpelijk.  De frequentieverlagingen op lijn 16 en het ook niet 
doorgaan van de spitsondersteuningslijn vanuit Moerwijk maken sowieso dat dit geen goed voorstel 
is.    
Ons verzoek is deze wijziging die ook voor de Haagse raad als een fait accompli ongemotiveerd 
opduikt te bespreken in de komende raadscommissie/gemeenteraad en eventuele invoering later te 
realiseren. Moerwijk is een wijk met grote achterstanden en de tram daar goed desondanks 
gebruikt.    
Dank voor uw aandacht. 

Platform OVHA 
Ronald van Onselen 
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CONCEPT VERSLAG

Adviescommissie Vervoersautoriteit  
Woensdag 23 februari, 19.00 – 20.00 uur 

Digitale vergadering via Zoom 
Vanaf 18.50 uur kunt u inloggen. 

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

Vervoersautoriteit en heet de aanwezige bestuurder Wethouder Meij welkom. 

 De voorzitter geeft aan dat bericht van afmelding is ontvangen van: 
Marieke van Doorn en Joris Wijsmuller, Den Haag 

Mw. Velu geeft aan dat Jan Hendriks van Leidschendam-Voorburg ook verhinderd is.  

 De voorzitter deelt mee dat de adviescommissie gister een mail ontvangen heeft over
een extra vergadering van de Adviescommissies op 7 maart inzake de tweede 
tussenevaluatie GR. Bespreking en advisering van de tweede tussenevaluatie was 
oorspronkelijk voorzien in de adviescommissie van a.s. woensdag, maar dit moment was 
nog te vroeg aangezien nog niet van alle gemeenten de reacties binnen waren. Op 
maandag 21 februari is de conceptrapportage in het dagelijks bestuur behandeld en heeft 
het dagelijks bestuur ingestemd met doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur van 11 
maart a.s. en naar de adviescommissies ter advisering. Hiervoor zal op maandagavond 7
maart een extra gecombineerde adviescommissie plaatsvinden van 19.00 – 20.30 uur. 
We begrijpen dat u nu ook druk bent met de gemeenteraadsverkiezingen, maar hopen 
dat u in de gelegenheid bent om op 7 maart aanwezig te zijn bij de extra 
adviescommissie. Het rapport met de adviesvraag zal uiterlijk vrijdag aan u toegestuurd 
worden.

 De voorzitter informeert de commissie met een mededeling over de stand van zaken van 
het Nationaal Groeifonds. In een eerdere vergadering van de Adviescommissie is 
afgesproken dat de resultaten van de uitvraag van het AB om projecten aan te leveren 
die een bijdrage kunnen leveren aan de doorontwikkeling van de Groeiagenda, ter 
advisering voor te leggen aan de Adviescommissie. De oogst is echter van een 
dusdanige aard (rijp en groen, abstract versus concreet) dat bespreking in de 
Adviescommissies nu niet zinvol is maar dat eerst een verdere uitwerking nodig is. Zodra 
deze verdere uitwerking gereed worden de adviescommissies hierover geïnformeerd.

 Christel Mourik, secretaris-algemeen directeur geeft een terugkoppeling over de 
ontmoetingssessies van de Strategische Agenda en licht het proces nader toe. In januari 
waren er drie ontmoetingssessies voor de Strategische Agenda (SA) waarbij raadsleden, 
wethouders, burgemeesters en stakeholders aanwezig waren. Bij deze avonden is 
teruggeblikt op wat we de afgelopen vier jaar bereikt hebben en wat jullie mee willen 
geven aan de volgende bestuursperiode. Dit is samengevoegd in een document, wat 
tevens ook gebruikt wordt om het gesprek met jullie opvolgers te voeren. Het document, 
genaamd de brochure, is per mail nagezonden aan de adviescommissie.  

Wat betreft het vervolgproces geeft mw. Mourik aan dat in mei er heisessies zijn met het DB en 
AB, en na de zomer wordt het gesprek over de nieuwe SA gevoerd met de bestuurscommissies 
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en de adviescommissies en zal vervolgens de conceptversie via een zienswijzeprocedure lopen.  
Mw. Mourik geeft aan dat de SA als volgt opgebouwd zal worden. Er wordt uitgegaan van de 
maatschappelijke opgaven en trends (mondiaal, nationaal en regio) en onze kerntaken. Daaruit 
worden prioriteiten opgesteld waar we mee aan de slag willen gaan. Deze zullen ook herkenbaar 
zijn in de begroting.  

2. Speerpuntennotitie Fiets (consultatie)  
De voorzitter geeft aan dat van de leden van den Haag een schriftelijk punt ingebracht hebben. 
Deze zal hij ter vergadering inbrengen en geeft het woord aan portefeuillehouder Peter Meij.  

Dhr. Meij licht toe dat in de vorige vergadering gesproken is over het Nationaal Toekomstbeeld 
en dat het een goede bespreking was. De zaken die toen genoemd waren, zijn opgenomen in de 
speerpuntennotitie die nu voor ligt. Dhr. Meij informeert de adviescommissie daarnaast dat de 
Nationale Fietsagenda gereed is en deze ook binnenkort met u gedeeld zal worden. Daarnaast 
geeft dhr. Meij aan dat de MRDH met elke gemeente nu contact heeft om te kijken welke 
fietsprojecten mogelijk zijn en dat de verwachting is dat er in het najaar meer duidelijk is wat de 
bijdrage van het Rijk wordt voor fiets.   

De adviescommissie stemt in met de speerpuntennotitie, met in achtneming van de volgende 
opmerkingen: 
- Voeg toe bij de overwegingen dat de oproep op initiatief is van de adviescommissie Va.  
- In de speerpuntennotitie wordt gesproken over ‘steden’, pas dit aan naar ‘gemeenten’.  
- Voor sommige gemeenten is het vergroten van capaciteit van fietsparkeren cruciaal. In de 

oproep wordt dit expliciet benoemd met de toevoeging: voor de rijdende fietser en de 
geparkeerde fiets. 

3. Transitieprogramma ov en corona (informerend)  
Dhr. Rosier, manager ov, geeft aan dat er op het moment nog steeds gesprekken zijn met het 
Rijk voor de financiële ondersteuning van het 4e kwartaal en volgend jaar en hier nog geen 
duidelijkheid over is. Als er meer nieuws is wordt dit gedeeld. Gertjan Nijsink praat de commissie 
vervolgens bij over de laatste actualiteiten en het proces van de herijkingen voor 2022. De 
presentatie is nagezonden aan de adviescommissie.  

Er wordt gevraagd of de raadsinformatiebrieven ook rechtstreeks aan de leden van de 
adviescommissieleden verstuurd kunnen worden. Toegezegd wordt dat er op deze vraag nog 
teruggekomen wordt.  

4. Ter informatie    

4.1. Kadernota Begroting MRDH 2023  
De adviescommissie neemt kennis van de kadernota Begroting MRDH 2023.  

Gevraagd wordt of de zienswijzeperiode verschoven kan worden i.v.m. de nieuwe 
collegeraden. Geantwoord wordt dat dit niet mogelijk is vanwege de wettelijke termijnen van 
indiening bij de Provincie Zuid-Holland waaraan de MRDH aan moet voldoen.  

4.2. Inhoudelijke jaarplanning 2022 Q1 versie 2 
De adviescommissie neemt kennis van de inhoudelijke jaarplanning 2022 Q1 versie 2. 

5. Vaststellen conceptverslag 1 december 2021 en 9 december 2021   
De adviescommissie stelt het conceptverslag van 1 december en 9 december 2022 ongewijzigd 
vast.  
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6. Rondvraag en sluiting  
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De secretaris en de voorzitter bedanken de 
adviescommissieleden voor hun inzet en de betrokkenheid als lid voor deze bestuursperiode en 
wensen iedereen veel succes met de verkiezingen.   

De voorzitter sluit om 20.00 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 15 juni 2022,  

Jan Willem Immerzeel   
Adjunct-secretaris voorzitter 
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Voorwoord van de directie

Evenals 2020 stond het boekjaar 2021 grotendeels in het teken van 
de coronapandemie, die een nauwelijks overzienbare impact had op 
het sociaal, maatschappelijk en economisch leven. De effecten van 
het virus waren niet alleen op persoonlijk gebied betekenisvol voor 
onze reizigers en medewerkers, in verband met besmettingsrisico, 
verplichte quarantaines, vaccinaties en beperkingen in het sociale leven, 
maar ook – deels als gevolg daarvan – op onze onderneming. De vele 
onvoorspelbaarheden in de personele capaciteit en de door het kabinet 
afgekondigde maatregelen noodzaakte HTM tot een grote wendbaarheid. 
Nog meer dan het voorgaande jaar bleek het essentieel om in onze 
dienstverlening voortdurend te zoeken naar de balans tussen enerzijds 
de verwachte vervoersvraag, anderzijds de maximale inzetbaarheid 
van personeel en materieel. Wij werkten daarbij nauw samen met 
onze opdrachtgever MRDH en de gemeenten in onze regio. 2021 was 
daarmee een jaar dat hoge eisen stelde aan onze medewerkers en wij 
zijn alle HTM’ers dan ook bijzonder dankbaar voor hun onverminderde 
inzet en loyaliteit.

Duidelijk werd eens temeer dat het coronavirus heeft geleid tot een 
ingrijpende verandering van de vervoersvraag over de dag. HTM heeft in 
samenspraak met MRDH haar dienstregeling aangepast: minder aanbod 
tijdens de spits, meer tijdens de daluren. Deze gelijkmatiger inzet van 
mensen en middelen biedt HTM belangrijke efficiencyvoordelen. Op 
termijn zal worden bezien in hoeverre deze veranderingen structureel 
van aard zijn; recente data lijken erop te duiden dat met de versoepeling 
van de coronamaatregelen door het kabinet ook oude vervoerspatronen 
geleidelijk terugkeren.

Daarnaast werd duidelijk dat het virus een blijvende invloed zou hebben 
op de inrichting van vooral de kantoorwerkzaamheden. Het digitaal thuis 
werken is gemeengoed geworden en blijkt voor veel medewerkers te 
voorzien in een behoefte.

Een belangrijk deel van 2021 werd de invulling van de functie van 
algemeen directeur waargenomen door Bruno Bruins. De directie is 
hem bijzonder erkentelijk voor zijn inzet als boegbeeld ad interim van 
de onderneming. Met ingang van 1 september 2021 eindigden zijn 
werkzaamheden voor HTM. De aansturing van het bedrijf werd met 
instemming van de Raad van Commissarissen overgenomen door de 
overige leden van het Directieteam.

Evenals de andere OV-bedrijven bevindt HTM zich in een periode van 
onzekerheden over de mate en het tempo waarin de markt zich zal 
herstellen van het coronavirus. Zij is er niettemin van overtuigd dat haar 
rol in de samenleving onverminderd van belang zal blijven, als steunpilaar 
van leefbaarheid en bereikbaarheid van de Haagse regio. Samen met 
alle medewerkers ziet de directie terug op een bewogen jaar, en ziet zij 
in vertrouwen uit naar de toekomst. 

Jaap Bierman  Algemeen Directeur
Gerard Boot  Financieel Directeur

Den Haag, 13 april 2022

Bestuursverslag
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Overige gegevens
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Profiel

De historie van HTM gaat terug tot 1864. Met recht kan worden gezegd 
dat HTM vanouds hecht is verankerd in de Haagse samenleving. Ook nu 
nog vormt zij met haar trams, lightrail voertuigen en bussen een herkenbaar 
en vertrouwd onderdeel van de regio. Haar circa 1.900 medewerkers 
verzorgen een belangrijk deel van het collectief personenvervoer over de 
rails en over de weg in Den Haag en haar randgemeenten. HTM verricht 
deze diensten op basis van twee vervoersconcessies die haar zijn verleend 
door de opdrachtgever, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). 
De activiteiten van HTM strekken zich uit over de gemeenten Den Haag, 
Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en 
Rijswijk, die op hun beurt weer van MRDH deel uitmaken.

Net als de voorgaande jaren exploiteerde HTM in 2021 twaalf tramlijnen, 
waarvan twee light railverbindingen die de connectie vormen tussen de 
zuidwestelijke delen van Den Haag en Zoetermeer. In nauwe samenwerking 
met HTM onderhoudt vervoerbedrijf RET de lightrail lijn tussen Den 
Haag CS en Rotterdam, om daar aan te takken op het metronetwerk. 
Daarmee beschikken de reizigers in de regio over een integraal railnetwerk 

in en tussen beide steden. Naast het railvervoer verrichtte HTM met 
tien lijnen het openbaar vervoer per bus. HTM droeg ook zorg voor het 
railvervangend vervoer bij calamiteiten, omleidingen of verstoringen in 
het railvervoer, zij zag toe op de veiligheid in en rond trams en bussen en 
voerde het operationeel beheer en onderhoud van de railinfrastructuur 
(rails, bovenleiding, energievoorziening, etc.) in de hierboven genoemde 
gemeenten.

Naast openbaar vervoer bood HTM aanvullende diensten aan die het 
vervoer van deur tot deur mogelijk maken. Reizigers kunnen tegen 
een geringe vergoeding gebruik maken van elektrische scooters en 
deelfietsen, die kunnen worden gestald bij de grotere OV-knooppunten 
in de stad. Samen met partners onderhield HTM tevens een onbemande 
shuttleverbinding tussen het OV- knooppunt Leyenburg en het 
naastgelegen ziekenhuis. Dergelijke ‘mobility as a service’-diensten zullen 
de komende jaren van toenemend belang worden voor de leefbaarheid 
en bereikbaarheid van de stad.
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Vennootschapsstructuur

Ook in 2021 waren de aandelen van HTM Personenvervoer N.V. in 
het bezit van twee partijen, namelijk de gemeente Den Haag en de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De gemeente was eigenaar van 
alle aandelen minus één. Eén preferent aandeel was in handen van de 
Metropoolregio. Met dit preferente aandeel is voldaan aan het vereiste van 
de Europese Verordening 1370/2007, die bepaalt dat de opdrachtgever bij 
onderhandse gunning van een vervoersconcessie een doorslaggevende 
zeggenschap in het vervoerbedrijf dient te hebben.

Gedurende de periode januari tot en met augustus 2021 werd het 
ondernemingsbestuur uitgevoerd door drie statutair directeuren: een 
algemeen directeur, een algemeen directeur ad interim, en een financieel 
directeur. In verband met langdurig belet van de algemeen directeur 
hebben de aandeelhouders in september 2020 besloten de statutaire 
directie tijdelijk met een zetel uit te breiden om ruimte te maken voor 
een algemeen directeur ad interim. Door het verkrijgen van een nieuwe 
functie elders is deze tijdelijke positie per 1 september 2021 beëindigd 
en is het aantal zetels van de statutaire directie door de aandeelhouders 
weer teruggebracht op het oude niveau.

Het toezicht op het bestuur was belegd bij een onafhankelijke Raad van 
Commissarissen. HTM Personenvervoer N.V. was volledig eigenaar van 
twee dochterondernemingen, te weten HTM Commercial Actions B.V. 
en HTM Railvoertuigen B.V., en mede-eigenaar van een deelneming, 
namelijk RiVier B.V. (27%). HTM Commercial Actions was op haar beurt 
eigenaar van HTM Specials B.V. (100%) en Haagse Shuttle B.V. (50%).
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Resultaat
In het afgelopen jaar bepaalden de overheidsmaatregelen tegen de 
coronapandemie voor een belangrijk deel het financiële resultaat van 
HTM. Over 2021 behaalde HTM een positief financieel resultaat van € 5,7 
mln. Dit resultaat komt voort uit bijzondere posten en niet-concessie-
activiteiten. In 2020 was er nog een negatief resultaat van € 6,2 mln. Lagere 
reizigersaantallen betekenden dat de gerealiseerde reizigersopbrengsten 
substantieel beneden het niveau bleven van voor de pandemie. Deze 
opbrengsten bedroegen in 2021 € 79,9 mln. (in 2020: € 78,1 mln., in 
2019: € 108,1 mln.).

Lagere opbrengsten in combinatie met het beschikbaar moeten blijven 
van zoveel mogelijk openbaar vervoer maakte ook in 2021 financiële steun 
vanuit de overheid noodzakelijk. Deze BeschikbaarheidsVergoeding OV 
(BVOV) bedroeg in 2021 voor HTM € 37,6 mln. BVOV en de gerealiseerde 
reizigersopbrengsten dekken samen 93 % (rail) resp. 95 % (bus) af 
van de genormeerde exploitatiekosten. Het overige deel heeft HTM 
opgevangen door interne kostenbesparingen en een aanvullende subsidie 
van opdrachtgever MRDH. Hierdoor kon HTM op de exploitatie van de 
OV- concessies Rail en Bus in 2021 een break-even resultaat behalen. 
Het uitvoeren van de OV-concessies heeft dus niet bijgedragen aan 
het gerealiseerde positieve financiële resultaat. Dat resultaat komt in 
zijn geheel uit niet-concessie-activiteiten en afwikkeling van posten uit 
voorgaande jaren.

Het financieel resultaat van HTM wordt verder gevormd door enkele 
bijzondere posten en het resultaat op bedrijfsactiviteiten buiten 
de OV-concessies. De bijzondere posten betreffen voornamelijk 
afrekeningen uit vorige boekjaren (landelijke studentenkaart, BVOV 

2020, transitievergoedingen). Niet-concessie-activiteiten van HTM zijn 
uitgevoerde projectwerkzaamheden voor derden en commercieel vervoer.

Het financiële resultaat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen 
van HTM. Uitkering van dividend aan aandeelhouders is in het kader 
van de BVOV niet toegestaan.

Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten van HTM bestonden ook in 2021 uit de bijdragen 
van MRDH voor de uitvoering van het assetcontract van de railconcessie 
(beheer en onderhoud en kapitaallasten voertuigen), de uitvoering van 
sociale veiligheidstaken en de bijdrage voor de busconcessie Haaglanden-
Stad. Daarnaast uit de reizigersopbrengsten voor tram en Randstadrail, 
en uit opbrengsten voor projecten en andere werkzaamheden buiten de 
OV-concessies.

De bijdragen van MRDH voor openbaar vervoer per rail en bus aan HTM 
bedroegen over 2021 € 134,9 mln. De BVOV 2021 bedroeg € 37,6 mln. 
en zal eind 2022 nog definitief worden vastgesteld. De opbrengsten op 
gereed gekomen projecten (buiten de OV-concessies) waren € 22,6 mln. 
Overige opbrengsten uit werken die HTM uitvoert voor derden en uit de 
afrekening BVOV 2020 bedroegen € 20,7 mln.

De omzet voor besloten vervoer was in 2021 € 0,6 mln. tegenover 
€ 3,9 mln. in 2020. Deze daling is het gevolg van het beëindigen van de 
resterende contracten per augustus 2021.

De totale opbrengsten over 2021 komen daarmee uit op € 299,5 mln., 
tegenover € 287,0 mln. in 2020.
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Bedrijfslasten
In 2021 bedroegen de totale bedrijfslasten van HTM € 286,2 mln. Ten 
opzichte van 2020 stijgen de personeelskosten van eigen en ingehuurd 
personeel licht, van € 149,4 mln. naar € 151,1 mln. De kosten van 
ingehuurd personeel bleven in 2021 met € 12,4 mln. opnieuw onder 
die van uit het jaar ervoor (€ 13,9 mln., in 2019 was dit nog €20,5 mln.) 
als gevolg van uitgevoerde besparingsmaatregelen om de financiële 
gevolgen van de coronapandemie te beperken. Tijdelijke inhuur bleef op 
een aantal tijdstippen wel noodzakelijk, voor projectwerkzaamheden en 
als flexibele schil, mede in verband met afwezigheid van medewerkers 
door het coronavirus (ziekte, quarantaine en testen).

De externe kosten voor onderhoud waren in 2021 € 32,1 mln. (€ 34,5 
mln. in 2020). Deze daling komt vooral door minder uitgevoerd regulier 
onderhoud aan de railvoertuigen, zoals afgesproken met de opdrachtgever 
in het asset management plan voor 2021. Deze verschuiving van 
onderhoudswerkzaamheden beïnvloedt daarmee het vereiste niveau 
van onderhoud niet.
De uitgaven voor energie, voornamelijk voor de tractie van railvoertuigen, 
kwamen weer op het niveau van voor de pandemie, namelijk € 10,6 mln., 
dit als gevolg van prijsstijgingen en de weer toegenomen materieelinzet. 
In 2020 was dat € 9,4 mln. De rentelasten bedroegen € 7,1 mln. (2020: 
€ 7,2 mln.).

Balans
Het geconsolideerde balanstotaal van HTM bedroeg € 543,4 mln. (2020: 
€ 524,0 mln.). Het eigen vermogen nam toe tot € 91,3 mln. door toevoeging 
van het resultaat over 2021. De kortlopende schulden namen met € 3,7 
mln. af. De aflossing op de langlopende schulden was € 19,9 mln.
Daarnaast is € 34 mln. aan nieuwe leningen aangetrokken, waardoor 
het saldo op langlopende schulden met € 14,1 mln. is toegenomen. De 
lening is aangetrokken voor de financiering voor de laatste serie nieuwe 
stadstrams die HTM had voorgefinancierd.

De waarde van de materiële activa nam door afschrijvingen per saldo 
af met € 15,4 mln. De boekwaarde van het rijdend materieel bedroeg 
op balansdatum € 352,9 mln. (2020: € 373,3 mln.). De financiële vaste 
activa bestaan bijna geheel uit een langlopende vordering op MRDH van 

€ 12,3 mln. (€ 13,6 mln. in 2020) inzake door HTM uitgevoerd meerjarig 
onderhoud van railvoertuigen en infrastructuur, dat wordt betaald over 
de resterende levensduur van de betreffende activa.

De daling van de reizigersopbrengsten als gevolg van de coronapandemie 
is een mogelijke indicatie voor een bijzondere waardevermindering van 
de activa. De directie van HTM heeft deze situatie nader geanalyseerd 
en is op basis daarvan van opvatting dat er voor HTM géén sprake is van 
een mogelijke bijzondere waardevermindering. De kosten voor veruit het 
grootste deel van de activa, namelijk railinfra, railvoertuigen en ZE-bussen 
worden voor 100% gesubsidieerd door MRDH. Deze bekostiging is niet 
afhankelijk van de aantallen reizigers. Er is dan ook bij HTM geen aanleiding 
voor een bijzondere waardevermindering op de activa. Tevens is bij deze 
assetcontracten geen sprake van verlieslatende contracten. De lange duur 
van de OV-concessies geeft ook mogelijkheden om negatieve financiële 
resultaten op het exploitatiedeel van de concessies uiteindelijk weer te 
compenseren, al zal daarvoor een termijn van meerdere jaren nodig zijn.

Financiering activa
Sinds 2017 is MRDH de financier van de railvoertuigen. Voor een 
totaalbedrag van € 366,2 mln. (stand eind 2021) zijn leningen verstrekt, 
waardoor HTM langlopende financieringen heeft voor de gehele 
economische levensduur van haar railvoertuigen.
Het werkkapitaal als verschil tussen vlottende activa en kortlopende 
schulden is € 42,1 mln. per eind 2021. Dit was € 1,8 mln. per einde 2020. 
De stijging komt voor € 14,1 mln. door toegenomen vorderingen, met 
name op overheden in het kader van de resterende bevoorschotting op 
de BVOV en andere overheidsbijdragen.

Eigen vermogen
Per ultimo 2021 is het eigen vermogen van HTM € 91,3 mln., inclusief 
€ 5,7 mln. verdeeld resultaat over boekjaar 2021. Eind 2020 was het 
eigen vermogen € 85,6 mln.
Per eind 2021 was de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen 
vermogen en het balanstotaal, 16,8 % (2020: 16,3 %). Gezien de 
zekerheid die is ontstaan door de langlopende financiering voor de 
gehele verwachte afschrijvingstermijn van alle railvoertuigen is dit een 
voldoende percentage voor een continue bedrijfsvoering.
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De liquiditeitspositie nam in 2021 toe van € 43,6 mln. eind 2020 naar 
€ 53,3 mln. ultimo 2021, dit als gevolg van ingezette acties om de 
liquiditeitspositie, die in 2020 sterk was afgenomen, weer te versterken. 
De liquiditeitsratio, vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden, 
is gestegen van 1,0 naar 1,4. 

Bedrijfsresultaat en dotatie kwaliteitsfonds
In de railconcessie zijn HTM en MRDH overeengekomen dat een positief 
verschil tussen de werkelijke reizigersopbrengsten en de afgesproken 
normopbrengsten wordt gedoteerd aan een Kwaliteitsfonds. Uit de 
reserveringen in het Kwaliteitsfonds worden initiatieven bekostigd die 
leiden tot een hogere kwaliteitservaring door de reizigers. Doordat de 
reizigersinkomsten in 2021 sterk achterbleven is geen dotatie aan het 
fonds mogelijk.

Afwikkeling overheidsbijdragen
HTM heeft het beschikkingsjaar 2020 afgerond inclusief goedkeurende 
accountantsverklaring, en ingediend bij MRDH. Inmiddels is met 
MRDH inhoudelijk overeenstemming bereikt over de controle op de 
subsidieafrekening. De balans bevat daardoor nog slechts geringe 
onzekerheden of risico’s over de jaarlijkse subsidies voor de rail- en 
busconcessie van vóór 2021.

Vooruitblik
2021 was het vijfde jaar van de railconcessie Haaglanden 2016-2031 en 
het tweede jaar van de busconcessie. De busconcessie Haaglanden-
Stad van HTM loopt van eind 2020 tot 2034. De railconcessie omvat het 

grootste deel van de bedrijfsactiviteiten. Beide OV-concessies tezamen 
maken dat de continuïteit van zowel de rail- als bus-activiteiten van 
HTM voor een langere periode is gegarandeerd. In 2021 is bovenop het 
reguliere niveau van vervangingsinvesteringen (o.a. in infrastructuur en 
IT-toepassingen) de aanbesteding gestart voor de investering in nieuwe 
stadstrams die de huidige voertuigen uit de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw moeten vervangen.
HTM is daarbij afhankelijk van besluitvorming over omgevings- en 
milieuvergunningen die nodig zijn om additionele en vernieuwde 
stallingscapaciteit voor deze nieuwe voertuigen te kunnen realiseren. 
In 2021 kon wel reeds met bevoegde instanties voldoende zekerheid 
verkregen worden over de locatie van deze stallingen.

De commerciële vervoersactiviteiten van HTM zijn in 2021 in omvang 
verder beperkt. De overblijvende niet-OV activiteiten, met relatief geringe 
omvang, voert HTM uit in het kader van de verdere ontwikkeling van 
innovatie en van het vervoer ‘van deur tot deur’ (HTM deelfietsen, 
deelname in Haagse Shuttle B.V., marketing deelscooters).

Het is op het moment van schrijven nog onduidelijk welke effecten de 
actuele mondiale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de 
sterk gestegen prijzen van onder meer energie, op de bedrijfsvoering van 
HTM zullen hebben. Naast het menselijk leed dat deze gebeurtenissen 
veroorzaken bestaat de kans dat de risico’s voor HTM toenemen, 
onder meer door hogere lasten voor energie en materialen en mogelijke 
verstoringen van logistieke processen zoals productie en levering van 
onderdelen.
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Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis 2020 voor 
de continuïteit
De coronapandemie die sinds maart 2020 woedt, heeft geleid tot 
ingrijpende maatregelen van de overheid, die in 2021 in wisselende 
mate hebben voortgeduurd. De aanwijzingen om zoveel mogelijk thuis 
te werken, de ‘lockdown’ en andere beperkingen als bezoek van winkels, 
horeca, cultuurinstellingen en evenementen veroorzaakte ook vorig jaar 
een sterk achterblijvend aantal reizigers. De reizigersinkomsten bij bus- 
en railvervoer zijn dan ook in heel 2021 substantieel achtergebleven ten 
opzichte van het niveau van voor de pandemie. In 2019 waren de
reizigersinkomsten € 108 mln., in 2021 € 79,9 mln.

Wel heeft HTM in overleg met MRDH gedurende 2021 de dienstverlening 
en het aanbod van OV weer kunnen brengen op een niveau van meer 
dan 90% (in dienstregelingskilometers) ten opzichte van eind 2019. HTM 
behoort tot de ‘vitale sectoren’ die door de overheid zijn aangewezen. 
De kosten die OV-bedrijven als HTM maakten voor het werkend houden 
van de dienstverlening konden maar voor een relatief klein deel worden 
verlaagd, gezien het vaste karakter van de meeste kosten. Vandaar dat 
vanuit de rijksoverheid ook in 2021 financiële ondersteuning is verstrekt 
via de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV).

De beperkingen aan het gebruik van het openbaar vervoer hebben in de 
eerste maanden van 2022 nog steeds gegolden. In maart zijn de laatste 
maatregelen, waaronder de mondkapjesplicht in het OV, opgeheven. 
De reizigersaantallen en dus -opbrengsten laten weer een stijgende lijn 
zien. Op het moment van schrijven is het aantal reizigers ca. 71 % van 
dezelfde periode voor de pandemie.
HTM heeft daarom opnieuw, evenals in 2020 en 2021 is gebeurd, een 
evaluatie gemaakt van de risico’s die uit deze situatie voortvloeien voor 
de continuïteit van de onderneming. Samengevat is deze analyse, de 
uitkomst ervan en de onderbouwing als volgt.

De kaspositie van HTM is weliswaar gedurende 2020 fors afgenomen, 
maar in 2021 weer gestegen als gevolg van genomen maatregelen 
waaronder herfinanciering van activa en bevoorschotting van aanvullende 
overheidsbijdragen zoals de BVOV.

Tot en met augustus 2022 heeft de rijksoverheid opnieuw een 
Beschikbaarheidsvergoeding toegezegd. HTM heeft in het Jaarplan/budget 
2022 in overleg met MRDH de interne kostenbesparingen uit 2021 verlengd 
en aanvullende MRDH-subsidies kunnen afspreken waar HTM een beroep 
op kan doen zodra dat nodig mocht zijn. Beschikbaarheidsvergoeding 
en interne maatregelen samen moeten het voor HTM mogelijk maken 
om ook in 2022 te komen tot een break- even resultaat op de exploitatie 
van de beide OV-concessies.

HTM heeft samen met de andere vervoerders in het MRDH-gebied al 
besloten tot een verdergaande set van maatregelen vanaf september 2021 
in het zgn. Transitieplan OV. Dit plan ziet erop toe het OV toekomst vast 
te maken én de financiële gevolgen van de pandemie te beperken, zodat 
vervoerbedrijven kunnen blijven bestaan en voldoende toekomstperspectief 
hebben, en de maatschappelijke functie van het OV wordt geborgd. MRDH 
stelt middels het Transitieplan extra financiële middelen beschikbaar.

Mocht er ondanks toezeggingen van de rijksoverheid géén financiële 
ondersteuning meer zijn na augustus 2022, en mochten daarnaast de 
beperkende maatregelen voor de reizigers (opnieuw) gaan gelden en 
reizigers opnieuw massaal wegblijven, dan heeft dat consequenties voor 
de financiële situatie van HTM. Gezien het verloop van de pandemie in 
de afgelopen maanden, gecombineerd met de hierboven aangegeven 
maatregelen, acht HTM dit geen aannemelijk vooruitzicht. Als deze situatie 
zich toch voordoet, dan heeft HTM nog diverse mogelijkheden om haar 
kaspositie tijdelijk verder te versterken. Voorbeelden van de beschikbare 
mogelijkheden zijn het verkrijgen van aanvullende financiering conform 
bestaande afspraken met banken (kort) en met financier MRDH (lang) 
en door het gebruik maken van de door MRDH geboden mogelijkheid 
aan vervoerbedrijven om de bevoorschotting van subsidiebijdragen te 
versnellen. Voor een aantal van deze mogelijkheden dienen opnieuw 
afspraken gemaakt te worden met MRDH, zoals het naar voren halen 
van de bevoorschotting van de concessiesubsidie. Op langere termijn 
zal de continuïteit gewaarborgd worden met inachtneming van het nog 
formaliseren van afspraken en contracten.
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Kengetallen
2021 2020 2019

Totaal opbrengsten (mln. €) 299,5 287,0 300,6
Resultaat (mln. €) 5,7 -6,2 3,9

Score OV-Klantenbarometer
- Lightrail 8,1 7,9 8,0
- Tram 8,0 7,9 8,0
- Bus 8,2 8,1 8,0

Totaal aantal reizigers (x 1.000)
- Rail 48.157 45.638 87.165
- Bus 8.530 8.008 15.421

Aantal lijnen
- Lightrail 2 2 2
- Tram 10 10 10
- Bus 10 10 10

Netwerklengte (km.) * 323 339 339

Aantal voertuigen
- Lightrail 71 71 71
- Tram 140 140 137
- Bus OV 123 123 123
- Besloten vervoer 0 3 34
- Overig railvervoer 5 5 4

Calamiteiten
- Letselgevallen reizigers (#) 43 31 86
- Letselgevallen medewerkers met verzuim (#) 25 20 22
- Letsel derden (#) 24 15 29
- Onderlinge aanrijdingen railvoertuigen (#) 3 4 1

Personeel
Gemiddelde personeelsbezetting (fte) 1.839 1.868 1.787
Medewerkers nieuw in dienst (#) 62 264 264
Medewerkers uit dienst (#) 144 274 161
Gemiddelde leeftijd (jr.) 47,0 46,6 48,2
Gemiddeld ziekteverzuim (%) 8,1 7,7 7,6

Opbrengsten stijgen

Aantal voertuigen blijft gelijk

# Letselgevallen reizigers stijgen

Aantal reizigers stijgt

Ziekteverzuim stijgt

Resultaat stijgt

300 287 301

43 31 86

71 71 71

140 140 137

48 46 87

123 123 123

9 8 15

8,1% 7,7% 7,6%

5,7 -6,2 3,9

2021

2021

2021

2021

2021 2021

2020

2020

2020

2020

2020 2020

2019

2019

2019

2019

2019 2019

*De grens van het beheersgebied 
HTM/RET is verschoven. Op 
basis van overdracht is de 
totale netwerklengte voor 2021 
verminderd met 15,6 km., van 
339 km. naar 323,4 km.
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Missie, visie en strategie

Aan het begin van 2021 was de strategie uit 2017 van kracht. Daarin 
stelde HTM zich onder andere ten doel om de klantwaardering te 
verhogen, de eerste stappen te nemen in innovatief vervoer, haar 
activiteiten te consolideren in de Haagse regio en haar organisatie verder 
te professionaliseren. Die speerpunten zijn vrijwel allemaal gerealiseerd. 
Daarom heeft HTM deze strategie in de loop van 2021 herijkt.

Missie en visie
Ook voor de nieuwe ondernemingsstrategie vormen HTM’s missie en 
visie het kompas:

Missie
HTM is sinds 1864 het openbaar vervoerbedrijf van en voor de Haagse 
regio. We brengen mensen veilig, betrouwbaar, comfortabel en efficiënt 
naar hun bestemming. “Kom verder” zeggen we tegen onze reizigers, 
onze collega’s en onze omgeving. We zijn een goede werkgever en 
werken mee aan economische groei en een duurzame, leefbare wereld.

Visie
In 2030 is HTM voor nog meer mensen in de Haagse regio de 
vanzelfsprekende keuze naar hun bestemming.
•	 We zijn de regisseur en uitvoerder van zowel traditioneel als innovatief 

vervoer van deur tot deur.
•	 We staan in de top drie van beste vervoerders van Nederland.
•	 We groeien mee met de regio.

Strategie
In haar nieuwe strategie, met een horizon tot aan 2027, legt HTM de lat 
hoger dan voorheen. De basis blijft het bieden van veilig, betrouwbaar, 
comfortabel en efficiënt openbaar vervoer. Haar ambities gaan echter 
verder. HTM wil dat het vanzelfsprekend is dat reizigers voor haar diensten 
kiezen. Daarvoor moet HTM in vergelijking met andere modaliteiten de 
beste bereikbaarheid bieden, moet het makkelijk en klantvriendelijk zijn 
om met HTM te reizen en moet het openbaar vervoer naadloos aansluiten 
op andere vervoersvormen. Ook wil HTM haar vervoerdiensten laten 
meegroeien met de plannen van de Haagse regio met betrekking tot 
nieuwe woningen en werkgelegenheid.

Om dit alles te bereiken zal HTM nog meer aandacht besteden aan 
kwaliteitsverbetering van haar diensten. De komende jaren zal een groot deel 
van de vloot worden vervangen. Nieuwe, brede trams bieden meer ruimte 
en een gelijkvloerse toegang voor de reizigers, en de nieuwe emissievrije 
bussen verhogen het comfort en de luchtkwaliteit in de stad. Het nieuwe 
materieel brengt aanpassingen aan de infrastructuur en stallingen met 
zich mee. HTM streeft er naar om, in samenwerking met de gemeenten 
en MRDH, de rijsnelheid te verhogen en bottlenecks weg te nemen, om 
zo haar reizigers sneller naar hun bestemming te kunnen brengen. Deze 
maatregelen zijn tevens nodig om de verwachte reizigersgroei door 
ambitieuze woning- en kantoorbouw op te vangen. Op lange termijn zullen 
nieuwe verbindingen de regio nog beter bereikbaar maken.

Om dit te realiseren is wendbaarheid van de organisatie van groot 
belang. Die wendbaarheid wil HTM bereiken via de speerpunten vanuit 
de herijkte strategie: het gebruikmaken van de kansen van digitalisering, 
de versterking van het persoonlijk leiderschap van de medewerkers, 
het vergroten van de eigen vrijheid en verantwoordelijkheid en daarmee 
het versterken van het vakmanschap van de medewerkers. De centrale 
thema’s Eerlijkheid, Eenheid en Eigen verantwoordelijkheid blijven daarbij 
de strategische leidraad.
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Bijzondere gebeurtenissen in 2021

Trams en bussen bleven rijden
In februari 2021 heeft het enkele dagen flink gesneeuwd. HTM slaagde 
erin haar reizigers gedurende deze periode te blijven voorzien van 
vervoersdiensten met tram en bus. HTM stelt ieder jaar een zogeheten 
Plan Winterse Omstandigheden op, waarin is geregeld welke technische en 
operationele maatregelen worden genomen bij winterse omstandigheden. In 
het railnetwerk is het afgelopen jaar op nog meer locaties wisselverwarming 
aangebracht, wat de betrouwbaarheid van het vervoer ook tijdens extreem 
winters weer verder vergroot.

Aanbesteding nieuwe trams
HTM heeft eind mei 2021 groen licht gegeven voor de Europese 
aanbesteding van nieuwe trams. De nieuwe trams zullen de oude 
rood-beige GTL-trams vervangen die momenteel nog rijden op de 
lijnen 1, 6, 12 en 16. De GTL-trams zijn aan het eind van hun technische 
levensduur en voldoen niet aan de moderne eisen rond toegankelijkheid. 
De komende jaren zal ook de infrastructuur aangepast worden aan de 
inzet van het nieuwe trammaterieel. Het is de bedoeling dat de nieuwe 
trams instromen in 2026.

Nieuwe OV-chipkaartlezers in tram en bus
Op maandag 18 januari 2021 startte HTM met de vervanging van de 
OV-chipkaartlezers in alle trams en bussen. De oude OV-chipkaartlezers 
waren aan het einde van hun levensduur. Het nieuwe type kaartlezer heeft 
een ander uiterlijk en is voorzien van nieuwe functionaliteiten, waarmee 
de apparatuur meerdere manieren van in- en uitchecken mogelijk maakt. 
Daarnaast werden in 2021 voorbereidingen getroffen om in 2022 gereed 
te zijn voor het betalen met de bankpas, de creditcard en de mobiele 
telefoon. Aan de transitie werken alle OV-bedrijven in ons land mee; de 
invoering van het nieuwe betalen vindt gefaseerd plaats. In een latere 
fase zal de OV-chipkaart verdwijnen.
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OV Next: samenwerken aan de toekomst
De Haagse regio koestert grote ambities met betrekking tot woningbouw 
en arbeidsplaatsen. Dat brengt met zich mee dat de mobiliteit van, naar 
en in deze regio zal toenemen. Om de leefbaarheid en bereikbaarheid te 
waarborgen hebben de gemeente Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH) en HTM in 2021 de handen ineengeslagen. In het 
programma OV NEXT zijn de gezamenlijke uitgangspunten verwoord voor 
de ontwikkeling van een toekomstbestendig netwerk van hoogwaardig, 
frequent en toegankelijk openbaar vervoer. OV NEXT bundelt onder 
meer de plannen voor de nieuwe stadstrams, de aanpassingen aan de 
railinfrastructuur, de aanleg van de Koningscorridor en de Zuid-West-
corridor als ruggengraat van het OV-netwerk, en een brede aanpak tot 
het versnellen van de vervoerdiensten.

Gezamenlijk pleidooi voor investeringen in het OV
De druk op de woning- en arbeidsmarkt is niet alleen aan de orde in de 
Haagse regio, maar speelt breder in de gehele Randstad. GVB, HTM 
en RET hebben bij het kabinet een gezamenlijk pleidooi gehouden voor 
grootschalige investeringen in het lightrail netwerk van de toekomst. 
Ambitieuze investeringen in de Randstad zijn nodig gezien de opgave 

om in 2030 500.000 extra woningen te realiseren. Met het pleidooi is 
een investeringsimpuls van circa € 10 mld. gemoeid om te komen tot 
een effectief netwerk van snel, efficiënt en klimaatvriendelijk vervoer met 
goede overstaphubs en moderne digitale methoden voor reisinformatie en 
betalen. Het kabinet heeft als eerste stap uitgesproken dat toekomstige 
woningbouw en openbaar vervoer zullen worden gekoppeld, en bereid te 
zijn te investeren in het beschikbaar zijn of maken van OV-verbindingen in 
de gebieden waar woningbouw zal plaatsvinden. Ook worden structureel 
middelen beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud van de 
infrastructuur.

Beachtram alias ‘bikinilijn’
Op 21 juli maakten wethouders Robert van Asten en Anne Mulder, 
algemeen directeur a.i. Bruno Bruins en railbestuurder en bedenkster 
Natalie Storm de eerste rit met de Beachtram, die al snel bekend kwam 
te staan als de ‘bikinilijn’. De naam trok de nodige positieve aandacht 
bij het publiek en in de media. De weinige kritische reacties, onder meer 
vanuit de politiek, droegen uiteindelijk alleen maar bij aan de media-
aandacht, die ruim een week duurde.
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Reizigers Terug in het OV
De gevolgen van de coronacrisis waren in 2021 goed zichtbaar in tram 
en bus. Het aantal reizigers steeg weliswaar naar zo’n 70% in september, 
maar daalde daarna weer vanwege strengere coronamaatregelen en 
de lockdown aan het einde van het jaar. Om reizigers terug te winnen 
heeft HTM een zogeheten TOV (‘Terug in het OV’)-team in het leven 
geroepen. De ideeën die vanuit deze multidisciplinaire denktank naar 
voren kwamen waren veelzijdig: van Beachtram tot Haags Bakkie voor 
de OV-stewards, promotie van de ticketapp en de drukte-indicator. 
Samen met collega- vervoerders EBS, RET en Waterbus is de campagne 
‘OV = OK’ uitgevoerd. In 2022 zal het TOV-team deze multidisciplinaire 
aanpak voortzetten.

Beschikbaarheidsvergoeding en transitieprogramma
Op verzoek van de overheid reed HTM ook in 2021, ondanks de 
substantiële daling van het aantal reizigers, een zo volledig mogelijke 
dienstregeling. Zij ontving daarvoor een Beschikbaarheidsvergoeding van 
het Rijk die 93% - 95% van de gederfde reizigersinkomsten compenseerde. 
Het resterende tekort werd door HTM zelf opgebracht. Daartoe heeft zij 
begin 2021 bij haar opdrachtgever MRDH een Transitieplan ingediend, 
waarin een mix van besparingsmaatregelen was opgenomen, variërend 
van bevriezing van de cao-lonen tot de opheffing van enkele halten. Het 
Transitieplan is in maart 2021 door MRDH goedgekeurd. In de tweede 
helft van 2021 werd bekend dat de Beschikbaarheidsvergoeding werd 
verlengd tot september 2022.
Inmiddels zijn de OV-bedrijven in gesprek met het ministerie I&W voor 
een verdere verlenging van de rijkssteun ook na die tijd.

Kerst bij HTM
Vanaf maandag 6 december vrolijkte de HTM-Kersttram het straatbeeld 
weer op. Met de Kersttram wilde HTM iedereen bedanken voor het 
vertrouwen tijdens het afgelopen bewogen jaar en alle inwoners en reizigers 
in vier talen mooie feestdagen wensen. Het door zeven enthousiaste 
HTM’ers gezongen kerstlied ‘Ho Ho Den Haag’-kerstlied kon rekenen 
op veel belangstelling van de (sociale) media.
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Ontwikkelingen in de omgeving

Het lijdt geen twijfel dat na 2020 ook 2021 werd beheerst door de 
maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie, die op politiek-
strategisch niveau leidden tot complexe afwegingen tussen economische, 
sociale en medische belangen. Het openbaar vervoer behield zijn 
status van door het Rijk gesteunde vitale sector, als essentieel middel 
om degenen die niet beschikken over individueel vervoer toch op hun 
plaats van bestemming te brengen. In die zin versterkten de gevolgen 
van de pandemie ook het besef met betrekking tot de publieke waarde 
van het openbaar vervoer, met name in de stedelijke omgeving. Het 
OV als vast element van de samenleving kon rekenen op hernieuwde 
belangstelling, en op een versteviging van het belang van samenwerking 
tussen de bij het OV betrokken partijen: Rijk, opdrachtgever, gemeenten 
en vervoerbedrijven.

Die geest van samenwerking was ook merkbaar in de innovatieve 
ontwikkelingen in de markt, waar meer en meer wordt bezien hoe 
vraag en aanbod bijeen kunnen worden gebracht. De aandacht voor 
digitale platforms voor reisinformatie, boeking en betaling nam toe, 
evenals de aandacht voor het belang van data om de kwaliteit van de 
dienstverlening verder te verbeteren. HTM besloot de samenwerking aan 
te gaan met RET en NS in het project RiVier, waar voor de reiziger niet 
alleen de aansluiting met het reguliere openbaar vervoer, maar ook met 
aanvullende diensten moet worden gevonden. Digitalisering in bredere 
zin werd in 2021 gemeengoed in een toenemend aantal economische 
sectoren, en ook in het OV groeide de realisatie dat een slim gebruik van 
de reeds beschikbare data kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van 
de dienstverlening. Dat daarbij moet worden gewaakt voor aantasting 
van de privacybescherming is evident; niet voor niets hebben alle 
ondernemingen en maatschappelijke organisaties te maken met sterk 
aangescherpte privacywetgeving.

Samenwerking, integratie en onderlinge afstemming waren in 2021 ook 
terug te vinden in de voortgaande tendens tot het bieden van ketenvervoer 
van deur tot deur. Het aantal spelers op de mobiliteitsmarkt groeit – niet 
alleen waar het gaat om het aanbieden van feitelijke vervoerdiensten, 
inclusief deelvervoer als (elektrische) scooters en fietsen, maar ook bij 
het publiek aanbieden van reisinformatie. Voor de consument is bijna 
niet meer weg te denken dat daarbij via de smartphone niet alleen wordt 
gekeken naar het OV, maar tegelijk alternatieven als de auto, de fiets en 
zelfs lopen worden aangeboden bij de planning van de reis.

Samengevat kan worden geconstateerd dat 2021 een jaar was waarin 
de publieke waarde van het openbaar vervoer nadrukkelijker aandacht 
kreeg, en waarin samenwerking en integratie – in vele vormen en met 
vele technieken – verder invloed kreeg op de mobiliteitsmarkt.
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Ontwikkelingen op het gebied van governance en 
risicomanagement

Governance
In 2021 waren de gemeente Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH) gezamenlijk eigenaar van HTM. Eén aandeel HTM 
Personenvervoer N.V. met daaraan verbonden preferente rechten is 
sinds de statutenwijziging van december 2016 in handen van MRDH, 
de verlener van de beide vervoersconcessies van HTM. Dit bijzondere 
aandeelhouderschap van MRDH hangt samen met het feit dat de 
rail- en de busconcessie onderhands aan HTM zijn gegund, waartoe 
op grond van geldende Europese wetgeving de opdrachtgever moet 
beschikken over een doorslaggevende zeggenschap in de exploitant van 
de concessie. Met de aan het bijzondere aandeel verbonden rechten is 
aan dit juridische vereiste tegemoet gekomen. Naast hoofdaandeelhouder 
in HTM Personenvervoer was de gemeente Den Haag tevens volledig 
eigenaar van HTM Railinfra B.V. (zie hieronder).

De railinfrastructuur alsmede vrijwel alle onroerende zaken van HTM 
zijn juridisch ondergebracht in HTM Railinfra B.V., een onderneming 
in eigendom van de gemeente Den Haag. Het bestuur van HTM 
Personenvervoer voert tevens het bestuur over HTM Railinfra, waarmee is 
beoogd de verticale integratie tussen exploitatie en infrastructuurbeheer 
van het railsysteem te waarborgen. De railvoertuigen zijn juridisch 
ondergebracht in HTM Railvoertuigen B.V., dat geheel in handen is van 
HTM Personenvervoer.

In september 2020 was de statutaire directie tijdelijk uitgebreid naar drie 
leden in verband met het langdurig belet van de algemeen directeur. Diens 
functie is daarbij overgenomen door een algemeen directeur ad interim, 
zonder de eigenlijke algemeen directeur uit diens functie te ontheffen. 
Deze situatie heeft zich voortgezet in 2021, tot aan het moment dat de 
algemeen directeur ad interim een functie toetrad tot de Raad van State. 
Aangezien het in de lijn der verwachting lag dat de eigenlijke algemeen 
directeur op afzienbare termijn weer zou terugkeren in diens functie, en 
aangezien het Directieteam in staat was tot dat moment op adequate 
wijze de continuïteit van de onderneming te waarborgen, hebben de 
aandeelhouders op advies van de Raad van Commissarissen besloten 

af te zien van een nieuwe interim-invulling van de positie van algemeen 
directeur. De statutaire verantwoordelijkheden zijn vanaf september 2021 
waargenomen door de financieel directeur.

HTM heeft de bepalingen van de vernieuwde Corporate Governance 
Code, voor zover deze voor niet- beursgenoteerde ondernemingen aan 
de orde zijn, geïncorporeerd in haar Statuten en interne reglementen. 
Zij onderschrijft hiermee de in de Code vastgelegde uitgangspunten 
van goed ondernemingsbestuur. Ook in 2021 was de Wet Bestuur 
en Toezicht van kracht, waarin onder meer is bepaald dat grote 
ondernemingen er naar streven in de samenstelling van hun bestuur een 
gebalanceerde verhouding aan te brengen tussen vrouwen en mannen.  

Jaap Bierman Gerard Boot
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Deze Wet heeft ten doel om bij de zetelverdeling in bestuursorganen 
minimaal 30% te laten bezetten door vrouwen en minimaal 30% door 
mannen. De Raad van Commissarissen van HTM kende in 2020 vijf 
leden, van wie twee vrouwelijk en drie mannelijk, en voldeed daarmee 
aan de uitgangspunten van de Wet Bestuur en Toezicht. Dat geldt niet 
voor het bestuur, dat tot aan september 2021 bestond uit drie mannelijke 
statutair directeuren. De snelle besluitvorming in 2020 rond de interim-
vervulling van de functie van algemeen directeur bracht met zich mee 
dat de aandeelhouders de kandidaat verkozen die beschikte over een 
unieke combinatie van directe kennis van de organisatie en de sector 
en een zeer solide bestuurlijke, politieke en managementervaring. Bij 
bestuurswisselingen in de toekomst zal HTM zoveel mogelijk rekening 
houden met de bepalingen van de Wet Bestuur en Toezicht, die overigens 
op korte termijn zal worden opgevolgd door de wet ‘Evenwichtiger 
verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur 
en de raden van commissarissen van grote naamloze en besloten 
vennootschappen’. Binnen het Directieteam, dat in praktijk verantwoordelijk 
is voor de besluitvorming binnen de organisatie, worden twee cruciale 
zetels door vrouwen bekleed.

Risicomanagement
HTM heeft tot nu toe haar risicomanagement op een pragmatische en 
werkbare wijze ingericht. De huidige systematiek was daarmee gericht 
op operationele beheersing van o.a. betrouwbaarheid, punctualiteit en 
veiligheid van het vervoer. Door de doorzetting van de coronapandemie in 
2021 was er aanleiding om de wendbaarheid van HTM te vergroten, dat 
wil zeggen sneller wijzigingen te kunnen doorvoeren in de dienstverlening, 
samenhangend met de wisselende vraag vanuit reizigers. Naast dit 
initiatief kwam het besef dat de huidige risicomanagement systematiek 
niet voldoende effectief was.

In 2021 heeft HTM stappen gezet om het risicomanagementproces te 
vernieuwen op basis van een integraal raamwerk (COSO/ERM 2017). 
Het strategisch risicomanagement richt zich op het borgen van de 
doelstellingen van de organisatie. Op strategisch niveau zijn er twee 
belangrijke elementen die de inrichting van het raamwerk beïnvloeden: 
de missie, visie en strategie van de organisatie (gericht op waarde creatie) 

en de wet- en regelgeving o.a. het jaarplan, concessievoorwaarden en 
de beheervisie (gericht op waarde behoud).

Door de concentratie op de lopende concessies is het risicoprofiel sterk 
gekoppeld aan de doelstellingen van HTM en het eigen karakter van de 
HTM-organisatie als een dienstverlenende organisatie die inkomsten heeft 
uit reizigersopbrengsten en specifieke overheidssubsidies. De strategie 
van HTM is hoofdzakelijk gericht op een hoge reizigerstevredenheid, 
waardoor performance management niet enkel is gericht is op de 
financiële kengetallen, zoals omzet en kosten.

Risicobereidheid
HTM is een organisatie die een vitale functie in de economie vervult 
voor de regio Den Haag en hierdoor een (semi-)publieke organisatie is 
met een maatschappelijke doelstelling, waardoor HTM een lagere tot 
gemiddelde risicobereidheid heeft. Een te lage risicobereidheid kan er 
echter toe leiden dat HTM ook het benutten van bepaalde kansen om 
doelstellingen te realiseren uitsluit, en dat is mogelijk niet gewenst.

De risicobereidheid van HTM is per risicotype (strategisch, operationeel, 
financieel en compliance) bepaald. HTM heeft te maken met een aantal 
externe risico’s waarop zij maar heel beperkt invloed kan uitoefenen 
omdat deze een inherent onderdeel zijn van de omgeving waar HTM 
mee te maken heeft. Hierdoor heeft HTM geen keuze dan het restrisico 
(bruto risico -/- netto risico) te accepteren.

Verklaring van directie
De directie verklaart dat de systemen voor de financiële verslaggeving 
naar behoren hebben gewerkt en geeft aan dat met een redelijke mate 
van zekerheid kan worden gesteld dat de financiële verslaggeving geen 
onjuistheid van materieel belang bevat. Het bestuur verklaart dat, voor 
zover bekend, de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de 
passiva, de financiële positie en het resultaat van HTM; het jaarverslag 
een getrouw beeld geeft van de toestand op balansdatum en de gang 
van zaken gedurende het boekjaar; en in het jaarverslag de voornaamste 
risico’s waarmee HTM wordt geconfronteerd, zijn beschreven.
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Toprisico’s HTM
Op basis van de strategie 2021 van HTM worden er negen toprisico’s onderscheiden die een bedreiging kunnen vormen voor de realisatie van de 
doelen en prestaties. De toprisico’s, de mate van beheersing en de belangrijkste risico’s worden in onderstaand tabel toegelicht.

Nr. Risico Geen Laag Gematigd Hoog

Strategisch

1 Blijvende gedragsverandering reizigers

2 Strategische projecten worden niet binnen de afgesproken uitgangspunten gerealiseerd

3 Vertraging van regulier vervangingsonderhoud

Operationeel

4 Hoge mate van afhankelijkheid van ICT-systemen

5 Cyberaanvallen

6 In- en uitstroom en ziekteverzuim van personeel

7 Ongevallen en/of schade

8 Voordoen van onvoorziene calamiteiten

Financieel 9 Lagere BDU-uitkering MRDH

Legenda
 Bruto risico
 Netto risico
 Risicotolerantie HTM
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Toelichting toprisico’s HTM

Omschrijving Gevolgen Beheersmaatregelen Status
1.  Blijvende gedragsverandering van reizigers

De plotselinge en gedwongen situatie 
met betrekking tot thuiswerken heeft naar 
verwachting gezorgd voor een permanent 
gewijzigde situatie waarbij het aantal 
reizigers voor woon-werkverkeer niet meer 
op het oude (hogere) niveau zal komen.

Dit zorgt voor lagere 
reizigersopbrengsten op korte en 
lange termijn.

•	 Een aanpassing van de dienstregeling die aansluit 
bij de gewijzigde reizigersbehoeften (beperking 
inzet tijdens spits).

•	 Overleg met de opdrachtgever om het probleem 
te adresseren en te komen tot een oplossing voor 
de lange termijn.

•	 Adequaat financieel beheer zodat HTM aan haar 
verplichtingen kan blijven voldoen.

Naast de bovengenoemde 
beheersmaatregelen zet 
HTM zich momenteel 
sterk en proactief in om 
de reizigers aan haar te 
binden, door o.a. actieve 
promoties.

2.  Strategische projecten worden niet binnen de afgesproken uitgangspunten gerealiseerd.

Activiteiten of omstandigheden die van 
invloed zijn op de managementactiviteiten 
en doelstellingen van het project zoals:
•	 onvoldoende capaciteit;
•	 onvoldoende waarborging van kennis;
•	 onvolledige informatie;
•	 onjuiste of onvolledige opvolging van 

project procedures;
•	 onvoldoende of onjuiste 

stakeholdersmanagement.

Niet behalen van strategische 
doelstellingen met als gevolg 
reputatieschade, ontevreden reizigers 
en hogere kosten.

•	 Hantering adequaat en eenduidig 
programmamanagement (bovenop standaard 
projectmanagement Prince-II);

•	 Actief stakeholdermanagement bij grote projecten 
zoals Nieuwe Stadstram-2, (her)remisering, 
duurzaam busvervoer en vervanging OV- 
chipcard/nieuwe betaalwijzen;

•	 Onderzoeken van mogelijke alternatieven per 
strategisch project.

De afdeling Projecten is 
bezig met de her-evaluatie 
van het project governance 
en de verbetering van het 
risicomanagementproces 
binnen projecten.

3.  Vertraging van regulier vervangingsonderhoud

Onderhoud van (rail)infrastructuur en 
voertuigen bepalen mede het niveau van 
presteren in de OV-concessies.

Reputatieschade, ontevreden 
reizigers, onvoldoende 
beschikbaarheid van voertuigen. 
Verslechtering van de financiële 
positie van HTM door hogere kosten 
bij omleidingen en verstoringen.

•	 Proactief sturen op project door tijdig en 
voortdurend overleg met veroorzakers van 
verstoringen (gemeenten) en opdrachtgever 
(MRDH) over vergoeding van de extra kosten van 
HTM;

•	 Voldoende opgeleid personeel voor 
onderhoudstaken;.

•	 Kwalitatieve en effectieve onderhoudsprocessen 
en projectbeheersing.

Via jaarlijkse asset 
management planning 
in overleg met MRDH, 
gesteund door 
ISO-certificering en 
kwaliteitsbewaking, wordt 
het onderhoudsniveau 
gewaarborgd.

4.  Hoge mate van afhankelijkheid van ICT-systemen

HTM stelt hoge eisen aan 
informatietechnologiesystemen en het 
efficiënt en effectief functioneren van 
informatietechnologieprocessen.

Onvoldoende beschikbaarheid van 
voertuigen. De kans op langdurige 
verstoringen van de dagelijkse 
operatie.

•	 HTM heeft de herinrichting en vernieuwing 
van haar informatietechnologiesystemen en 
-processen tot strategisch speerpunt gemaakt 
teneinde hieraan voldoende aandacht te houden;

•	 Professionalisering van ICT-organisatie.

ICT is bezig met de 
modernisering van het 
ICT-netwerk, hardware en 
software. Daarnaast neemt 
ICT ook de noodzakelijke 
verbeterinitiatieven op het 
gebied van ICT-beveiliging.
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Omschrijving Gevolgen Beheersmaatregelen Status
5.  Cyberaanvallen

Uitval/verstoring van de ICT-infrastructuur 
en/of datalekken als gevolg van 
cyberaanvallen, kunnen zorgen voor een 
verstoring van de operatie en daarmee de 
dienstverlening.

Reputatieschade, ontevreden 
reizigers, onvoldoende 
beschikbaarheid van voertuigen. 
Verslechtering van de financiële 
positie van HTM. Dit risico is echter 
lastig te managen vanwege het 
hoge tempo van technologische 
ontwikkelingen. Voor HTM is het 
niet geheel realistisch om de ambitie 
van het risico laag te houden in 
verhouding tot de impact op de KPI’s.

•	 Implementatie en actieve uitvoering 
van informatiebeheerbeleid, 
informatiebeveligingsbeleid, datagovernance en 
privacybeleid;

•	 Periodieke geplande audits door externe partijen 
op de beveiligingsmaatregelen van HTM.

Naast initiatieven die HTM 
heeft genomen om de 
ICT-beveiliging voldoende 
effectief in te richten, is het 
onvermijdelijk dat het risico 
van een cyberaanval ook 
buiten de beheersing van 
HTM liggen.

6.  In- en uitstroom en ziekteverzuim personeel

HTM kent een hoge uitstroom/verloop 
van (ouder) personeel, schaarste van 
nieuw personeel en hierdoor onvoldoende 
mogelijkheid tot het hoogwaardig 
opleiden van personeel. Het verouderende 
personeelsbestand leidt daarnaast tot 
verminderde flexibiliteit en een hoger 
ziekteverzuim.
De aantrekkelijkheid van HTM als 
werkgever op de arbeidsmarkt is voor 
verbetering vatbaar, hetgeen de instroom 
van personeel kan bevorderen. Op het 
vlak van arbeidsvoorwaarden (CAO, 
OR, benefits) bestaat het risico dat het 
niet lukt om de behoeften van de HTM 
meer synchroon te laten lopen met de 
behoeften van het personeel.

Verslechtering van 
medewerkerstevredenheid en 
financiële positie van HTM door 
hogere inhuur. Daarbij is er een kans 
op een daling van de kwaliteit van de 
dienstverlening.

•	 Strategisch Personeelsplan;
•	 Verder professionaliseren Recruitment;
•	 Verbeteren werkgeverspositionering;
•	 Plannen verhogen inzetbaarheid;
•	 Eigen Vakschool Techniek en Uitvoering;
•	 Aanbieden van vitaliteit- en verzuimprogramma’s 

waardoor het ziekteverzuim beheerst wordt en 
duurzame inzetbaarheid van onder meer ouder 
wordende medewerkers gewaarborgd blijft;

•	 Uitvoering van programma voor inzet van 
medewerkers op vervangende activiteiten en de 
begeleiding bij re-integratie.

De bovengenoemde 
beheersmaatregelen 
voldoen op dit moment 
nog niet aan de ambitie van 
HTM met betrekking tot de 
risicobeheersing. Het netto 
risico zal echter op termijn 
wel afnemen. De plannen 
en beheersmaatregelen van 
HTM zijn ook gericht op 
waardebehoud en dit is een 
tijdsgebonden element.

7.  Ongevallen en/of schade

HTM stelt hoge eisen op het gebied van 
gezondheid, veiligheid en het welzijn van 
medewerkers en reizigers. Daarnaast 
streeft HTM naar:
•	 Een veilige, gezonde en beveiligde 

omgeving voor reizigers, personeel, 
aannemers en bezoekers;

•	 Het verstrekken van middelen ter 
ondersteuning van de geestelijke 
gezondheid;

•	 Een sterke veiligheidscultuur.

Letsel bij reizigers of personeel, 
materiële en/of immateriële schade 
bij externe partijen, die kan resulteren 
in imagoschade dan wel claims 
of boetes voor HTM. Met alle 
beheersmaatregelen heeft HTM 
de ambitie om geen restrisico te 
hebben, maar een ongeluk kan niet 
altijd voorkomen worden.

•	 Managementaandacht voor ongevallen 
en preventie. Adequate aansturing en 
informatievoorziening om het veiligheidsbesef en 
de uitvoering hiervan te versterken;

•	 Periodieke audits, analyses en verbetervoorstellen 
door afdeling Veiligheid, Kwaliteit & Milieu 
en implementatie en monitoring op de 
verbetervoorstellen.

HTM neemt voldoende 
en effectieve 
beheersmaatregelen 
om het risico volledig te 
mitigeren. Het is echter 
vanzelfsprekend dat risico’s 
op ongelukken ook buiten 
de beheersing van HTM 
liggen.
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Omschrijving Gevolgen Beheersmaatregelen Status
8.  Onvoorziene calamiteiten

Ernstige verstoring dienstverlening aan 
reizigers.

Imagoschade en verslechtering van 
de financiële positie van HTM.

•	 Aanwezigheid van een adequate en geoefende 
crisisorganisatie, voorbereid op diverse scenario’s 
(o.a. winterdienst bij extreme omstandigheden);

•	 Uitwijkvoorziening geautomatiseerde 
gegevensverwerking, aanwezigheid 
informatiebeveiligingsbeleid;

•	 Voortdurende verbetering van de interne 
arbeidsrelaties samen met en door de 
medezeggenschap en vakbonden;

•	 Adequate assetmanagementplanning ter 
waarborging van de beschikbaarheid van 
voertuigen en infrastructuur;

•	 Onderzoek naar oorzaak en het nemen van 
mitigerende maatregelen in geval van operationele 
problemen met betrekking tot exploitatie, 
voertuigen en/of infrastructuur.

HTM neemt voldoende 
en effectieve 
beheersmaatregelen om het 
risico volledig te mitigeren. 
Het is echter onvermijdelijk 
dat risico’s met betrekking 
tot calamiteiten ook buiten 
de beheersing van HTM 
liggen.

9.  Lagere BDU-uitkering MRDH

Onvoldoende financiële middelen om de 
continuïteit van HTM te waarborgen.

•	 Stakeholdermanagement en (met andere 
OV-bedrijven) lobbyen voor structurele 
geldstromen naar het openbaar vervoer in de 
vervoersregio;

•	 Voortdurende aandacht voor de samenwerking 
tussen HTM en MRDH, met eenduidige financiële 
afspraken over concessievergoedingen en 
naleving daarvan;

•	 Meer samenwerking met RET, gericht op 
kostenbesparingen.

Momenteel zet HTM 
zich sterk en proactief 
in door middel van 
stakeholdermanagement en 
(met andere OV-bedrijven) 
voor structurele 
geldstromen naar het 
openbaar vervoer in de 
vervoersregio.
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Veiligheid

HTM bewaakt haar veiligheidsprestaties nauwkeurig en monitort deze 
aan de hand van een reeks KPI’s, die deels zijn overeengekomen met 
de opdrachtgever, deels door de directie zelf zijn vastgesteld. Net als 
2020 was 2021 als gevolg van de coronapandemie een atypisch jaar. 
Door de vele onzekerheden en wijzigingen in het kabinetsbeleid inzake 
corona bleek het ook complex om aangepaste KPI’s te hanteren. Dat 
maakt het lastig de veiligheidsprestaties te vergelijken met de periode 
vóór de uitbraak van het virus. Als gevolg van de sterke terugval van 
het aantal reizigers was ook het aantal letselgevallen onder reizigers in 
2021 sterk verminderd.  
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Door de gedaalde verkeersintensiteit in de stad liep ook het aantal 
letselgevallen onder andere verkeersdeelnemers, waarbij HTM 
betrokken was, aanmerkelijk terug. Hoewel dergelijke incidenten 
moeilijk te beïnvloeden zijn omdat zij grotendeels samenhangen 
met het verkeersgedrag van derden, spant HTM zich actief in om de 
verkeersveiligheid te verbeteren, onder meer door het bevorderen van 
defensief, anticiperend en sociaal rijgedrag van trambestuurders en 
buschauffeurs. Dat kon helaas niet verhinderen dat zich in 2021 enkele 
dodelijke ongevallen voordeden, waarbij kwetsbare verkeersdeelnemers 
het slachtoffer werden. 

5

10

15

20

25

30

0
2016 2017 2018 2020 20212019

Letsel derden Rail ≤ 18 stuks

15

Fietser
5

Voetganger
3

Auto
4

Scooter
1 Scootmobiel

2

15

19
20

9

20

In 2021 deden zich 13 ontsporingen voor, waarvan het merendeel zijn 
oorzaak vond in de winterse omstandigheden van februari. Er deden 
zich in 2021 geen incidenten voor die meldingsplichtig waren bij de 
Inspectie SZW. 
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Vier meldingen zijn gedaan aan de Inspectie Leefomgeving en Transport; 
geen daarvan heeft geleid tot een onderzoek door de Inspectie. Door de 
ILT zijn in 2021 vier inspecties en één controle uitgevoerd; daarbij zijn 
geen aanmerkelijke afwijkingen of tekortkomingen geconstateerd. Waar 
het gaat om de interne organisatie heeft HTM de Bedrijfshulpverlening 
heringericht en de BHV-medewerkers met opleidingen en oefeningen 
verder geprofessionaliseerd. Door de afdeling Veiligheid, Kwaliteit en 
Milieu zijn in het boekjaar 127 inspecties uitgevoerd op naleving van 
reglementen met betrekking tot keerlussen, vaste halten, snelheid en 
het gebruik van mobiele telefoons. Er zijn in 2021, zowel door interne als 
externe auditeurs, geen tekortkomingen aan het Veiligheidsbeheerssysteem 
van HTM geconstateerd die van invloed zijn op het wettelijke verplichte 
Veiligheidscertificaat dat door MRHD is afgeven tot 2025.
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Duurzame ontwikkeling

HTM is zich zeer bewust van haar bijzondere maatschappelijke positie, 
midden in de stad en tussen haar inwoners. Door het verzorgen van 
collectief personenvervoer in de stedelijke omgeving draagt haar 
kernactiviteit met succes bij aan de leefbaarheid en de bereikbaarheid 
van de Haagse regio.
Naarmate meer reizigers kiezen voor het openbaar vervoer is daadwerkelijk 
sprake van een relatieve daling van de hoeveelheid schadelijke emissies, 
minder ruimtebeslag per reiziger en een lager energieverbruik per 
reizigerskilometer. HTM maakte de voorgaande jaren al gebruik van 
aardgasbussen, en heeft in 2021 de voorbereidingen getroffen voor de 
vervanging van haar busvloot door elektrisch aangedreven voertuigen, 
de Zero Emissie Bus. Met de instroom van deze voertuigen draagt HTM 
verder bij aan emissievrij vervoer in de stedelijke omgeving. De pilot met 
elektrische bussen op lijn 28 tussen Den Haag CS en Scheveningen die 
in 2020 was gestart is in 2021 voortgezet en biedt HTM een schat aan 
ervaring met de exploitatie en het onderhoud van dit materieel en de 
daarbij behorende laadinfrastructuur. De aanbestedingsprocedure voor 
de nieuwe ZE-bussen zal in 2022 van start gaan.

In het railvervoer monitort HTM voortdurend het energieverbruik. In 2021 
werden verdere concrete stappen gezet op weg naar de aanbesteding 
van een volgende serie nieuwe stadstrams. In het aanbestedingsbestek 
nemen duurzaamheidseisen een belangrijke positie in. Ook in het 
bestaande materieel wordt remenergie zoveel mogelijk teruggewonnen. 
Sinds 2020 exploiteert HTM het zonnepark ’t Oor, met 5.700 zonnecellen, 
waarvan de energie rechtstreeks wordt teruggeleverd aan de bovenleiding 
van het naastgelegen RandstadRail. Doordat beide gebruikmaken van 
gelijkstroom, kan energieverlies door omvorming naar wisselstroom via 
het reguliere energienet, worden vermeden. Overtollige energie wordt 
opgeslagen in accusystemen. HTM onderzoekt ook andere mogelijkheden 
van innovatieve, alternatieve energiewinning, -opslag en -distributie. Bij 
de grootschalige renovatie van het dak van het remisegebouw van de 
railvestiging Zichtenburg, die in 2021 aanving, wordt het dak voorzien van 
zonnepanelen en daglichtlichtkoepels, die bijdragen aan een vermindering 
van het energieverbruik.
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HTM vindt het belangrijk dat ook haar leveranciers een bijdrage 
leveren aan een duurzame samenleving. Zij heeft daarom ook de code 
Maatschappelijk Verantwoordelijk Marktgedrag van de AWVN en het 
Manifest Maatschappelijk Inkopen en Ondernemen van de Nederlandse 
Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) ondertekend. Ook in 2021 
hanteerde HTM bij haar inkoopbeleid de volgende uitgangspunten:
•	 Waar het gaat om integriteit houdt HTM zich aan wet- en regelgeving 

en aan de gedragscode van de NEVI. De leveranciers houden zich aan 
het aanbestedingsreglement en de inkoopvoorwaarden van HTM. HTM 
past bij aanbestedingen strikt de uitsluitingsgronden toe.

•	 In de fase van markt-productanalyse worden de mogelijkheden 
tot duurzaamheid meegenomen en bekeken. HTM kijkt naar de 
toepasbaarheid, haalbaarheid en financiële mogelijkheden. Bij de 
openbare aanbestedingen zijn in de aanbestedingsdocumenten zo 
mogelijk duurzaamheidscriteria opgenomen.

•	 In het inkoopproces neemt HTM haar maatschappelijke verantwoor-
delijkheid serieus. Zo koopt HTM alleen producten, diensten of werken 
in die onder aanvaardbare arbeidsomstandigheden tot stand komen, 
onder meer kijkend naar kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van 
werknemers en niet-betaling van een leefbaar loon.

Maar de inzet van HTM op het gebied van duurzame ontwikkeling 
beperkt zich niet tot techniek en inkoop. Ook op sociaal gebied wil zij 
een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving, rekening houdend 
met degenen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Zij doet 
dat onder meer door het ondersteunen van projecten en initiatieven 
waarbij jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt worden 
begeleid. Daartoe werkt HTM al enkele jaren samen met onder meer 
JINC en enkele Haagse onderwijsinstellingen, teneinde deze jongeren 
via sollicitatietrainingen, stages en leer- werktrajecten te helpen hun 
kansen te vergroten. HTM zet zich ook in voor ouderen, in het bijzonder 
waar het gaat om de bestrijding van mogelijke vereenzaming, en betrekt 
daarnaast basisschoolleerlingen bij haar voorzieningen via de zogenaamde 
‘Raad van Kinderen’, waartoe zij samenwerkt met de Missing Chapter 
Foundation. Op deze manier wil HTM haar maatschappelijke positie 
– van en voor de Haagse samenleving – verder invulling geven. Helaas 
was het als gevolg van de coronamaatregelen ook in 2021 niet mogelijk 
fysieke invulling te geven aan alle ambities. Dat neemt niet weg dat HTM 
de contacten met deze organisaties actief blijft onderhouden en, zodra 
dat weer mogelijk is, de gezamenlijke initiatieven weer zal oppakken.
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Innovatie

2021 was het derde jaar op rij waarin HTM innovatie als strategisch 
programma verder heeft uitgerold. Het programma heeft vier pijlers: 
design thinking, de innovatietram en -bus, een agile werkwijze bij het 
terugwinnen van reizigers, en de innovatieroute.

Het HTM-brede ‘design thinking programma’ brengt medewerkers uit 
alle onderdelen en lagen van de onderneming samen om te werken 
aan innovatieve concepten ten gunste van onze reizigers. Ook in 2021 
hebben vier teams ideeën ontwikkeld en gepitcht bij het ditmaal digitale 
Prototypefestival. Een van de complexere ideeën die zich voor verdere 
uitwerking lenen is het reduceren van stress als gevolg van in- en 
uitstappen van reizigers die wat ouder zijn of een beperking hebben.
De Innovatietram en -bus vormen als ‘living lab’-voertuigen een uniek 
concept in het openbaar vervoer. In de voertuigen, die deel uitmaken van 
de normale dienstomloop, test HTM samen met haar reizigers nieuwe 
klantbelevingsconcepten. Een onderzoek naar druktebeleving in coronatijd 
leverde een causaal verband op tussen inrichting en bekleding van de 
zitplaatsen en druktebeleving van de reiziger. Deze inzichten zijn gebruikt 
bij de bekledingkeuze voor voertuigen waar deze aan vervanging toe 
was. Ook voor het busmaterieel worden innovatieve ideeën toegepast, 
zoals de positionering van elektrische rolstoelen bij de aanbesteding van 
de nieuwe elektrische bussen. Het onderzoek daarnaar werd uitgevoerd 
in nauwe interactie met rolstoelgebruikers.

Om in te spelen op de in 2021 zo benodigde wendbaarheid van de 
organisatie, werden diverse innovatieprojecten en experimenten aangepakt 
op basis van een agile werkwijze. Om de als gevolg van corona verloren 
reizigers terug te winnen, is het TOV-team (Terug in OV) ingesteld, dat 
intensief ondersteund werd met behulp van een agile specialist. Op die 
manier was het team in staat ‘mee te ademen’ met het kabinetsbeleid 
van afwisselende lockdowns en versoepelingen. De ideeën vanuit het 
TOV-team hebben geleid tot circa 20 originele marketingcampagnes, 

gericht op specifieke doelgroepen. Aan nieuwe ideeën, gericht op het 
behalen van de strategische doelstelling van een 9+ op het gebied van 
klantbeleving, wordt nu verder gewerkt

Onder de noemer van de Innovatieroute zijn HTM, RET en MRDH 
een samenwerking gestart gericht op innovatieve verbetering van de 
dienstverlening. In 2021 is ook streekvervoerder EBS toegetreden tot 
dit partnership. De samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke 
‘Vervoerdersdag’ over klantbeleving en agile werken. Op basis van de 
daar gedeelde ervaringen zijn de ideeën rond digitale klantbeleving verder 
uitgewerkt. Daarnaast is in 2021 onder de vlag van de Innovatieroute het 
gezamenlijke digitale innovatieplatform XiBE opgericht, waar medewerkers 
van de aangesloten partnerbedrijven hun ideeën kunnen posten, daarop 
reageren en de samenwerking zoeken. XiBE wordt in 2022 verder 
geïmplementeerd. 
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IT

De IT-sector heeft de afgelopen 30 jaar een sterke transformatie ondergaan. 
Waar IT-afdelingen oorspronkelijk slechts ondersteunende afdelingen 
binnen bedrijven waren, vormen deze steeds vaker een cruciale rol in 
de onderneming, als drijvende kracht achter innovatie, motor achter 
groei en borging van klantbehoud. IT heeft een krachtige en leidende 
rol gekregen in ondernemingen van elke omvang en in alle industrieën. 
Maar met die kracht komt er ook een grote verantwoordelijkheid bij IT 
te liggen. Dit geldt ook voor de IT-afdeling van HTM.

Om deze reden zijn de komende jaren de nodige wijzigingen voorzien 
in de IT-organisatie van HTM. Om goed in te spelen op voorgaande 
constateringen is een wijziging van de strategie nodig. In 2021 hebben 
wij hiertoe een hernieuwde IT-Strategie over de periode 2023-2025 
geïntroduceerd. De IT- strategie bestaat uit twee met elkaar samenhangende 
delen: de performancestrategie en de transformatiestrategie.

IT Performancestrategie
De doelstelling van de performancestrategie is het op orde brengen 
van het IT-landschap. Dit betekent het scheppen van een betrouwbare 
en wendbare basis, waarbij we streven naar een nog efficiënter manier 
van werken. Op basis van deze IT-performancestrategie is al in 2021 het 
(technisch georiënteerde) programma ‘IT4IT’ geïnitieerd. Dit programma 
bestaat uit een zestal hoofdprojecten die onder meer bijdragen aan 
het verder op orde brengen van het IT-landschap, met als focus de IT- 
infrastructuur en IT-security.

IT Transformatiestrategie
Met de IT-Transformatiestrategie groeit HTM naar een moderne IT 
dienstverlener en een volwaardig businesspartner om concreet bij 
te dragen aan de realisatie van de overall HTM-doelstellingen. We 
focussen op digitale businesstransformatie en voegen waarde toe met 
informatietechnologie. Op basis van een sourcingstrategie hebben wij 
vastgesteld welke diensten het bedrijfsonderdeel IT van HTM zelf wil 
ontwikkelen en beheren, maar ook welke diensten wij bij betrouwbare 
partners onder brengen.
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Klanttevredenheid

In 2021 is het klantwaarderingsonderzoek in het kader van de landelijke 
OV-Klantenbarometer in het vierde kwartaal hervat. HTM kreeg op 
basis van dit onafhankelijke onderzoek opnieuw hoge scores van haar 
reizigers en mag zich daarmee wederom de beste stadsvervoerder van 
Nederland noemen. De reizigers waardeerden RandstadRail met een 
8,1 (2020: 7,9), het tramvervoer met een 8,0 (2020: 7,9) en de bus zelfs 
met een 8,2 (2020: 8,1).

Naast de landelijke OV-Klantenbarometer gebruikt HTM sinds de uitbraak 
van de coronapandemie met name het HTM-panel om de vinger aan 
de pols van de reiziger te houden. Opvallend is dat zij, ondanks de 
beperkende coronamaatregelen, tevreden zijn over hun reiservaringen, 
op meerdere onderdelen zelfs meer dan vóór de pandemie. De beleving 
van de gehele rit scoort in 2021 gemiddeld een 7,8. HTM ziet hierin 
de waardering van de reiziger terug voor de manier waarop zij heeft 
ingespeeld op de coronamaatregelen. HTM heeft laten zien er te zijn voor 
haar reizigers, ook in lastige tijden, door extra inspanningen te leveren 
en tijdig innovatieve stappen te zetten om de veiligheid van reiziger en 
personeel te waarborgen.

In 2021 heeft ook een wijziging plaatsgevonden in de organisatie en is 
er een team Klantbeleving ingesteld, dat verantwoordelijk is voor het 
verhogen van de klantbeleving en waardering van onze reizigers. HTM wil 
daarmee eens temeer het belang dat zij hecht aan de klanttevredenheid 
onderstrepen.
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Reisinformatie

Ook in 2021 heeft HTM nauwlettend de coronamaatregelen van het 
kabinet gevolgd. Elke wijziging van het beleid is vertaald naar de betekenis 
daarvan voor de reizigers. Naast de uitleg van de maatregelen heeft HTM 
ook geprobeerd in te spelen op het gedrag van reizigers. Een belangrijke 
ergernis van reizigers bleek bijvoorbeeld voort te komen uit de weigering 
van medereizigers om een mondkapje te dragen. Om reizigers op de 
maatregel te attenderen en ze te motiveren een kapje te blijven dragen, 
deelde HTM mondkapjes uit in haar huisstijl met leuke teksten erop. Op 
die manier beoogde HTM haar reizigers tegemoet komen en mogelijke 
ergernis of agressie te voorkomen.

In 2021 heeft HTM te maken gekregen met twee flinke wijzigingen in de 
dienstregeling. Zo waren er spoorwerkzaamheden bij de Muzentoren en de 
Leyweg/Escamplaan. Beide projecten hadden grote impact voor reizigers 
en daarom is hierover extra aandacht besteed in de communicatie. Zo 
zijn op CS de opgangen voorzien van grote schermen met informatie. 
Ook is ruim van te voren gestart met flyeren op drukke haltes op de 
getroffen lijnen en zijn OV-stewards ingezet om e.e.a. zoveel mogelijk 
in goede banen te leiden.

In de abri’s hangen panelen met papieren sheets voor statische 
reisinformatie. Door feedback van onze reizigers en voortschrijdend 
inzicht heeft HTM in 2021 een aantal verbeteringen doorgevoerd aan deze 
panelen. Het totale beeld is rustiger geworden en de relevante informatie 
is eenvoudiger te vinden. Ook is de QR-code waarmee reizigers digitaal 
de geplande haltevertrektijden kunnen inzien duidelijker zichtbaar.

De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het verspreiden van 
reisinformatie staat niet stil. HTM heeft in 2021 NetEx geïmplementeerd. 
Een belangrijke stap in de transitie naar een nieuwe opendata-structuur 
voor het sturen van reisinformatie. NetEx gaat over de statische 
dienstregeling. De datastroom voor de actuele situatie in de exploitatie 
(SIRI) wordt ook aangepast en daarvoor treft HTM al voorbereidingen.
De DRIS (Dynamische Reisinformatie)-borden bereiken de komende 
jaren het einde van hun levensduur. DRIS is voor veel reizigers het 
belangrijkste reisinformatiekanaal en wordt zeer gewaardeerd. Uitval van 
DRIS levert hen onzekerheid op over de planning van hun reis, zeker bij 
onvoorziene gebeurtenissen. In 2021 is daarom, samen met RET en in 
opdracht van MRDH, een visiedocument opgesteld dat de basis vormt 
voor een strategie voor de vervanging van de huidige DRIS-borden in de 
komende 10 jaar. HTM wil hierbij inspelen op de behoeften van reizigers.
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Kaartsoorten en tarieven

In 2021 vonden, mede door de sterk teruggelopen reizigersaantallen, geen 
substantiële wijzigingen plaats in het assortiment kaarten en tarieven. 
Wel heeft HTM het de reiziger mogelijk gemaakt om bij aanschaf van 
een HTM-dagkaart of -Driedagenkaart via de webshop ook kosteloos 
gebruik te maken van de HTM-Fiets.

In 2021 zijn er meerdere projecten gestart om de technische realisatie 
van nieuwe betaalvormen mogelijk te maken, ‘Het Nieuwe OV-Betalen’, 
De verwachting is dat reizigers op afzienbare termijn hun bankpas, 
creditcard en smartphone kunnen gebruiken om te betalen voor hun 
reizen in het openbaar vervoer. Hiermee zullen ook aanpassingen in 
abonnementsvormen en proposities mogelijk gaan worden, zodat beter 
kan worden ingespeeld op de behoefte en het reisgedrag van de reizigers.
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Uitvoering

Algemeen
Als gevolg van de onvoorspelbaarheid van de kabinetsmaatregelen rond 
de corona-uitbraak was wendbaarheid van de organisatie van het grootste 
belang om mee te bewegen met de wisselende vervoersvraag. In de 
eerste helft van 2021 speelden daarnaast de financiële onzekerheden een 
rol in de bedrijfsvoering. Om bezuinigingen te realiseren werd de werving 
van rijdend personeel tijdelijk stopgezet en is getracht met de beperkte 
personele bezetting een afgeschaalde dienstregeling te rijden. Tegen de 
zomer werd duidelijk dat, mede als gevolg van de versoepelingen van de 
coronamaatregelen, druk kwam te staan op de dienstuitvoering. Vanaf 
dat moment heeft HTM ingezet op het snel inlopen van de ontstane 
achterstand in werving en opleiding van uitvoerend personeel. HTM liep 
daarbij vooruit op de verwachte ontwikkeling van het aantal reizigers, 
ook al waren die omgeven met vele onzekerheden.

De vereiste wendbaarheid van de organisatie kwam eveneens tot uiting 
in de inzet van het directe personeel en het materieel. In 2021 zijn diverse 
maatregelen genomen om de flexibiliteit te vergroten, om tegemoet te 
komen aan de sterk wisselende marktomstandigheden. Een belangrijke 
stap was het creëren van combifuncties in het rijdend personeel, in het 
bijzonder tussen railbestuurders en buschauffeurs, maar ook door de inzet 
van medewerkers Service & Veiligheid die beschikken over rijbevoegdheid 
in het openbaar vervoer. De uitwisseling van medewerkers maakte 
het mogelijk snel in te spelen om veranderingen in de vervoersvraag. 
Tegelijk zorgde dit voor afwisseling in de werkzaamheden van de 
medewerkers. Daarnaast is in overleg met de Ondernemingsraad en de 
vakorganisaties gewerkt aan een nieuwe methodiek van het inroosteren 
van personeel, die leidt tot meer flexibiliteit en efficiëntie, en recht doet 
aan de gelijkwaardigheid van alle medewerkers in de rijdiensten. Met 
ingang van de jaardienst 2022 zal ook een nieuwe rijtijdenmethodiek 
worden gehanteerd, waarmee de rijsnelheid beter aansluit op hetgeen 
in de praktijk benodigd is.

Voor de medewerkers van de afdeling Uitvoering was 2021 een lastig jaar. 
Als ‘vitale sector’ werd het openbaar vervoer geacht de dienstverlening 
ondanks de vele en wisselende coronamaatregelen zo goed mogelijk 
voort te zetten. De medewerkers hebben zich loyaal ingezet om dit 
waar te maken, maar ervoeren niettemin de sociale onthechting die de 
samenleving in 2021 kenmerkte. Daarnaast kregen zij te maken met 
ergernissen en in enkele gevallen met agressie die samenhing met de 
coronamaatregelen, al was de situatie bij HTM in vergelijking met andere 
vervoerbedrijven nog relatief beheersbaar. Het HTM-beleid dat sterk is 
gericht op de-escalatie kost de medewerkers veel energie maar lijkt nog 
altijd effectief te zijn.
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Commerciële activiteiten
Nadat HTM in 2020 besloten had haar activiteiten in het besloten 
vervoer te beëindigen, is de werkportefeuille van HTM Specials B.V. in 
2021 verder afgebouwd. Specials heeft het contract met de gemeente 
Den Haag voor het schoolzwemvervoer naar tevredenheid uitgediend. 
Sinds 1 november 2021 vinden er geen vervoersactiviteiten binnen HTM 
Specials plaats en zijn de laatste twee touringcars verkocht.
De aanvullende commerciële activiteiten zoals de Hofftrammm en HTM 
Fiets zijn in 2021 administratief overgeheveld van HTM Commercial 
Actions B.V. naar HTM Personenvervoer N.V..

In 2021 heeft HTM de ontwikkeling van haar activiteiten in het deur-tot-
deurvervoer verder vorm gegeven. Hoewel de coronapandemie een 
negatieve invloed heeft gehad op het daadwerkelijk gebruik van de 
aangeboden deelmobiliteit, zoals HTM Fiets en de Felyx-deelscooters, heeft 
HTM hier zinvolle ervaring mee opgedaan. HTM heeft het vervoersgebied 
van deelmobiliteit uitgebreid naar omliggende gemeenten, ervaring 
opgedaan met meerdere MaaS-pilots en de eerste combiproducten 
van OV en deelmobiliteit in de markt gezet. Daarnaast heeft HTM een 
breed netwerk opgebouwd in het MaaS-landschap en is zij inmiddels 
een serieuze gesprekspartner voor de overheden bij de ontwikkelingen 
van Mobility as a Service.
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Voertuigen en infrastructuur

Techniek algemeen
Voor de afdeling Techniek & Projecten was 2021 een speciaal jaar. De 
pandemie heeft haar aandacht gevraagd. Het op orde houden van de 
bedrijfsvoering, medewerkers prettig en veilig kunnen laten samenwerken 
ondanks alle beperkingen was een stevige opgave. Het openbaar vervoer 
bleef ook nu beschikbaar, en hoewel er aanmerkelijk minder reizigers 
waren, bleef de vraag naar beschikbare en betrouwbare trams, bussen 
en infrastructuur zo goed als gelijk aan de pre-corona-periode.

Binnen de afdeling Techniek & Projecten is in 2021 aandacht geweest 
voor een aantal stevige projecten. HTM is gestart met de voorbereidingen 
van de aanbestedingen van zowel de Nieuwe Stadstram (NST2), als 
vervanging van de GTL serie, als ook met de aanbesteding van de aan 
te schaffen elektrische bussen die in de loop van 2024 alle CNG-bussen 
van HTM zullen vervangen. Naast de aanschaf van een nieuwe tram, die 
breder zal zijn dan de bestaande GTL-voertuigen, dient ook het netwerk 
in de stad op deze breedte aangepast te worden. Parallel hieraan zal de 
remise Scheveningen ingrijpend worden verbouwd, en zal nabij het Prins 
Clausplein op het zgn. GAVI-terrein een volledig nieuwe remise worden 
gebouwd. Al deze projecten zijn in 2021 een stukje verder gekomen in 
hun beoogde realisatie.

Naast deze belangrijke projecten heeft HTM in 2021 verder invulling 
gegeven aan haar ambities rondom het beheer en onderhoud van de 
assets. Na een gestructureerde aanloop heeft de afdeling Techniek in 
maart 2021 het certificaat ISO 55001 behaald voor de rail-gerelateerde 
assets. Daarmee heeft HTM een standaard bereikt van waaruit zij zich 
in de komende jaren verder wil ontwikkelen als professioneel beheer- en 
onderhoudsbedrijf. Met dit certificaat geeft HTM Techniek aantoonbaar
uiting aan haar streven naar ‘Morgen beter dan vandaag’.

De verbeterambitie is in 2021 ook gaan gelden voor de wijze waarop 
met het management van Techniek & Projecten aan de slag is gegaan 
met het strategische thema Leiderschap. Om die reden is in 2021 een 
gezamenlijke besturingsfilosofie geformuleerd, die kaders geeft aan 
de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers binnen de afdeling 
samenwerken. In 2021 lag de nadruk daarbij op de vraag, wat het voor 
een leidinggevende betekent om in een lerende organisatie sturing te 
geven aan mensen en afdelingen.

Als kenmerkend element van zo’n lerende organisatie beschikt HTM over 
een interne vakschool. HTM Techniek is hiermee enkele jaren geleden 
gestart vanuit de gedachte dat de beschikbaarheid van passend technisch 
personeel op de arbeidsmarkt zal afnemen. Deze gedachte heeft zich in 
2021 uitbetaald; zowel op MBO-3 als op MBO-4-niveau zijn leerlingen 
doorgestroomd naar een vaste aanstelling bij HTM. De vakschool is ook 
de samenwerking aangegaan met onder andere RET om gezamenlijk 
invulling te geven aan de vraag naar geschoold technisch personeel in 
de regio Den Haag-Rotterdam.

Infrastructuur
In 2021 is het onderhoudswerk uitgevoerd in lijn met de vooraf geplande 
onderhoudsbehoefte. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 
de infrastructuur voldeden aan de gestelde KPI’s met betrekking 
tot A-storingen op zowel het stedelijke net als de lightrailtrajecten.  
In lijn met de assetmanagementfilosofie en de ISO-55000-norm ligt de 
focus op het continu verbeteren van de infrastructuur. 
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In 2021 is bijna de gehele afdeling overgegaan op portable devices, 
waardoor monteurs op locatie een werkorder volledig kunnen afhandelen. 
Hiermee is de tevredenheid van het personeel verhoogd en de 
betrouwbaarheid van de data verbeterd.

In lijn met de koers om primaire strategische onderhoudswerkzaamheden 
in eigen beheer uit te voeren, is in 2021 gestart met het volledig inbesteden 
van de regievoering van onderhoudswerkzaamheden op het lightrailtraject. 
In 2022 wordt de inzet van twee externe onderhoudspartijen beëindigd 
en heeft HTM de werkzaamheden in eigen hand.

De Remise Zichtenburg is toekomstbestendig gemaakt door een upgrade 
van de buitenschil, inclusief een grootschalige renovatie van het dak. In 

2022 wordt dit werk afgerond met een verduurzaming van het pand met 
zonnepanelen en daglichtkoepels als bijdrage aan onze verduurzamings- 
en energiebesparingsuitdaging.

In 2021 is een grote slag gemaakt met het incident managementproces, 
het incident managementsysteem en het assetmanagementsysteem. 
Alle facilitaire voorzieningen zijn nu opgenomen in hetzelfde systeem 
(Maximo) en worden volgens een gelijksoortig proces als de andere 
assets verwerkt via hetzelfde software programma (Incide).
De professionalisering van onze werkwijzen draagt bij aan de 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de assets en dus aan de 
kwaliteit van de dienstverlening aan onze reizigers.

Techniekontwikkeling en Projecten
Sinds 1 januari 2021 bestaat binnen de afdeling Techniek en Projecten 
de sector Techniekontwikkeling en Projecten. De sector volgt de 
ontwikkelingen op de technologische markt. Die gaan de komende 
jaren een belangrijke rol spelen in de transitie naar nieuwe technieken en 
innovaties voor het OV. HTM wil deze benutten om haar dienstverlening in 
termen van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid verder 
te verbeteren. Daarmee speelt HTM in op de strategische doelstelling 
om bij te dragen aan de bereikbaarheid van Den Haag en omgeving, en 
bereidt zij zich voor op de toekomst door middel van onderzoek naar 
duurzaamheid en vastgoed, zoals de transitie naar emissievrije bussen, 
terugwinning van remenergie, alternatieve energieopwekking, -opslag en 
–distributie, nieuwe stalling- en kantoorlocaties. Maar ook de ontwikkeling 
van het OV-netwerk op de langere termijn en de modernisering van de 
tramvloot, digitalisering van de HTM organisatie, app ontwikkeling en 
een data lab.

Project-, portfolio- en programmamanagement
In 2021 is er op het gebied van projectportfoliomanagement veel bereikt, 
onder meer door aanscherping van de processen rond projectgovernance. 
Sinds januari 2021 worden in de Project Portfolio Board besluiten genomen 
over projectfaseovergangen. Alle informatie over projecten wordt centraal 
bijgehouden en er wordt op een uniforme wijze gerapporteerd over de 
voortgang van projecten. Er is een plan opgesteld voor de ontwikkeling 
van portfoliomanagement en inzicht gecreëerd in de afhankelijkheden 
tussen projecten en de beschikbaarheid van schaarse resources.
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Daarnaast is er een methodiek ontwikkeld om prioriteiten te stellen aan 
projecten. Deze combinatie van aspecten vormt de basis voor de adviezen 
aan het Directieteam om ‘het juiste project op het juiste moment’ uit te 
voeren in lijn met de strategische doelen en thema’s van de organisatie.
Door een extern bureau is een volwassenheidscan uitgevoerd die is 
afgezet tegen landelijke scores. Daaruit blijkt dat HTM op de goede weg 
is en op een aantal terreinen hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. 
De resultaten van de scan bieden de kans op een duidelijker focus op 
de nog te ontwikkelen aspecten. De afdeling Veiligheid, Kwaliteit en 
Milieu is gestart met audits op projecten, zodat duidelijk wordt op welke 
punten verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Voertuigen
De interne organisatie heeft zich in 2021 verder ontwikkeld door processen 
en systemen verder te uniformeren, mede door de toepassing van het 
ISO-55000 assetmanagementsysteem. Bij Bus is de managementsoftware 
van IBM (Maximo), die bij Rail al wordt gebruikt, geïmplementeerd 
waardoor het inzicht in de assets en werkprocessen wordt verbeterd. 
Deze ontwikkelingen dragen ertoe bij dat synergievoordelen worden 
gerealiseerd en de effectiviteit en efficiency in de organisatie wordt vergroot.

Een groot en complex project in 2021 was de inbouw van een nieuwe 
generatie kaartlezers in alle trams en bussen. De functionele uitbreiding 
die daarmee gerealiseerd moet gaan worden door naast de OV-pas 
ook te kunnen reizen met bankkaarten en barcode tickets, vraagt op 
de achtergrond een geheel nieuwe inrichting van alle systemen. Deze 
verbetering voor de reiziger, laagdrempelige toegang tot het OV, vraagt 
veranderingen in de gehele organisatie en de realisatie ervan is het 
product van een brede samenwerking met alle disciplines.

Na een lange periode van voorbereiding is HTM in 2021 gestart met de 
revisie van draaistellen van de railvoertuigen. Een groot gedeelte van 
het werk wordt door de eigen organisatie uitgevoerd.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de visie om minder uit te besteden 
en meer binnen de eigen mogelijkheden te realiseren. Dit resulteert in 
een hogere deskundigheid en daarmee een geringere afhankelijkheid 
van externe partijen. De logistieke processen worden zwaar op de proef 
gesteld en het stimuleert de organisatie om verregaande verbeteringen 
door te voeren.

Een belangrijke kentering is de rol van informatie en data in de steeds 
procesmatiger werkende organisatie. Het rationaliseren van besluiten en 
keuzes leidt tot een hogere kwaliteit van de managementproducten. Het 
ontwikkelen van een meer datagedreven organisatie vraagt investeringen 
in mensen en middelen en gaat ook gepaard met vallen en opstaan. 
Door dit alles is in 2021 een goede start gemaakt met het inrichten van 
een solide basis, en dit geeft hoge verwachtingen voor de toekomst.
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Sociaal jaarverslag

Personeelsbestand
De omvang van het personeelsbestand en de bezetting van HTM is in 
2021 gedaald, met name omdat er relatief weinig nieuwe medewerkers zijn 
ingestroomd, mede als gevolg van een tijdelijke tempering van de werving 
door corona. Op 31 december 2021 waren er 1.887 medewerkers in dienst 
van HTM. Hiervan is het percentage vrouwen 15,1%; licht toegenomen 
ten opzichte van 2020. In totaal heeft 5,37% van de medewerkers een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

2019 2020 2021

Gemiddelde personeelsbezetting (fte) 1.787 1.878 1.839
Aantal medewerkers op 31 december 1.979 1.969 1.887
Aantal medewerkers nieuw in dienst 264 264 62
Aantal medewerkers uit dienst 161 274 144
Gemiddelde leeftijd (jr.) 48,2 46,6 47

Peildatum 31-12-2021
Aantal 

personen
Aantal  

FTE

Totaal eigen personeel: 1.887 1.802,4
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: 1.787 1.710,7
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd: 100 91,7
Mannen: 1.602 1.548,2
Vrouwen: 285 254,2

Gemiddelde leeftijd totaal: 47,0 jaar

Gemiddelde leeftijd mannen: 47,1 jaar
Gemiddelde leeftijd vrouwen: 46,7 jaar

De gemiddelde leeftijd is in 2021 iets gestegen. De opbouw van de 
leeftijdscohorten is in bijgaande grafiek inzichtelijk gemaakt en laat een 
vergrijzing in het personeelsbestand zien.
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De inhuur is – na een daling in 2020 - weer terug op het niveau van 
eind 2019.
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Organisatieontwikkeling
In 2021 is de strategie van HTM herijkt, met daarin organisatieontwikkeling 
als een van de speerpunten. Hierin zijn doelstellingen opgenomen over 
de ontwikkeling van een toekomstbestendig personeelsbestand en van 
leiderschap.
Bij de eerste doelstelling gaat het met name om het vergroten van de 
duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Hierbij staat het vasthouden 
van de gekozen verzuimaanpak met een verdere inzet op vitaliteit 
(preventie) en op leren en ontwikkelen. Maar ook om het versterken van 
onze arbeidsmarktinspanningen en inzet op meer diversiteit en inclusie. 
Bij de tweede doelstelling gaat het om het vanuit een visie richting geven 
aan de organisatie, verantwoordelijkheid geven aan medewerkers en het 
versterken van het lerend vermogen van de organisatie. De komende 
jaren zal hieraan op iteratieve wijze invulling worden gegeven.

Verzuim
In 2021 is het totale verzuim bij HTM langzaam maar zeker gestegen. 
Van 7,69% in 2020 is het gestegen naar 8,14% in 2021, een stijging van 
0,45 procentpunt. Op afdelingsniveau is de stijging vooral bij Uitvoering 
merkbaar. Dit drukt extra op de cijfers omdat hier de grootste aantallen 
medewerkers werkzaam zijn. De verzuimcijfers bij Reizigers, Techniek en 
de stafafdelingen zijn alle gedaald. Binnen Uitvoering liggen de stijgingen 
vooral bij Bus (0,79%), Rail (1,92%) en Service en Veiligheid (2,47%). De 
meldingsfrequentie is voor de gehele organisatie iets gestegen van 0,94 
naar 0,99, met ook hier een hogere stijging bij Uitvoering. Opvallend is, 
dat juist het langdurig verzuim in het tweede ziektejaar, sinds afgelopen 
jaar, meer dan de helft is toegenomen van 0,5% naar 1,05%.
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Zoals eerder vermeld stond heel 2021 in het teken van corona. HTM 
heeft zaken rond inzetbaarheid en corona goed binnen de kaders van 
de wetgeving geregistreerd. Hiermee konden verzuimcijfers geschoond 
van quarantaines als gevolg van corona blijven. Ook waren de effecten 
van verzuim en quarantaines op de dienstverlening beter planbaar.
De quarantaines hebben een grote impact gehad op de totale inzetbaarheid. 
Toch is het korte verzuim (<8 dagen), waarin infectieziektes vaak vallen, 
niet significant gestegen, niet voor afzonderlijke afdelingen, noch voor 
HTM als geheel. Het middellange verzuim (98-42 dagen) is zelfs over 
de hele linie gedaald van 1,62% naar 1,40%. Daarmee lijkt corona geen 
groot effect te hebben op het ziekteverzuim.
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Vitaliteit
In 2021 is in het Directieteam de visie op duurzame inzetbaarheid 
vastgesteld. Dat is een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit thema. 
In de visie is vastgelegd dat binnen HTM de vitaliteit van de medewerker 
een belangrijke factor is waar de medewerker zelf voor verantwoordelijk 
is. HTM wil hierbij vooral het maken van gezonde keuzes positief 
ondersteunen. De visie dat de inzetbaarheid de verantwoordelijkheid 
is van de medewerker sluit enerzijds goed aan bij het meerjarenplan, 
waarin persoonlijk leiderschap wordt gestimuleerd. Anderzijds past de 
visie goed bij de in 2018 ingezette verzuimmethodiek, waarin het gesprek 
met de medewerker wordt gevoerd ter ondersteuning van de eigen regie 
over de inzetbaarheid.

Leren en ontwikkelen
Vanuit de herijkte strategie komt de professionele ontwikkeling meer 
centraal te staan. Deze bestaat bij HTM uit technische vakbekwaamheid 
en het zogenaamde 21ste eeuws vakmanschap, zoals data- gedreven 
werken, samenwerken en kritisch denken. HTM kent een hoge continuïteit 
in haar personeelsbestand en heeft daarmee een groot collectief geheugen 
door relatief lange dienstverbanden. Dit maakt het des te belangrijker 
dat collega’s zich blijven ontwikkelen.

HTM biedt via de HTM Academie een uitgebreid pakket onlinetrainingen 
aan die voor iedere medewerker beschikbaar zijn. Jaarlijks biedt HTM 
haar managers en staffunctionarissen een programma van gerichte 
trainingen en workshops aan. In 2021 is de implementatie van het Leerplein 
grotendeels afgerond. Dit is een zogenoemd Leer Management Systeem 
(LMS) waarin onder meer de registratie van alle benodigde kwalificaties, 
de planning van opleidingen en faciliteiten en signalering bij het aflopen 
van kwalificaties verwerkt wordt.

Vakscholen
HTM kent twee vakscholen: Uitvoering en Techniek. Vanuit de Vakscholen is
ingezet op verdere professionalisering. De vakschool Techniek focust 
op instroom van BBL-leerlingen en op het bevorderen van interne 
doorstroom. De vakschool Uitvoering zet in op de doorontwikkeling van 
haar docenten, opleiders en praktijkbegeleiders. Daarnaast is er een 
team Onderwijsontwikkeling in het leven geroepen om de kwaliteit van 
het onderwijs en lesmateriaal te borgen. Beide Vakscholen zijn bezig 
om het Leerplein te implementeren met als doel de kwalificaties en 
bevoegdheden te bewaken. Tot slot is er een intensieve samenwerking 
tussen RET en HTM om kennis en expertise te delen.
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bAAN
Onder de naam ‘bAAN’ voorziet HTM in mogelijkheden voor haar 
medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, vervangende 
activiteiten, re-integratie en loopbaanmogelijkheden. Door deze 
onderwerpen aan te bieden via één loket, is HTM beter in staat kennis 
en talent binnen de organisatie te benutten en de verzuimaanpak te 
ondersteunen.

bAAN is in 2021 een samenwerking aangegaan met twee externe 
re-integratiecentra: RC Westland en Den Haag Werkt. Zo biedt bAAN een 
constant aanbod van vervangende werkzaamheden voor re- integranten.

Recruitment
In 2021 heeft HTM voor een groot deel van haar vacatures geworven 
in een krappe arbeidsmarkt. Niettemin is zij er vooralsnog in geslaagd 
het grootste gedeelte van haar vacatures in te vullen. Dat neemt niet 
weg dat voor het invullen van met name technisch-specialistische en 
IT-vacatures, maar ook die voor boa-controleur, langere doorlooptijden 
zijn ontstaan. Om de wervingscapaciteit te versterken heeft HTM in 2021 
twee nieuwe recruiters aangetrokken.

Diversiteit en Inclusie
HTM is het openbaar vervoerbedrijf van en voor de Haagse regio. Als 
grote werkgever hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
om verschillende doelgroepen kansen te bieden om volwaardig mee te 
doen op de arbeidsmarkt. Door ons personeelsbestand beter te laten 
aansluiten op de diversiteit in de samenleving, wordt het voor medewerkers 
met verschillende achtergronden makkelijker om zich thuis te voelen 
bij HTM. HTM wil zich zo inzetten voor inclusiviteit. HTM heeft zich in 
juni aangesloten bij het Charter Diversiteit; een initiatief van de Sociaal 
Economische Raad. SER Diversiteit in Bedrijf bevordert diversiteit en 
inclusie op de werkvloer en ondersteunt bedrijven bij het opzetten, 
uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen.

Organisatiecultuur en leiderschapsontwikkeling
In de herijkte strategie wordt de ingezette leiderschapsaanpak voortgezet. 
Wel komt meer focus te liggen op het stimuleren van een lerende 
organisatie die het verandervermogen versterkt, het geven van visie en 
richting om de strategie van HTM te vertalen naar individuele bijdragen 
van collega’s en het geven van verantwoordelijkheid binnen kaders. 
Het Directieteam en de verschillende bedrijfsonderdelen besteden 
veel aandacht aan leiderschapsontwikkeling. Per onderdeel kunnen de 
accenten verschillen. In 2021 hebben in verband met het coronavirus 
geen HTM-brede leiderschapsbijeenkomsten plaatsgevonden.
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MTO
In 2021 is door HTM verdere invulling gegeven aan de geformuleerde acties 
uit het in 2020 gehouden medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO). Elke 
afdeling heeft maximaal drie speerpunten benoemd waarmee zij in 2021 
zelf aan de slag zijn gegaan. Daarnaast zijn drie generieke speerpunten 
benoemd: faciliteiten om het werk goed te doen, het bevorderen van 
gewenst gedrag en verbeteren van efficiëntie. De voortgang op deze 
punten wordt regelmatig in het Directieteam besproken.

Toekomstig werken
HTM heeft in de afgelopen twee door het coronavirus beheerste jaren 
een visie ontwikkeld op toekomstig werken. Deze is gericht op het 
zoveel mogelijk autonomie geven aan de collega’s voor zover het werk 
dat toelaat. Voor kantoormedewerkers is met name de mogelijkheid 
om meer plaats- en minder tijdgebonden te kunnen werken belangrijk. 
Zowel de werkplek, de kantoorinrichting als ook de organisatiecultuur 
worden hier meer op ingericht.
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HTM Personenvervoer is een structuurvennootschap met een 
onafhankelijke Raad van Commissarissen. Het aandeelhouderschap 
bevond zich in 2021 bij de gemeente Den Haag, die alle aandelen minus 
één bezit, en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag die beschikt over 
één aandeel met daaraan verbonden preferente rechten. Deze constructie 
vloeit voort uit Europese regelgeving die bepaalt dat, indien sprake is 
van onderhandse gunning van een vervoersconcessie, de opdrachtgever 
een doorslaggevende zeggenschap verkrijgt in de onderneming die de 
exploitatie verricht (art. 5 van EU-Verordening 1370/2007).

De Raad kende ook in 2021 vijf leden. In de samenstelling van de Raad 
deed zich in het verslagjaar geen wijziging voor. De Algemene Vergadering 
stemde in mei 2021 in met de herbenoeming van mevrouw Spek voor 
een tweede termijn als lid van de Raad.

De Raad van Commissarissen vergaderde in 2021 zesmaal regulier, conform 
de daarover gemaakte onderlinge afspraken. Daarnaast werden vier extra 
bijeenkomsten gehouden. Eén bijeenkomst was gewijd aan de zelfevaluatie 
in combinatie met de bespreking van de Transitieplannen, gericht op 
kostenbesparing als gevolg van de teruggelopen reizigersinkomsten. Twee 
verdiepende bijeenkomsten waren gewijd aan strategische onderwerpen, 
en één extra bijeenkomst diende ter bespreking van het vertrek van de 
algemeen directeur a.i. Eenmaal vergaderde de Raad in aanwezigheid 
van de accountant teneinde de jaarcijfers 2020 te bespreken. In verband 
met de door het kabinet uitgevaardigde coronamaatregelen werd de 
mogelijkheid geboden en uitdrukkelijk geadviseerd om naast fysiek ook 
digitaal aan het overleg deel te nemen. Van deze laatste optie is ook in 
2021 veel gebruik gemaakt.

De Raad kent twee vaste commissies, te weten de Auditcommissie (drie 
leden) en de Selectie-, Benoemingen- en Remuneratiecommissie (SBRC, 
twee leden). De Auditcommissie kwam vijfmaal bijeen, in het bijzonder 
om de financiële ontwikkelingen van de onderneming te behandelen.
Driemaal deed zij dit in aanwezigheid van de accountant ter bespreking 
van de jaarcijfers. De SBRC vergaderde tweemaal, in verband met het 
functioneren van de directie, respectievelijk het tussentijdse vertrek van 
de algemeen directeur a.i., die een functie elders had aanvaard.

De twee vaste commissies van de Raad waren in 2020 als volgt 
samengesteld:
•	 Auditcommissie: de heer Renzema (vz.), mevrouw Boot en mevrouw 

Spek;
•	 Selectie-, Benoemingen- en Remuneratiecommissie: de heren De Krom 

(vz.) en Groen. In deze samenstelling kwam in 2021 geen wijziging.

De Raad van Commissarissen besprak in 2021 onder meer de volgende 
onderwerpen:
•	 de operationele, financiële en veiligheidsconsequenties van de corona-

uitbraak voor de onderneming, alsmede de voortgang van het overleg met 
het Rijk en de decentrale overheid inzake de compensatiemaatregelen. 
De gevolgen van corona vormden ook in 2021 een vast agendapunt 
voor de Raad;

•	 de herijking van de ondernemingsstrategie, en als onderdeel hiervan 
de IT-strategie;

•	 de concept-jaarrekening en het concept-bestuursverslag 2020;
•	 de herijking van het Beloningsbeleid;
•	 de ‘Zware Beroepenregeling’ inzake het vervroegd vertrek van 

medewerkers die langdurig
•	 werkzaam zijn geweest in een belastende functie;
•	 het projectportfolio en de voorgang op de aanpak van grote projecten;
•	 de veiligheidsontwikkelingen in en rond de onderneming;
•	 het concept-Jaarplan 2022 en het daaraan verbonden budget;
•	 de interne beheersing van de organisatie en het risicomanagement (in 

overleg met onder meer de externe accountant);
•	 de voortgang van de aanbesteding van de nieuwe serie stadstrams, 

mede in relatie tot de vereiste stallingsruimte;
•	 de ontwikkeling van aanvullende vervoerdiensten om het deur-tot-

deurvervoer te faciliteren (Mobility as a Service/MaaS);
•	 nieuwe betalingsmethoden (bankpas, creditcard, smartphone) in het 

openbaar vervoer.
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Samenstelling van de Raad van Commissarissen

U. Groen (voorzitter)
16 juli 1964
Benoemd op 12 oktober 2015 en 
herbenoemd op 20 november 2019

Beroepsmatig toezichthouder en 
commissaris

Drs. P. de Krom
10 februari 1963
Benoemd op 15 oktober 2013 en 
herbenoemd op 22 november 2017 

Voorzitter Raad van Bestuur/
CEO van TNO, voormalig 
staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, voormalig 
lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal

Mevr. Drs. S. Spek
4 juni 1971
Benoemd op 21 maart 2017 en 
herbenoemd op 26 mei 2021 

General Manager Baker & 
McKenzie NV, Amsterdam; 
Voormalig CFO van zorginstelling 
Careyn, verschillende 
directiefuncties binnen Achmea; lid 
Raad van Commissarissen MN

Mevr. Drs. L.M.E. Boot
19 april 1964
Benoemd op 22 november 2017 

Directeur Cyclus NV, voormalig 
voorzitter Raad van Bestuur 
zorginstelling Pameijer, voormalig 
directeur van het railbedrijf van 
HTM 

Mr. S.D. Renzema
18 september 1948
Benoemd op 15 oktober 2013 en 
herbenoemd op 22 november 2017 

Zelfstandig adviseur, voormalig 
directielid van de rechtsvoorganger 
van Connexxion, voormalig 
hoofd openbaar vervoer van het 
Stadsgewest Haaglanden
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Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa
Materiële vaste activa (1) 391.450.824 406.876.682
Financiële vaste activa (2) 12.538.816 14.269.827

403.989.640 421.146.509
Vlottende activa
Voorraden (3) 16.377.136 15.199.778
Onderhanden projecten (4) 1.599.195 2.279.968
Vorderingen (5) 68.079.169 41.709.020
Liquide middelen (6) 53.347.861 43.623.770

139.403.361 102.812.536
543.393.001 523.959.045

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

Groepsvermogen (7) 91.335.741 85.619.457
Voorzieningen (8) 8.455.697 5.161.095
Langlopende schulden (9) 346.285.714 332.200.000
Kortlopende schulden (10) 97.315.849 100.978.493

543.393.001 523.959.045
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021

2021 2020

Netto-omzet (11) 255.760.044 254.839.469
Werk in uitvoering (12) 22.593.264 20.463.795
Overige opbrengsten (13) 21.117.640 11.679.494
Som der bedrijfsopbrengsten 299.470.948 286.982.758

Kosten

Kosten materialen en reserve onderdelen (14) 9.983.308 10.000.147
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten (15) 86.984.814 87.105.917
Personeelskosten (16) 151.088.152 149.356.961
Afschrijvingen op materiële vaste activa (17) 26.464.745 25.912.038
Bijzondere waardeverminderingen (18) - 485.707
Overige bedrijfskosten (19) 11.689.632 13.449.438
Som der bedrijfslasten 286.210.651 286.310.208
Bedrijfsresultaat 13.260.297 672.550
Financiële baten en lasten (20) -7.046.222 -7.213.599
Resultaat voor belastingen 6.214.075 -6.541.049
Vennootschapsbelasting (21) -497.786 292.578
Resultaat na belastingen 5.716.289 -6.248.471
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 13.260.297 672.550
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 26.614.745 25.223.571
- Bijzondere waardeverminderingen - 485.707
- Mutatie kwaliteitsfonds -603.452 -830.887
- Mutatie voorzieningen 3.294.602 1.506.068
Veranderingen in het werkkapitaal:
- Mutatie voorraden -1.177.358 272.872
- Mutatie onderhanden projecten 680.773 -1.471.765
- Mutatie vorderingen -26.850.863 -2.029.786
-	Mutatie	financiële	vaste	activa 1.731.011 654.372
-  Mutatie kortlopende schulden  

(exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) -6.205.712 194.626
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.744.043 24.677.328
Ontvangen rente 9.744 -238
Betaalde rente -7.217.728 -7.550.622
Vennootschapsbelasting -23.563 113.758

-7.231.547 -7.437.102
Kasstroom uit operationele activiteiten 3.512.496 17.240.226

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -9.088.405 -19.794.078
Desinvesteringen materiële vaste activa - -
Desinvesteringen deelnemingen - 58.268
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.088.405 -19.735.810

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen schulden aan kredietinstellingen 44.000.000 -
Aflossing	schulden	aan	kredietinstellingen -28.700.000 -18.700.000
Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten 15.300.000 -18.700.000

9.724.091 -21.195.584
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Samenstelling geldmiddelen 2021 2020

Liquide middelen per 1 januari 43.623.770 64.819.354
Mutatie liquide middelen 9.724.091 -21.195.584
Liquide middelen per 31 december 53.347.861 43.623.770

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat 2021 2020

Resultaat na belastingen 5.716.289 -6.248.471
Totaalresultaat van de rechtspersoon 5.716.289 -6.248.471
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Algemene geconsolideerde grondslagen voor de 
opstelling van de jaarrekening

Algemene toelichting

De activiteiten van HTM Personenvervoer N.V. omvatten het openbaar 
vervoer met Rail, RandstadRail en Bus in de regio Den Haag. Commerciële 
activiteiten	betreffen	het	verzorgen	van	besloten	vervoer	per	bus.

Deze	 jaarrekening	bevat	de	financiële	 informatie	van	zowel	HTM	
Personenvervoer N.V. als de geconsolideerde maatschappijen van 
HTM Personenvervoer N.V.

Vestigingsadres
HTM Personenvervoer N.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 27014495) 
is statutair gevestigd op Koningin Julianaplein 10 te Den Haag.

Groepsverhoudingen
De gemeente Den Haag is voor 100% aandeelhouder van HTM 
Personenvervoer N.V.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd 
op balansdatum 31 december 2021 .

Toegepaste standaarden
De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming maakt deel uit van 
de statutaire jaarrekening van de onderneming en is opgesteld volgens 
de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, 
tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Presentatie en functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele 
valuta is van de onderneming.

Continuïteit
De coronapandemie die sinds maart 2020 woedt, heeft geleid tot 
ingrijpende maatregelen van de overheid, die in 2021 is wisselende mate 
hebben voortgeduurd. De beperkingen aan het gebruik van het openbaar 
vervoer hebben in de eerste maanden van 2022 nog steeds gegolden. 
In maart zijn de laatste maatregelen, waaronder de mondkapjesplicht 
in het OV, opgeheven. De reizigersaantallen en dus -opbrengsten laten 
weer een stijgend niveau zien. Op het moment van schrijven is het aantal 
reizigers ca. 70% ten opzichte van dezelfde periode voor de pandemie.

HTM heeft daarom opnieuw, evenals in 2020 en 2021 is gebeurd, een 
evaluatie gemaakt van de risico’s die uit deze situatie voortvloeien voor 
de continuïteit van de onderneming. Samengevat is deze analyse, de 
uitkomst ervan en de onderbouwing als volgt.

De kaspositie van HTM is weliswaar gedurende 2020 fors afgenomen, 
maar in 2021 weer gestegen als gevolg van genomen maatregelen 
waaronder	herfinanciering	van	activa	en	bevoorschotting	van	aanvullende	
overheidsbijdragen zoals de BVOV.

Tot en met augustus 2022 heeft de rijksoverheid opnieuw een 
Beschikbaarheidsvergoeding toegezegd. HTM heeft in het jaarplan/
budget 2022 in overleg met MRDH de interne kostenbesparingen uit 
2021 verlengd en aanvullende MRDH- subsidies kunnen afspreken waar 
HTM met succes een beroep op kan doen zodra dat nodig mocht zijn.
Beschikbaarheidsvergoeding en interne maatregelen samen moeten het 
voor HTM mogelijk maken om ook in 2022 te komen tot een break-even 
resultaat op de exploitatie van de beide OV-concessies.
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HTM heeft samen met de andere vervoerders in het MRDH-gebied al 
besloten tot een verdergaande set van maatregelen vanaf september 
2021 in het zgn. Transitieplan OV. Dit plan ziet erop toe om het OV 
toekomstvast	te	maken	én	de	financiële	gevolgen	van	de	pandemie	te	
beperken, zodat vervoerbedrijven kunnen blijven bestaan en voldoende 
toekomstperspectief hebben, en de maatschappelijke functie van het 
OV	wordt	geborgd.	MRDH	stelt	middels	het	Transitieplan	extra	financiële	
middelen beschikbaar.

Mocht	er	ondanks	toezeggingen	van	de	rijksoverheid	géén	financiële	
ondersteuning meer zijn na augustus 2022, en mochten daarnaast de 
beperkende maatregelen voor de reizigers (opnieuw) gaan gelden en 
reizigers opnieuw massaal wegblijven, dan heeft dat consequenties voor 
de	financiële	situatie	van	HTM.	Gezien	het	verloop	van	de	pandemie	in	
de afgelopen maanden, gecombineerd met de hierboven aangegeven 
maatregelen, acht HTM dit geen aannemelijk vooruitzicht. Als deze situatie 
zich toch voordoet, dan heeft HTM nog diverse mogelijkheden om haar 
kaspositie tijdelijk verder te versterken. Voorbeelden van de beschikbare 
mogelijkheden	zijn	het	verkrijgen	van	aanvullende	financiering	conform	
bestaande	afspraken	met	banken	(kort)	en	met	financier	MRDH	(lang)	
en door het gebruik maken van de door MRDH geboden mogelijkheid 
aan vervoerbedrijven om de bevoorschotting van subsidiebijdragen te 
versnellen. Voor een aantal van deze mogelijkheden dienen opnieuw 
afspraken gemaakt te worden met MRDH, zoals het naar voren halen 
van de bevoorschotting van de concessiesubsidie. Op langere termijn 
zal de continuïteit worden gewaarborgd met inachtneming van het nog 
te formaliseren van afspraken en contracten.

De directie is van mening dat voldoende maatregelen kunnen worden 
getroffen	om	de	operationele	en	financiële	impact	als	gevolg	van	het	
coronavirus te beperken en om te blijven voldoen aan haar verplichtingen. 
De	directie	bewaakt	de	effecten	op	continue	basis	en	treft	waar	nodig	
aanvullende maatregelen. Op basis van de momenteel beschikbare 
informatie, onze huidige kennis, de inmiddels genomen maatregelen 
en	bestaande	vermogensbuffer	zijn	wij	van	mening	dat	de	door	HTM	
Personenvervoer N.V. bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling passend is.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van 
de jaarrekening vormt de leiding van HTM Personenvervoer N.V. zich 
verschillende oordelen en worden schattingen gemaakt die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de 
periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van 
het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen	bij	de	toelichting	op	de	betreffende	jaarrekeningposten.

Op de balans van HTM Personenvervoer N.V. zijn vorderingen op de 
concessieverlener Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgenomen. 
Vorderingen uit hoofde van exploitatiebijdragen of te declareren termijnen 
voor	uitgevoerde	projecten	worden	verantwoord	voordat	deze	definitief	
beschikt	zijn.	Hierdoor	kan	het	zijn	dat	de	definitieve	vordering	nog	wijzigt.	
De opgenomen vordering is een beste inschatting op basis van de per 
heden beschikbare informatie.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De 
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, 
met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. 
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte 
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk 
in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde 
van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn 
opgenomen	onder	de	kasstroom	uit	financieringsactiviteiten.	Transacties	
waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Grondslagen voor consolidatie

Consolidatie
In	de	consolidatie	worden	de	financiële	gegevens	opgenomen	van	HTM	
Personenvervoer N.V. samen met haar groepsmaatschappijen en andere 
rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen 
of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn 
rechtspersonen waarin HTM Personenvervoer N.V. direct of indirect 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt 
over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze 
de	financiële	en	operationele	activiteiten	kan	beheersen.	Hierbij	wordt	
tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen 
worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale 
leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het 
aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat 
wordt afzonderlijk vermeld.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge 
vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in 
de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, 
voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de 
Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-
transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere 
waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen 
en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig 
gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen 
voor de groep.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: 

Naam
Aandeel in het 

geplaatste kapitaal%
Statutaire 

zetel

HTM Railvoertuigen B.V. 100,00 Den Haag
HTM Commercial Actions B.V.
•	  HTM Specials B.V.

100,00
100,00

Den Haag
Den Haag
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij 
anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat 
de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen 
toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan 
voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt 
als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk 
is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van 
het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede 
voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden 
niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de 
balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans 
opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in 
de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden 
van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke 
verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de 
economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de 
praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan 
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien 
een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische 
voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief 
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van 
de transactie worden in dat geval direct in de winst-en- verliesrekening 
opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen 
te	worden	getroffen	in	samenhang	met	de	transactie.

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom 
bezit, wordt dit feit vermeld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een 
vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop 
zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien 
alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handelsgoederen zijn 
overgedragen aan de koper.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de 
staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik, verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De kostprijs van de activa die door de onderneming 
in	eigen	beheer	zijn	vervaardigd,	bestaat	uit	de	aanschaffingskosten	van	
de	gebruikte	grond-	en	hulpstoffen	en	de	overige	kosten	die	rechtstreeks	
kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat de 
vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de 
rente op schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan 
de vervaardiging van de activa. Subsidies op investeringen worden in 
mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 
activa waarop de subsidies betrekking hebben. 
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De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte gebruiksduur 
en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief gereed is voor 
het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of 
bij afstoting. De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa 
liggen tussen de 3 en 50 jaar. Op terreinen en materiële vaste activa in 
uitvoering wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap krachtens een 
financiële	leaseovereenkomst	de	economische	eigendom	heeft,	worden	
geactiveerd.	De	uit	de	financiële	leaseovereenkomst	voortkomende	
verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige 
leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de 
financiële	leaseovereenkomst	ten	laste	van	het	resultaat	gebracht.

De onderneming past vanaf boekjaar 2019 de componentenbenadering toe 
voor materiële vaste activa indien belangrijke afzonderlijke bestanddelen 
van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn. Rekening 
houdend met verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, 
worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven. Onderhoudsuitgaven 
worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object 
verlengen en/of leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking 
tot het object.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde 
of lagere opbrengstwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum 
beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan 
bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare 
waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. 
Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een 
individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende 
eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de 
boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een 
bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende 
eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is 
toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel 
restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid 
naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat 
een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is 
verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare 
waarde	van	het	betreffende	actief	(of	kasstroomgenererende	eenheid)	
geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waarde verminderings-
verlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde 
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de 
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In 
dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende 
eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet 
hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in 
voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het 
actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill wordt niet 
teruggenomen in een volgende periode.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, 
geldmiddelen,	leningen	en	overige	financieringsverplichtingen,	afgeleide	
financiële	instrumenten	(derivaten),	handelsschulden	en	overige	te	
betalen	posten.	In	de	jaarrekening	zijn	de	volgende	categorieën	financiële	
instrumenten opgenomen: verstrekte leningen, overige vorderingen en 
overige	financiële	verplichtingen.	De	onderneming	heeft	geen	in	contracten	
besloten	afgeleide	financiële	instrumenten	(derivaten).
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Financiële	activa	en	financiële	verplichtingen	worden	in	de	balans	
opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen 
ten	aanzien	van	dat	instrument	ontstaan.	Een	financieel	instrument	wordt	
niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt 
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn 
overgedragen.

Financiële	instrumenten	(en	afzonderlijke	componenten	van	financiële	
instrumenten) worden in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd 
in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele 
bepalingen.
Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van 
financiële	instrumenten	als	financieel	actief	of	als	financiële	verplichting.

Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen 
reële waarde, waarbij de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste 
opname	worden	meegenomen.	Indien	echter	financiële	instrumenten	
bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, 
worden direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering 
direct verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Na	de	eerste	opname	worden	financiële	instrumenten	gewaardeerd	zoals	
beschreven	in	de	grondslag	van	het	betreffende	instrument.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname 
gewaardeerd	tegen	geamortiseerde	kostprijs	op	basis	van	de	effectieve-
rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
De	effectieve	rente	en	eventuele	bijzondere	waardeverminderingsverliezen	
worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Aan- en verkopen 
van	financiële	activa	die	tot	de	categorie	verstrekte	leningen	en	overige	
vorderingen behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.

Financiële vaste activa
Deelnemingen met invloed van betekenis
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen 
waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de 

nettovermogenswaardemethode. Bij de vaststelling of er sprake is van 
een deelneming waarin de onderneming invloed van betekenis uitoefent 
op	het	zakelijke	en	financiële	beleid,	wordt	het	geheel	van	feitelijke	
omstandigheden en contractuele relaties (waaronder eventuele potentiële 
stemrechten) in aanmerking genomen. De nettovermogenswaarde wordt 
berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. 
Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden 
doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, 
wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde 
negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Bij deze waardering worden 
ook langlopende vorderingen op de deelnemingen meegenomen die 
feitelijk moeten worden gezien als onderdeel van de netto-investering. 
Dit betreft met name leningen waarvan de afwikkeling in de nabije 
toekomst niet is gepland en niet waarschijnlijk is. Een aandeel in de 
winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor 
zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. 
Indien en voor zover HTM Personenvervoer N.V. in deze situatie geheel 
of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel 
feitelijke verplichting heeft de deelneming tot betaling van haar schulden 
in	staat	te	stellen,	wordt	hiervoor	een	voorziening	getroffen	ter	grootte	
van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van 
de deelneming. De eerste waardering van gekochte deelnemingen is 
gebaseerd	op	de	reële	waarde	van	de	identificeerbare	activa	en	passiva	
op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de 
grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande 
van de waarden bij eerste waardering.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt 
aan een deelneming die volgens de vermogensmutatiemethode wordt 
gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze 
overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de 
deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatbepaling). Een verlies 
dat voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzondere 
waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt. 
Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva 
tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen 
onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze 
als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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Bijzondere waardeverminderingen financiële vaste activa
Een	financieel	actief	wordt	op	iedere	verslagdatum	beoordeeld	om	
te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een 
bijzondere	waardevermindering	heeft	ondergaan.	Een	financieel	actief	
wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering 
indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het 
actief	zich	een	gebeurtenis	heeft	voorgedaan	die	een	negatief	effect	
heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en 
waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Daarnaast 
worden subjectieve indicatoren samen met objectieve aanwijzingen voor 
bijzondere waardevermindering overwogen.

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen 
die door de onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs	worden	op	het	niveau	van	specifieke	activa	in	aanmerking	
genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld 
of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een 
tegen	geamortiseerde	kostprijs	gewaardeerd	financieel	actief	wordt	
bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde 
van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de 
oorspronkelijke	effectieve	rente	van	het	actief.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de 
winst- en verliesrekening.

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan 
een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in 
verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond 
na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt 
het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke 
kostprijs) opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een 
tegen	geamortiseerde	kostprijs	gewaardeerd	financieel	actief	wordt	
bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante 
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd 
tegen	de	oorspronkelijke	effectieve	rente	van	het	actief.	Bijzondere	
waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de winst- en 

verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering 
onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het 
actief	met	de	oorspronkelijke	effectieve	rente	van	het	actief.	Bijzondere	
waardeverminderingsverliezen onder de (geamortiseerde) kostprijs van 
de	beleggingen	in	effecten	die	tegen	reële	waarde	worden	gewaardeerd,	
met verwerking van waardewijzigingen in het eigen vermogen, worden 
direct ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord.

Saldering in de balans
Een	financieel	actief	en	een	financiële	verplichting	worden	gesaldeerd	
als de onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch instrument 
om	het	financiële	actief	en	de	financiële	verplichting	gesaldeerd	af	
te wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft om het 
saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Als sprake is van 
een	overdracht	van	een	financieel	actief	dat	niet	voor	verwijdering	uit	
de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de 
daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.

Overige financiële vaste activa
De	grondslagen	voor	de	overige	financiële	vaste	activa	zijn	verder	
opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten.

Vervreemding van de vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voorraden
Voorraden, materialen en onderdelen worden gewaardeerd tegen de 
gemiddelde verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met 
de verkrijging of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de 
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De 
opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct 
toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde 
wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

De voorraden worden grotendeels ingezet voor de duurzame instand-
houding van de materiële vaste activa. Gezien de omloopsnelheid worden 
deze activa gepresenteerd onder de voorraden.
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Onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het 
saldo van gerealiseerde projectkosten, verwerkte verliezen en reeds 
gedeclareerde termijnen, vermeerderd met toegerekende winsten. 
Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende 
activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoond, worden deze 
gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Onderhanden projecten 
worden	gesaldeerd	en	gespecificeerd	opgenomen	in	de	toelichting.	De	
onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd 
tegen vervaardigingsprijs, vermeerderd met de aan het uitgevoerde werk 
toe te rekenen kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT) 
en verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. 
De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe 
loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Onder projectopbrengsten wordt verstaan de in het contract 
overeengekomen opbrengsten vermeerderd met eventuele opbrengsten 
op grond van meer- of minderwerk, claims en vergoedingen, indien en voor 
zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen worden gerealiseerd 
en betrouwbaar kunnen worden bepaald. De projectopbrengsten worden 
bepaald op de reële waarde van de tegenprestaties die is of zal worden 
ontvangen.

De toerekening van opbrengsten, kosten en winstneming op onderhanden 
projecten geschiedt naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering 
van het werk (‘percentage of completion’-methode). De mate waarin 
prestaties van een onderhanden project zijn verricht wordt bepaald aan de 
hand van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding 
tot de geschatte totale projectkosten. Verwerking vindt plaats zodra 
een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van 
een onderhanden project. De op de onderhanden projecten betrekking 
hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op 
de onderhanden projecten en gesaldeerd met het onderhanden werk 
opgenomen op de balans.

Het resultaat van een aanneemcontract kan betrouwbaar worden 
ingeschat als de totale projectopbrengsten, de vereiste projectkosten 
om het project af te maken en de mate waarin het onderhanden project 

is voltooid betrouwbaar kunnen worden vastgesteld, het waarschijnlijk is 
dat de economische voordelen naar de vennootschap zullen toevloeien 
en de aan het onderhanden project toe te rekenen projectkosten duidelijk 
te onderscheiden zijn en op betrouwbare wijze te bepalen zijn.

Het resultaat van een regiecontract kan betrouwbaar worden ingeschat als 
het waarschijnlijk is dat de economische voordelen naar de vennootschap 
zullen toevloeien en de aan het onderhanden project toe te rekenen 
projectkosten duidelijk te onderscheiden zijn en op betrouwbare wijze 
te bepalen zijn.

Indien het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan 
worden ingeschat, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt in 
de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte uitgaven 
die verband houden met projectkosten die na de balansdatum tot te 
verrichten prestaties leiden, worden als onderdeel van de voorraden 
(onderhanden werk of vooruitbetalingen)/ overlopende activa verwerkt 
indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden 
tot opbrengsten. Verwerking van de projectkosten in de winst- en 
verliesrekening vindt plaats als de prestaties in het project worden 
geleverd en zijn gerealiseerd. Verwachte verliezen op onderhanden 
projecten worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
Het bedrag van het verlies wordt bepaald ongeacht of het project reeds 
is aangevangen, het stadium van realisatie van het project of het bedrag 
aan winst dat wordt verwacht op andere, niet gerelateerde projecten.

Onderhanden projecten in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag	betreffen	met	name	verbreding,	aanleg	en	levensduurverlengend	
onderhoud van infrastructuur. Het saldo onderhanden projecten zijn de 
in uitvoering zijnde werken en opdrachten van derden tot constructie 
van een actief, waarvan op balansdatum nog geen oplevering plaats 
heeft gevonden. De projecten omvatten hoofdzakelijk realisatie, beheer 
en onderhoud van (rail)infrastructuur in opdracht van HTM Railinfra B.V., 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Den Haag.

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven 
onder de alinea Financiële instrumenten.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een 
looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken 
zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden, tenzij deze in aanmerking komen voor verrekening. In die 
gevallen vindt saldering plaats. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking 
staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden 
aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd 
onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten 
worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van 
eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting 
naar de winst.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit 
worden	aangemerkt	als	een	financiële	verplichting,	worden	gepresenteerd	
onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot 
deze	financiële	instrumenten	worden	in	de	winst-	en	verliesrekening	
verantwoord als kosten of opbrengsten.

Inkoop van eigen aandelen wordt in mindering gebracht op de overige 
reserves.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
•	 een in recht afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van 

een gebeurtenis in het verleden;
•	 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
•	 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een 

uitstroom van middelen nodig is.
Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst 
worden niet in de balans opgenomen indien en voor zover noch de 
onderneming noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de 
balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren 
prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in evenwicht zijn en 
dit voor de onderneming nadelige gevolgen heeft.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening 
af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden 
vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als 
afzonderlijk actief gepresenteerd.

Indien de tijdswaarde van geld materieel is en de periode waarover 
de uitgaven contant worden gemaakt meer dan een jaar is, worden 
voorzieningen gewaardeerd tegen de contante waarde van de beste 
schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde indien de tijdswaarde van het 
geld niet materieel is of de periode waarover de uitgaven contant worden 
gemaakt maximaal een jaar is.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en 
wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen 
bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als 
een actief in de balans opgenomen.

Voorziening WW-verplichtingen
De	voorziening	voor	WW-verplichtingen	wordt	getroffen	ter	dekking	van	
per balansdatum bestaande WW- verplichtingen en voor de te verwachten 
toekomstige uitgaven in verband met reeds uitgestroomd personeel.

HTM is eigenrisicodrager voor de Werkloosheidwet (WW). Als 
eigenrisicodrager voor de WW betaalt HTM de kosten van de WW-uitkering, 
als werknemers werkloos worden. UWV betaalt de uitkering aan de 
werknemer en brengt vervolgens die kosten bij HTM in rekening. De 
maximale duur van de wettelijke WW-uitkering is 24 maanden.

Er is een voorziening gevormd voor werknemers die per balansdatum recht 
hebben op een WW-uitkering in geval van onvrijwillige werkloosheid na 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De voorziening is opgesteld op 
individueel niveau voor verplichtingen in het kader van deze onvrijwillige 
werkloosheid en de meest waarschijnlijke duur van de uitkering waarop 
de ex-werknemer recht heeft.
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De voornaamste componenten in bepaling van de voorziening zijn:
•	 Personeelsleden op wie de regeling van toepassing is.
•	 De meest waarschijnlijke looptijd van de uitkering voor die 

personeelsleden.
•	 De hoogte van de uitkeringen is op prijspeil 2021. Er wordt geen 

toekomstige indexatie toegepast gezien deze niet bekend en niet 
betrouwbaar te schatten is.

Voorziening Regeling van Vervroegde Uittreding (RVU)
Het pensioenakkoord van juni 2019 biedt sectoren onder meer de 
mogelijkheid	om	aan	specifieke	groepen	werknemers	tijdelijk	meer	
handelingsperspectief te bieden om vervroegd uit te treden. Werkgevers 
hebben de mogelijkheid om in de periode 2021-2025 uittredingsregelingen 
af te spreken die werknemers de mogelijkheid bieden om maximaal drie 
jaar voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken.

Op 12 juli 2021 zijn de afspraken inzake de Regeling van Vervroegde 
Uittreding	(RVU)	definitief	geworden	in	het	Onderhandelingsresultaat	
HTM CAO 1-1-2021 t/m 31-8-2021. De tijdelijke regeling voor vervroegde 
uittreding geldt voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 
2025.

De regeling is beschikbaar voor medewerkers, vallend onder de werking 
van de CAO HTM, die op het moment van uittreden 10 jaar of langer in 
dienst zijn bij HTM, gedurende die periode tot het moment van uittreden 
werkzaam zijn in een functie bestempeld als zwaar beroep en in de 
periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2025 een leeftijd hebben 
die maximaal 3 jaar lager is dan de AOW -gerechtigde leeftijd en op het 
moment van de aanvraag nog steeds een zwaar beroep uitoefenen.

Wanneer een medewerker gebruik maakt van de RVU gaat op de 
ingangsdatum de medewerker uit dienst bij de HTM. Vervolgens verricht 
HTM de uitvoering van de betalingen aan deze medewerker.

Per balansdatum is een voorziening opgenomen voor medewerkers die:
•	 reeds hebben geopteerd voor gebruikmaking van de regeling;
•	 die onder de bestaande regeling kunnen opteren voor vervroegde 

uittreding, maar die dat nog niet hebben gedaan.

De voornaamste componenten in bepaling van de voorziening zijn:
•	 het verwachte aantal deelnemers wat op balansdatum aan de van 

toepassing zijnde criteria voldoen;
•	 de geschatte kans dat uiteindelijk van de RVU-regeling gebruikt zal 

worden gemaakt;
•	 de hoogte van de wettelijke uitkeringen betreft prijspeil 1 januari 2022, 

waarbij een disconteringsvoet van 1,3% wordt gehanteerd.

Voorziening loondoorbetaling bij ziekte
De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd 
voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 
doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum 
naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden 
te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Jubileum voorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, 
blijfkansen en leeftijden.

De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de 
verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Het percentage 
waartegen deze contant is gemaakt, is nul procent.

Latente belastingverplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen 
tussen	commerciële	en	fiscale	balanswaarderingen	wordt	een	voorziening	
getroffen	ter	grootte	van	de	som	van	deze	verschillen	vermenigvuldigd	
met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in 
mindering gebracht de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen 
uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor zover 
het	waarschijnlijk	is	dat	de	toekomstige	fiscale	winsten	beschikbaar	
zullen zijn voor belastingen.
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Voorziening voor verlieslatende contracten
Een voorziening voor verlieslatende contracten is gevormd voor het 
negatieve verschil tussen de waarden van de door de onderneming uit 
hoofde van een contract na balansdatum te ontvangen prestatie van 
derden en de door hem na balansdatum te verrichten contraprestatie. 
De voorziening is bepaald op basis van de verwachte en onvermijdbare 
kosten die ten minste gemaakt moeten worden om aan de contractuele 
verplichtingen te voldoen.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan 
de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij 
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve-rentemethode,	zijnde	het	ontvangen	bedrag	rekening	houdend	
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil 
tussen	de	bepaalde	boekwaarde	en	de	uiteindelijke	aflossingswaarde	
wordt	op	basis	van	de	effectieve	rente	gedurende	de	geschatte	looptijd	
van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast 
verwerkt.

De	aflossingsverplichtingen	van	de	langlopende	schulden	voor	het	
komend jaar worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd	tegen	geamortiseerde	kostprijs	op	basis	van	de	effectieve-
rentemethode, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio 
of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Financiële leasing
HTM	Personenvervoer	N.V.	kan	financiële	en	operationele	leasecontracten	
afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden 
aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de 
lessee	worden	gedragen,	wordt	aangemerkt	als	een	financiële	lease.	Alle	
andere	leaseovereenkomsten	classificeren	als	operationele	leases.	Bij	de	
leaseclassificatie	is	de	economische	realiteit	van	de	transactie	bepalend	
en	niet	zozeer	de	juridische	vorm.	Classificatie	van	de	lease	vindt	plaats	
op	het	tijdstip	van	het	aangaan	van	de	betreffende	leaseovereenkomst.

Operationele leasing
Als HTM Personenvervoer N.V. optreedt als lessee in een operationele 
lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die worden 
ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst 
worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de 
leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele 
leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten 
gunste van de winst- en verliesrekening gebracht, tenzij een andere 
toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de 
met het leaseobject te verkrijgen voordelen.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Bedrijfsopbrengsten
Concessie rail
De railconcessie is in 2016 onderhands gegund aan HTM Personenvervoer 
N.V. voor een concessieperiode van 10 jaar. In 2019 is een verlenging 
van 5 jaar overeengekomen. Deze concessie bestaat uit:
a. Exploitatie Rail: HTM Personenvervoer N.V. betaalt een concessieprijs 

aan MRDH om de rail exploitatie in de regio Haaglanden te mogen 
uitvoeren.

b. Sociale veiligheid: HTM Personenvervoer N.V. ontvangt hiervoor jaarlijks 
een gemaximeerde subsidie van MRDH. HTM Personenvervoer N.V. 
voert hiervoor de activiteiten die in het jaarplan Sociale veiligheid zijn 
opgenomen.

c. Assets (railinfrastructuur, railvoertuigen en overige strategische 
assets) HTM personenvervoer N.V. ontvangt jaarlijks een subsidie 
van MRDH op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor het 
beheren en onderhouden van de railinfrastructuur, railvoertuigen en 
overige strategische assets, alsmede voor de kapitaallasten van de 
railvoertuigen, de railinfrastructuur en de overige strategische assets.

HTM ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse subsidie op basis van 
bevoorschotting voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd 
in de subsidiebeschikking afgegeven door Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag. Afhankelijk van het karakter van de vooruitontvangen/nog te 
ontvangen bedragen worden deze gepresenteerd onder de langlopende 
vorderingen/schulden of overlopende activa/passiva.

De	vaststelling	van	de	definitieve	omvang	van	de	subsidie	vindt	plaats	in	
latere boekjaren en kan afwijken van de bevoorschotting zoals vastgelegd 
in de subsidiebeschikking. De subsidie wordt verantwoord als het
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De jaarlijkse overeengekomen 
subsidie kan nog worden aangepast op basis van:
•	 Indexering
•	 Meer- minderwerk
•	 Overeengekomen aanvullende afspraken
•	 Rituitval
•	 Bonus/malus

Tot	en	met	2020	zijn	de	subsidies	voor	de	railconcessie	definitief	beschikt.	
Voor het jaar 2021 zal het verzoek tot subsidievaststelling inclusief de 
bijbehorende verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.

Concessie bus
De busconcessie is in 2018 onderhands gegund aan HTM Personenvervoer 
N.V. vanaf 8 december 2019 voor een concessieperiode van 15 jaar.
HTM Personenvervoer N.V. voert de huidige busconcessie uit, bestaande 
uit de exploitatie van het openbaar vervoer per bus in de regio Haaglanden 
stad, inclusief sociale veiligheid. HTM Personenvervoer N.V. ontvangt als 
concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage voor de uitvoering van 
de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven 
door Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voor het uitvoeren van de 
exploitatie wordt het pand aan de Telexstraat ter beschikking gesteld 
aan HTM Personenvervoer N.V. door Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (budgettair neutraal waarbij de huurkosten gelijk zijn aan de 
bijdrage van MRDH). HTM Personenvervoer N.V. ontvangt de jaarlijkse 
exploitatiebijdrage op basis van bevoorschotting. De exploitatiebijdrage 
wordt ten gunste van de winst- en verliesrekening van het jaar gebracht 
waarin de exploitatie heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van het karakter 
van de vooruitontvangen/nog te ontvangen bedragen worden deze 
gepresenteerd onder de langlopende vorderingen/ schulden of overlopende 
activa/passiva.

De	vaststelling	van	de	definitieve	omvang	van	de	exploitatiebijdrage	vindt	
plaats in de latere boekjaren en kan afwijken van de bevoorschotting 
zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking. De opbrengsten worden 
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 
De jaarlijkse overeengekomen exploitatiebijdragen kan nog worden 
aangepast op basis van:
•	 Indexeringen
•	 Meer- minderwerk
•	 Overeengekomen aanvullende afspraken
•	 Rituitval
•	 Werkelijke reizigersopbrengsten
•	 Bonus/malus
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Tot	en	met	2020	zijn	de	subsidies	voor	de	busconcessie	definitief	beschikt,	
met uitzondering van de subsidie voor 2019 die betrekking heeft op de 
oude concessie van HTM Buzz B.V. Voor het jaar 2021 zal het verzoek 
tot subsidievaststelling inclusief de bijbehorende verantwoordingen op 
korte termijn worden ingediend.

Opbrengsten personenvervoer
Vervoerbewijzen/OV-chipkaart
Met uitzondering van de wagenverkoop en enige bijzondere kaartsoorten 
zijn alle reisproducten bij HTM Personenvervoer N.V. ‘verchipt’. De 
opbrengsten van het reisproduct ‘saldoreizen’ is vrijwel direct beschikbaar. 
Bij de abonnementsvormen is sprake van een verdelingsvraagstuk van 
de opbrengsten tussen verschillende vervoersbedrijven. Een verdeling 
die voor de landelijk geldende abonnementsvormen door TLS of CVS 
(commissie verdeling sterabonnementen) wordt uitgevoerd en voor de 
regionaal geldende abonnementen door de WVR (werkgroep verdeling 
regioabonnementen).

De werkzaamheden voor deze verdeling vergen een doorlooptijd 
van enige maanden zodat voor het laatste kwartaal van 2021 een 
inschatting van de opbrengsten uit abonnementen gemaakt wordt. Een 
inschatting die gemaakt wordt aan de hand van een aantal kenmerkende 
indicatoren waaronder de eigen abonnementverkoop en verdeelsleutels 
van voorgaande verdelingen. De opbrengsten uit jaarabonnementen 
worden overeenkomstig het ‘matching principe’ toegedeeld aan het jaar 
waarin de feitelijke vervoerprestatie wordt geleverd.

Studentenkaart
De opbrengsten in enig boekjaar van de OV-Studentenkaart zijn 
gebaseerd op de voorlopige vergoeding zoals deze aan het begin van 
het boekjaar door VSV wordt uitgekeerd én de afrekening op basis van de 
definitieve	vergoeding	van	het	voorafgaande	jaar.	De	eindafrekening	van	
de opbrengsten wordt ontvangen in het najaar van het opvolgende jaar.

Besloten vervoer
Opbrengsten vanuit het verzorgen van besloten vervoer worden 
verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben.

Opbrengsten vanuit het verzorgen van besloten vervoer worden opgenomen 
in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen 
vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen. Opbrengsten uit 
het verlenen van diensten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt 
wanneer de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is.

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten bevatten onder meer de ontvangen bijdragen 
van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag en 
HTM Railinfra B.V. voor de in opdracht van die partijen uitgevoerde 
infrastructurele werken. Voor de verwerking van projectopbrengsten 
en kosten wordt verwezen naar de grondslag onderhanden projecten.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de 
netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen 
vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst- en 
verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op 
betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen 
vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op 
balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds 
gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden 
gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze 
kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op 
betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt 
tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt 
door de opbrengsten. Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten 
worden in de winst- en verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar 
rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. 
Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen 
van de verrichte werkzaamheden.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Hieronder zijn begrepen de ten behoeve van de bedrijfsopbrengsten 
gemaakte kosten, voor zover deze kosten door derden in rekening zijn 
gebracht	en	niet	zijn	aan	te	merken	als	kosten	van	grond-	en	hulpstoffen.
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Personeelskosten
De beloningen van het personeel worden als last in de winst- en 
verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie 
wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de 
balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde 
beloningen	overtreffen,	wordt	het	meerdere	opgenomen	als	een	overlopend	
actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel 
of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, 
winstdelingen en bonussen worden de verwachte lasten gedurende 
het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding 
ten gevolge van winstdelingen en bonusbetalingen worden verantwoord 
indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of 
vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen 
kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode 
waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval 
van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst- en verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden 
opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of 
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de 
periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum 
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op 
balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat 
zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid 
wordt een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen 
die	noodzakelijk	zijn	om	de	desbetreffende	verplichting	op	balansdatum	
af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken 
met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast 
gelijk is aan de over de periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde 
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum 
nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als 
de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies 
overtreffen,	wordt	een	overlopende	actiefpost	opgenomen	voor	zover	
sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met 
in de toekomst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande 
additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, 
indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen 
een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de 
verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan 
van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de 
uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst 
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen 
aan de werknemers.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van 
de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór 
belasting geeft de actuele marktrente per balansdatum van hoogwaardige 
ondernemingsobligaties weer, de risico’s waarmee bij het schatten van 
de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet 
betrokken.

Financiële baten en lasten
Financiële lasten en baten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 
houdend	met	de	effectieve	rentevoet	van	de	betreffende	activa	en	passiva.

Activeren van rentelasten
Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging 
van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om 
het actief gebruiksklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend 
op basis van de verschuldigde rente over de voor de vervaardiging 
opgenomen leningen en op basis van de gewogen rentevoet van leningen 
die	niet	specifiek	aan	de	vervaardiging	van	het	actief	zijn	toe	te	rekenen,	
in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.
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Belasting
Per 1 januari 2016 zijn de OV activiteiten van HTM Personenvervoer N.V. en 
HTM Railvoertuigen B.V. belast voor de VpB. De commerciële activiteiten 
binnen HTM Commercial Actions B.V. waren reeds belastingplichtig. In 
2016	is	een	fiscale	eenheid	voor	de	Vpb	aangevraagd	en	toegekend	waarin	
alle vennootschappen, geconsolideerd binnen HTM Personenvervoer 
N.V., zijn opgenomen.

HTM Personenvervoer N.V. en de Belastingdienst zijn in 2019 een 
vaststellingsovereenkomst overeengekomen, welke een looptijd heeft tot en 
met	boekjaar	2025,	over	de	fiscale	uitgangspunten	van	de	openingsbalans	
per 1 januari 2016. Deze overeenkomst heeft betrekking op de Vpb 
grondslag	voor	de	activiteiten	rail-	en	busconcessie.	Het	fiscale	resultaat	
voor de rail- en busconcessie is bepaald op basis van de salarissen en 
sociale lasten die toerekenbaar zijn aan de rail- en busconcessie, met 
uitzondering van personeelsleden van de technische afdelingen.

Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar 
gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter 
zake door de combinatie verschuldigde belasting. HTM Personenvervoer 
N.V. is met de dochtermaatschappijen overeengekomen dat zij de gehele 
belastinglast draagt van de groep (RJ 272.803).

Reële waarde
De	reële	waarde	van	een	financieel	instrument	is	het	bedrag	waarvoor	
een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld 
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid 
en van elkaar onafhankelijk zijn.

De	reële	waarde	van	niet-beursgenoteerde	financiële	instrumenten	wordt	
bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een 
disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor 
de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie 
per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van 
de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als 
dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van 
de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte 
financiële	gevolgen	ervan	toegelicht	in	de	jaarrekening.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa
1. Materiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2020

Gebouwen incl. installaties 5.541.126 6.149.796
Rijdend materieel 352.867.113 373.279.904
Bedrijfsauto’s 1.775.094 1.619.061
Machines en inventaris 13.887.464 16.349.692
Egalisatierekening investeringssubsidies -3.956.101 -4.248.098
Werken in uitvoering en vooruit-betaalde 
kosten 21.336.128 13.726.327

391.450.824 406.876.682

Gebouwen
incl. 

installaties
Rijdend

materieel
Bedrijfs-

auto’s
Machines

en inventaris

Egalisatie- 
rekening

investerings-
subsidies

Werken in
uitvoering en 

vooruit-
betaalde

kosten Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde 15.283.732 639.434.890 5.726.767 62.833.034 -5.405.325 13.726.327 731.599.425
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen -9.133.936 -266.154.985 -4.107.706 -46.483.342 1.157.227 - -324.722.742

6.149.796 373.279.905 1.619.061 16.349.692 -4.248.098 13.726.327 406.876.683

Mutaties

Investeringen - - - - - 11.188.886 11.188.886
Afschrijvingen -839.355 -20.999.068 -356.190 -4.712.129 291.997 - -26.614.745
Herclassificaties	/	overboeking 230.685 586.276 512.223 2.249.901 - -3.579.085 -

-608.670 -20.412.792 156.033 -2.462.228 291.997 7.609.801 -15.425.859

Aanschaffingswaarde 15.514.417 640.021.166 6.238.990 65.082.935 -5.405.325 21.336.128 742.788.311
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen -9.973.291 -287.154.053 -4.463.896 -51.195.471 1.449.224 - -351.337.487
Boekwaarde per 31 december 2021 5.541.126 352.867.113 1.775.094 13.887.464 -3.956.101 21.336.128 391.450.824

Jaarrekening 2021 65
Inhoud

Voorwoord van de directie
Profiel
Vennootschapsstructuur
Financiële resultaten
•	 Resultaat
•	 Bedrijfsopbrengsten
•	 Bedrijfslasten
•	 Balans
•	 Financiering activa
•	 Eigen vermogen
•	 Bedrijfsresultaat en dotatie 

Kwaliteitsfonds
•	 Afwikkeling 

overheidsbijdragen
•	 Vooruitblik
•	 Gevolgen overheids-

maatregelen coronacrisis 
voor de continuïteit

Kengetallen
Missie, visie en strategische 
speerpunten in 2021
Bijzondere gebeurtenissen 
in 2021
Verslag van de directie
•	 Ontwikkelingen in de 

omgeving
•	 Ontwikkelingen op het 

gebied van governance en 
risicomanagement

•	 Veiligheid
•	 Duurzame ontwikkeling
•	 Innovatie
•	 IT
•	 Klanttevredenheid
•	 Reisinformatie
•	 Kaartsoorten en tarieven
•	 Uitvoering
•	 Voertuigen en infrastructuur
•	 Sociaal jaarverslag
Verslag Raad van 
Commissarissen
Jaarrekening 2021
Overige gegevens
•	 Controleverklaring



Het	rijdend	materieel	dient	grotendeels	als	onderpand	voor	financiering	door	Metropoolregio	Rotterdam	Den	Haag.

HTM Personenvervoer N.V. is in 2021 diverse investeringsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van € 0,9 miljoen (2020: € 10,2 miljoen).

Vanaf	2020	heeft,	uit	hoofde	van	de	coronapandemie,	een	flinke	daling	in	de	reizigersopbrengsten	plaatsgevonden.	Op	basis	van	de	door	HTM	
uitgevoerde analyses bestaat de verwachting dat de inkomstendaling geen structureel karakter heeft. Hierdoor wordt een bijzondere waardevermindering 
van de materiële vaste activa niet nodig geacht.

De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn:
•	 Gebouwen incl. installaties 5 - 50 jaar
•	 Rijdend materieel 4 - 30 jaar
•	 Bedrijfsauto’s 3 - 7 jaar
•	 Machines en inventaris 3 - 15 jaar
•	 Egalisatierekening investeringssubsidies 5 - 20 jaar
•	 Werken in uitvoering en vooruitbetaalde kosten 0 jaar

In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.

2. Financiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2020

Langlopende vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag 12.333.796 13.599.827
Vorderingen op Coöperatie openbaar vervoer U.A. - 625.000
Deelnemingen 205.020 45.000

12.538.816 14.269.827

In	de	financiële	vaste	activa	is	een	vordering	op	de	opdrachtgever	Metropoolregio	Rotterdam	Den	Haag	opgenomen.	Deze	vordering	heeft	betrekking	
op	activa	en	wordt	vergoed	gedurende	de	resterende	levensduur	van	de	betreffende	activa.

Deelnemingen

Haagse Shuttle B.V. te Den Haag (50%) 45.000 45.000
Rivier B.V. te Rotterdam (27%) 160.020 -

205.020 45.000

Op 19 februari 2021 is Rivier B.V. opgericht. Rivier B.V. heeft ten doel het realiseren van een mobiliteitsplatform ten behoeve van het aanbieden van 
het concept Mobility as a Service. HTM Personenvervoer N.V. houdt hierin 26,67% van het aandelenkaptiaal. Er is geen sprake van overheersende 
zeggenschap.
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Vlottende activa
3. Voorraden 31-12-2021 31-12-2020

De post voorraden bestaat met name uit materialen en reserve-
onderdelen ten behoeve van:
Rail 11.070.875 11.014.247
Bus 714.276 666.205
Infra 5.356.924 4.263.679
Fysieke OV-chipkaart 45.882 57.626

17.187.957 16.001.757
Voorziening incourante voorraad -810.821 -801.979

16.377.136 15.199.778

Voorziening incourante voorraad

Stand per 1 januari -801.979 -858.331
Dotatie -161.717 -144.924
Onttrekking 152.875 201.276
Stand per 31 december -810.821 -801.979

4. Onderhanden projecten 31-12-2021 31-12-2020

Gerealiseerde projectkosten 6.605.531 8.732.552
Toegerekende winst 176.176 268.362
Gedeclareerde termijnen -5.182.512 -6.720.946
Totaal onderhanden projecten 1.599.195 2.279.968

Projecten met per saldo een debetstand

Gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst en  
gedeclareerde termijnen 1.599.195 2.279.968

Het saldo van de onderhanden projecten ultimo 2021 bestaat voor € 36k (2020: € 1.530k) uit projecten met een positief saldo en voor € 1.636k 
(2020: € 3.810k) uit projecten met een negatief saldo.

De in het boekjaar in de winst- en verliesrekening verwerkte opbrengsten uit hoofde van gerealiseerde onderhanden projecten bedragen € 22.593k 
(2020: € 20.464k).
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5. Vorderingen 31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren 1.222.003 2.633.959
Vordering op verbonden partijen 8.831.972 8.710.153
Vorderingen op Metropoolregio Rotterdam Den Haag 50.508.634 21.648.054
Vennootschapsbelasting 238.345 712.537
Omzetbelasting - 2.341.399
Overige vorderingen en overlopende activa 7.278.215 5.662.918

68.079.169 41.709.020

De vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreft met name nog te vorderen exploitatie- en investeringssubsidies.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is voor ruim € 3,0 miljoen (2020: € 3,9 miljoen) aan vooruitbetaalde kosten opgenomen.

Debiteuren 31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren 1.422.907 2.633.959
Voorziening dubieuze debiteuren -200.904 -

1.222.003 2.633.959

6. Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

Banken 53.126.032 43.417.790
Kas 221.829 205.980

53.347.861 43.623.770

Een bedrag ad € 83.412 (2020: € 83.412) staat niet ter vrije beschikking.
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Passiva

7. Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op het eigen vermogen van de enkelvoudige balans op pagina 94 
van dit rapport.

8. Voorzieningen 31-12-2021 31-12-2020

Personele voorzieningen 5.792.527 2.819.254
Overige voorzieningen 2.663.170 2.341.841

8.455.697 5.161.095

Waarvan:
Looptijd < 1 jaar 2.601.361 1.298.277
Looptijd > 1 jaar 5.854.336 3.862.818

Personele 
voorzieningen

Overige  
voorzieningen Totaal

Stand per 1 januari 2.819.254 2.341.841 5.161.095
Dotatie 3.967.612 827.648 4.795.260
Onttrekking -651.444 -161.735 -813.179
Vrijval -342.895 -344.584 -687.479
Stand per 31 december 2021 5.792.527 2.663.170 8.455.697

Onder de personele voorzieningen zijn opgenomen :

Jubileumuitkeringen
De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband en is grotendeels langlopend. 
Circa € 217.103 heeft een looptijd korter dan 1 jaar (2020: € 184.811), € 1.663.692 een looptijd langer dan 1 jaar (2020: € 1.792.203).

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, 
blijfkansen en leeftijden.

De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Het percentage waartegen 
deze contant is gemaakt, is nul procent.
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WAO/IP/WW
De voorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van gemaakte afspraken en is grotendeels kortlopend. Circa € 521.693 
heeft een looptijd korter dan 1 jaar (2020: € 21.127), € 97.345 een looptijd langer dan 1 jaar (2020: € 35.660).

De voorziening voor de kosten van wachtgeld bestaat uit de kosten van wachtgelduitkeringen aan werknemers die bij de reorganisatie boventallig 
zijn geworden.

De voorziening voor WW-uitkering is gevormd ter dekking van de verwachte uitkeringslasten die voortvloeien uit verplichtingen ten aanzien van de 
Werkloosheidswet (WW).

Het percentage waartegen deze voorzieningen contant is gemaakt, is nul procent.

Zware beroepen regeling
De voorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers die gebruik maken van de Regeling zware beroepen. Deze uitkering wordt 
toegekend tot het bereiken van de AOW- gerechtigde leeftijd of tot overlijden voor die datum. De uitkering wordt verstrekt naar rato van omvang 
dienstverband. Circa € 343.295 heeft betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar (2020: nihil), € 1.992.715 een looptijd langer dan 1 jaar (2020: nihil).

Het percentage waartegen deze voorziening is gemaakt, is 1,3 procent.

Langdurig zieken
De salariskosten voor medewerkers die op balansdatum naar verwachting niet terugkeren uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt 
berekend over de 2 jaar dat een medewerker ziek of om andere reden arbeidsongeschikt kan zijn. Circa € 924.769 heeft betrekking op een looptijd 
korter dan 1 jaar (2020: 768.989), € 31.425 een looptijd langer dan 1 jaar (2020: € 16.464).

Het percentage waartegen deze voorziening is gemaakt, is nul procent.

31-12-2021 31-12-2020

Overige voorzieningen
Overig 2.656.170 2.238.241
Afwikkeling activiteiten 7.000 103.600

2.663.170 2.341.841

Overig
In de overige voorzieningen zijn bedragen opgenomen voor letselschades, schades aan railvoertuigen en geschillen met leveranciers. De voorziening 
schade wordt gevormd door een raming op te stellen van de verwachte economische gevolgen van schadeclaims, waaruit naar verwachting 
verplichtingen voortvloeien uit hoofde van het eigen risico-deel. Het moment van dotatie aan de voorziening schade is het moment dat een ongeval 
zich heeft voorgedaan en een betrouwbare schatting beschikbaar is.

Circa €587.500 heeft een looptijd korter dan 1 jaar (2020: € 219.750), € 2.068.670 een looptijd langer dan 1 jaar (2020: € 2.018.491).

Jaarrekening 2021 70
Inhoud

Voorwoord van de directie
Profiel
Vennootschapsstructuur
Financiële resultaten
•	 Resultaat
•	 Bedrijfsopbrengsten
•	 Bedrijfslasten
•	 Balans
•	 Financiering activa
•	 Eigen vermogen
•	 Bedrijfsresultaat en dotatie 

Kwaliteitsfonds
•	 Afwikkeling 

overheidsbijdragen
•	 Vooruitblik
•	 Gevolgen overheids-

maatregelen coronacrisis 
voor de continuïteit

Kengetallen
Missie, visie en strategische 
speerpunten in 2021
Bijzondere gebeurtenissen 
in 2021
Verslag van de directie
•	 Ontwikkelingen in de 

omgeving
•	 Ontwikkelingen op het 

gebied van governance en 
risicomanagement

•	 Veiligheid
•	 Duurzame ontwikkeling
•	 Innovatie
•	 IT
•	 Klanttevredenheid
•	 Reisinformatie
•	 Kaartsoorten en tarieven
•	 Uitvoering
•	 Voertuigen en infrastructuur
•	 Sociaal jaarverslag
Verslag Raad van 
Commissarissen
Jaarrekening 2021
Overige gegevens
•	 Controleverklaring



Afwikkeling activiteiten
De voorziening heeft volledig betrekking op de verwachte kosten voor de afbouw en afwikkeling van activiteiten van HTM Specials B.V. De voorziening 
van circa € 7.000 is volledig kortlopend (2020: € 103.600).

9. Langlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

Schulden aan kredietinstellingen
Kredietinstellingen 346.285.714 332.200.000

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt:

2021 2020

Kredietinstellingen

Stand per 1 januari 350.900.000 369.600.000
Opgenomen gelden 34.000.000 -
Aflossing -18.700.000 -18.700.000
Stand per 31 december 366.200.000 350.900.000
Aflossingsverplichting	komend	boekjaar -19.914.286 -18.700.000
Langlopend deel per 31 december 346.285.714 332.200.000

31-12-2021 31-12-2020

Kredietinstellingen:

Specificatie	naar	rentepercentage	0	tot	1	% 4.333.333 6.500.000
1 tot 2 % 197.200.000 173.400.000
2 tot 3 % 164.666.667 171.000.000

366.200.000 350.900.000

Looptijd van de leningen 1 - 5 jaar 2.166.667 4.333.333
5 - 28 jaar 344.119.047 327.866.667

346.285.714 332.200.000
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10. Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 11.532.194 14.391.910
Kortlopend deel langlopende schulden 19.914.286 18.700.000
OV-studentenkaarten 21.731.468 17.144.066
Schulden aan verbonden partij 3.292.449 3.781.889
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 8.751.120 7.111.531
Verlof aanspraken 10.235.555 8.802.785
Kwaliteitsfonds 5.202.346 5.805.798
Overlopende passiva 16.656.431 25.240.514

97.315.849 100.978.493

Onder	het	kortlopend	deel	van	de	langlopende	schulden	is	het	gedeelte	van	de	financiering	van	de	voertuigen	van	HTM	Railvoertuigen	B.V.	
opgenomen dat binnen een jaar afgelost dient te worden.

Met de concessieverlener is afgesproken dat het positieve verschil tussen de genormeerde reizigersopbrengsten en de gerealiseerde reizigersopbrengsten 
wordt gedoteerd aan een kwaliteitsfonds. Dit kwaliteitsfonds zal worden aangewend voor de aanschaf van 10 extra voertuigen en andere 
kwaliteitsimpulsen ten gunste van het openbaar vervoer in de regio Haaglanden. De verplichting heeft een langlopend karakter.

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit diverse transitorische kosten. Hiernaast is een overlopende renteschuld opgenomen.
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Financiële instrumenten

Algemeen
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van 
uiteenlopende	financiële	instrumenten	die	de	onderneming	blootstelt	aan	
markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s 
te beheersen heeft de onderneming een beleid inclusief een stelsel van 
limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare 
ongunstige	ontwikkelingen	op	de	financiële	markten	en	daarmee	de	
financiële	prestaties	van	de	onderneming	te	beperken.

Reële waarde
De	reële	waarde	van	in	de	balans	opgenomen	financiële	instrumenten	
verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en kortlopende 
schulden benadert de boekwaarde daarvan.

Rente- en kasstroomrisico
Voor schulden met variabele renteafspraken loopt HTM Personenvervoer 
N.V. risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot 
vastrentende vorderingen en schulden loopt HTM Personenvervoer N.V. 
risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. 
Met	betrekking	tot	de	vorderingen	en	schulden	worden	geen	financiële	
derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico
HTM Personenvervoer N.V. loopt kredietrisico over leningen en vorderingen 
opgenomen	onder	financiële	vaste	activa,	handels-	en	overige	vorderingen	
en	liquide	middelen.	De	omvangrijkste	vorderingen	binnen	de	financiële	
vaste activa en overige vorderingen zijn aanwezig op de opdrachtgever 
en verbonden partijen. Bij deze partijen is geen historie van wanbetaling 
bekend. De handelsvorderingen bestaan uit een groot aantal kleinere 
vorderingen op een omvangrijk aantal debiteuren. De impact bij eventuele 
oninbaarheid is hierdoor beperkt. Bij eventuele wanbetaling wordt een 
externe partij ingeschakeld. De liquide middelen staan uit bij banken 
die minimaal een A-rating hebben. Banken waarmee derivaten worden 
afgesloten hebben tenminste een A-Rating.

Liquiditeitsrisico
HTM Personenvervoer N.V. bewaakt de liquiditeitspositie door middel 
van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe 
dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn 
om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende 
financiële	ruimte	onder	de	beschikbare	faciliteiten	beschikbaar	blijft.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Concessies
HTM Personenvervoer N.V. beschikt over een concessie voor de exploitatie 
van het railvervoer in de regio Haaglanden, evenals een concessie voor 
de exploitatie van het busvervoer in Haaglanden Stad. De railconcessie 
is in 2016 onderhands gegund en had initieel een looptijd tot medio 
december 2026. In 2019 is de concessie met een periode van 5 jaar 
verlengd tot 2031. De busconcessie is in 2018 onderhands gegund en 
heeft een looptijd tot medio december 2034.

Investeringsverplichtingen
HTM Personenvervoer N.V. is in 2021 diverse investeringsverplichtingen 
aangegaan voor een totaalbedrag van € 0,9 miljoen (2020: € 10,2 miljoen).

Lening-, kredietfaciliteiten, bankgaranties en 
borgstellingen
ING Bank heeft een rekening-courantkrediet verstrekt. De kredietfaciliteit 
in rekening-courant bij ING Bank bedraagt per 31 december 2021 € 10 
miljoen (2020: € 10 miljoen). De rente bedraagt één maands Euribor met 
een opslag. In 2021 is geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit.

Leaseverplichtingen
HTM Personenvervoer N.V. is langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen 
aangegaan ter zake van operationele leasing. De operationele leasekosten 
worden lineair over de leaseperiode in de winst- en verliesrekening 
verwerkt.	De	resterende	looptijd	kan	als	volgt	worden	gespecificeerd:

Niet langer dan 1 jaar: € 709k 
Tussen 1 en 5 jaar: € 2.100k 
Langer dan 5 jaar: € 196k

Het bedrag van leasebetalingen dat is verwerkt als last in 2021 bedraagt 
€ 904.994 (2020: € 946.703).

Huurovereenkomsten
HTM Personenvervoer N.V. is langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen 
aangegaan voor de huur van onroerende goederen. De huurkosten worden 

lineair over de huurperiode in de winst- en verliesrekening verwerkt. De 
resterende	looptijd	kan	als	volgt	worden	gespecificeerd.

Niet langer dan 1 jaar: € 1.838k 
Tussen 1 en 5 jaar: € 3.623k 
Langer dan 5 jaar:  € 4.331k

Het bedrag van huurbetalingen dat is verwerkt als last in 2021 bedraagt 
€ 1.730.835 (2020: € 1.721.426).

Diverse verplichtingen
HTM Personenvervoer N.V. is langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen 
aangegaan ter zake van diverse goederen en diensten. De looptijd van 
de	verplichtingen	kan	als	volgt	worden	gespecificeerd:

Niet langer dan 1 jaar: € 7,6M 
Tussen 1 en 5 jaar: € 19,5M 
Langer dan 5 jaar: nihil

Dienstverleningsovereenkomst
Tussen HTM Railinfra B.V. en HTM Personenvervoer N.V. is een 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd. Volgens 
deze overeenkomst verricht HTM Personenvervoer N.V. juridische en 
administratieve diensten ten behoeve van HTM Railinfra B.V..

Gebruiksovereenkomst
Conform de gebruiksovereenkomst tussen de vennootschap en HTM 
Railinfra B.V. verleent HTM Railinfra B.V. aan de vennootschap het 
recht gebruik te maken van de railinfrastructuur ten behoeve van de 
uitvoering van het personenvervoer volgens de Railconcessie Den Haag. 
Als tegenprestatie voor het gebruiksrecht is HTM Personenvervoer N.V. 
een jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan HTM Railinfra B.V. Deze 
gebruiksvergoeding is gelijk aan de kosten die HTM Railinfra B.V. in dat 
jaar voor de railinfrastructuur maakt. De gebruiksovereenkomst is in 2017 
aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen wanneer 
de Railconcessie Den Haag en de concessie of concessies tot het 
uitvoeren van openbaar personenvervoer en beheer en onderhoud van de 
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Railinfrastructuur die de Railconcessie Den Haag opvolgt respectievelijk 
opvolgen en wordt c.q. worden verleend aan HTM Personenvervoer N.V. 
of een dochtermaatschappij, is c.q. zijn vervallen.

Aansprakelijkstelling
HTM Personenvervoer N.V. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld 
voor de verliezen in HTM Railvoertuigen B.V. en HTM Commercial Actions 
B.V. conform artikel 2:403 lid 1 sub f BW.

Fiscale eenheid
HTM Personenvervoer N.V. vormt samen met haar groepsmaatschappijen 
een	fiscale	eenheid	voor	de	heffing	van	de	vennootschapsbelasting	en	
omzetbelasting. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap 
en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk 
aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. 
De gehele last wordt door HTM Personenvervoer N.V. gedragen

Omdat HTM Personenvervoer N.V. de gehele belastinglast draagt, worden 
alle (latente) belastingen opgenomen op het niveau van de onderneming.
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Toelichting op de geconsolideerde  
winst- en verliesrekening over 2021

Bedrijfsopbrengsten

11. Netto-omzet 2021 2020

Overheidsbijdragen lijndienstvervoer 174.873.772 172.211.556
Personenvervoer 80.271.475 81.918.313
Boetes (exclusief deel ritprijs) 557.750 637.300
Fietsverhuur 57.047 72.300

255.760.044 254.839.469

De bedrijfsopbrengsten, bestaande uit netto-omzet, werk in uitvoering en overige opbrengsten, zijn ten opzichte van vorig jaar met 4,4% gestegen.

In de overheidsbijdragen is een bedrag van € 39,9 miljoen opgenomen uit hoofde van de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer 
(BVOV) (2020: € 36,2 miljoen). Hiervan heeft € 30,3 miljoen betrekking op de railconcessie (2020: € 28,9 miljoen) en € 7,2 miljoen op de busconcessie 
(2020: € 7,2 miljoen). Hiernaast is een bedrag van € 2,4 miljoen inbegrepen dat betrekking heeft op 2020.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd.

Personenvervoer 2021 2020

Plaatsbewijzen / OV-chipkaart 58.423.530 58.294.338
Studentenkaart 21.470.987 19.762.802
Besloten vervoer 376.958 3.861.173

80.271.475 81.918.313

Concessies
De vennootschap heeft twee openbaar vervoer concessies, te weten de railconcessie en de busconcessie. De railconcessie vormt de belangrijkste 
activiteit van de vennootschap. De concessie voor de exploitatie van railvervoer in de regio Haaglanden had initeel een looptijd van 10 jaar, maar 
is in 2019 verlengd voor een periode van 5 jaar tot december 2031. De concessie voor de exploitatie van busvervoer in Den Haag stad heeft een 
looptijd van 15 jaar en eindigt op 8 december 2034.
In	2019	zijn	de	subsidies	voor	de	rail-	en	busconcessie	definitief	beschikt,	met	uitzondering	van	de	subsidie	voor	2019	die	betrekking	heeft	op	de	
oude concessie van HTM Buzz B.V. Voor het jaar 2021 zal het verzoek tot subsidievaststelling voor beide concessies inclusief de bijbehorende 
verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.
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12. Werk in uitvoering 2021 2020

Project opbrengsten 24.812.471 15.509.556
Mutatie onderhanden projecten -2.219.207 4.954.239

22.593.264 20.463.795

Opbrengsten gereed projecten betreft opbrengsten die gerealiseerd worden op (meerjarige) projecten. 

13. Overige opbrengsten 2021 2020

Werk voor derden 14.520.966 4.671.680
Mutatie geactiveerde eigen productie 3.152.759 6.705.341
Verhuur stallingsruimte - 1.245
A-kaarten 117.221 97.517
Overige baten 3.326.694 203.711

21.117.640 11.679.494
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Bedrijfslasten

14. Kosten materialen en reserve onderdelen 2021 2020

Materiaalverbruik 9.983.308 10.000.147

15. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 2021 2020

Energieverbruik 10.595.140 9.393.335
Onderhoud en reparatie 32.089.006 33.628.057
Huur roerende en onroerende goederen 20.094.905 20.985.193
Kosten projecten 21.190.184 19.781.317
Overige externe kosten 3.015.579 3.318.015

86.984.814 87.105.917

16. Personeelskosten 2021 2020

Lonen en salarissen 96.830.052 97.182.063
Premie arbeidsongeschiktheidverzekering 7.943.949 7.391.762
Pensioenen en sociale lasten 23.628.613 22.717.301
Mutatie verloftegoeden 1.680.705 1.712.766
Overige personeelskosten 8.646.249 6.477.126

138.729.568 135.481.018
Kosten gehuurd personeel 12.358.584 13.875.943

151.088.152 149.356.961

Bedrijfstak pensioenfonds
HTM Personenvervoer N.V. is voor de pensioenregelingen aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). 
De dekkingsgraad van het ABP per eind december 2021 was 110,2% (2020: 93,2%). HTM Personenvervoer N.V. heeft in het geval van een tekort 
bij het ABP geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan eventueel hogere toekomstige premies.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 
activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting 
op de balans opgenomen.
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Gemiddeld aantal fte’s 2021 2020

- Gemiddeld aantal FTE gedurende het verslagjaar 1.839 1.868
- Waarvan werkzaam in het openbaar vervoer Bus 332 326
- Waarvan werkzaam in het openbaar vervoer Rail 1.507 1.514
- Waarvan werkzaam in het besloten vervoer 0 28

Er waren geen werknemers werkzaam in het buitenland

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa 2021 2020

Gebouwen incl. installaties 839.355 830.014
Rijdend materieel 20.999.068 21.286.316
Bedrijfsauto’s 356.190 317.305
Machines en inventaris 4.712.129 3.927.566
Vrijval uit egalisatierekening investeringssubsidies -291.997 -291.997

26.614.745 26.069.204
Verkoopresultaat materiële vaste activa -150.000 -157.166

26.464.745 25.912.038

18. Bijzondere waardeverminderingen 2021 2020

Bijzondere waardevermindering activa - 485.707

19. Overige bedrijfskosten 2021 2020

Belastingen, rechten en verzekeringen 2.283.062 2.322.560
Overige 9.406.570 11.126.878

11.689.632 13.449.438

De ‘overige’ overige bedrijfskosten bestaan grotendeels uit diverse overheadkosten.
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Accountantshonoraria
De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen 
die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

2021 2020

Onderzoek van de jaarrekening 420.349 390.401
Andere controleopdrachten 378.053 231.795
Andere niet-controlediensten 10.395 201.694

808.797 823.890

20. Financiële baten en lasten 2021 2020

Rentebaten 3.254 37.859
Rentelasten -7.049.476 -7.251.458

-7.046.222 -7.213.599

21. Vennootschapsbelasting

HTM	Personenvervoer	N.V.	vormt	samen	met	haar	groepsmaatschappijen	een	fiscale	eenheid	voor	de	vennootschapsbelasting.	De	gehele	last	
wordt door HTM Personenvervoer N.V. gedragen.

2021 2020

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Resultaat voor belastingen 6.214.075 -6.541.049

Belastingen

Vennootschapsbelasting -436.030 ‐332.859
Schattingswijziging voorgaande jaren -61.756 625.437

-497.786 292.578

De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2021 bedraagt € 497.786 (2020: € 292.578), oftewel 8% van het resultaat vóór belastingen (2020: 
4%). De last uit voorgaande jaren heeft betrekking op een verschil tussen de initieel berekende belasting en de gecorrigeerde voorlopige aanslag. 
Hiernaast wijkt de belastinglast in bijzondere mate af met voorgaand jaar door een vrijval in 2020 die betrekking had op de boekjaren 2017 t/m 2019.

Het	toepasselijke	belastingtarief	wijkt	af	van	het	effectieve	belastingtarief	doordat	HTM	Personenvervoer	N.V.	een	vaststellingsovereenkomst	heeft	
afgesloten met de Belastingdienst, welke een looptijd heeft tot en met boekjaar 2025. De belastinglast is hierdoor vastgesteld op een percentage 
van de personele kosten.
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Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover 
overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van 
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden 
partij (gemeente Den Haag en Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
als aandeelhouders van HTM Personenvervoer N.V.). De bestuurders, 
commissarissen en HTM Railinfra B.V. zijn eveneens verbonden partijen.

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie 
bestaat tussen HTM Personenvervoer N.V. en een natuurlijk persoon of 

entiteit	die	verbonden	is	met	HTM	Personenvervoer	N.V.	Dit	betreffen	
onder meer de relaties tussen HTM Personenvervoer N.V. en haar 
deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen 
op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht 
van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in 
rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op 
niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is opgenomen 
onder punt 36 van de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.
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Enkelvoudige jaarrekening 2021

Enkelvoudige balans per 31 december 2021
voor resultaatbestemming

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa

Materiële vaste activa (22) 48.971.665 46.654.918
Financiële vaste activa (23) 17.660.881 18.145.832

66.632.546 64.800.750
Vlottende activa

Voorraden (24) 16.377.136 15.199.778
Onderhanden projecten (25) 1.599.195 2.279.968
Vorderingen (26) 68.092.456 45.177.452
Liquide middelen (27) 51.775.285 38.663.108

204.476.618 166.121.056

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen (28)
Aandelenkapitaal 42.136.201 42.136.201
Overige reserves 43.483.251 49.731.727
Onverdeelde winst 5.716.289 -6.248.471

91.335.741 85.619.457
Voorzieningen (29) 8.448.697 5.057.495
Kortlopende schulden (30) 104.692.180 75.444.104

204.476.618 166.121.056
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2021

2021 2020

Netto-omzet (31) 255.383.086 250.905.996
Werk in uitvoering (32) 22.593.264 20.463.795
Overige opbrengsten (33) 20.839.402 12.188.426
Som der bedrijfsopbrengsten 298.815.752 283.558.217

Kosten

Kosten materialen en reserve onderdelen (34) 9.983.308 10.000.147
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten (35) 112.626.796 112.632.174
Personeelskosten (36) 151.126.989 146.714.438
Afschrijvingen op materiële vaste activa (37) 7.516.339 6.615.943
Overige bedrijfskosten (38) 11.766.566 13.192.115

293.019.998 289.154.817
Bedrijfsresultaat 5.795.754 -5.596.600
Financiële baten en lasten (39) -202.739 -195.870
Resultaat voor belastingen 5.593.015 -5.792.470
Vennootschapsbelasting (40) -497.786 292.578
Resultaat deelnemingen (41) 621.060 -748.579
Resultaat na belastingen 5.716.289 -6.248.471
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen 
van Titel 9 Boek 2 en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de 
enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk, 
met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

In	de	enkelvoudige	 jaarrekening	worden	financiële	 instrumenten	
gepresenteerd op basis van hun juridische vorm.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor 
de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de 
geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen 
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de 
nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen 
voor	financiële	vaste	activa	in	de	geconsolideerde	jaarrekening.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 
omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze 
deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa 
en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen 
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor 
zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2021

Activa
Vaste activa
22. Materiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2020

Gebouwen incl. installaties 5.541.126 6.149.796
Rijdend materieel 9.885.707 11.874.938
Bedrijfsauto’s 1.775.094 1.619.061
Machines en inventaris 12.982.964 15.209.955
Egalisatierekening investeringssubsidies -423.879 -569.209
Werken in uitvoering en vooruit-betaalde kosten 19.210.653 12.370.377

48.971.665 46.654.918

Gebouwen  
incl. 

installaties
Rijdend  

materieel
Bedrijfs- 

auto’s
Machines  

en inventaris

Egalisatie 
rekening  

investerings- 
subsidies

Werken in 
uitvoering en 

vooruit- 
betaalde 

kosten Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde 15.283.732 34.935.026 5.726.767 60.632.223 -1.005.325 12.370.377 127.942.800
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen -9.133.936 -23.060.087 -4.107.706 -45.422.268 436.116 - -81.287.881

6.149.796 11.874.939 1.619.061 15.209.955 -569.209 12.370.377 46.654.919

Mutaties
Investeringen - - - - - 9.833.085 9.833.085
Afschrijvingen -839.355 -1.989.232 -356.190 -4.476.892 145.330 - -7.516.339
Herclassificaties/overboeking 230.685 - 512.223 2.249.901 - -2.992.809 -

-608.670 -1.989.232 156.033 -2.226.991 145.330 6.840.276 2.316.746

Aanschaffingswaarde 15.514.417 34.935.026 6.238.990 62.882.124 -1.005.325 19.210.653 137.775.885
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen -9.973.291 -25.049.319 -4.463.896 -49.899.160 581.446 - -88.804.220
Boekwaarde per 31 december 2021 5.541.126 9.885.707 1.775.094 12.982.964 -423.879 19.210.653 48.971.665
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De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn:
Gebouwen incl. installaties     5 - 50 jaar
Rijdend materieel      4 - 30 jaar
Bedrijfsauto’s       3 -   7 jaar
Machines en inventaris      3 - 15 jaar
Egalisatierekening investeringssubsidies    5 - 20 jaar
Werken	in	uitvoering	en	vooruit‐betaalde	kosten	 		0

In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.

23. Financiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2020

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 5.167.065 4.546.005
Langlopende vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag 12.333.796 13.599.827
Deelnemingen 160.020 -

17.660.881 18.145.832

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 31-12-2021 31-12-2020

HTM Railvoertuigen B.V. 43.016 43.016
HTM Commercial Actions B.V. 5.124.049 4.502.989

5.167.065 4.546.005

Verloopstaat deelnemingen:
Stand per  

1 januari 2021
Aandeel in  

het resultaat
Stand per  

31 december 2021

HTM Railvoertuigen B.V. 43.016 - 43.016
HTM Commercial Actions B.V. 4.502.989 621.060 5.124.049

4.546.005 621.060 5.167.065

Deelnemingen 31-12-2021 31-12-2020

Rivier B.V. te Rotterdam (27%) 160.020 -

Op 19 februari 2021 is Rivier B.V. opgericht. Rivier B.V. heeft ten doel het realiseren van een mobiliteitsplatform ten behoeve van het aanbieden van 
het concept Mobility as a Service. HTM Personenvervoer N.V. houdt hierin 26,67% van het aandelenkaptiaal. Er is geen sprake van overheersende 
zeggenschap.

Investering 31-12-2021

Rivier B.V. 160.020
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Vlottende activa

24. Voorraden

Voor een toelichting op de voorraden wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

25. Onderhanden projecten

Voor een toelichting op de onderhanden projecten wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

26. Vorderingen 31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren 1.222.003 2.631.030
Vorderingen op groepsmaatschappijen - 3.520.125
Vordering op verbonden partijen 8.831.972 8.710.153
Vorderingen op Metropoolregio Rotterdam Den Haag 50.508.634 21.648.054
Vennootschapsbelasting 238.345 712.537
Omzetbelasting - 2.335.569
Overige vorderingen en overlopende activa 7.291.502 5.619.984

68.092.456 45.177.452

De reële waarde van de vordering benadert de boekwaarde.
De vorderingen hebben een resterende looptijd < 1 jaar.

De vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreft met name nog te vorderen exploitatie- en investeringssubsidies. Jaarlijks bestaat een 
deel van de overheidsbijdragen lijndienstvervoer uit onderbouwde inschattingen. Voor 2021 zijn inschattingen opgenomen ten aanzien van een 
aantal dossiers waarover nog geen overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever. Voor 2021 is nog geen verantwoording ingediend.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is voor ruim € 4,5 miljoen aan vooruitbetaalde kosten opgenomen.

Debiteuren 31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren 1.422.907 2.631.030
Voorziening dubieuze debiteuren -200.904 -

1.222.003 2.631.030
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27. Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

Banken 51.553.456 38.457.128
Kas 221.829 205.980

51.775.285 38.663.108

Een bedrag ad € 22.645 (2020: € 22.645) staat niet ter vrije beschikking.

Passiva

28. Eigen vermogen
Aandelen-  

kapitaal
Overige  

reserves
Onverdeelde 

winst Totaal

Stand per 1 januari 2021 42.136.201 49.731.722 - 91.867.923
Resultaat voorgaand boekjaar - -6.248.471 - -6.248.471
Onverdeeld resultaat boekjaar - - 5.716.289 5.716.289
Stand per 31 december 2021 42.136.201 43.483.251 5.716.289 91.335.741

Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt per 31 december 2021 € 200.000.001 en is verdeeld in 200 miljoen gewone aandelen 
van elk nominaal groot € 1 én een preferent aandeel van € 1. Geplaatst zijn 42.136.200 gewone aandelen en 1 preferent aandeel.

Het preferente aandeel geeft de houder, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, voorrang bij de uitkering van dividend. Tevens kunnen enkele besluiten 
slechts bekrachtigd worden met instemming van de houder van het preferente aandeel.

Voorstel resultaatbestemming
De jaarrekening is opgesteld vóór winstbestemming. De directie stelt voor om van de winst over 2021 ad € 5.716.289 toe te voegen aan de overige 
reserves.
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29. Voorzieningen 31-12-2021 31-12-2020

Personele voorzieningen 5.792.527 2.819.254
Overige voorzieningen 2.656.170 2.238.241

8.448.697 5.057.495

Waarvan:
Looptijd < 1 jaar 2.594.361 1.194.677
Looptijd > 1 jaar 5.854.335 3.862.818

Personele 
voorzieningen

Overige 
voorzieningen Totaal

Stand per 1 januari 2021 2.819.254 2.238.241 5.057.495
Dotatie 3.967.612 820.648 4.788.260
Onttrekking -651.444 -142.024 -793.468
Vrijval -342.895 -260.695 -603.590
Stand per 31 december 2021 5.792.527 2.656.170 8.448.697

Onder de personele voorzieningen zijn opgenomen :

Jubileumuitkeringen
De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband en is grotendeels langlopend. 
Circa € 217.103 heeft een looptijd korter dan 1 jaar (2020: € 184.811), € 1.663.692 een looptijd langer dan 1 jaar (2020: € 1.792.203).

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, 
blijfkansen en leeftijden.
De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Het percentage waartegen 
deze contant is gemaakt, is nul procent.

WAO/IP/WW
De voorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van gemaakte afspraken en is grotendeels kortlopend. Circa € 521.693 
heeft een looptijd korter dan 1 jaar (2020: € 21.127), € 97.345 een looptijd langer dan 1 jaar (2020: € 35.660).

De voorziening voor de kosten van wachtgeld bestaat uit de kosten van wachtgelduitkeringen aan werknemers die bij de reorganisatie boventallig 
zijn geworden.
De voorziening voor WW-uitkering is gevormd ter dekking van de verwachte uitkeringslasten die voortvloeien uit verplichtingen ten aanzien van de 
Werkloosheidswet (WW).

Het percentage waartegen deze voorzieningen contant is gemaakt, is nul procent.
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Zware beroepen regeling
De voorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers die gebruik maken van de Regeling zware beroepen. Deze uitkering wordt 
toegekend tot het bereiken van de AOW- gerechtigde leeftijd of tot overlijden voor die datum. De uitkering wordt verstrekt naar rato van omvang 
dienstverband. Circa € 343.295 heeft betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar (2020: nihil), € 1.992.715 een looptijd langer dan 1 jaar (2020: nihil).

Het percentage waartegen deze voorziening is gemaakt, is 1,3 procent.

Langdurig zieken
De salariskosten voor medewerkers die op balansdatum naar verwachting niet terugkeren uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt 
berekend over de 2 jaar dat een medewerker ziek of om andere reden arbeidsongeschikt kan zijn. Circa € 924.769 heeft betrekking op een looptijd 
korter dan 1 jaar (2020: 768.989), € 31.425 een looptijd langer dan 1 jaar (2020: € 16.464).

Het percentage waartegen deze voorziening is gemaakt, is nul procent.

Overige voorzieningen 31-12-2021 31-12-2020

Overig 2.656.170 2.238.241

Overig
In de overige voorzieningen zijn bedragen opgenomen voor letselschades, schades aan railvoertuigen en geschillen met leveranciers. De voorziening 
schade wordt gevormd door een raming op te stellen van de verwachte economische gevolgen van schadeclaims, waaruit naar verwachting 
verplichtingen voortvloeien uit hoofde van het eigen risico-deel. Het moment van dotatie aan de voorziening schade is het moment dat een ongeval 
zich heeft voorgedaan en een betrouwbare schatting beschikbaar is.

Circa €587.500 heeft een looptijd korter dan 1 jaar (2020: € 219.750), € 2.068.670 een looptijd langer dan 1 jaar (2020: € 2.018.491).
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30. Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 11.528.056 14.334.851
OV-studentenkaarten 21.731.468 17.144.066
Schulden aan groepsmaatschappijen 32.985.615 42.313
Schulden aan verbonden partij 3.292.449 3.781.889
Omzetbelasting 2.041.555 -
Loonheffing	en	premies	sociale	verzekeringen 4.991.765 5.435.461
Pensioenen 1.718.008 1.659.483
Verlof aanspraken 10.235.555 8.802.785
Kwaliteitsfonds 5.202.346 5.805.798
Overlopende passiva 10.965.363 18.437.458

104.692.180 75.444.104

De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde.
De resterende looptijd van de kortlopende schulden is < 1 jaar.

Met de concessieverlener is afgesproken dat het positieve verschil tussen de genormeerde reizigersopbrengsten en de gerealiseerde reizigersopbrengsten 
wordt gedoteerd aan een kwaliteitsfonds. Dit kwaliteitsfonds zal worden aangewend voor de aanschaf van 10 extra voertuigen en andere 
kwaliteitsimpulsen ten gunste van het openbaar vervoer in de regio Haaglanden. De verplichting heeft een langlopend karakter.

De overlopende passiva bestaat grotendeels uit diverse transitorische kosten.
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Financiële instrumenten

Algemeen
HTM Personenvervoer N.V. maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik 
van	uiteenlopende	financiële	instrumenten	die	de	onderneming	blootstelt	
aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om 
deze risico’s te beheersen heeft de onderneming een beleid opgesteld 
om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op 
de	financiële	markten	en	daarmee	de	financiële	prestaties	van	de	
onderneming te beperken. Afgeleide instrumenten worden niet ingezet 
voor handelsdoeleinden.

De reële waarde
De	reële	waarde	van	in	de	balans	opgenomen	financiële	instrumenten	
verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en kortlopende 
schulden benadert de boekwaarde daarvan.

Rente- en kasstroomrisico
Voor schulden met variabele renteafspraken loopt HTM Personenvervoer 
N.V. risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot 
vastrentende vorderingen en schulden loopt HTM Personenvervoer N.V. 
risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. 
Met	betrekking	tot	de	vorderingen	worden	geen	financiële	derivaten	met	
betrekking tot renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico
HTM Personenvervoer N.V. loopt kredietrisico over leningen en vorderingen 
opgenomen onder handels- en overige vorderingen en liquide middelen. 
De omvangrijkste vorderingen binnen overige vorderingen zijn aanwezig 
op de opdrachtgever en verbonden partijen. Bij deze partijen is geen 
historie van wanbetaling bekend. De handelsvorderingen bestaan uit een 
groot aantal kleinere vorderingen op een omvangrijk aantal debiteuren. 
De impact bij eventuele oninbaarheid is hierdoor beperkt. Bij eventuele 
wanbetaling wordt een externe partij ingeschakeld. De liquide middelen 
staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. Banken waarmee 
derivaten worden afgesloten hebben tenminste een A-Rating.

Liquiditeitsrisico
HTM Personenvervoer N.V. bewaakt de liquiditeitspositie door middel 
van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe 
dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn 
om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende 
financiële	ruimte	onder	de	beschikbare	faciliteiten	beschikbaar	blijft	om	
steeds binnen de gestelde lening convenanten te blijven.

HTM Personenvervoer N.V. maakt gebruik van meerdere banken om 
over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken.

Jaarrekening 2021 92
Inhoud

Voorwoord van de directie
Profiel
Vennootschapsstructuur
Financiële resultaten
•	 Resultaat
•	 Bedrijfsopbrengsten
•	 Bedrijfslasten
•	 Balans
•	 Financiering activa
•	 Eigen vermogen
•	 Bedrijfsresultaat en dotatie 

Kwaliteitsfonds
•	 Afwikkeling 

overheidsbijdragen
•	 Vooruitblik
•	 Gevolgen overheids-

maatregelen coronacrisis 
voor de continuïteit

Kengetallen
Missie, visie en strategische 
speerpunten in 2021
Bijzondere gebeurtenissen 
in 2021
Verslag van de directie
•	 Ontwikkelingen in de 

omgeving
•	 Ontwikkelingen op het 

gebied van governance en 
risicomanagement

•	 Veiligheid
•	 Duurzame ontwikkeling
•	 Innovatie
•	 IT
•	 Klanttevredenheid
•	 Reisinformatie
•	 Kaartsoorten en tarieven
•	 Uitvoering
•	 Voertuigen en infrastructuur
•	 Sociaal jaarverslag
Verslag Raad van 
Commissarissen
Jaarrekening 2021
Overige gegevens
•	 Controleverklaring



Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Concessies
HTM Personenvervoer N.V. beschikt over een concessie voor de exploitatie 
van het railvervoer in de regio Haaglanden, evenals een concessie voor 
de exploitatie van het busvervoer in Haaglanden Stad. De railconcessie 
is in 2016 onderhands gegund en had initieel een looptijd tot medio 
december 2026. In 2019 is de concessie met een periode van 5 jaar 
verlengd tot 2031. De busconcessie is in 2018 onderhands gegund en 
heeft een looptijd tot medio december 2034.

Gebruiksovereenkomst
Conform de gebruiksovereenkomst tussen de vennootschap en HTM 
Railinfra B.V. verleent HTM Railinfra B.V. aan de vennootschap het 
recht gebruik te maken van de railinfrastructuur ten behoeve van de 
uitvoering van het personenvervoer volgens de railconcessie Den Haag. 
Als tegenprestatie voor het gebruiksrecht is HTM Personenvervoer N.V. 
een jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan HTM Railinfra B.V. Deze 
gebruiksvergoeding is gelijk aan de kosten die HTM Railinfra B.V. in dat 
jaar voor de railinfrastructuur maakt.
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2021

Bedrijfsopbrengsten

31. Netto-omzet 2021 2020

Overheidsbijdragen lijndienstvervoer 174.873.772 172.211.556
Personenvervoer 79.894.517 78.057.140
Boetes (exclusief deel ritprijs) 557.750 637.300
Fietsverhuur 57.047 -

255.383.086 250.905.996

De bedrijfsopbrengsten, bestaande uit netto-omzet, werk in uitvoering en overige opbrengsten, zijn ten opzichte van vorig jaar met 5,4% gestegen.

In de overheidsbijdragen is een bedrag van € 39,9 miljoen opgenomen uit hoofde van de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer 
(BVOV) (2020: € 36,2 miljoen). Hiervan heeft € 30,3 miljoen betrekking op de railconcessie (2020: € 28,9 miljoen) en € 7,2 miljoen op de busconcessie 
(2020: € 7,2 miljoen). Hiernaast is een bedrag van € 2,4 miljoen inbegrepen dat betrekking heeft op 2020.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd.

32. Werk in uitvoering

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

33. Overige opbrengsten 2021 2020

Werk voor derden 14.823.973 5.181.857
Mutatie geactiveerde eigen productie 2.849.752 6.705.341
A‐kaarten 117.221 97.517
Overige baten 3.048.456 203.711

20.839.402 12.188.426

De bedrijfsopbrengsten, bestaande uit netto-omzet, werk in uitvoering en overige opbrengsten, zijn ten opzichte van vorig jaar met 5,4% gestegen. 
De omzet is geheel in Nederland gerealiseerd.

Jaarrekening 2021 94
Inhoud

Voorwoord van de directie
Profiel
Vennootschapsstructuur
Financiële resultaten
•	 Resultaat
•	 Bedrijfsopbrengsten
•	 Bedrijfslasten
•	 Balans
•	 Financiering activa
•	 Eigen vermogen
•	 Bedrijfsresultaat en dotatie 

Kwaliteitsfonds
•	 Afwikkeling 

overheidsbijdragen
•	 Vooruitblik
•	 Gevolgen overheids-

maatregelen coronacrisis 
voor de continuïteit

Kengetallen
Missie, visie en strategische 
speerpunten in 2021
Bijzondere gebeurtenissen 
in 2021
Verslag van de directie
•	 Ontwikkelingen in de 

omgeving
•	 Ontwikkelingen op het 

gebied van governance en 
risicomanagement

•	 Veiligheid
•	 Duurzame ontwikkeling
•	 Innovatie
•	 IT
•	 Klanttevredenheid
•	 Reisinformatie
•	 Kaartsoorten en tarieven
•	 Uitvoering
•	 Voertuigen en infrastructuur
•	 Sociaal jaarverslag
Verslag Raad van 
Commissarissen
Jaarrekening 2021
Overige gegevens
•	 Controleverklaring



Bedrijfslasten

34. Kosten materialen en reserve onderdelen 2021 2020

Materiaalverbruik 9.983.308 10.000.147

35. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 2021 2020

Energieverbruik 10.595.134 9.250.921
Onderhoud en reparatie 32.088.526 33.457.670
Huur roerende en onroerende goederen 45.737.373 46.817.272
Kosten projecten 21.190.184 19.781.317
Overige externe kosten 3.015.579 3.324.994

112.626.796 112.632.174

36. Personeelskosten 2021 2020

Lonen en salarissen 96.869.019 95.750.544
Premie arbeidsongeschiktheidverzekering 7.943.949 7.391.762
Pensioenen en sociale lasten 23.628.613 22.364.593
Mutatie verloftegoeden 1.680.705 1.712.766
Overige personeelskosten 8.646.119 6.378.265

138.768.405 133.597.930
Kosten gehuurd personeel 12.358.584 13.116.508

151.126.989 146.714.438

De bezoldiging met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen van de (gewezen) bestuurders en commissarissen die het boekjaar ten 
laste van de vennootschap en haar dochter- en groepsmaatschappijen zijn gekomen bedragen € 612.495 (2020: € 513.530) respectievelijk € 110.500 
(2020: € 110.500).
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Bedrijfstak pensioenfonds
HTM Personenvervoer N.V. is voor de pensioenregelingen aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). 
De dekkingsgraad van het ABP per eind december 2021 was 110,2% (2020: 93,2%). HTM Personenvervoer N.V. heeft in het geval van een tekort 
bij het ABP geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan eventueel hogere toekomstige premies.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 
activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting 
op de balans opgenomen.

Personeelsleden (aantal FTE)
Bij de vennootschap waren in 2021 gemiddeld 1.839 FTE werkzaam, berekend op fulltimebasis (2020: 1.840)

37. Afschrijvingen op materiële vaste activa 2021 2020

Materiële vaste activa 7.516.339 6.759.443
Verkoopresultaat materiële vaste activa - -143.500

7.516.339 6.615.943

38. Overige bedrijfskosten 2021 2020

Belastingen, rechten en verzekeringen 2.313.057 2.240.747
Overige 9.453.509 10.951.368

11.766.566 13.192.115

De ‘overige’ overige bedrijfskosten bestaan grotendeels uit diverse overheadkosten.

39. Financiële baten en lasten 2021 2020

Rentebaten 3.254 4.752
Rentelasten -205.993 -200.622

-202.739 -195.870
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40. Vennootschapsbelasting
HTM	Personenvervoer	N.V.	vormt	samen	met	haar	groepsmaatschappijen	een	fiscale	eenheid	voor	de	vennootschapsbelasting.	De	gehele	last/
bate wordt door HTM Personenvervoer N.V. gedragen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

41. Resultaat deelnemingen 2021 2020

Aandeel resultaat HTM Commercial Actions B.V. 621.060 -748.579

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de HTM Personenvervoer N.V. en een natuurlijk persoon 
of	entiteit	die	verbonden	is	met	de	HTM	Personenvervoer	N.V.	Dit	betreffen	onder	meer	de	relaties	tussen	HTM	Personenvervoer	N.V.	en	haar	
deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van 
middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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Ondertekening van de jaarrekening

Den Haag, 13 april 2022

Directie voor akkoord Raad van Commissarissen voor akkoord

Ir. J.N.K. Bierman U. Groen

Mr. Drs. G.J. Boot Drs. P. de Krom

 Mr. S.D. Renzema

 Drs. S. Spek

 Drs. L.M.E. Boot
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Overige gegevens

Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
Opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag is houder van 
het bijzonder aandeel. De in artikel 42.3 van de statuten genoemde 
besluiten kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin ten minste 
de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is én 
mits de houder van het bijzonder aandeel voor deze besluiten stemt. Het 
besluit tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen en 
het besluit tot wijziging van de statuten zijn hier onderdeel van.

Regelingen inzake winstbestemming
In overeenstemming met de statutenwijziging d.d. 6 oktober 2016 
is bepaald dat de winst ter beschikking staat van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. De omvang van deze uitkering naar 
de te onderscheiden aandelen van de vennootschap wordt bepaald aan 
de hand van de statuten.

Uitkering van winst geschiedt na goedkeuring van de jaarrekening 
waaruit blijkt dat deze geoorloofd is. In artikel 34 van de statuten is 
opgenomen dat dividenduitkeringen slechts gedaan kunnen worden voor 
zover na die uitkering de solvabiliteit van de vennootschap ten minste 
veertig procent (40,0%) bedraagt. De aandeelhouders houden recht op 
de overeengekomen dividenduitkering over het boekjaar. De vordering 
van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een 
tijdsverloop van 5 jaren.

Jaarrekening 2021 99
Inhoud

Voorwoord van de directie
Profiel
Vennootschapsstructuur
Financiële resultaten
•	 Resultaat
•	 Bedrijfsopbrengsten
•	 Bedrijfslasten
•	 Balans
•	 Financiering activa
•	 Eigen vermogen
•	 Bedrijfsresultaat en dotatie 

Kwaliteitsfonds
•	 Afwikkeling 

overheidsbijdragen
•	 Vooruitblik
•	 Gevolgen overheids-

maatregelen coronacrisis 
voor de continuïteit

Kengetallen
Missie, visie en strategische 
speerpunten in 2021
Bijzondere gebeurtenissen 
in 2021
Verslag van de directie
•	 Ontwikkelingen in de 

omgeving
•	 Ontwikkelingen op het 

gebied van governance en 
risicomanagement

•	 Veiligheid
•	 Duurzame ontwikkeling
•	 Innovatie
•	 IT
•	 Klanttevredenheid
•	 Reisinformatie
•	 Kaartsoorten en tarieven
•	 Uitvoering
•	 Voertuigen en infrastructuur
•	 Sociaal jaarverslag
Verslag Raad van 
Commissarissen
Jaarrekening 2021
Overige gegevens
•	 Controleverklaring



Controleverklaring

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is hier in te zien.
Door op de knop te klikken opent de verklaring in een nieuw venster.
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Het jaarverslag van HTM verschijnt alleen 
in de vorm van deze interactieve PDF die 
makkelijk leesbaar is op beeldscherm of 
tablet. Spaar het milieu en maak geen prints 
van dit document als dat niet echt nodig is.

HTM Personenvervoer N.V.
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag

www.overhtm.nl
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RET N.V.

Jaarverslag 2021



Jaarverslag RET N.V.

Voorwoord 1

Voorwoord
Wat is er veel gebeurd in het afgelopen jaar. En heel eerlijk, het was een zwaar jaar. Natuurlijk zijn veel activiteiten direct of 
indirect gelinkt aan corona. Door deze pandemie hebben we immers onze focus moeten verschuiven van groei, uitbreiding 
en innovatie naar behoud, afschalen, terugwinnen van reizigers en besparen. Die 180 graden draai van een bedrijf dat 
bijna vanzelfsprekend kan rekenen op jaarlijkse groei naar een organisatie in een permanente crisismodus, heeft het 
uiterste gevraagd. Van onze reizigers, van al die hardwerkende RET’ers en van de directie.

Ons belangrijkste doel van afgelopen jaar was een meerjarenplan tot stand brengen waarin we het hoofd bieden aan de 
grote financiële opgave waar we voor staan als gevolg van de coronapandemie. Voor de reizigers zijn de vervoerskundige 
maatregelen en de vermindering van de inzet op sociale veiligheid het ingrijpendst. Bus-, tram- en metroritten kwamen te 
vervallen. Steeds met een zorgvuldige afweging op basis van de vraag, de beschikbare alternatieven en waar mogelijk 
lokaal maatwerk, maar dat neemt niet weg dat de maatregelen op verschillende plekken pijn doen. De besparing van 25% 
op sociale veiligheid betekende dat per 1 oktober minder conducteurs aanwezig zijn op de tram en dat we afscheid 
moeten nemen van de servicemedewerkers bij Metro. Deze maatregelen bleven niet onopgemerkt.

Minder zichtbaar maar ook ingrijpend zijn de maatregelen in de bedrijfsvoering. Er zijn al veel besparingen doorgevoerd en 
er wordt nog een efficiencyslag gemaakt. De RET bespreekt daarnaast met de vakbonden en OR hoe besparingen op de 
arbeidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden zonder dat dit medewerkers direct financieel raakt. De directie van de RET 
maakt zich er hard voor dat het bij deze bezuinigingen blijft. Want als stadsvervoerders behoren wij met 10.000 van de 
50.000 OV-medewerkers in Nederland en meer dan een derde van alle instappers al tot de efficiëntste OV-bedrijven. Met 
nog meer bezuinigen wordt de RET te veel uitgekleed en doen we onze reizigers tekort.

In de eerste twee weken van september had de RET te maken met uitval van metroritten. Op dat moment waren we juist 
goed op weg met ons verbeterprogramma om de beschikbaarheid van metro’s op te voeren. Maar leveringsproblemen, 
een krappe personele bezetting en onvoorziene tegenvallers met componenten gooiden roet in het eten. Daardoor 
hebben we ruim een maand met een versoberde dienstregeling Metro gereden. Een tegenslag die hard aan kwam, maar 
vervolgens wel met de hoogste prioriteit is opgepakt. In de afgelopen maanden hebben we gezien dat het aantal 
beschikbare metro's gestaag oploopt. We hebben er vertrouwen in dat we deze voortgang kunnen vasthouden. De 
beschikbaarheid van componenten blijft daarbij een aandachtspunt.

Ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt stelden veel bedrijven op de proef, bijvoorbeeld de horeca, de 
transportsector, de zorg en het onderwijs. Ook de RET werd geraakt door dit probleem. We merken dat het steeds lastiger 
wordt om vacatures ingevuld te krijgen. Daarom zijn we gestart met een nieuwe arbeidsmarktcampagne waarin we de 
RET-waarden trots, ontwikkeling, innovatie en maatschappelijk belang centraal stellen. Een moderne campagne, waarbij 
we ons ook richten op de jongere generaties die niet meer kiezen voor een leven lang werken bij één werkgever.

Juist nu wil ik alle RET-collega's die zich elke dag weer zich inzetten om de reizigers zo goed mogelijk te vervoeren een 
compliment geven. Als er geen beloning is in de vorm van goede cijfers, hoge klantwaardering of een mooie plus bij het 
salaris, is het soms lastig om elke dag weer je best te doen. Jullie hebben dat gedaan, voor de reizigers. We zijn er, doen 
ons best en zien nu dat het elke dag beter gaat! Heel veel dank hiervoor!

Ik kijk dan ook uit naar de maanden die voor ons liggen. Ik verwacht geen makkelijk jaar. Financieel zitten we nog steeds in 
zwaar weer. Maar er liggen ook mooie, goede, leuke mijlpalen in het verschiet, zoals de introductie van betalen met je 
bankpas, nieuwe mogelijkheden in onze reizigersapp en de opening van het metrostation aan het strand bij Hoek van 
Holland. Ook de toezegging van het kabinet om flink te investeren in openbaar vervoer is een opsteker. We blijven ons 
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inspannen voor een nieuwe metroverbinding tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Zuid. Daarmee kunnen we de 
toekomstige grotere vraag naar openbaar vervoer beantwoorden.

Met vertrouwen en tegelijkertijd het besef dat we hard moeten werken aan herstel en groei, zijn we 2022 begonnen. De 
ondernemingsraad hebben we hierbij hard nodig en ik spreek dan ook de verwachting uit dat we ook in 2022 goed zullen 
samen werken om de RET, waar we allemaal trots op zijn, te laten floreren. Ik dank ook de Raad van Commissarissen, de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Rijk en de gemeente Rotterdam voor de goede samenwerking in het afgelopen 
jaar.  Tot slot wil ik graag de reizigers bedanken voor wie wij werken.

Hierbij presenteer ik het jaarverslag 2021, een terugblik op een pittig jaar.

Maurice Unck

Algemeen directeur RET N.V.
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Directieverslag
De verwachting was dat 2021 een beter jaar zou worden. We behielden onze positieve blik op de toekomst. Maar het werd 
geen makkelijk jaar. We begonnen met een kleine 40% bezetting ten opzichte van 2019. Om de enorme verliezen het hoofd 
te bieden waren we gedwongen bezuinigingsplannen te maken. En corona bleef onder ons.

Corona
Evenals in 2020 anticipeerden we ook 
in 2021 op de landelijke maatregelen 
van de Rijksoverheid. De maatregelen 
om zo veel mogelijk thuis te werken en 
alleen indien noodzakelijk gebruik te 
maken van het OV, hadden veel impact 
op de RET. In januari werd een 
avondklok ingesteld. Het OV bleef 
overdag en ‘s avonds beschikbaar voor 
reizigers die een noodzakelijke reis 
moesten maken. Wel werd tijdens de 
avondklok de dienstregeling 
afgeschaald. De latere op- en 
afschaling waren noodzakelijk, met 
gevolgen voor de dienstregeling.

Het credo veilig reizen voor zowel reizigers als personeel bleef onveranderd. Informatie over de maatregelen maakten we 
kenbaar met stickers op alle stations, haltes en in de voertuigen.

Transitieplan
De MRDH heeft in maart het transitieprogramma OV vastgesteld. Het programma biedt - aanvullend op een 
beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk - het hoofd aan de enorme financiële opgave waar het openbaar vervoer door de 
coronacrisis voor staat. Het transitieplan bevat voor de RET maatregelen op het gebied van de dienstregeling, sociale 
veiligheid en de bedrijfsvoering. Ze zijn nodig om financieel gezond te blijven, maar raken desondanks medewerkers en 
reizigers.

De vervoerskundige maatregelen zijn een aanpassing van de dienstregeling die begin 2021 inging. Er komen ritten bij bus 
en tram te vervallen. Daarnaast wordt een besparing van 25 procent op sociale veiligheid uitgevoerd. Dat gebeurt door het 
werk van servicemedewerkers voortaan vooral te richten op ondergrondse metrostations en door mobiele teams in te 
zetten bij tramritten zonder conducteur. In de praktijk betekent dit minder externe inhuur van tramconducteurs en het 
omscholen van een deel van de servicemedewerkers.

De RET treft daarnaast maatregelen in de bedrijfsvoering. Hierin weegt het behoud van werkgelegenheid zwaar mee. Er 
zijn al veel besparingen doorgevoerd en er wordt nog een efficiencyslag gemaakt.

Andere vastgestelde maatregelen zijn marketingacties om reizigers terug te winnen, spreidingsmaatregelen en 
duurzaamheidsmaatregelen die geld opleveren. Daarnaast dragen gemeenten voortaan bij aan de meerkosten bij 
wegomleidingen en buitendienststellingen.
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De RET en de MRDH maken zich samen sterk dat het hierbij blijft. Binnen enkele jaren zijn we weer hard nodig om de groei 
van de regio in goede banen te leiden en overtreffen we de reizigersaantallen van voor corona. Daarom roepen we het 
kabinet op om in deze moeilijke periode het openbaar vervoer financieel langer te steunen, zodat we nu niet afbreken wat 
we straks weer nodig hebben.
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Organisatie en activiteiten
Missie

Onze missie is perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste kwaliteit voor de reiziger van nu én 
van de toekomst. We zijn dan ook ‘aardig onderweg’.

Ons doel is om binnen een uur van deur tot deur in de Randstad te reizen in samenwerking met onze partners. De RET 
realiseert dit als dé mobiliteitsregisseur in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en bestrijkt daarin haar hele 
concessiegebied. Zij verbindt daarbij als mobiliteitsregisseur alle mobiliteiten die onderdeel uitmaken van de deur-tot-
deur reis. We gaan voor comfortabel en zorgeloos reizen, een goede prijs en service met een glimlach. De klant is ons 
vertrek- en eindpunt. Omdat zowel de bus- als railconcessie aan ons zijn inbesteed, kunnen wij de efficiencyvoordelen die 
hieruit voortvloeien benutten. Onze regio verandert de komende decennia ingrijpend. Er komen meer dan 200.000 nieuwe 
woningen bij. Daarnaast verandert de mobiliteitsmarkt. Onze ambitie is om met hoogfrequent openbaar vervoer, nieuwe 
lightrailverbindingen en een volautomatisch metronetwerk onze capaciteit te vergroten en met innovatieve, veilige en 
duurzame mobiliteitsoplossingen uit te breiden naar omliggende gemeenten en de nu nog beperkt ontsloten gebieden. 
Dit vraagt om innovatieve financieringsoplossingen, met oog voor de beperkte financiële middelen, en een open blik. We 
koppelen vraagafhankelijk vervoer, deelvervoersconcepten en andere mobiliteitsdiensten aan elkaar. Onze ambitie is 
schone en CO2-neutrale mobiliteit in 2030.

We investeren in kundige en servicegerichte medewerkers, uitstekende infrastructuur, modern materieel, en meer en 
betere voorzieningen. ‘Aardig onderweg’ geeft aan dat we ons voortdurend blijven vernieuwen. Met een duidelijk doel 
voor ogen, waarbij we de lat steeds hoger leggen. Zo kunnen we het hoge niveau van service, kwaliteit, professionaliteit, 
(sociale) veiligheid en klanttevredenheid blijven bieden dat ons voor ogen staat. Als onderneming zijn we naast logistiek 
verbinder ook een sociale verbinder. Al bijna 150 jaar zijn we sterk verbonden met de Rotterdamse regio. Dat uit zich in 
een actieve samenwerking met andere organisaties in de regio en een positieve bijdrage aan milieu en maatschappij. Op 
een inspirerende en interactieve manier willen we van meerwaarde voor de samenleving zijn.

De toegevoegde waarde van de RET

Kernproduct van de RET is het aanbieden van openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Dit leidt op verschillende wijzen tot 
waarde voor stakeholders in de regio. Het waardecreatiemodel (zie onderstaande tabel) laat zien hoe we ‘bezittingen’ of 
‘kapitalen’ inzetten en waarde toevoegen om onze doelstellingen te bereiken. Ook geeft het inzicht in de impact (zowel 
positief als negatief) die onze bedrijfsactiviteiten hebben voor onze organisatie en de samenleving.

De manier waarop wij waarde toevoegen om de gewenste resultaten en de beoogde impact te realiseren, staat beschreven 
in ons bedrijfsplan. Daarin staat dat wij streven naar perfect georganiseerd openbaar vervoer met de hoogste kwaliteit 
voor de reiziger van nu en in de toekomst. In dit jaarverslag vertellen we of we de goede kant op gaan. We leggen 
verantwoording af aan onze belangrijkste stakeholders. Om ook in de toekomst - op de langere termijn - waardecreatie te 
realiseren en verder te verbeteren, werkt de RET voortdurend aan verbetering van het vervoeraanbod (onder andere extra 
vervoercapaciteit op het metronetwerk, nieuwe oeververbinding en HOV-lijnen), verbetering van de dienstverlening 
(gemakkelijker reizen met ‘ov-betalen’ als opvolger van de ov-chipkaart), en vermindering van de impact op het milieu 
(aanschaf elektrische bussen, verlagen stroomgebruik, circulariteit, energietransitie, klimaatadaptatie). 

De landen in de Verenigde Naties hebben 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling afgesproken (UN Sustainable 
Development Goals). Aan vijf van deze doelen kan de RET een relatief grote bijdrage leveren, namelijk Duurzame en 
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betaalbare energie (SDG7); Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG8); Innovatie en duurzame infrastructuur 
(SDG9); Veilige en duurzame steden (SDG11) en Klimaatverandering aanpakken (SDG13). In 2018 is besloten om MVO-
doelen die hierop zijn gebaseerd definitief op te nemen in het bedrijfsplan.

Ook de RET levert een bijdrage aan duurzame ontwikkeling en aan reductie van broeikasgassen. Voor de periode tot en 
met 2021 heeft de RET de volgende MVO-doelstellingen opgenomen in haar bedrijfsplan.

Deze werelddoelen hebben wij met input van onder andere MVO-Nederland vertaald naar de volgende RET-doelstellingen 
voor de komende jaren:

• Duurzaam vervoeren: klimaatneutraal vervoer in 2030.
RET gaat voor vervoer zonder schadelijke uitstoot in 2030.

• Duurzaam bouwen: energieneutraal en circulair bouwen in 2040.
Dit houdt in energieopwekkende RET-gebouwen van volledig herbruikbare bestandsdelen in 2040.

• Duurzaam werken: circulair, fair en transparant werken in 2030.
RET werkt zonder verspilling en op basis van eerlijke behandeling, meedoen in de samenleving en transparantie in 
2030.

• Duurzaam verbinden: sociaal betrokken en inclusieve werkgever in 2025.
Onze organisatie steunt sociaal verbindende initiatieven en stimuleert meedoen in de samenleving door werk.

• Klimaatneutraal Vervoer in 2030;
• Energieneutraal en circulair bouwen in 2040;
• Circulair, fair en transparant werken in 2030;
• Sociaal betroken en inclusief werkgever in 2025.
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Bus- en railconcessie

Nadat in 2020 de concessie Rail aan de RET is verlengd tot 2030 en de nieuwe concessie Bus (concessieperiode tot 2034) 
voor het eerste jaar volledig is gaan rijden, stond 2021 in het teken van borgen en beheersen.

Zo zijn alle processen, taken en verantwoordelijkheden beschreven en vastgelegd en zijn – met terugwerkende kracht – de 
subsidies 2017, 2018, 2019 én 2020 ingediend en vastgesteld. Tot slot zijn de voorbereidingen op de herijking van de bus- 
en railconcessie gestart. Deze vindt plaats in 2022 en heeft als doel om het door de coronapandemie verstoorde 
economisch evenwicht in de concessies te herstellen.

Gebied

Met onze bussen rijden we in Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis, Lansingerland, Capelle aan den 
IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Barendrecht.
Onze trams, de Citadis, rijden in Rotterdam, Barendrecht, 
Schiedam en Vlaardingen.
Onze metrolijnen verbinden Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Lansingerland, 
Pijnacker, Nootdorp, Leidschenveen, Leidschendam, 
Voorburg, Den Haag, Rhoon, Poortugaal, Spijkenisse en 
Capelle aan den IJssel.
De Fast Ferry, de snelle veerboot, voer tot eind 2021 tussen 
Hoek van Holland, de Maasvlakte en Pistoolhaven. De Fast 
Ferry is met ingang van 1 januari 2022 gestopt.
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De RET heeft negen vestigingen met kantoren, werkplaatsen, 
remises en garages en de Centrale Verkeersleiding. Het 
hoofdkantoor van de RET N.V. bevindt zich aan de Laan op Zuid 
en de hoofdvestiging RET Bus B.V. aan de Sluisjesdijk. De 
overige vestigingen zijn te vinden aan de Kleiweg, in Ridderkerk, 
Krimpen aan den IJssel, Kralingen, Beverwaard, Waalhaven en 
de Nautastraat.

Bedrijfsstructuur

Onderstaand een overzicht van de bedrijfsstructuur van de RET.
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Juridische structuur

De RET N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het structuurregime van toepassing is. De 
vennootschap wordt bestuurd door de directie, waarvan één directielid statutair directeur is. De Raad van Commissarissen 
(RvC) houdt toezicht. Een onderdeel van de RvC is de auditcommissie die de RvC bijstaat in zijn controlerende en 
toezichthoudende rol. Daarnaast is er een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld die de RvC onder andere 
ondersteunt bij het selecteren en het belonen van de directeur. De directie en de RvC zijn onafhankelijk van elkaar.

De gemeente Rotterdam en de MRDH zijn aandeelhouders van de RET N.V. Namens de gemeente is de aandeelhoudersrol 
van de RET N.V. vervuld door de heer A. van Gils, wethouder Financiën, Organisatie, Haven en grote projecten gemeente 
Rotterdam. Namens de Metropoolregio is de aandeelhoudersrol vervuld door de heer P. Varekamp, wethouder van 
gemeente Westland.
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Personalia directie

Maurice Unck (1974)

Algemeen/statutair directeur

Maurice Unck is sinds juni 2017 algemeen/statutair directeur (CEO) van de RET. Hij heeft een 
lange staat van dienst in de OV-sector. Zo was hij bij NS onder meer commercieel directeur in 
de regio Noordoost en directeur Bedrijfs- en Productontwikkeling. Daarna was hij directeur 
Onderhoud & Service bij NedTrain. Zijn laatste functie bij NS was lid van de Raad van Bestuur.

Afdelingen:
Naast de algehele leiding is Maurice Unck in 2020 verantwoordelijk voor de stafafdelingen Strategie & Ontwikkeling, 
Personeel & Organisatie, Directiesecretariaat en Communicatie.

Nevenfuncties:

Joop Bakker (1961)

Directeur Exploitatie

Joop Bakker werd in 2007 benoemd tot directeur Middelen. In september 2009 werd hij 
directeur Exploitatie. Sinds 2012 is hij ook directeur van RET Bus B.V. Voorafgaand aan de RET 
heeft hij leidinggevende functies gehad bij vervoerbedrijven Connexxion en NZH. 

Afdelingen:
Joop Bakker is in 2020 verantwoordelijk voor de afdelingen: Rail Tram, Bus, Rail Metro, Fast 

Ferry, Veiligheid, Bedrijfsbureau Exploitatie, CVL, Marketing, Verkoop en Services.

Nevenfunctie:

• Lid Raad van Commissarissen Trans Link Systems B.V.
• Lid Raad van Toezicht Albeda MBO 
• Lid Raad van Commissarissen Reisinformatiegroep 9292
• Lid Raad van Commissarissen Rotterdamse Mobiliteits Centrale B.V.
• Voorzitter van de strategische adviesraad Traffic and Transport van TNO.

• Lid Raad van Commissarissen van Transvision B.V. 
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Jet de Boer-Lasseur (1975)

Directeur Techniek 

Sinds 1 januari 2020 is Jet de Boer directeur Techniek. In 1996 is zij haar carrière gestart bij 
Tebodin. Tussen 2007 en 2009 werkte zij bij een management consultancybureau, gericht op 
verandertrajecten. In 2009 kwam zij bij BAM in dienst waar zij de laatste jaren werkte als 
directeur bij BAM Infra Rail.

Afdelingen:
Jet de Boer is verantwoordelijk voor de afdelingen: Assetmanagement, Supply Chain Management, Ingenieursbureau, 
Vlootservices en Infraservices.

Nevenfuncties:

Frank Hoevenaars (1966)

Financieel directeur van 1 oktober 2014 tot mei 2021

Frank Hoevenaars is met ingang van 1 oktober 2014 financieel directeur van de RET. Daarvoor 
was hij werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam en verantwoordelijk voor de financiën, 
planning en risicomanagement van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Voorafgaand 
daaraan vervulde hij diverse financiële managementfuncties bij AVR/van Gansewinkel en KPN 
en was hij openbaar accountant bij PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Afdelingen:
Frank Hoevenaars is in 2020 verantwoordelijk voor de afdelingen Concern Control, Concern Administratie, Business & 
Project Control, Strategische Programma’s & Projecten en ICT.

Nevenfunctie:

• Bestuurslid stichting RailAlert
• Bestuurslid Railforum

• Bestuurslid Vereniging van Stedelijke Vervoersbedrijven (VSV)
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Hugo Mans (1967)

Financieel directeur vanaf 21 juni 2021

Hugo Mans is sinds 21 juni 2021 financieel directeur van de RET. Voordat hij bij de RET aantrad, 
vervulde hij uiteenlopende rollen als CFO en directeur van programma’s, projecten en 
verandertrajecten. Dat deed hij onder meer bij NS, NedTrain en PwC.

Afdelingen:
Hugo Mans is verantwoordelijk voor de afdelingen Concern Control, Concern Administratie, 

Business & Project Control, Strategische Programma’s & Projecten en ICT.

Nevenfunctie:

Youp Hamburger (1981)

Manager Strategie & Ontwikkeling tot 1 juli 2021

Arthur Swaab (1975)

Manager Strategie & Ontwikkeling

Arthur Swaab is in mei 2019 in dienst getreden bij de RET als Concessiemanager en sinds juli 
2021 is hij lid van het directieteam, verantwoordelijk voor de Strategie en Ontwikkeling van de 
RET. Voordat hij bij de RET aantrad, was hij 11 jaar zelfstandig consultant en werkte hij aan 
opdrachten bij diverse bedrijven. Dat deed hij onder meer bij ING, Nationale Nederlanden, 
UWV en ook de RET. Binnen de afdeling strategie en ontwikkeling vallen de clusters 
Concessiemanagement, Netwerk en Assets, Strategische informatievoorziening, Strategische 
Markt- en Productontwikkeling en Innovatie.

Toos Dankers (1962)

Manager Personeel & Organisatie tot 1 maart 2021

• Lid van Raad van Toezicht HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
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Angelique Heijnen (1968)

Manager Personeel & Organisatie vanaf 15 juni 2021 

Angelique Heijnen is sinds juni 2021 Chief Human Resources Officer (CHRO) van de RET. 
Voordat zij bij de RET aantrad, vervulde zij uitlopende P&O management en directierollen 
binnen zowel de OV-sector, de consultancy als de maritieme sector. Ze is ze onder andere 
werkzaam geweest bij NS, Human Capital Group en Van Oord. Haar laatste functie was als 
zelfstandig veranderkundig adviseur.

Angelique Heijnen is verantwoordelijk voor de afdelingen P&O en Risk & Veiligheid.

Nevenfuncties:

• Eigenaar Everyone-inc (veranderkundig adviesbureau)
• Aangesloten bij Involve (change en communicatieprofessionals)
• Aangesloten bij Meditaties-voor-kinderen als schrijver
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Omgeving
Groei

Hoewel de coronacrisis de groei van de RET op korte en middellange termijn verstoort, is de prognose dat de 
reizigersaantallen van de RET op langere termijn blijven groeien.

De belangrijkste drijver van deze groei is bevolkingstoename. Al voor 2040 telt Nederland 19 miljoen inwoners, 1,5 miljoen 
meer dan nu. Vertaald naar de MRDH-regio komen er 240.000 woningen en 400.000 inwoners bij. Deze aanhoudende 
verstedelijking en verdichting zorgt voor toenemende druk op de ruimte en vergroot de noodzaak om te investeren in OV. 
Het OV is een schone, efficiënte manier om mensen van A naar B te brengen. Rijk en regio zetten samen met de RET in op 
groei van het stedelijke OV door te investeren in betere overstapmogelijkheden, nieuwe verbindingen en andere 
maatregelen die reizen met het OV aantrekkelijker maken.

2021 was een belangrijk jaar in het 
realiseren van de groeiambities van de 
RET en haar partners. Ten eerste 
verscheen in december het 
regeerakkoord. Daarin is vastgelegd dat 
het landelijke Mobiliteitsfonds met € 
7,5 miljard aan extra middelen wordt 
aangevuld voor de komende 10 jaar. 
Het bedrag is gereserveerd om de 
ontsluitende infrastructuur in 14 
stedelijke gebieden in Nederland te 
versterken. Ook gaat het beschikbare 
budget voor beheer en onderhoud 
structureel met € 1,25 miljard per jaar 
omhoog. De RET blijft zich met haar 
partners inzetten om een deel van deze 
middelen aan te wenden om de groeiopgave van onze regio in goede banen te leiden.

Ten tweede heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind 2021 haar proposities ingediend bij de 
beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds. Eén daarvan is de zogenaamde Schaalsprong Metropolitaan OV en 
Verstedelijking Zuidelijke Randstad. Het voorstel zet in op verbetering van de OV-infrastructuur in onze regio. Onderdeel 
van de voorgestelde maatregelen zijn onder andere een frequentieverhoging op de E-lijn, inframaatregelen op de C-lijn en 
verbeteringen op de spoorverbinding tussen Dordrecht en Leiden. In de eerste helft van 2022 wordt bekend of het 
gereserveerde bedrag van één miljard euro wordt toegekend.

Ten derde verscheen de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO), die de meest kansrijke varianten van de nieuwe 
Oeververbinding tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid in kaart brengt. De NKO is een tussenstap in het proces richting de 
definitieve vaststelling van de voorkeursvariant. In 2022 kiezen de gemeente Rotterdam, het ministerie van I&W, de 
provincie Zuid-Holland en de MRDH de best passende variant. De inzet van de RET is een metrotunnel, omdat de stad en 
de regio daarmee decennia aan verdere groei en verstedelijking aankunnen. Daarnaast draagt een tunnel goed bij aan de 
verdere sociaaleconomische integratie van De Noord- en Zuidoever.
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Alle drie de genoemde punten zijn belangrijke stappen in de richting van een toekomstbestendig OV-netwerk. Ze zijn 
mede mogelijk gemaakt door de goede samenwerking met de MRDH, gemeenten, provincie, Ministerie, VNO-NCW, collega-
vervoerders en de Mobiliteitsalliantie. Gezamenlijk blijven we ons ook in 2022 en de jaren daarna hardmaken voor 
investeringen op dit vlak.

Stakeholders

Door onze stakeholders regelmatig te betrekken bij zowel het bedrijf als het beleid, krijgen we inzicht in hun standpunten 
en wensen. Zo laten we hen meedenken over onze dienstverlening en bedrijfsvoering. We informeren stakeholders via 
communicatiemiddelen als social media en de websites, al naar gelang het onderwerp en de doelgroep.

In 2021 vond onder meer dialoog 
plaats met reizigers, medewerkers, OR, 
vakbonden, gemeente(n), de MRDH en 
Raad van Commissarissen.  Ook 
consulteerden en informeerden we 
ministeries, de provincie Zuid-Holland, 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 
politie, openbaar ministerie, 
omwonenden en scholen. Tot slot zijn 
ook media, brancheorganisaties, 
leveranciers, zakelijke partners, 
collega-bedrijven en 
belangenorganisaties als  Metrocov en 
Rover belangrijke stakeholders.
Met vrijwel al deze stakeholders 
hebben we voortdurend contact over 

verschillende onderwerpen en op verschillende niveaus in de organisatie. In 2021 betrokken we een deel van deze 
stakeholders ook bij een klankbordsessie over het bedrijfsplan voor de komende jaren.

De reiziger is onze belangrijkste stakeholder. 

De OV-Klantenbarometer van 2021 is uitgevoerd midden in de coronapandemie. Daardoor is deze anders dan in 
voorgaande jaren. De groep reizigers was in 2021 anders van samenstelling: minder forenzen door thuiswerken en minder 
studenten door online onderwijs. Bovendien zijn in 2021 ongeveer de helft minder vragenlijsten ingevuld in vergelijking 
met voorgaande jaren. Dit komt doordat er minder reizigers waren en doordat het veldwerk vanwege aangescherpte 
maatregelen eerder gestopt is.
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In 2020 is in het eerste kwartaal alleen een verkort 
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarom is 
een goed vergelijk met 2020 niet mogelijk en zetten 
wij de 2021 cijfers hieronder af ten opzichte van 2019. 
De metingen van 2021 zijn uitgevoerd in het najaar, in 
plaats van gespreid over het hele kalenderjaar. 
Hierdoor geldt voor alle cijfers dat ze minder goed 
geschikt zijn om een gewijzigde prestatie aan af te 
lezen.

De reiziger geeft de RET in 2021 overall een 7,9. Dit is 
hetzelfde cijfer als in 2019.

De metro scoort een 7,9 en is daarmee gelijk aan 
2019. Bij metro scoort vooral de prijs van de rit, het 
gemak van het kopen van een vervoerbewijs / laden 
saldo, en het gebruiksgemak van het betaalmiddel 
hoger. De inrichting van het voertuig en informatie bij 
vertragingen scoren lager. Daarnaast wordt er ook 
significant lager gescoord op sociale veiligheid, vooral 
op veiligheid tijdens de rit.

De tram scoort een 7,9 en is daarmee een tiende lager dan in 2019. De prijs van de rit en de overstaptijd worden positiever 
beoordeeld dan in 2019. De tram scoort voornamelijk lager op de punten in het voertuig: klantvriendelijkheid van het 
personeel, netheid, geluid, klimaat en inrichting van het voertuig en ook de reisinformatie in het voertuig. Verder scoort, 
net als bij metro, de veiligheid tijdens de rit en op de instaphalte lager.

Ook de bus scoort een 8,0. In 2019 was dit een 7,8. De nieuwe bussen zorgen voor een hogere score op het voertuig: 
netheid, geluid, klimaat, inrichting en reisinformatie in het voertuig scoren aanzienlijk beter dan in 2019. Verder wordt ook, 
net als bij metro en tram, de prijs van de rit positiever beoordeeld.

De ondernemingsraad (OR) is een belangrijke interne stakeholder. De OR heeft meegewerkt aan het zo veilig mogelijk 
werken in tijden van corona. Er werden bijvoorbeeld beslissingen genomen rondom het aanpassen van dienstregelingen, 
het opnemen van verlof en ander coronagerelateerd beleid. De OR was ook vertegenwoordigd in het crisisteam corona en 
werd geconsulteerd bij de totstandkoming van het nieuwe bedrijfsplan. Belangrijk was ook de adviserende rol van de OR 
bij de besluitvorming over de bezuinigingen die de RET als gevolg van de coronapandemie moest doorvoeren.

JongRET is ook een belangrijke interne stakeholder, die jonge RET'ers uitnodigt om naast hun werk verbintenis te zoeken 
met leeftijdsgenoten binnen de organisatie. Alle collega’s tot en met 35 jaar zijn automatisch lid van JongRET. De 
diversiteit binnen JongRET biedt meerwaarde en legt het fundament voor de RET van de toekomst.

De branchevereniging OV-NL vertegenwoordigt alle openbaarvervoerbedrijven van Nederland op het gebied van 
reisproducten, klantenservice, betaaloplossingen en innovaties. Ook is OV-NL namens de vervoerders belangenbehartiger 
bij politiek en bestuur inzake investeringen, fiscaliteit en regelgeving. In 2021 had OV-NL een belangrijke coördinerende rol 
in het beleid, de beschikbaarheidsvergoeding en de communicatie over corona, zowel tussen de OV-bedrijven als met het 
Rijk.
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Translink Systems is de drijvende kracht achter de OV-chipkaart en daarmee een belangrijke stakeholder voor de RET. In 
de TLS-+ coöperatie werken OV-bedrijven samen op het terrein van de OV-chipkaart. Het is de ambitie van de coöperatie 
om diverse betaalmiddelen voor het OV mogelijk te maken en om de totale kosten voor betalen in het OV te verlagen. In 
2021 zijn er belangrijke stappen gezet in het invoeren van nieuwe betaalvormen. In 2022 zal ook de RET overstappen op 
het nieuwe OV-betalen. Reizigers kunnen dan ook met (onder meer) hun bankpas en smartwatch betalen.
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Operationele terugblik
Exploitatie

De beperkende landelijke coronamaatregelen hadden een grote invloed op de exploitatie van de RET. De focus van de 
afdelingen Metro, Tram en Bus lag op veilig werken door collega’s en op veilig reizen door de reiziger. Als gevolg van de 
coronapandemie zijn maatregelen genomen. Bus-, tram- en metroritten vervielen en de inzetvermindering op sociale 
veiligheid waren voor onze reizigers het ingrijpendst.

Metro
Corona heeft het afgelopen jaar grote gevolgen gehad voor de beschikbaarheid van personeel. Ziekte, maatschappelijk 
verlof, vrij maken om te vaccineren waren een terugkerende zorg. De medewerkers kregen beschermingsmiddelen. Een 
aantal werd bespuugd door reizigers en deed daarvan aangifte en het spuugprotocol werd aangepast. De opleiding voor 
metrobestuurder werd aangepast en het kantoorpersoneel werkte vaak thuis, vergaderde in teams en er kwamen andere 
werkplekken. 

Het afgelopen jaar gingen alle 
opleidingen voor nieuwe medewerkers 
door, zij het met vertraging en online 
lessen. Door de krappe arbeidsmarkt 
bleek het lastig de klassen vol te 
krijgen. En het uitstroompercentage 
was hoger dan verwacht.

De problemen met de beschikbaarheid 
van voertuigen hadden een groot effect 
op de exploitatie en de medewerkers.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan 
de doortrekking van de Hoekse Lijn 
naar Hoek van Holland Strand, de 
frequentieverhoging van metrolijn E en 
het project Systeemsprong. Daarbij 
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worden de 21 overwegen tussen Capelsebrug en Binnenhof en Nesselanden vernieuwd. Deze nieuwe installaties vergroten 
de veiligheid van verkeersdeelnemers en onze reizigers, ze beperken storingen én verkorten de reistijd.

Vanwege de coronamaatregelen heeft de weekendmetro het afgelopen jaar niet gereden.

Tram

Bij Tram zijn in 2021 29 
formatieplaatsen afgebouwd in 
verband met de afschaling van het 
voorzieningenniveau Tram. Dit 
gebeurde door natuurlijk verloop. De 
aangepaste dienstregelingen zijn 
stapsgewijs over het jaar 2021 
ingevoerd. Nadat aanvankelijk de in 
2020 genomen maatregelen om de 
reizigers en medewerkers zoveel 
mogelijk te beschermen waren 
teruggedraaid, zijn deze na de laatste 
lockdown weer ingevoerd. Vanuit het 
transitieplan OV is de afbouw van de 
inzet conducteurs per 1 oktober 
ingevoerd.

Bus
Ook in 2021 lag de focus van de RET Bus op de uitvoering van de dienstregeling met de nieuwe busvloot en de belofte aan 
de reizigers om veilig, duurzaam en op tijd de bestemming te bereiken.

De RET vervangt, gefaseerd in vier tranches, vóór 2030 alle dieselbussen door zero-emissiebussen. 2021 stond in het teken 
van de voorbereiding van de aanschaf van de tweede tranche. Het gaat om een levering van 42 ZE-bussen met een grotere 
batterijgrootte (350kWh in plaats van 216 kWh), met de bijbehorende laadinfrastructuur. De afgesproken verbeterpunten 
uit de eerste serie ZE-bussen zijn nog niet geheel meegenomen in de nieuwe tweede levering. Daardoor loopt de nieuwe 
aanschaf vertraging op en rijdt de tweede tranche bussen nog niet, zoals gepland, per 10 januari 2022. In 2021 is ook 
gewerkt aan de voorbereidingen voor onder andere de nieuwe laadinfra op de vestiging Sluisjesdijk en Krimpen, zodat we 
in 2022 ook in deze gebieden met elektrische bussen rijden. 

Ondanks de kinderziektes verliep het rijden met de eerste tranche elektrische bussen grotendeels naar wens. Er waren 
weinig incidenten met de benodigde batterijcapaciteit voor het uitvoeren van de ritten. Wel ondervonden we in 2021 
technische problemen met de nieuwe hybride bussen. De RET heeft de leverancier verzocht om met constructieve 
oplossingen te komen.
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Vanwege besparingen, om de lagere 
reizigersinkomsten als gevolg van 
corona op te vangen, was de 
frequentieverlaging op sommige 
buslijnen merkbaar voor reizigers. De 
BOB-bussen zijn sinds de eerste 
lockdown (2020) gestopt, toen ook het 
uitgaansleven tot stilstand kwam. In 
2021 reden de BOB-bussen niet.

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen 
voor een nieuwe busvestiging. Er zijn 
plannen om een nieuwe busstalling 
Beverwaard (inclusief nieuwe 
werkplaats) te realiseren.

De overgang van twee bestaande 
locaties (Sluisjesdijk en Ridderkerk) naar een nieuwe locatie heeft voordelen. Herontwikkeling van Sluisjesdijk zou een 
forse kostenpost zijn en complexer dan een nieuwe locatie bouwen. De mogelijke nieuwe vestiging wordt een moderne, 
maar sobere plek, gebouwd naar eigen wensen en met alle benodigde faciliteiten. Een vestiging waar de RET  decennia 
mee vooruit kan en die gelegen is tussen de bedieningsgebieden van de huidige locaties.

Fast Ferry
Ook in 2021 waren de corona-effecten 
merkbaar in de dienstregeling van de 
Fast Ferry. 
Voor de zomer is een bieding gedaan 
voor de aanbesteding van de Fast Ferry 
voor drie jaar. Na de zomer besloot de 
opdrachtgever het vervoer over water 
te stoppen en over te stappen op 
vervoer over land via EBS. De Fast Ferry 
is per 31 december 2021 gestopt.
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Sociale veiligheid

In 2021 is het camerabeleid uitgebreid met de invoering van 
de dashcam in de voertuigen. Ook is het nu mogelijk dat de 
toezichthouders cameratoezicht (boa-OV) bij een calamiteit 
live mee kunnen kijken in de trams. En is een begin gemaakt 
dit ook voor de bussen te regelen. Dit wordt in 2022 
gerealiseerd.

Met de functionaris gegevensbescherming en de politie zijn 
afspraken gemaakt waardoor de politie kan mee- of 
terugkijken met de camera’s die in de metrostations en op de 
metroperrons hangen. Ook zijn afspraken gemaakt om 
gevorderd beeldmateriaal digitaal over te dragen. Dat draagt 
bij aanhet sneller afronden van een politieonderzoek.

In 2021 is gestart met het vervoer van arrestanten en een ID-
check door onze eigen boa’s. Ook is het afgelopen jaar het 
Regionaal Handhavingsarrangement opnieuw bekrachtigd in 
de Driehoek en werd het beleid ‘Publieke Taak’ 
aangescherpt. In het Lokaal Veiligheid Arrangement (LVA) 
Schiedam spraken de NS, de RET en de gemeente Schiedam 
af om samen te werken in en om de vier metrostations in 
Schiedam.

In 2021 begon ook een pilot met 
Bureau Halt. In deze pilot zijn 17 boa's–
OV aangesteld. Zij kregen een extra 
bevoegdheid om een verkort proces 
verbaal te maken voor een Halt-
verwijzing van jongeren tussen de 12 
en 18 jaar.

De pilot ‘boa-pas zonder naam’ kwam 
in samenwerking met het ministerie 
van Justitie en Veiligheid tot stand. 
Deze pilot is afgerond. Mogelijk wordt 
de ‘boa-pas zonder naam’ landelijk 
voor alle boa’s geïmplementeerd.

In het verlengde hiervan is de pilot 
‘digitale boa-pas’ afgerond. Deze pas 

wordt op een telefoon geïnstalleerd. Deze pilot wordt verder door het ministerie van Justitie en Veiligheid voortgezet.

Incidenten en zwartrijders
Ook 2021 werd sterk beïnvloed door corona en de maatregelen in het openbaar vervoer. Er werden vele duizenden 
overtredingen van de mondkapjesplicht geregistreerd en ook duizenden meldingen van betalingsproblemen in met name 
de tram. Het aantal ernstige incidenten daalde in 2021 ten opzichte van 2020. Met name bedreigingen en niet-fysieke 
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agressie tegen medewerkers namen af. Wel werden in 2021 aanzienlijk meer incidenten geregistreerd met betrekking tot 
fysiek geweld tegen medewerkers. Het aantal ernstige incidenten tegen reizigers nam in 2021 af ten opzichte van 2020, 
vooral omdat er bij Bus minder incidenten plaatsvonden. Bovendien werden aanzienlijk meer OV-verboden uitgereikt door 
de uitbreiding van OV-verboden voor alle modaliteiten en door de uitbreiding van het OV-verbod naar wapenbezit.

 
A-

incidenten 
2021

A-
incidenten 

2020

A-
incidenten 

2019

B-
incidenten 

2021

B-
incidenten 

2020

B-
incidenten 

2019

C-
incidenten 

2021

C-
incidenten 

2020
incidenten 

Bus 35 71 72 219 401 213 340 786

Tram 93 99 68 252 226 241 115.955 90.718 13.715

Metro 187 191 159 2.491 3.488 5.043 80.882 49.741 47.752

Totaal 315 361 299 2.962 4.115 5.497 197.177 141.245 61.698

A-incidenten zijn strafrechtelijk vervolgbare incidenten.
B-incidenten zijn incidenten die vallen onder de overtredingen van de Wet personenvervoer artikel 70 tot en met artikel 73.
C-incidenten zijn overtredingen van de RET-huisregels.

Marketing

De RET heeft een maatschappelijke rol in de regio Rotterdam: het voor iedereen aanbieden van openbaar vervoer. Wij 
richten ons in onze marktbewerking op kansrijke doelgroepen zoals de keuzereiziger (incidentele reiziger) die een 
positieve houding ten aanzien van het openbaar vervoer heeft en zijn vrije tijd op een leuke manier wil invullen en de 



Jaarverslag RET N.V.

Operationele terugblik 24

frequente reiziger (forens of scholier). 2021 stond vooral in het teken van het terugwinnen van het vertrouwen om (weer) 
zorgeloos en comfortabel met het openbaar vervoer te reizen.

Het coronatijdperk ligt voorlopig nog niet achter ons en het is onduidelijk wanneer dit wel zo is. Bovendien zorgt het 
verplicht dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar in het openbaar vervoer bij veel mensen voor een drempel om met het 
OV te reizen. We zien dat er meer van andere vormen van vervoer gebruik gemaakt wordt, zoals de (elektrische) fiets en de 
auto. Maar er is ook een andere manier van werken ontstaan. Bedrijven handhaven het thuiswerken, hetzij voor de korte 
termijn hetzij voor de langere termijn, om beter in te spelen op de ‘work-life balance’ van medewerkers.

Het toenemende autogebruik zorgt sinds de versoepeling van de coronamaatregelen echter voor meer drukte in de stad 
en in de regio. Dat biedt een kans om in de komende jaren inwoners en bezoekers weer te verleiden (meer) te reizen met 
het openbaar vervoer, mits dat veilig en verantwoord is. We zien dat hygiëne en drukte in de voertuigen daarbij een 
belangrijke rol spelen. Inzicht in het kunnen plannen van je reis op het moment dat het rustiger is in de voertuigen, wordt 
daarmee steeds belangrijker. Het is van belang om inwoners en bezoekers van de stad en regio te inspireren er weer op uit 
te gaan en daarvoor met het OV te reizen. De voordelen van het reizen met het OV worden benadrukt. Hiertoe zijn diverse 
acties en campagnes ingezet.

Zo hebben we van 1 juli tot en met 4 augustus en van 
24 augustus tot en met 13 september een RET-
imagocampagne uitgerold. De campagne richtte zich 
op het terugwinnen van het vertrouwen van reizigers, 
door op positieve wijze te benadrukken dat de RET 
en haar medewerkers weer voor hen klaarstaan. De 
campagne benadrukte dat veilig reizen een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De RET heeft 
als vervoerder maatregelen genomen, maar van 
reizigers verwachten we ook dat ze een mondkapje 
dragen, dat ze zoveel mogelijk afstand houden en 
drukke tijden in het OV mijden. Om de drukke tijden 
in het OV te ontlasten, zijn we ook een samenwerking 
gestart met deelmobiliteitaanbieders en 
communiceren we op relevante plekken dat de 
reiziger ook een deelfiets of deelscooter kan nemen 
of met de watertaxi de reis verder kan vervolgen.

Daarnaast hebben we samen met alle 
openbaarvervoerbedrijven van Nederland de in 2020 
ontwikkelde OV-campagne in 2021 voortgezet en 
regionaal versterkt met de vervoerders in het 
Marketingplatform, met als doel te groeien in 
aantallen reizigers tot het niveau van voor de 
coronacrisis.
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Netwerkontwikkelingen

In 2021 werd het OV-gebruik nog sterk 
bepaald door de coronacrisis en lag het 
aantal reizigers (opnieuw) onder het 
niveau van 2019. De dienstregeling is 
aangepast op dit lagere aantal 
reizigers. Tegelijkertijd is de in 2020 
ingezette samenwerking met 
deelmobiliteitsaanbieders voortgezet 
en uitgebreid. Naast de oorspronkelijke 
partners Check, Donkey Republic, felyx 
en GOsharing doen nu ook Lime, 
BAQME, Greenwheels, MyWheels, Sixt 
Share en Watertaxi mee. Hiermee 
bieden we naast deelfietsen en 
deelscooters ook deelauto’s en vervoer 

over water aan, als aansluiting op ons netwerk, en het aantal haltes en metrostations waar deelmobiliteit wordt 
aangeboden is uitgebreid. 

Ook zijn in 2021 belangrijke stappen gezet voor verbetering van het netwerk en de dienstverlening van de toekomst:

In 2021 zijn belangrijke stappen gezet voor verbetering van het netwerk en de dienstverlening van de toekomst. Na een 
Europese aanbesteding is de opdracht voor het bouwen van een MaaS-platform gegund aan Siemens Mobility. Het 
platform is een initiatief van de stadsvervoerders RET en HTM en de NS. Het platform maakt het voor reizigers mogelijk om 
een reis met meerdere vervoermiddelen te plannen, te boeken en te betalen. De bouw van het platform vond grotendeels 
in 2021 plaats, de uitrol wordt in 2022 verwacht.

Er worden voorbereidingen getroffen voor invoering van drie nieuwe vormen van OV-betalen: via de contactloze 
betaalkaart, een slimmere en veiliger opvolger van de OV-chipkaart en een verbeterde interoperabele barcode. De RET 
werkt hiervoor samen in het landelijke programma OV-pay met andere vervoerders, overheden en Translink. In 2021 is 
overeenstemming bereikt met de MRDH over een substantieel deel van de financiering. Hierdoor konden de noodzakelijke 
technische en infrastructurele voorbereidingen worden gestart, zoals het verbeteren van de netwerkinfrastructuur op de 
stations en de vervanging van de backoffice systemen. Het streven is om in 2022 reizen op saldo op de betaalkaart te 
introduceren als eerste van de nieuwe betaalvormen.

De Bestuurscommissie Vervoerautoriteit (BCVA) van de MRDH heeft het projectbesluit genomen voor de 
frequentieverhoging van de metro op de middellange termijn (tot ongeveer 2035) op de lijnen E en C. De BCVA heeft 
gevraagd om hiervoor een realisatiebesluit uit te werken. Dit bestaat uit een maatregelenpakket voor de aanschaf van 35 
extra metrovoertuigen en het versterken van infrastructuur ten behoeve van de frequentieverhoging. Een definitief besluit 
vindt begin 2023 plaats in de BCVA.

• Integratie met de RET realtime app; locatie en beschikbaarheid deelvoertuigen zichtbaar;
• Pilot Hoek van Holland Haven met strand deelfietsconcept;
• Gezamenlijke marketingcampagne om bewustwording van reizigers van de aansluiting deelmobiliteit en OV te 

vergroten.
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Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Ridderkerk en de MRDH over de introductie van 
‘Hoogwaardig OV’ tussen Rotterdam Zuidplein en Drievliet. De gemeente zorgt dat de busroute sneller wordt en legt 
nieuwe haltes aan. Na realisatie daarvan gaat de RET de huidige lijn 146 uitvoeren als R-net- lijn. 

De RET studeert samen met de gemeente Rotterdam en de MRDH op de uitvoering van de eerste fase van het project 
‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer Maastunnel’ (HOV Maastunnel). Versnellingsmaatregelen en aanleg van haltes moeten 
vanaf 2024 een snelle busverbinding tussen Zuidplein, Dijkzigt en Rotterdam Centraal mogelijk maken.

In het kader van het project ‘OV+’ heeft de MRDH subsidie toegekend voor het uitvoeren van versnellingsmaatregelen op 
de routes van tramlijn 25 en buslijn 70. 

In samenwerking met de gemeente Nissewaard en de MRDH wordt het knooppunt Spijkenisse Centrum, met busstation en 
metrostation, opgeknapt zodat de kwaliteit voor de reiziger beter wordt. De RET renoveert met subsidie van de MRDH de 
stationshal. De MRDH heeft hier in 2021 een projectbesluit over genomen en in de eerste helft van 2022 de subsidie 
hiervoor aan de RET verstrekt.

Op 17 december is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een voorstel aangeboden aan de Nationale 
GroeiFonds commissie. Beoogd wordt € 1 miljard te verkrijgen voor investeringen voor het openbaar vervoer in de 
Zuidvleugel. De deelnemende partners (I&W, de MRDH en de provincie Zuid-Holland) zorgen met cofinanciering voor 
eveneens € 1 miljard. De belangrijkste verbeteringen voor het vervoergebied van de RET zijn: meer capaciteit voor hogere 
frequenties op de E-lijn en de C-lijn, verbeteringen op enkele OV-knopen en nieuwe stations Stadionpark, Van Nelle en 
Kethel.

Techniek

Per 13 september is de dienstregeling van de metro aangepast als gevolg van onderhouds- en reparatieachterstanden. Met 
minder voertuigen hebben we, in het belang van de reiziger, een zo betrouwbaar mogelijk aanbod van ritten aangeboden. 
De onderhouds- en reparatieachterstand is ontstaan door een combinatie van factoren. We zaten al krap. Vervolgens was 
de coronacrisis de druppel: daardoor 
kregen we te maken met vertraging in 
leveringen van onderdelen en een 
hoger ziekteverzuim van onze technici. 
Ook konden we geen gebruik meer 
maken van extra inzet uit het 
buitenland. Hierdoor leverden we niet 
de metro-inzet die we hadden beloofd. 
De aanpassing van de dienstregeling 
hield in dat de A-lijn niet reed. De keuze 
om de dienstregeling aan te passen was 
lastig. We konden vasthouden aan de 
dienstregeling waarbij we al zeker 
wisten dat er ritten uit zouden vallen, of 
we konden een aangepaste, stabiele 
dienstregeling maken waarbij we 
minder voertuigen inzetten. We hebben voor dit laatste gekozen. De MRDH heeft deze aanpassing van onze dienstregeling 
niet goedgekeurd. Daarom kregen we een malus en boete van € 0,8 miljoen, waarvan € 0,2 miljoen voorwaardelijk. De 
voorwaardelijke boete daalt wanneer wij op vier momenten tussen 23 oktober 2021 en 1 september 2022 rijden met het 
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afgesproken aantal metrovoertuigen. De MRDH steekt de inkomsten uit onze boete in hun budget voor OV-Exploitatie. Zo 
komt het ten goede aan het openbaar vervoer en de reiziger.

Vanzelfsprekend wordt heel hard gewerkt om de achterstand in te halen, zodat we weer voldoende metro’s kunnen 
inzetten. Daarvoor hebben we een verbeterprogramma opgesteld. Het verbeterprogramma heeft al veel resultaten 
behaald, onder meer op het gebied van veiligheid, correctief onderhoud en opleidingen. In samenwerking met de MRDH is 
een extern onderzoek uitgevoerd naar het verbeterprogramma en zijn op basis van de aanbevelingen additionele 
werkstromen en maatregelen geïdentificeerd. Veel van de aandacht en energie zal ook in 2022 uitgaan naar de afdeling 
Vlootservices Metro en de ketenpartners. We weten dat we een lange adem nodig hebben en we hebben er vertrouwen in 
dat onze aanpak ertoe leidt dat we zo snel mogelijk voldoende metro’s tot onze beschikking hebben.

Behoudens de metro-beschikbaarheid presteerde de operationele railassets KPI’s goed in 2021, dit terwijl het risicoprofiel 
is toegenomen als gevolg van personeelstekorten en verlengde levertijden van materialen. Ook deze ontwikkelingen 
krijgen veel aandacht in 2022.

De afgelopen jaren waren in verband 
met de vernieuwingswerkzaamheden 
aan metro- en traminfrastructuur veel 
buitendienststellingen geweest. Voor 
2022 zijn minder buitendienststellingen 
gepland en dit neemt in 2023 verder af. 
De impact van de 
buitendienststellingen wordt wel 
groter, zoals de ontwikkelingen op 
Zuid.

In 2021 is veel voorbereidend werk 
verricht voor Metro aan Zee. In 2022 
rijdt de metro door naar Hoek van 
Holland strand. Ook de instroom van 
de tweede tranche ZE-bussen die in het 

eerste kwartaal van 2022 wordt verwacht, kostte veel voorbereidingstijd. Deze programma's vragen in 2022 veel aandacht 
van alle betrokkenen.

Twee belangrijke toekomstontwikkelingen voor de RET zijn de initiatieven 'Assets voor de Toekomst' en 'Voorspelbaarheid 
Onderhoud'. Bij assets voor de toekomst bereiden we ons voor op de toekomstige vraag naar meer assets, in het bijzonder 
de verwachte knelpunten in de metrocapaciteit. Vanuit dit initiatief onderhouden we contacten met de MRDH en de 
gemeente Rotterdam om de benodigde mobiliteitsgroei mogelijk te maken. Na verkennende studies en de eerste stappen 
in besluitvorming, wordt in 2022 gewerkt aan programma's van eisen en investeringsvoorstellen.

Voorspelbaarheid Onderhoud gaat over het creëren van een organisatie die datagedreven beheer & onderhoud uitvoert en 
verbetert. Nadat in 2020 het fundament onder het programma is verstevigd, werden in 2021 meerdere experimenten 
uitgevoerd. Veel enthousiaste collega's nemen deel aan deze experimenten. In 2022 breiden we dit initiatief uit.
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Verstoringen

In 2021 is het aantal verstoringen sterk gedaald ten opzichte 
van 2020. Door corona is er in 2021 structureel minder 
gereden, wat een positief effect heeft gehad op de prestaties 
van onze vloot. Met name tram en bus hebben hier in 2021 
van geprofiteerd. Bus heeft sinds 2020 een vernieuwde vloot. 
In 2020 had deze vloot nog last van een aantal kinderziektes 
wat leidde tot extra, technische, verstoringen. In 2021 was dit 
beter onder controle en zagen we een verdere daling van het 
aantal verstoringen. Metro heeft daarentegen een moeilijk 
jaar achter de rug, waarbij problemen in het onderhoud juist 
zorgden voor extra verstoringen. 

 

Aantal 
verstoringen

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Metro 960 834 1.002 916 1.082 1.277 1.073 1.026 1.135

Tram 1.238 1.663 1.605 1.247 1.093 1.109 1.078 1.111 1.443

Bus 1.612 2.024 3.589 2.691 1.981 1.457 1.472 1.467 1.823

Totaal 3.810 4.521 6.196 4.854 4.156 3.843 3.623 3.604 4.401

Fast Ferry 10 10 8 8 7 9 11 5 46

Eindtotaal 3.820 4.531 6.204 4.862 4.163 3.852 3.634 3.609 4.447

 



Jaarverslag RET N.V.

Veilig werken 29

Veilig werken
In 2021 werd invulling gegeven aan de conclusies uit het onderzoeksrapport over het incident Akkers van 2 november 
2020. Dit onderzoek, in opdracht van de MRDH, werd verricht in samenwerking met onderzoekers van ProRail en begeleid 
door een begeleidingscommissie bestaande uit medewerkers van de MRDH, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en 
de RET. De ILT had hierbij een toetsende rol in opdracht van de MRDH. Het onderzoeksrapport werd op 9 juli 2021 
gepresenteerd en gepubliceerd.

Naar aanleiding van dit rapport werden een stuurgroep en werkgroep ingericht om de leer- en verbeterpunten vanuit het 
onderzoeksrapport op een adequate wijze invulling te geven. Hoofdpunten hieruit zijn vooral de borging van processen, 
leren en een verbeterde samenwerking tussen de afdelingen Techniek en Leren en Ontwikkelen (L&O). Ook de 
risicoanalyse en de mitigerende maatregelen zijn in dit plan meegenomen.

De ambitie om ook in 2021 het 
programma voor veiligheidscultuur 
verder aandacht te geven is ondanks 
de beperking van corona toch 
geslaagd. Een audit wees uit dat we 
erin zijn geslaagd om het 
veiligheidsbesef en bewustzijn binnen 
de RET verder te verhogen. Uit deze 
audit bleek ook dat we op veel punten 
het niveau drie op de 
Veiligheidscultuurladder nagenoeg 
hebben bereikt. Een goede prestatie op 
een relatief korte termijn.

Daarnaast werd een belangrijke stap 
gezet om het zogenaamde 

‘Veiligheidsdashboard’ te introduceren. Dit geeft meer overzicht in werkplekinspecties, risico-inventarisatie en evaluaties, 
gevaarmeldingen en incidenten.  In 2022 kunnen we echt gaan werken met dit Veiligheidsdashboard.

Cijfers
Er werden in 2021 naast de uitwerking van rapport De Akkers nog 20 incidentonderzoeken verricht, waarvan 11 bij Metro, 5 
bij Tram en 1 bij Bus.

Aanrijdingen met weggebruikers, auto, fiets, voetgangers, waarvan 35 ongevallen met letsel, 22 bij bus, 12 bij tram en 1 bij 
metro

 2021 2020

Bus 329 408

Tram 123 124

Metro 1 0

Sneltram 0 1
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 2021 2020

Totaal 453 533

Ongevallen reizigers

 2021
met 

letsel

Bus 51 27

Tram 57 40

Metro 7 5

Haltes, 
stations

5 1

Totaal 120 73

Ontsporingen

 2021 2020

Tram 
exploitatie

12 4

Tram remise 3 4

Metro 
exploitatie

0 0

Metro 
emplacement

0 0

Arbeidsongevallen met letsel medewerkers RET

 2021 2020

Vallen, 
glijden, 
struikelen

15 15

Snijden, 
steken, 
stoten, 
klemmen

4 4

Agressie, 
spugen, 
bedreigen

78 55

Overig 20 17



Jaarverslag RET N.V.

Veilig werken 31

 2021 2020

Totaal
117 (34 

met 
verzuim)

91

BNO/BHV

 2021 2020

Incidenten 
crisismanager 
geïnformeerd

160 169

Oefeningen 
bedrijfsnoodorganisatie

5 3

Meldingen incident BHV 3 5

Oefeningen BHV 5 8

Locatie inspectie BHV 24 24

Bovenstaande gegevens worden overigens elk kwartaal aangeleverd en waar nodig besproken, zoals in de 
incidentencommissie en safetyboard.

Integriteit
22 personen hebben onze vertrouwenspersonen benaderd. We hebben vier Integriteitsonderzoeken lopen. Integriteit 
heeft via communicatie meer aandacht gekregen. Zo werden dilemma’s op intranet geplaatst, waarop men kon reageren.

Cyber security en data privacy
Binnen en buiten de afdeling ICT zijn stappen gezet op het gebied van Cyber Security. Cyber Security is een 
organisatiebreed relevant onderwerp. Via bewustwordingscampagnes werd stilgestaan bij digitale incidenten uit de 
media en binnen de RET. Op de verschillende afdelingen wordt steeds meer structureel security-by-design toegepast, 
zowel bij grote projecten als bij kleinere wijzigingen. Om deze ontwikkelingen te continueren is gewerkt aan een 
meerjarenplan om het volwassenheidsniveau van Cyber Security bij de RET te verhogen.



Jaarverslag RET N.V.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 32

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
De RET werkt aan een duurzame organisatie, omdat:

Uitstoot
De absolute CO2-uitstoot bedroeg in 2021 circa 21,3 miljoen kg (2020: 22,2 miljoen kg).  In 2021 is een nieuw contract voor 
de lease van bedrijfswagens ingegaan. Door inzet op grotere schaal van hybride en elektrische voertuigen is sprake van 
aanzienlijke verduurzaming in de leasecontracten.

CO2-uitstoot in kg per 
modaliteit

2021 2020 2019

Bus 12.820.346 13.861.309 20.304.768

Tram 1.846.665 1.799.017 15.610.519

Metro 6.181.997 6.130.779 49.654.007

Totaal (incl. Ferry) 21.353.268 22.215.440 86.145.448

 

Energieconsumptie in 
kWh

2021 2020 2019

Bus 41.686.209 44.747.173 61.972.288

Tram 24.622.201 23.986.891 24.053.188

Metro 82.426.626 81.743.718 76.508.486

Totaal (incl. Ferry) 150.273.144 151.772.896 164.292.446

Een verklaring van het verschil in energieconsumptie bij Metro in 2021 ten opzichte van 2020 is de stijging van de 
voertuigkilometers. In 2021 is vaker met twee- of driewagentreinen gereden, terwijl inzet van ‘enkeltjes’ een 
coronamaatregel was in 2020.

• het aansluit op beloftes aan reizigers, opdrachtgever en medewerkers;
• het relevant is voor de maatschappij, economie, klimaat en milieu;
• het aansluit op beloftes van collega-bedrijven, bijvoorbeeld met de CO2-prestatieladder;
• Een duurzame organisatie lonend moet zijn, door kosten te verlagen, (reizigers)opbrengsten te verhogen en/of bij 

te dragen aan het imago.
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De toename van het energiegebruik bij Tram valt te verklaren 
door werkzaamheden aan het tramnetwerk in 2020, waardoor 
dat jaar minder kilometers gereden werden.

Het dieselgebruik bij Bus nam af, het gebruik aan elektra nam 
toe. Dit komt doordat de oudere generatie dieselbussen 
minder werden ingezet. In plaats daarvan zijn hybride en 
elektrische voertuigen vaker ingezet.

Circulariteit
Om circulariteit te vergroten is onderzocht op welke manier 
onderdelen van de tram herbruikbaar te maken zijn. Ook bij 
het vernieuwen van contracten voor het bedrijfsuniform en de 
werkkleding is circulariteit en het gebruik van duurzame 
stoffen een aandachtspunt. 

Energiebesparing
Om 
te 

kunnen voldoen aan Europese richtlijnen op het gebied van energiegebruik (de EED) heeft de RET op alle vestigingen een 
onderzoek laten doen naar energiegebruik en besparingsmogelijkheden. Op basis hiervan werd een overzicht 
samengesteld met energiebesparende maatregelen, die binnen afzienbare tijd lonend zijn. Deze maatregelen worden 
verder uitgewerkt. Een onderzoek in het kader van de EED wordt elke vijf jaar herhaald en levert nieuwe 
besparingsmaatregelen op.

Om railgebonden assets te verduurzamen, hebben de MRDH, HTM en de RET een convenant afgesloten. Hierin is een 
aantal concepten omschreven die een besparing en/of verduurzaming van het energiegebruik opleveren. Eén van de 
maatregelen is het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen. Op de RET-vestigingen en een aantal 
metrostations zijn panelen geplaatst. Helaas bleek bij de uitwerking een flink deel van de overige daken ongeschikt en is 
besloten de daken verder niet te voorzien van zonnepanelen. In plaats daarvan werkt de RET met de gemeente Rotterdam 
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aan een onderzoek om alternatieve locaties voor zonnepanelen te vinden. Voor het onderdeel terugwinnen remenergie uit 
het convenant is aanvullend en internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar het potentieel aan energiebesparing, 
de benodigde investering en het rendement van de maatregel. De samenwerking in een gezamenlijke werkgroep ‘smart 
grid’ leidde tot een concretisering van een voorstel om met (rem)energie van de metro laadpalen voor circa 1.000 
elektrische auto’s te voorzien van stroom. 

Bewustzijn
Aan het opleidingsprogramma voor nieuwe leidinggevenden is de module ‘Duurzaamheid in Innovatie’ toegevoegd. 
Daarmee worden deze medewerkers bijgepraat op het gebied van onder andere energiebesparing, reductie van CO2-
uitstoot en circulaire inkoop van producten.
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Medewerkers
Duurzame inzetbaarheid personeel
Het belangrijkste kapitaal van de RET zijn haar medewerkers. Zonder de medewerkers rijdt er niets en het afgelopen 
coronajaar is weer gebleken hoe belangrijk dit is.

Uit het MTO blijkt dat 2021 een zware wissel heeft getrokken op medewerkers. Investeren in leiderschap, een veilige 
werkomgeving en gezonde roosters met meer regelvrijheid zijn belangrijke factoren.

Het afgelopen jaar is ingezet op 
preventie van verzuim en 
bewustwording van een gezonde 
levensstijl. Bijvoorbeeld door de 
borging van het RET-rookvrij beleid, 
het laagdrempelig samen kunnen 
blijven sporten met de Start-to-Run, en 
de aandacht voor de gezonde 
werkhouding (ook) thuis. De inzet van 
vitaliteitscoaching is uitgebreid en 
werpt vruchten af. Bijna veertig 
medewerkers hebben een tienweeks 
traject gedaan, gericht op het bereiken van persoonlijke leefstijldoelen met goede resultaten. Bij Tram is de instructie met 
betrekking tot een goede werkhouding en de borging ervan in de opleiding hernieuwd en dit wordt volgend jaar verder 
geïmplementeerd in de andere modaliteiten.  

Verzuim, corona en verhogen inzetbaarheid
Het tweede coronajaar voelde zwaarder dan 2020 en 
dat was zichtbaar in een hoger verzuim en een 
verslechterde inzetbaarheid van onze medewerkers. 
Corona leidde niet alleen rechtstreeks tot uitval van 
collega’s, maar ook tot thuisquarantaine en wederom 
veel uitgestelde medische behandelingen bij onze 
ouder wordende medewerkers. Dit leidde regelmatig 
tot uitval en langer verzuim. We sloten het jaar af met 
een cumulatief verzuim van 11,1% (inclusief herstel in 
ander werk 10,1%)

Met succes werd weer een groot aantal medewerkers 
gekeurd voor de Wet lokaal spoor.

Met TNO is een onderzoek gedaan naar de ervaringen met voorwaarts roulerende roosters en op grond daarvan is de vrije 
keuzemogelijkheid van de medewerkers hierin vergroot. Helaas is nog geen pilot gestart met roosters op maat.
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In de verzuimaanpak spelen de 
afdelingsplannen ‘verhogen 
inzetbaarheid’ van de grotere 
afdelingen een belangrijke rol. Input is 
onder andere het halfjaarlijks 
onderzoek naar indicatoren, 
waaronder het in kaart gebrachte 
beïnvloedbaar verzuim. Belangrijk is 
ook de grote inzet van de 
casemanagers en de arbo-
professionals van het 
Gezondheidsplein. Een extra 
bedrijfsarts is aangetrokken om de 
continuïteit te vergroten. Een begin is 
gemaakt met de bewustwording van 
hoe ook cultuur een rol speelt in het 
gesprek met elkaar over verzuim en 
inzetbaarheid en van het belang van werkgeluk in de organisatie.Naar verwachting zal na een lastig begin in 2022 het 
verzuim weer dalen. Cruciaal voor een echte verlaging zijn het vergroten van saamhorigheid, aandacht en steun voor de 
medewerkers, het consistent uitvoeren van het verzuimbeleid en het vergroten van regelmogelijkheden in roosters voor 
onze collega’s.

Nieuwe medewerkers
De RET heeft een grote uitdaging in het vervullen van openstaande en openvallende vacatures, mede omdat de komende 
jaren veel collega’s met pensioen gaan. 
In 2021 werden 261 vacatures 
opgevuld. We richten ons daarbij ook 
op de toekomstige werkende generatie 
door stageplaatsen aan te bieden. We 
zetten in op het werven en behouden 
van collega’s. Daarvoor is een nieuwe 
arbeidsmarktcampagne opgezet. In de 
nieuwe campagne vertellen collega’s 
wat werken bij de RET zo mooi maakt. 
De arbeidsmarktcampagne ging in 
december ‘live’.

Leren en ontwikkelen
Vanaf 1 februari 2021 heeft de afdeling P&O een onderafdeling Leren & Ontwikkelen (L&O). Deze afdeling zorgt als breed 
kennis- en ontwikkelcentrum voor de scholing van medewerkers van Exploitatie en Techniek. Ook zet het team zich in 
voor leiderschapsontwikkeling en voor meer mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei van alle 
medewerkers. Daarnaast wordt gewerkt aan de vernieuwing en digitalisering van opleidingsprogramma’s. Dit alles draagt 
bij aan het stimuleren van een leercultuur binnen de RET.
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Ook in 2021 maakten we zelf weer een 
aantal nieuwe e-learnings voor de 
Bedrijfscode, OV-chip, Wet 
personenvervoer (WPV) en een module 
‘Houding en bewegingsapparaat’ voor 
de tram.

Bij Vlootservices Metro zijn in 2021 
stappen gezet met het uitrollen van de 
functieleertrajecten voor monteurs en 
verdiepende modules. De 
functieleertrajecten en verdiepende 
modules van Vlootservices leiden tot 
het borgen van kennis en vakbekwaam 

maken van monteurs.

Via het volledig gesubsidieerde landelijke programma ‘NL leert door’ van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid werden aan 75 RET-collega’s mentor- en leiderschapstrainingen gegeven. Het mengen van klassen met 
collega’s van verschillende afdelingen van HTM werd positief gewaardeerd en is voor herhaling vatbaar.

Specifiek voor leidinggevenden hebben we een interne opleiding ‘verhogen inzetbaarheid’ gemaakt en gegeven aan 
twintig leidinggevenden, inclusief intervisiemomenten.

RET’ers kunnen vier tot zes gesprekken voeren met een externe loopbaancoach. In 2021 hebben 32 collega’s zich hiervoor 
aangemeld. Dit jaar sloten we de interne sollicitatieprocedures af door medewerkers die niet zijn geselecteerd de ruimte te 
geven om naar een loopbaancoach te gaan. Acht collega’s deden dit tot nu toe.  

Goede medewerkers op sleutelposities zijn de hoeksteen in het behalen van organisatorische doelstellingen en het 
hiermee naleven van de missie en visie van de RET. De RET deed nog weinig aan het klaarstomen van talenten voor 
zwaardere posities, terwijl we wel veel uitstroom verwachten van operationeel leidinggevenden vanwege pensionering. 
Het is tijd voor een eigen opleidingsklas om talentvolle collega’s klaar te stomen voor deze functie en te behouden voor de 
RET. 

In het najaar van 2021 is akkoord gegeven op de opzet van de nieuwe tweejarige opleiding tot operationeel 
leidinggevende. Deze bestaat uit scholing, hbo-modules bedrijfskunde en trainingen op het gebied van soft skill-
ontwikkeling, zoals secure base leadership en trainingen om bepaalde hard skills eigen te maken. Eind 2021 begon de 
werving. Bijna vijftig collega’s hebben hun interesse kenbaar gemaakt. De sollicitatieprocedure voor de acht beschikbare 
opleidingsplaatsen is in volle gang voor de klas die start op 5 april 2022.

Personeelsplanning
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In 2021 stonden voor strategische personeelsplanning 
twee punten op de agenda. Ten eerste het met elke 
afdeling actualiseren van de in- en externe uitdagingen die 
van invloed zijn op de personeelsplanning en ten tweede 
het herijken van de plannen van aanpak die hieruit naar 
voren kwamen. Strategische personeelsplanning is 
onderdeel van de gesprekscyclus tussen manager/
management en personeelsadviseur, waarmee het 
onderwerp actueel blijft en snel geschakeld kan worden 
bij veranderende omstandigheden. Net als in 2020 was het 
organiseren van fysieke workshops hiervoor zelden 
mogelijk, het thema leende zich wel om erover digitaal in 
gesprek te gaan met elkaar.

Leiderschap
In 2021 is het leiderschapsprogramma van de RET 
aangepast. Bestaande elementen zijn opgefrist, nieuwe 
elementen toegevoegd en er zijn stappen gezet voor een 
goede borging van het programma in een ‘Vakschool 
Leiderschap’. Belangrijk resultaat is dat acht RET-
leiderschapskwaliteiten zijn vastgesteld en 
geïntroduceerd. De opleiding secure base leadership voor 
nieuwe leidinggevenden werd geëvalueerd en aangepast. 
Leidinggevenden worden nu meer zelf betrokken en we 
zetten eigen coachtalent in door de opzet van de 
‘denktank leiderschap’ en een interne coachpool.

Diversiteit en inclusie
De diversiteit bij de RET is een groot goed. Naast de grote 
mate van diversiteit binnen de diverse exploitatiefuncties (74 verschillende nationaliteiten) hebben we 40 procent 
vrouwen bij de managers en eveneens vrouwelijke vertegenwoordiging binnen de directie en de Raad van Commissarissen 
(RvC). De RET is vertegenwoordigd in 010Inclusief, het platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Netwerken
De krapte op de arbeidsmarkt is één van de belangrijkste redenen om aan te sluiten en actief te participeren binnen sterke 
netwerken in de regio Rotterdam Rijnmond op het gebied van arbeidsmobiliteit. Om de arbeidsmobiliteit voor onder 
andere eigen medewerkers te vergoten, is de RET nog steeds actief in Facta non Verba. Dit intersectoraal netwerk zorgt 
voor aansluiting bij en kennis over diverse organisaties en hun mogelijkheden. Facta non Verba organiseert ieder jaar 
carrièredagen (digitaal of ‘live’) waaraan de RET als werkgever deelneemt en diverse collega’s naartoe gaan. 
Via het netwerk Facta non Verba zijn dit jaar webinars aangeboden aan onze medewerkers. Doel van deze webinars is het 
vergroten van kennis over onderwerpen die gerelateerd zijn aan loopbaan en persoonlijke ontwikkeling.

De RET levert een actieve bijdrage aan het Leer Werk Akkoord Transport & Logistiek. De samenwerking met het 
Werkgevers Service Punt (WSPR) is in 2021 geïntensiveerd met als doel maatwerktrajecten op zetten om de afstand tot 
werk binnen de RET te verkleinen. Daarnaast onderhouden we goede contacten met kleinere initiatieven, zoals 
CurrentWerkt en Hallo Werk die als doel hebben de kansen op werk voor iedere Rotterdammer te vergoten. Zo zijn we in 
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de regio niet alleen een belangrijke sociale verbinder, maar ook een schakel en samenwerkingspartner rond arbeid. 
Iedereen reist met ons, dus iedereen die daarvoor geschikt is moet gelegenheid krijgen bij de RET te werken.

Professionalisering
In 2021 is de administratie verder geprofessionaliseerd. Met name de salarisadministratie is complex en vergt veel kennis 
en ervaring, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving en van het informatie- en datasysteem SAP.

Naast de reguliere werkzaamheden, is ook een aantal projecten uitgevoerd. Enerzijds vanwege wettelijke maatregelen, 
anderzijds vanwege wensen uit de organisatie of OR. Zo is de nieuwe reiskostenvergoeding op declaratiebasis 
geïmplementeerd. Daarnaast is de eindejaarsuitkering via de werkkostenregeling (WKR) gelopen, waardoor alle 
medewerkers konden profiteren van een hogere netto-uitkering.In 2021 is begonnen met het in kaart brengen van de 
archiveringsbehoefte van de RET en de daarmee gepaard gaande wettelijke verplichtingen. In 2022 wordt een project 
gestart om de digitale archivering te realiseren.

In 2022 gaan we verder met het vernieuwen en verbeteren van processen en daar waar mogelijk digitaliseren.

Evaluatie topstructuur
Sinds 1 januari 2020 is de Topstructuur van de RET gewijzigd. De gewijzigde Topstructuur is in de tweede helft van 2021 
geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie is bekeken op welke punten de wijziging tot het beoogde resultaat heeft geleid en 
waar nog een verbeterslag is gewenst. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het merendeel van de wijzigingen in de 
Topstructuur in de praktijk het gewenste effect heeft. Voor een aantal zaken zijn vervolgacties bepaald en inmiddels 
belegd. Op het gebied van ketensamenwerking zijn stappen gezet door onder andere de samenvoeging van verschillende 
afdelingen. Op een aantal plekken dienen de taken en verantwoordelijkheden, de processen en de samenwerking verder 
te worden geoptimaliseerd. Daar wordt de komende periode verder aan gewerkt.
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Innovatie
De RET wil haar innovatief vermogen vergroten. Dat gebeurt door continu aandacht te geven aan vier belangrijke 
onderdelen: ecosysteem, cultuur, methodologie en middelen.

Overige mijlpalen
De innovatiefunnel bevat inmiddels 45 
pilots en enkele realisaties. De funnel is 
de trechter die een continue stroom 
van ideeën screent op 
levensvatbaarheid. In het platform XiBe 
zijn zo’n tachtig ideeën actief. In 
samenwerking met HTM is een drukte-
indicator ontwikkeld. Met enkele 
eenvoudige symbolen in onze Real 
Time App krijgen reizigers daarmee 
inzicht in de verwachte drukte in het 
voertuig. Metrolab is van idee 
uitgegroeid tot een serieuze optie om 
de metrocapaciteit op de korte en 
middellange termijn aan te pakken. Er zijn nieuwe metro-inrichtingen ontworpen voor de SG-3 metro's. De ontwerpen 
worden getest bij reizigers en medewerkers. Zo ontdekken we welk ontwerp én de drukte aankan én een comfortabele reis 
biedt. Het prototypefestival leverde twintig RET-innovaties op, om ideeën te testen in de praktijk. De vervoerdersdag is 
uitgegroeid tot een interactieve dag die veel belangstelling heeft van collega’s. Innovatie raakt langzaam ingebed in de 
organisatie.

Geleerde lessen
Om een innovatiecultuur te realiseren is continue aandacht, voldoende capaciteit en daadkracht nodig om ideeën te 
realiseren, te testen en te implementeren. Innovatie verankeren we steeds verder binnen de RET. In de afgelopen jaren zijn 
grote én kleine innovaties uitgewerkt, met mooie resultaten. Om de organisatie bij innovatie te betrekken en het 
ventileren van ideeën laagdrempeliger te maken, is de Ideeënbus ingezet. Die deed drie vestigingen aan.

Innovatiecultuur

• Ecosysteem: een netwerk van partijen waarmee innovaties en de aanpak van innovatie kunnen worden 
vormgegeven. Tevens is met HTM en de MRDH een goede relatie ontwikkeld om in gezamenlijkheid te innoveren: 
de innOVatieroute.

• Cultuur: stap voor stap buigen we de cultuur om, zodat het normaal wordt om over vernieuwing na te denken. 
Voortgang en successen kunnen worden gedeeld via platform XiBE. Dat zorgt ook voor een breder draagvlak in de 
organisatie en maakt meedoen, een idee aanvullen of indienen makkelijker.

• Methodologie: collega’s worden opgeleid, we houden design sprints en we luisteren naar klantfeedback.
• Middelen: de RET heeft een innovatiefonds opgezet en is een innovatiesamenwerking gestart met de MRDH, HTM 

en EBS met een daarbij behorend gezamenlijk budget.
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Innoveren doen we niet alleen. Binnen 
de innOVatieroute werkt de RET samen 
met de MRDH en HTM. We verankeren 
innovatie verder in de organisatie. 
Inmiddels zijn er twee voorwaarden 
geformuleerd rondom innovatie: ze 
wordt alleen ingezet als het leidt tot 
een besparing, of tot het terugwinnen 
van reizigers.

Om de innovatiecultuur verder op gang 
te brengen, worden collega’s 
uitgenodigd ideeën en verbeteringen 

bekend te maken via XiBE.
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Financiële resultaten
Resultaat 2021

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,2 miljoen. Dit is in lijn met het resultaat van nihil dat was 
begroot. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we in 2021 evenals in 2020 veel minder reizigers gehad in 
vergelijking met de jaren voor de pandemie. In 2021 was het totaal aantal reizigerskilometers 533 miljoen, terwijl dit er in 
2019 nog 921 miljoen waren. Dit heeft geleid tot lagere kaartopbrengsten. In 2021 waren deze met € 150 miljoen in lijn met 
2020 (€ 145 miljoen), terwijl de kaartopbrengsten in 2019 nog € 207 miljoen bedroegen.

Om de openbaarvervoerbedrijven tegemoet te komen, was 
er in 2021 evenals in 2020 sprake van een zogenaamde 
beschikbaarheidsvergoeding vanuit de overheid. Deze 
vergoeding beoogt een kostendekkingsgraad van 93%, 
maximaal te verhogen met twee procentpunt, indien een 
winstmarge van minder dan 2% is behaald over 2019. De 
bijdrage van de RET aan het verlies is derhalve maximaal 
7% van de kosten voor de Bus- en Railconcessie. Voor de 
beschikbaarheidsvergoeding 2021 is het kostenniveau van 
2019 als uitgangspunt genomen. Dit geeft de mogelijkheid 
om door middel van besparingsmaatregelen onder het 
kostenniveau van 2019 uit te komen en zo het verlies te 
reduceren naar nihil.

Met dit doel is begin 2021 een transitieplan opgesteld, dat 
is afgestemd met onze opdrachtgever. Door onder andere 
interne besparingen, een CAO 0-lijn, reductie van het 
productaanbod en besparingen op sociale veiligheid, 
hebben we het verlies gereduceerd. Daarnaast hebben we 
in 2021 een aantal eenmalige baten en lasten gehad, wat 
uiteindelijk geleid heeft tot een positief resultaat van € 1,2 
miljoen.

De beschikbaarheidsvergoeding voor de RET over 2021 is 
berekend op € 70,1 miljoen. Zonder deze vergoeding was er 
over 2021 een groot verlies gemaakt. In deze vergoeding 
zijn tevens additionele coronakosten, zoals extra 
schoonmaakkosten en plexiglasschermen in de bussen, opgenomen.

De exploitatiebijdragen 2021 zijn in lijn met 2020. De bonussen voor klanttevredenheid, punctualiteit en beschikbaarheid 
zijn sinds de start van de coronacrisis voorlopig stopgezet. Daarnaast hebben we in 2021 een malus van € 0,8 miljoen 
gekregen van de MRDH vanwege beperkte metrobeschikbaarheid.

Het hoge gemiddelde ziekteverzuim van 11,1% in 2021 (2020: 9,2%) heeft tot gevolg dat we in de exploitatie extra kosten 
hebben gemaakt voor de inhuur van medewerkers om de dienstregeling te kunnen blijven uitvoeren.
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Onder resultaat deelnemingen is het verwachte positieve resultaat 2021 van RMC B.V. alsmede het verwachte negatieve 
resultaat 2021 van Rivier B.V. opgenomen.

Balansontwikkelingen

Het balanstotaal is gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging 
van de liquide middelen met € 66,2 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de 
kortlopende schulden als gevolg van uitgestelde belastingbetalingen, coronagerelateerd. 

Daarnaast zijn de vorderingen gestegen ten opzichte van 2020 met name door een stijging van de debiteurenpositie en 
door een hogere rekening-courantpositie met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. Dit wordt 
gecompenseerd door lagere materiële vaste activa als gevolg van afschrijvingen en een lagere onderhanden projecten 
positie ten opzichte van voorgaand jaar.

Aan de creditzijde van de balans zitten de belangrijkste veranderingen in de toename van de voorzieningen als gevolg van 
een gevormde reorganisatievoorziening. Daarnaast zijn de kortlopende schulden gestegen zoals eerder beschreven.

Per saldo is het werkkapitaal exclusief liquide middelen gedaald ten opzichte van 2020 met name door de stijging van de 
kortlopende schulden als gevolg van uitgestelde belastingbetalingen. De kasstroom uit operationele activiteiten is 
positief. Daarnaast staat een positieve kasstroom uit investeringsactiviteiten, gecompenseerd door een negatieve 
kasstroom uit financieringsactiviteiten. Per saldo is er sprake van een toename van de liquide middelen van € 66,2 miljoen.

Het eigen vermogen neemt toe met het resultaat 2021 van € 1,2 miljoen. De solvabiliteit neemt af doordat het balanstotaal 
stijgt, met name door de toename van de kortlopende schulden.

Vooruitblik 2022

2022 wordt eveneens een zwaar jaar voor de RET. Ook voor de jaren na 2022 is de verwachting dat we qua reizigersniveau 
nog achter zullen blijven ten opzichte van de groei die oorspronkelijk was voorzien. Als gevolg van de aanhoudende 
coronamaatregelen is het aantal reizigers nog steeds significant lager ten opzichte van de periode voor corona. Voor 2022 
heeft de overheid de beschikbaarheidsvergoeding verlengd tot en met 31 augustus. De rijksbijdrage vanaf 1 september 
2022 is nog onzeker. De verwachting is echter dat de beschikbaarheidsvergoeding of een soortgelijke regeling verlengd zal 
worden tot en met 2023.

Indien de bijdrage vanuit de overheid sterk vermindert, zullen we de kosten verder moeten reduceren door enerzijds 
interne besparingsmaatregelen en anderzijds besparingen op de dienstverlening. Daarnaast zijn we in overleg met de 
MRDH over een herijking van de Railconcessie. De verwachting voor 2022 is dat we uiteindelijk op een resultaat van nihil 
uitkomen. Daarnaast verwachten wij dat we hierdoor over voldoende liquiditeit zullen beschikken om aan onze 
verplichtingen te kunnen voldoen.

De aanschaf van de nieuwe bussen was de eerste stap in de transitie naar zero-emissie. In 2022 zullen nog circa 42 nieuwe 
bussen geleverd worden. Voor de financiering van de nieuwe bussen is in 2019 een nieuwe leningsovereenkomst 
afgesloten. Hiermee is voldoende financiering beschikbaar om de benodigde investeringen in de nieuwe busvloot te 
kunnen bekostigen. 

Gezien het feit dat de RET een vitale en cruciale mobiliteitsrol in de regio Rotterdam vervult en daardoor gebruik kan 
maken van verschillende steunmaatregelen van de overheid, gemeente en opdrachtgever, wordt over de continuïteit van 
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de dienstverlening niet getwijfeld. Daarnaast hebben wij langdurige concessieafspraken met de MRDH, waardoor 
financieringsstromen gewaarborgd zijn.

De grootste uitdaging 2022 is om te voorkomen dat we op een negatief resultaat uitkomen. En voor de jaren erna om weer 
tot een gezond rendement te komen om toekomstige groei van het openbaar vervoer in onze regio te financieren. 
Daarnaast blijven het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het omlaag brengen van het ziekteverzuim 
onverminderd de grootste uitdagingen. Vooralsnog worden er geen grote veranderingen in het personeelsbestand 
verwacht.

De RET blijft actief betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit betreft onder andere experimenten met 
waterstofbussen en er wordt geïnvesteerd in IT-systemen, zoals in het nieuwe betaalsysteem als opvolger van de OV-
chipkaart. Verder blijft de ontwikkeling van het mobiliteitslandschap in zowel Rotterdams als in breder verband van 
toepassing.

Er zijn verder geen omstandigheden of bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening of de 
toekomstverwachtingen rekening hoeft te worden gehouden.
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Goed bestuur
De vennootschap wordt op een transparante wijze bestuurd door de directie, waarvan één directielid statutair directeur is. 
De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie, de algemene gang van zaken in de 
vennootschap en het met raad terzijde staan van de directie. Om deze taak mede te kunnen vervullen, heeft de RvC een 
auditcommissie en een Selectie- en Remuneratiecommissie ingesteld. 

De RvC, de Auditcommissie en de Selectie- en Remuneratiecommissie hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC-
reglement en de commissiereglementen. Deze reglementen zijn net als de profielschets van de omvang en samenstelling 
van de RvC beschikbaar via corporate.ret.nl/rvc.

De continuïteit van de onderneming is het gemeenschappelijk belang van de directie en de RvC. De directie stelt de visie 
en de daaruit voortkomende missie, strategie en doelstellingen vast. In dit proces worden de belangen van de 
stakeholders meegewogen. 

Om vast te stellen in welke mate de bedrijfsvoering op orde is en met een redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld 
dat de doelstellingen worden gerealiseerd, voert RET diverse activiteiten uit zoals: 

De RET onderschrijft de principes en de best practice bepalingen van de Corporate Governance Code, waarbij een aantal 
principes en best practice bepalingen door de structuur van de RET niet van toepassing zijn. De RET is op grond van het 
beleidskader deelnemingen van de gemeente Rotterdam wel verplicht om de Nederlandse beginselen van deugdelijk 
ondernemingsbestuur en de bijbehorende best practice bepalingen waar mogelijk toe te passen. Anders dan bij 
beursgenoteerde ondernemingen is bij de RET sprake van slechts twee aandeelhouders, waarbij de 
MRDH tevens opdrachtgever is. Via reguliere overleg- en rapportagestructuren verstrekt de RET alle gevraagde informatie 
aan deze aandeelhouders.

In de reglementen van de RvC en de auditcommissie is de Code grotendeels verwerkt. Voor zover niet toegepast, leggen 
we uit waarom. Over de wijzigingen en naleving van de Corporate Governance Code wordt aan de RvC en aan de 
aandeelhouder gerapporteerd.

Uit de interne audit op naleving van de Corporate Governance Code (2020) is vastgesteld dat op een beperkt aantal punten 
(nog) niet geheel is voldaan aan de best practices van de code. In 2021 zijn daarvoor diverse acties uitgevoerd die geleid 
hebben tot het voldoen aan het merendeel van de best practices. Het verbeterpotentieel ligt nu met name nog op het 
gebied van de risicobeheersings- en controlesystemen.  In 2022 beoogt RET aangescherpte focus en inzicht te geven over 
de beheersing van de operationele en compliance risico’s en wordt een plan van aanpak voor het afgeven van een ‘in 
control statement’ uitgewerkt.

• Risicomanagement;
• Internal Control Frameworks;
• Interne audits;
• Balansreviews;
• Overige interne controles en monitoringwerkzaamheden.
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Risicomanagement
Risicomanagement maakt integraal onderdeel uit van onze reguliere bedrijfsvoering. Hierbij wordt een evenwicht gezocht 
tussen duurzaamheid, sociale aspecten, de bedrijfsresultaten en de risicocapaciteit. Gezien onze maatschappelijke functie 
en de wijze van financiering van het openbaar vervoer in het algemeen, zijn wij terughoudend in het nemen van risico’s. 

In de management controlcyclus worden de risico’s met mogelijk strategische impact ieder jaar geïnventariseerd en per 
kwartaal geëvalueerd. Het directieteam en de auditcommissie worden periodiek over de mate van risicobeheersing 
geïnformeerd. 

Op een lager, operationeel niveau worden jaarlijks operationele en financiële doelstellingen afgestemd, zowel op bedrijfs- 
als afdelingsniveau. Periodiek wordt door de verantwoordelijke managers en directeuren over de realisatie van deze 
doelstellingen gerapporteerd, op basis waarvan eventueel bijsturing kan plaatsvinden. Tevens worden periodiek de 
risico’s met een financiële impact beoordeeld en wordt door de verantwoordelijke managers en directeuren periodiek 
over de voortgang gerapporteerd, als integraal onderdeel van de plannings- en controlcyclus. Bij het beoordelen van de 
risico’s schatten wij de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis en de mogelijke financiële impact van een risico in. 

In 2021 zijn stappen gezet in het verder ontwikkelen en inbedden van risicomanagement binnen de RET. De processen 
voor het strategisch en tactisch risicomanagement zijn uitgewerkt, diverse awareness sessies hebben plaatsgevonden, de 
strategische risico’s en het nieuwe bedrijfsplan 2022 – 2024 zijn op elkaar afgestemd en er zijn vervolgstappen voor 
operationeel risicomanagement gezet. Daarnaast zijn de reguliere werkzaamheden, zoals de jaarlijkse risico-inventarisatie 
en de kwartaalevaluaties uitgevoerd. Verder is de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controle-systemen 
beoordeeld en zijn bevindingen vertaald naar een plan van aanpak voor 2022 en verder. Het plan van aanpak is besproken 
met het directieteam en de auditcommissie. In 2022 beoogt de RET aangescherpte focus en inzicht te geven over de 
risicobeheersing van de operationele en compliance risico’s.

Gedurende 2021 zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd in de interne risicobeheersingsstructuur. Er is geen 
aanleiding om te concluderen dat de interne risicobeheersingssystemen niet naar behoren hebben gefunctioneerd.

Strategische risico’s 

Met betrokkenheid van managers en het directieteam zijn de strategische risico’s vastgesteld. In totaal zijn er 25 
strategische risico’s onderkend, waarvan in tabel 1 de top vier is opgenomen. Ten opzichte van 2020 valt het strategisch 
risico ‘maatschappelijke en politieke eisen’ qua prioriteit niet meer in de top vier van strategische risico’s.  Het risico ‘in- en 
uitstroom en ziekteverzuim personeel’ is in 2021 gesplitst.

De geïnventariseerde strategische risico's en de bijbehorende beheersingsmaatregelen worden jaarlijks door de RvC 
behandeld. In onderstaande tabel zijn de vier strategische risico’s met de hoogste prioriteit opgenomen. 

Tabel 1: Strategische risico’s

Strategische risico’s Omschrijving Beheersmaatregel(en)

Ziekteverzuim personeel
RET-medewerkers zijn gemiddeld relatief 
oud. Leeftijd heeft een grote invloed op 
verminderd werkvermogen. De samenhang 

Het initiatief ‘verhogen inzetbaarheid’ in 
het bedrijfsplan 2019 – 2021 heeft 
bijgedragen aan de beheersing van het 
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tussen werkvermogen en ziekteverzuim is 
sterk, medewerkers met een slecht 
werkvermogen verzuimen vaker. De huidige 
roosters en diensten vallen bij een aantal 
medewerkers zwaar. Het verzuimcijfer staat 
tevens onder druk als gevolg van corona.

risico. Voorbeelden:
Plannen verhogen inzetbaarheid;
Gezondheidscheck;
Voorwaarts rouleren;
Masterclass verhogen inzetbaarheid;
Uitbreiding capaciteit bedrijfsartsen.

ICT

 

Er is een toenemende behoefte van onze 
reizigers, onze opdrachtgever MRDH en 
onze interne organisatie aan een 
professionele ondersteuning op 
(datagedreven) 
digitaliseringsvraagstukken. De 
afhankelijkheid van Information 
Technology (IT) en Operational Technology 
(OT) wordt sterker.

Business en IT werken samen in de 
automatiseringsketen aan de 
professionalisering van de ICT-
dienstverlening.

Uitbraak van 
een epidemie/ pandemie

 

Bij het uitbreken van een epidemie/
pandemie is het risico dat medewerkers 
door ziekte uitvallen, waardoor de operatie 
in gevaar komt. Daarnaast is het risico dat 
de reizigersaantallen significant dalen en 
daarmee de kaartopbrengsten. 

 

De RET heeft een crisisteam en een 
draaiboek. Ook staat de RET in nauw 
contact met de GGD, Veiligheidsregio 
Rotterdam (VRR), gemeente Rotterdam, 
MRDH en de brancheorganisatie OVNL. 
Tevens zijn er diverse maatregelen 
getroffen om de werkplek veilig te 
maken en zijn maatregelen getroffen om 
het thuiswerken van kantoorpersoneel 
te faciliteren.

Verlieslatende concessie 
bus

De kans bestaat dat de RET langdurig de 
business case niet kan realiseren. Dit leidt 
tot langdurig verlies met impact op het 
voorzieningenniveau van de concessie en 
dalende klanttevredenheid.

De Taskforce Bus is opgericht met een 
taakstelling om het afdelingsresultaat 
van bus te verbeteren. Met de 
opdrachtgever (MRDH) is 
overeengekomen dat het rendabel 
maken en houden van de concessie bus 
in het herijkingsjaar 2022 wordt 
meegenomen.

Operationele risico’s 

Bij de inventarisatie van de strategische risico’s zijn tevens negen strategische risico’s vastgesteld die de operationele 
processen van de RET raken. De uitbraak van een epidemie/ pandemie wordt toegelicht bij de strategische risico’s. In tabel 
2 zijn de strategische risico’s opgenomen die de operationele processen raken. 

Tabel 2: operationele risico's
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Operationele risico’s Omschrijving Beheersmaatregel(en)

Vervoerscapaciteit

De bedreiging van het bereiken van 
de maximale vervoerscapaciteit is 
met name bij de metro een risico; 
het risico ontstaat dat reizigers niet 
vervoerd kunnen worden, daardoor 
alternatieve vervoerswijzen kiezen 
en dat als gevolg daarvan de 
beoogde reizigersgroei en 
klantwaardering stagneren.

Het doel van het initiatief ‘assets voor de 
toekomst’ is om met de regiopartners een 
passende investeringsagenda te 
ontwikkelen en uit te voeren die de 
vervoerscapaciteit het komend decennium 
aanpast aan de toenemende reizigersvraag.

Terrorisme

Dit betreft het risico op een 
terroristische aanslag op één of 
meerdere metrostations met 
langdurige uitval en veel 
slachtoffers tot gevolg.

De RET staat in nauw contact met de politie, 
het OM en de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 
en heeft intern een Safety Board ingericht. 
Daarnaast heeft de RET diverse procedures 
die de gevolgen van een terroristische 
aanslag trachten te beperken.

Uitval Centrale 
Verkeersleiding

Bij uitval van de Centrale 
Verkeersleiding kunnen de bus en 
tram niet integraal en op afstand 
aangestuurd worden. De metro kan 
niet meer rijden (mag niet op zicht). 
De dienstregeling en veiligheid van 
personeel en reizigers kunnen 
hiermee in het gedrang komen.

Een volledig ingerichte en functioneel 
werkende uitwijklocatie voor de Centrale 
Verkeersleiding.

Duurzaamheid

Het te laat verduurzamen/ inves-
teren, met kans op het niet behalen 
van afspraken met de opdracht-
gever over transitiepad met een 
boete tot gevolg. Daarnaast zijn er 
ook kansen, bijvoorbeeld dat de 
klimaatdoelstellingen van de 
gemeenten bijdragen aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van 
de RET.

Het initiatief ‘duurzame organisatie’ draagt 
bij aan het verduurzamen van de 
organisatie. Voorbeelden:
Groen energiecontract;
Plaatsen van zonnepanelen;
Significante toename van uitstootvrije en 
energiezuinige voertuigen (zoals onze 
elektrische bussen) en infrasystemen;
Hergebruik van grondstoffen en materialen;
Sociaal betrokken bedrijfsvoering gericht 
op participatie in de samenleving.
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Elektriciteits-tekorten
De beschikbaarheid van elektriciteit 
(netcapaciteit) en het niet inzetten 
op waterstof zijn een bedreiging.

De langetermijn-energiebehoefte 
afstemmen met de energieleverancier;
Continueren inzet van duurzame 
energiebronnen wind, zon, aardwarmte en 
water.

Sociale veiligheid-(sbeleving)

 

Er staat druk op het budget voor 
sociale veiligheid. Mede door corona 
is er bezuinigd op het budget voor 
sociale veiligheid. Door besparingen 
op veiligheid gaat mogelijk 
(langzaam) het veiligheidsgevoel 
van de reiziger omlaag.

Inzet van 
gedragsbeïnvloedingsmaatregelen (bijv. 
toezicht van de Centrale Verkeersleiding 
door middel van camera’s) als mede 
aangepast inzetmodel van conducteurs en 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) om het veiligheidsgevoel van 
reizigers te verhogen.

Operational Excellence 
Techniek

Het doorvoeren van  operational 
excellence in infrastructuur en vloot, 
is een grote kans (langer in de vaart 
houden van de vloot, verlengen 
levensduur, verlagen operationele 
kosten) maar ook een bedreiging als 
de RET zich niet realiseert dat de 
klant mogelijk niet gebaat is bij het 
(te) lang operationeel houden van 
vervoersmiddelen. Verouderde 
vervoersmiddelen kunnen 
technologische en 
vervoersinnovatie tegenhouden. Het 
vinden van een balans tussen 
innovatie/ investeringen en 
operational excellence lijkt de 
grootste uitdaging.

Verbeterprogramma vlootprestaties (m.n. 
prestatie-, en capaciteitsmanagement);
Introductie van lean management bij de 
afdelingen infra- en vlootservices.

Vrijgaveproces van assets

Het onvoldoende volgen van de 
vrijgaveprocessen van assets kan 
leiden tot veiligheidsrisico's op de 
voertuigen met ongevallen en 
persoonlijk letsel tot gevolg. Gevolg 
kan ook zijn dat de RET 
aansprakelijk wordt gesteld voor 
nalatig onderhoud.

Bestaande procedures en werkwijzen 
doorlichten;
Op orde brengen personele bezetting;        
Casuïstiek meenemen bij Zien, Handelen en 
Leren.
Opleidingsmatrices en plannen 
actualiseren;
Noodscenario / triageproces.
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Frauderisico’s

De RET wil zowel een integere organisatie zijn, als een betrouwbare partner voor mobiliteit in onze regio. Uitgangspunt is 
de goede trouw van haar medewerkers, relaties en reizigers. Helaas is dit vertrouwen niet altijd gerechtvaardigd. Fraude is 
voor de RET een vorm van integriteitsschending. De RET verwacht van haar medewerkers dat zij integriteitsschendingen 
altijd voorkomen en tolereert geen enkele vorm van fraude.

Deze uitgangspunten zijn geformaliseerd in het RET-fraudebeleid. Het doel van dit beleid is het neerleggen van een kader 
als leidraad voor het juiste gedrag op het gebied van fraudebeheersing. De RET heeft een bedrijfscode met een 
klokkenluidersregeling, integriteit- en gedragscommissie, vertrouwenspersonen, screeningsprocedures en andere 
periodieke scans om fraude zoveel mogelijk te voorkomen of tijdig te signaleren. Het beleid geeft aan wat de RET onder 
fraude verstaat, hoe zij hiermee omgaat en hoe de verantwoordelijkheden in dit proces zijn geregeld. Daarnaast biedt het 
een concrete systematiek, waarmee het risico op fraude op een gedegen wijze wordt beoordeeld en een passende 
risicoreactie wordt gekozen.

Om frauderisico’s tijdig te signaleren wordt jaarlijks een frauderisico-analyse uitgevoerd waarbij een inschatting wordt 
gemaakt van de potentiële frauderisico’s, rekening houdend met bestaande beheersmaatregelen en het fraudebeleid. De 
frauderisico-analyse 2021 heeft geleid tot vijf ‘big’ frauderisico’s in de categorieën: opbrengstenverantwoording, hacking & 
cyberfraude en verduistering van voorraad. Dit betekent concreet dat de RET ten opzichte van 2020 drie ‘top’ risico's en 
zeven openstaande ‘big’ risico's gedurende 2021 naar een aanvaardbaar niveau heeft teruggebracht. Tevens zijn goede 
stappen gemaakt op het gebied van awareness en soft controls binnen de organisatie. Om de resterende risico’s naar een 
conform het fraudebeleid acceptabel niveau terug te brengen, zijn gedurende 2021 diverse actiehouders aangewezen. Zij 
zijn middels een plan van aanpak en concrete vervolgacties verantwoordelijk voor reductie van deze risico’s. De voortgang 
wordt periodiek gemonitord middels de kwartaalrapportage.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Het gebruik van financiële instrumenten hangt samen met de operationele activiteiten. Financiële instrumenten zijn 
beperkt tot liquide middelen, debiteuren- en overige vorderingen, crediteuren- en overige ortlopende schulden. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten.

Renterisico

De gebruiksvergoedingen die verschuldigd zijn aan RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor het 
gebruik van infrastructuur en materieel omvatten de kapitaallasten, waaronder rentelasten. Infrastructuur en materieel 
zijn gefinancierd met langlopende financieringen met een vaste rente, derhalve is het renterisico beperkt.

Kredietrisico

Het maximale kredietrisico komt overeen met de in de balans opgenomen activa en betreft met name het bedrag aan 
vorderingen onder financiële vaste activa en vorderingen. Er zijn voorzieningen getroffen voor mogelijke oninbaarheid. In 
het verleden hebben op beperkte schaal afboekingen plaatsgevonden op vorderingen. Het kredietrisico wordt beperkt 
geacht en wordt beheerst door onder meer adequaat debiteurenbeheer.
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Liquiditeitsrisico

Beheersing van het liquiditeitsrisico vindt plaats door te streven naar voldoende liquiditeitsbuffer en door zorg te dragen 
voor voldoende cashflow. Beheersing van de cashflow vindt plaats door strikt cashflowmanagement, door het plannen 
van nieuwe investeringen, alsmede door actief management van het werkkapitaal. RET N.V. heeft een rekening-
courantpositie met verbonden partijen met trekkingsrecht bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waardoor er 
toegang is tot kapitaal. Op deze manier is de continuïteit van de vennootschap gewaarborgd.

Het liquiditeitsrisico op lange termijn wordt gevormd door de mate van zekerheid dat RET over een termijn langer dan 1 
jaar aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De reguliere operatie kan worden gefinancierd vanuit de 
exploitatiebijdragen, steun van het Rijk en besparingsmaatregelen. Het liquiditeitsrisico bestaat uit voorfinanciering van 
projecten en investeringen. Wij monitoren de impact van investeringsbegrotingen op de verwachte cashflow positie. Naast 
het herfinancieren van onze onderhanden projecten is financiering nodig bij het vervangen van de bussen voor de nieuwe 
concessie Bus.

Valutarisico

Er worden geen transacties gedaan in buitenlandse valuta. Derhalve wordt geen valutarisico gelopen.
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Beheersing
Voor de beheersing van belangrijke (financiële) bedrijfsprocessen en risico's maakt RET gebruik van een internal control 
framework en tax control framework. Hiermee is de beheersing geformaliseerd en de betrouwbaarheid van de financiële 
informatievoorziening en verantwoording verhoogd. Om inzicht te verschaffen in de effectiviteit van de control 
frameworks wordt middels periodieke interne monitoring beoordeeld of deze in opzet, bestaan en werking functioneren 
zoals beschreven. De voortgang van geconstateerde bevindingen wordt middels de kwartaalrapportage periodiek 
gemonitord.

Afwisselend op de interne monitoring werkzaamheden worden ter controle scans door externe partijen uitgevoerd. 
Gedurende 2021 hebben externe scans plaatsgevonden op de aangiften omzetbelasting en loonheffingen 2020. De partieel 
roulerende monitoringwerkzaamheden over 2021 inzake OV-chipkaart, P&O en het TCF-loonheffingen gaan van start 
gedurende het eerste kwartaal van 2022.

Daarnaast worden meerdere interne controles uitgevoerd. Onder meer binnen Techniek worden periodiek audits 
uitgevoerd voor de ISO-certificering. Op personeelsgebied hebben interne controles plaatsgevonden op de naleving van 
de verzuimprocedures.   Op het gebied van veiligheid is een self assessment op de veiligheidscultuur uitgevoerd, zijn 
diverse BHV-locaties geïnspecteerd en zijn verschillende interne veiligheidsonderzoeken en werkplekinspecties 
uitgevoerd. Bij de Centrale Verkeersleiding is een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De overige geplande 
periodieke RI&E’s binnen enkele exploitatie-afdelingen zijn in verband met de coronabeperkingen uitgesteld naar 2022. 
Tevens is de periodieke audit uitgevoerd naar het beleid, de systeembeveiliging en autorisatiebeheer van de SAP-
autorisaties. En in opdracht van de RET heeft een externe partij audits uitgevoerd op het kwaliteitsmanagement van de 
SLF-E 350 kWh bussen bij VDL en op de productie van de elektrische bussen. 

Externe audits

Naast de interne beheersingsmechanismen hebben in het verslagjaar ook externe audits plaatsgevonden, zowel 
periodieke audits als audits op ad-hoc basis. Zoals compliance audits door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en 
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). De ILT heeft in 2021 invulling gegeven aan de uitvoering van het (door 
MRDH aan haar opgedragen) toezicht arrangement in het kader van de Wet lokaal spoor. Er is een inspectie verricht bij 
metro op de processen rond de kuilwielenbank van de metrovoertuigen.   DCMR heeft een inspectie uitgevoerd op 
mogelijke energiebesparende maatregelen bij de locaties Waalhaven, Kralingen, Krimpen en de ’s Gravenweg.

Noemenswaardig is dat in 2021 de verplichte audit is afgerond op basis van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn om 
inzicht te geven in het besparing /verduurzamingspotentieel. De opvolging van het verbeterpotentieel voor 
energiebesparing volgt begin 2022.

Eind 2021 is een pre audit uitgevoerd voor certificering op de Veiligheidsladder.  De uitkomst bevestigde de groei in het 
bewust veilig handelen. Eind 2022 is een audit gepland voor certificering. Vlootservices heeft in 2021 de VCA-certificering 
(opnieuw) toegekend gekregen. De naleving van de veiligheidsnormen is middels de VCA-onderhoudsaudit bevestigd, 
evenals bij Infraservices waar de VCA-certificering is verlengd.

Ook de drie jaarlijkse audits voor de hercertificeringen van de ISO-9001 en ISO-55001 normen hebben plaatsgevonden. Het 
ISO-9001 certificaat van Techniek is verlengd. De ISO-55001 certificeringen van de afdelingen Assetmanagement, 
Vlootservices en Infraservices zijn ook verlengd.
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Gedurende 2021 zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd in de interne beheersingsstructuur. Er is geen 
aanleiding om te concluderen dat de interne beheersingssystemen niet naar behoren hebben gefunctioneerd.

Internal Audit

De internal Audit Functie richt zich op interne beheersingsgebieden waar de organisatie belangrijke risico’s loopt. 
Afhankelijk van de behoefte van de directie, verschaft de Internal Audit Functie de directie van de RET aanvullende 
zekerheid ten aanzien van de beheersing van deze risico's of richt zij zich op het verstrekken van meer inzicht in het 
aanwezige verbeterpotentieel. Dit gebeurt door op een systematische wijze organisatiebrede, onafhankelijke en 
objectieve internal audits (onderzoeken) uit te voeren. De uitkomsten van de audits helpen om processen en werkwijzen 
te evalueren, zodat het management waar nodig verbeteringen kan treffen.

In 2021 is een audit uitgevoerd op het onderwerp Onderhoud Tram en Revisie & Modificatie Tram. Ook is een nulmeting 
uitgevoerd, gericht op de compliance aan de Wet politiegegevens en is een opdracht gestart gericht op de privacyaspecten 
rondom de OV-Chipkaart gegevens. Daarnaast is een opdracht gestart gericht op de betrouwbaarheid van de KPI’s 
waarover wordt gerapporteerd aan de MRDH en een opdracht gericht op het verbeterpotentieel ten aanzien van Business 
Continuity Management / IT Continuity Management.

Naar aanleiding van de bij audits geconstateerde risico’s formuleert het management acties. Deze acties worden periodiek 
gemonitord, als onderdeel van de reguliere plannings- en controlcyclus en dragen bij aan betere beheersing van de 
bedrijfsprocessen.

Integriteitsbeleid en de klokkenluidersregeling

De RET streeft ernaar een integere organisatie te zijn. Het bevorderen van integriteitsbewustzijn en het correct opvolgen 
en afhandelen van meldingen heeft hierbij de prioriteit. De RET-bedrijfscode en vertrouwenspersonen zijn belangrijke 
pijlers van het integriteitsbeleid. In de RET-bedrijfscode zijn onder andere de RET-(kern)waarden, relevante 
(CAO-)regelingen en overige interne afspraken opgenomen. In de bedrijfscode is vastgelegd op welke wijze klachten op 
het gebied van ongewenst gedrag en integriteitschendingen gemeld en afgehandeld worden. Een relevante regeling in dat 
kader is de klokkenluidersregeling die verankerd is in de CAO. Periodiek worden dilemma´s in de commissie Integriteit 
besproken. Om het belang van integriteit te onderstrepen, is in 2021 een e-learning bedrijfscode ontwikkeld die verplicht 
gesteld wordt voor alle medewerkers.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

De RET dient compliant te zijn aan twee belangrijke privacywetten, te weten de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

In 2021 heeft de RET vooruitgang geboekt ten aanzien van de compliance aan de AVG. De vereiste beleidsstukken en 
procedures (zowel in- als extern gericht) zijn vastgesteld, geïmplementeerd en gepubliceerd. De FG heeft de interne Audit 
AVG over het jaar 2021 gehouden, gebaseerd op het NOREA privacy framework. In vergelijking tot de uitkomsten uit de 
interne Audit AVG over 2019 kan geconcludeerd worden dat de RET de afgelopen twee jaren weliswaar behoorlijke 
stappen heeft gemaakt, maar dat met name aandacht besteed zal moeten worden aan het optimaliseren van het beheer 
van datastromen en enkele onvoldoende gestructureerde verwerkingen van persoonsgegevens. Hiertoe wordt door de 
Privacy Officer een plan van aanpak opgesteld. De toegekende auditconclusie over 2021 is over het algemeen voldoende. 
Op een beperkt aantal aspecten scoort de RET nog onvoldoende. Dit betekent een totaalbeoordeling als matig. Het 
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systeem van interne beheersing functioneert (nog) niet volledig naar behoren. Een beperkt aantal belangrijke 
tekortkomingen is geconstateerd en/of belangrijke risico’s zijn aanwezig. Verbetering is vereist op de middellange termijn.

Vanuit de Wet politiegegevens dient de RET ten aanzien van de verwerking van politiegegevens door de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren jaarlijks een interne audit te houden en éénmaal per 4 jaar een externe audit door een 
onafhankelijke bevoegde instantie. In 2021 is gestart met de interne audit als gap-analyse om vast te stellen op welke 
aspecten van de Wpg de RET risico zou kunnen lopen. In 2022 wordt de formele externe Audit Wpg gehouden en hierover 
wordt verantwoording afgelegd aan de toezichthouder.

De RET beschikt over een helder Governance Document Privacy en ICT-Security, dat als basis dient voor het periodieke 
overleg van de verantwoordelijke managers en de FG met de Algemeen directeur als verwerkingsverantwoordelijke vanuit 
de wet. De in 2020 gesignaleerde verbetering in de privacy cultuur binnen de organisatie heeft zich dit jaar verder 
doorgezet.
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Programma- en projectbeheersing
De directie is verantwoordelijk voor het inrichten, handhaven en monitoren van een adequate programma & 
projectbeheersing. Uit hoofde van programma & projectbeheersing is PRINCE2 als projectmethodiek aangenomen en 
wordt zij toegepast op alle projecten die worden opgestart. Alle betrokkenen (projectmanagers, medewerkers) hebben 
een opleiding gekregen in deze methodiek. Een nieuw project mag alleen worden geleid door een projectmanager die 
minimaal PRINCE2 Foundation is gecertificeerd. Daarnaast moeten in alle projecten de RET-templates en -procedures 
worden toegepast. Om ten aanzien van de totale onderhanden projectenportefeuille in control te blijven, is de RET 
doorgegaan op de ingeslagen weg. De volgende maatregelen zijn getroffen:

Om vast te stellen dat de PRINCE2 methodiek volledig en RET-breed wordt nageleefd, wordt jaarlijks een audit uitgevoerd 
door een geaccrediteerd PRINCE2/P3M3 auditor. In 2021 is een volledige audit uitgevoerd. Voor 2021 heeft de auditor 
vastgesteld dat RET het niveau van 2019 en 2020 verder heeft verbeterd en verder geoptimaliseerd. Voor de exploitatie 
projecten is het niveau gestegen naar maturity level 3. Voor de projecten van Techniek en de projecten en programma’s bij 
SP&P is maturity level 3 gelijk gebleven ten opzichte van 2020 met een significante verbetering op onderdelen. Voor 
Portfoliomanagement is in deze audit vastgesteld dat de PRINCE2 methodiek daadwerkelijk geïmplementeerd en geborgd 
is op maturity level 2.

• Maandelijkse reviews vinden plaats op ieder afzonderlijk project. Tijdens die reviews wordt specifiek gelet op 
eventuele risico’s in termen van geld, doorlooptijd en scope. Projecten die mogelijk tot een risico kunnen leiden, 
zijn hiermee vroegtijdig in beeld;

• Ieder project bevat duidelijke meetpunten en is voorzien van een planning. De totale verzameling projecten 
(portfolio) wordt bestuurd overeenkomstig de PRINCE2 methodiek, via decentrale platforms en een centraal 
platform;

• Naast de maandelijkse reviews wordt inzake de deelportfolio’s tweemaandelijks de stand van zaken in de Project 
Management Board besproken op de aspecten risico’s, benefits, issues, planning en financiën, en waar nodig 
bijgestuurd. Deze methodiek heeft inmiddels positieve effecten opgeleverd;

• De geleerde lessen worden centraal bewaakt in registers. Aan de hand van die registers trekken wij lering en 
passen we geleerde lessen toe in nieuwe projecten;

• Met behulp van een ketenrapportage die wordt opgesteld voor de meerderheid van de projecten, is vroegtijdig 
inzicht en besturing verkregen over toekomstige oplevering en de financiële afsluiting van projecten. Hiermee is 
de nadrukkelijke samenwerking tussen financiën en projectrealisatie het uitgangspunt.
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Terugblik

Januari: Avondklok

23 januari gaat de avondklok in. Tot 28 april is het verboden om 
tussen 21.00 en 4.30 zonder geldige reden naar buiten te gaan. Het 
OV blijft beschikbaar voor mensen met een geldige reden om 
buiten te zijn, bijvoorbeeld omdat ze een vitaal beroep hebben en 
daar met het OV naartoe gaan. De verantwoordelijkheid om te 
bepalen of een reis noodzakelijk is, ligt bij de reiziger zelf. De 
dienstregeling is aangepast aan minder reizigers.

Januari: LWB-opleiding

De RET biedt de nieuwe basisopleiding ‘Leider 
werkplekbeveiliging’ aan. Daarnaast is de opleiding 'Lokaalspoor’ 
vernieuwd. Zowel RET’ers als externen kunnen de opleidingen 
volgen. De basisopleiding is een opleiding voor werken in en rond 
het spoor en biedt een volledige voorbereiding op de nieuwe 
landelijke certificeringseisen. Door middel van e-learning 
modules, theorielessen en praktijkdagen worden op een 
interactieve manier alle taken en verantwoordelijkheden van 
leider werkplekbeveiliging, leider lokale veiligheid en 
veiligheidspersoon metro toegelicht en beoefend in de praktijk.

Februari: Winters weer

Het is een tijd geleden dat het zo winters in Nederland was. 
Hoewel we van tevoren alles zo goed mogelijk hebben voorbereid, 
zorgt de combinatie van strenge vorst en sneeuw ervoor dat de 
wissels en sporen van met name de trams steeds weer vollopen en 
vastvriezen. Ook bij de metro is er veel uitval en schade door het 
weer. Een vervelende bijkomstigheid is dat de reizigerswebsite 
offline is. Juist op het moment dat we alle zeilen moeten bijzetten 
om de exploitatie draaiende te houden, functioneert de 
communicatie met de reizigers niet goed.           
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Februari: Landelijk MaaS-platform Rivier

NS, RET en HTM laten een landelijk MaaS-platform bouwen. Het 
platform maakt het mogelijk om een reis met verschillende 
vervoermiddelen in één keer online te plannen, te boeken en te 
betalen. De verwachting is dat na de pandemie het reisgedrag 
verandert. Reizen, werken en leren wordt flexibeler: in tijd, plaats en keuze van het vervoermiddel. Daarom een app voor 
de beste reismogelijkheden voor de consument.

Maart: Maatregelenpakket OV

De 23 wethouders Mobiliteit van de MRDH hebben het 
transitieprogramma OV vastgesteld. Het programma biedt - 
aanvullend op een beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk - het 
hoofd aan de financiële opgave waar het OV door de coronacrisis 
voor staat. Het transitieplan bevat maatregelen op het gebied van 
de dienstregeling, sociale veiligheid en de bedrijfsvoering. De 
MRDH, de RET en de bonden maken zich sterk om nog 
verdergaande ingrepen af te wenden. Financiële steun vanuit het 
Rijk is daarvoor onmisbaar.

April: OV-verbod bij wapenbezit

Vanaf donderdag 1 april kunnen reizigers die in de voertuigen of 
stations van de RET worden aangetroffen met een wapen, een OV-
reisverbod opgelegd krijgen. Op overtreding van het verbod volgt 
hechtenis of een geldboete. Het verbod is in lijn met de 
gemeentelijke aanpak van wapengeweld. Samen met de 
gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie dragen we graag 
bij aan de sociale veiligheid in de stad. Dit OV-verbod is een extra 
middel om wapenbezit aan te pakken.

 

April: Aanleg zonnepanelen

De RET start met de installatie van zonnepanelen op locatie 
Beverwaard. Daarna volgen ook de locaties Kleiweg en 's-
Gravenweg. Daardoor wekt de RET hier straks jaarlijks 1.600 MWh 
zelf op, ruim 30% van het stroomverbruik op deze locaties. De 
zonnepanelen zorgen voor een CO2-reductie van zo'n 1.084.000 kg 
op jaarbasis.
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April: Tunnelreclame

Reizigers zien tussen metrostation Blaak en Beurs de eerste 
metrotunnelreclame in Nederland. Op de wanden van de 
metrotunnel tussen de stations Blaak en Beurs zijn verticale 
ledstrips aangebracht die full motion beelden tonen die reizigers 
zien zodra de metro in volle vaart voorbijkomt. Door de snelheid 
van de metro lijkt het alsof je midden in een film zit zodra je uit het 
raampje kijkt. De mooie innovatieve beelden voegen iets toe aan 
de beleving van de metroreis. 

 

Mei: Reizigers weer welkom

Het advies om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor 
noodzakelijke reizen vervalt. Het OV helpt met de heropening van 
Nederland. Nu mensen vaker weer op pad gaan, is het een 
logische stap dat dit ook weer met het OV kan. Ook voor een 
terrasje, een bezoek aan vrienden of een ander uitje. De OV-
bedrijven en het Rijk roepen reizigers op om op rustige tijden te 
reizen en drukte te mijden. De drukte-indicator in de RET Real 
Time App en andere reisapps kunnen hen daarbij ondersteunen.

Mei: Eurovisiesongfestival

Tijdens het Eurovisie Songfestival staat de spotlight op de RET-
tram tijdens het (deels vooraf) opgenomen optreden van onder 
andere dj Afrojack. Zaterdag 22 mei is de finale van het Eurovisie 
Songfestival in Rotterdam. Zoals vooraf beloofd, wordt er veel 
aandacht besteed aan de stad Rotterdam. In de uitzending zie je 
het optreden tussen het laatste liedje en het begin van de 
puntentelling. Onze tram is niet te missen.
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Juni: Investeren in OV noodzakelijk

Om de opgave van 500.000 extra woningen in de Randstad in 2030 
te realiseren, zijn ambitieuze investeringen van het nieuwe 
kabinet in het lightrailnetwerk van de toekomst onmisbaar. Deze 
oproep doen directeuren van GVB, HTM en de RET aan het nieuwe 
kabinet. Van de miljoen bij te bouwen woningen in Nederland 
komt de helft in de Randstad terecht. Na jarenlange bevriezing van 
de budgetten, terwijl de reizigersaantallen met tientallen 
procenten groeiden, is een investeringsimpuls van minimaal € 10 
miljard nodig.

Juni: Licht op groen

Met de campagne ‘Het OV is OK’ nodigt de OV-sector de reiziger uit 
om weer te reizen met het openbaar vervoer. Vanaf 23 juni is deze 
multimediale, nationale campagne ook in het bedieningsgebied 
van de RET te zien. Iedereen is weer welkom. De RET zit op ruim 
60% van de reizigersaantallen voordat de coronacrisis toesloeg. 
De campagne laat zien dat we er klaar voor zijn. Het groene sein 
staat centraal in de campagne: een visueel herkenbaar element 
dat geen uitleg nodig heeft. Is het groen, dan is het OK.

Juni: 50 fietsen Donkey Republic Hoek van 
Holland

Reizigers die met de metro naar Hoek van Holland Haven komen, 
kunnen vanaf juni het laatste stuk naar het strand afleggen met 
een deelfiets van Donkey Republic of gewoon een mooie fietstocht 
maken in de omgeving. De RET en de deelfietsaanbieder hebben 
de handen ineengeslagen door een pilot te starten met in totaal 50 
fietsen op drie verschillende hubs: één bij metrostation Hoek van 
Holland Haven en twee aan het strand.
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Juni: Pilot voor digitale identificatie boa's

De RET start 29 juni met een pilot voor het digitaal identificeren 
van boa’s. Ruim 20 deelnemende boa’s testen een nieuwe 
oplossing waarmee zij zich met een digitaal ID kunnen legitimeren 
in plaats van met een fysieke pas. De boa’s testen zowel hun eigen 
ervaringen als die van reizigers bij het gebruik van het digitale ID. 
Een digitaal ID zorgt ervoor dat zij zich veiliger, flexibeler en 
efficiënter kunnen legitimeren.

 

Juli: Samenwerking 
mobiliteitsdeelaanbieders

De RET en acht mobiliteitsaanbieders presenteerden hun 
samenwerking en de daaraan gekoppelde campagne. Dat zo veel 
aanbieders de handen ineenslaan met een OV-bedrijf is uniek in 
Nederland. De sleutel is het bij elkaar brengen van 
vervoermiddelen: fysiek en digitaal. Vorig jaar introduceerde de 
RET al de samenwerking met Check, felyx, GO Sharing (e-scooters) 
en Donkey Republic (fietsen e-bikes). Nu zijn ook Watertaxi, Lime 
(fietsen), BAQME (elektrische bakfietsen) en MyWheels (auto’s) 
aangesloten. In de RET Real Time App te zien waar er (bak)fietsen, scooters, watertaxi’s en auto’s van de verschillende 
aanbieders beschikbaar zijn.

Juli: Rapport 'walvisstaart'

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek naar het ongeval van 
de metro bij eindpunt de Akkers op 2 november 2020 is dat de 
toegestane snelheid niet passend is voor het gebruik en de 
inrichting van het spoor, namelijk het opstellen van materieel. 
Hierdoor was sprake van een risicovolle situatie. Dit risico werd 
vergroot doordat de weersomstandigheden vermoedelijk hebben 
gezorgd voor een glad opstelspoor. Het is de vraag of de 
bestuurder voldoende in staat was gesteld op hierop te 
anticiperen in de opleiding of daarvoor genoeg baanervaring had.
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Juli: Betere samenwerking politie 
Rotterdam en RET-boa's

De verbeterde samenwerking die de RET en de politie vanaf 2020 
geleidelijk uitrollen, maakt het voor beide partijen mogelijk om 
hun mensen slimmer in te zetten. Een welkome efficiencyslag in 
tijden waarin politie en boa’s er steeds meer taken bij krijgen. 
Tijdens het project kunnen RET-boa’s op afstand de identiteit van 
staande gehouden personen digitaal checken bij de politie. Ook 
kunnen zij arrestanten zelfstandig overbrengen naar 
politiebureaus in het RET-vervoersgebied.

Augustus: Uitleggers 's nachts vervangen

Over een traject van drie kilometer zijn de uitleggers van de 
bovenleiding in Limbrichtshoek (Beverwaard) vervangen door 
collega’s van Infraservices. Dat gebeurt steeds 's nachts, zodat de 
trams overdag blijven rijden. Uitleggers zijn de staven waar de 
bovenleiding aan hangt. Met twee bovenleidingwagens tegelijk, 
om de krachten van beide mastarmen op te vangen, wordt de klus 
geklaard. Dat betekent dat elke nacht minstens zes collega's 
paraat staan. De grondige voorbereiding heeft het gewenste 
resultaat. Én er is niet één klacht ontvangen van omwonenden.

September: Afschalen metro

De dienstregeling van de Metro wordt versoberd, zodat we met 
minder voertuigen een betrouwbaar aanbod van ritten kunnen 
bieden. De RET beschikt niet over voldoende metrovoertuigen om 
de dienstregeling te rijden. Daardoor hebben we te vaak te maken 
met plotselinge uitval, waardoor de reiziger zijn reis niet goed kan 
plannen. Dit komt door een achterstand in onderhoud. De 
aangepaste dienstregeling wordt vanaf 13 september gereden en 
duurt tot 30 oktober.
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September: Einde anderhalve meter

Vanaf 25 september vervalt de regel om 1,5 meter afstand te 
houden. Voor het OV verandert er niet veel. Het mondkapje blijft 
verplicht en de nachthoreca blijft dicht, waardoor ons nachtnet 
nog niet zal rijden. Het thuiswerkadvies is iets veranderd: ‘naar 
kantoor als het moet, thuis als het kan’. De aanpassingen van 
werkplekken en dienstruimtes wordt teruggedraaid. Het 
maximumaantal personen in een ruimte wordt verruimd.

 

Oktober: Nieuw inzetmodel conducteurs

De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de RET. De 
omvang van het financiële probleem is zo groot dat er meerdere 
maatregelen nodig zijn om dit op te lossen. Een van die 
maatregelen is dat de RET structureel minder conducteurs en 
servicemedewerkers zal inzetten. Dit heeft belangrijke gevolgen 
voor een groot aantal collega’s. Het is een maatregel die pijn doet 
en die we natuurlijk liever niet zouden nemen. In oktober is het 
nieuwe inzetmodel van de conducteurs ingegaan. In 2022 volgt het 
nieuwe inzetmodel servicemedewerkers

Oktober: Afschalen maatregelen

De 1,5 meter maatregel is losgelaten. In OVNL is besloten de extra 
maatregelen in de voertuigen af te schalen. Alle stoelen zijn weer 
beschikbaar. Het kuchscherm in de bussen blijft, waardoor 
chauffeurs geen mondkapje hoeven te dragen wanneer zij rijden. 
De deuren van trams en metro’s gaan niet meer automatisch 
open. Het mondkapje blijft nog even verplicht in de voertuigen, in 
de stations en op haltes en perrons is dit niet meer verplicht. Ook 
gaan we weer vaker op kantoor werken.

Oktober: 40e editie marathon Rotterdam

In oktober vindt de uitgestelde marathon van Rotterdam plaats. 
Zoals elk jaar vraagt dit veel van onze organisatie. We doen ons 
best om alle supporters en deelnemers zo goed mogelijk te 
vervoeren. Ook collega's doen mee met de marathon, de kwart 
marathon en business estafette. Met fantastisch weer, geen wind, 
een heerlijk zonnetje, een ideale temperatuur en voldoende 
toeschouwers langs de kant om de deelnemers naar de finish te 
schreeuwen.
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Oktober: RET ondersteunt oproep 
binnenstedelijk bouwen

Een coalitie van zestien grote steden en andere maatschappelijke 
partijen doen een dringende oproep aan de formerende partijen. 
Zij willen dat het volgende kabinet werk maakt van de wooncrisis 
in de steden en helpt bij de bouwen van de stad van de toekomst. 
RET, GVB, HTM en de Fietsersbond ondersteunen de oproep, 
omdat deze aansluit bij hun ambitie om een forse groei in het 
aantal woningen hand in hand te laten gaan met een schaalsprong 
in de OV- en fietsinfrastructuur.

 

November: Nieuwe zero emissiebussen de 
weg op

De RET zet een nieuwe stap in de overgang naar een volledige 
zero-emissiebusvloot in 2030. Met de twee nieuwe zero-
emissiebussen die in dienst zijn genomen doet de RET ervaring op. 
Ze zijn namelijk de voorlopers van de in totaal 42 gloednieuwe 
zero-emissiebussen van VDL die gefaseerd in bedrijf genomen 
worden. De bussen hebben een grotere actieradius dan de 55 
bussen die eind 2019 instroomden. De batterijcapaciteit is met 
350kWh aanzienlijk groter dan de 216 kWh uit de vorige serie.

December: Werven met eigen collega's

De arbeidsmarkt is krap en we hebben veel nieuwe collega’s 
nodig. Iedereen kent de naam RET, maar mensen kennen ons 
vooral als vervoerder en niet direct als interessante technische 
werkgever. In een wervingscampagne vertellen collega’s wat 
werken bij de RET zo mooi maakt. Foto’s en video’s waarin zij de 
hoofdrol spelen  worden via social media, (digitale) abri-uitingen, 
in advertenties en narrowcasting gedeeld.  

December: Coronamaatregelen verlengd

De besmettelijke omikronvariant zorgt dat er nieuwe 
coronamaatregelen worden genomen, zoals een nieuwe 
lockdown. De avondlockdown wordt verlengd tot vrijdag 14 
januari. Dit betekent dat de meeste winkels en horeca hun deuren 
om 17.00 uur moeten blijven sluiten. Dat geldt ook voor binnen- en 
buitensportlocaties. Het dragen van een mondkapje is verplicht op 
alle voertuigen, wanneer je je verplaatst binnen onze vestigingen en op alle andere plekken waar meerdere collega’s 
samen zijn/ werken wanneer er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Kantoormensen werken thuis.
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Raad van Commissarissen
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Aanbieding door Raad van Commissarissen
Voor u ligt het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) over het jaar 2021. Wij hebben de jaarrekening van RET N.V. 
over het boekjaar 2021 besproken en goedgekeurd. De jaarrekening is door onze accountant, PricewaterhouseCoopers 
(PwC), gecontroleerd en op 31 maart 2022 van een goedkeurende controleverklaring voorzien.

Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2021, zoals door de directie is opgesteld, vast 
te stellen en decharge te verlenen aan de directie van de RET voor het gevoerde bestuur en aan de RvC voor het gehouden 
toezicht.
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Ontwikkelingen in 2021
Het was wederom een bewogen jaar. Voor het tweede jaar op rij heeft de COVID19 pandemie op iedereen effect gehad en 
is er verschrikkelijk hard gewerkt in alle geledingen van de onderneming, zodat de RET kon blijven rijden. Gedurende het 
afgelopen jaar is tussen de directie en de RvC intensief overlegd.

Met regelmaat is gesproken over de impact van de coronacrisis en de door de RET te nemen maatregelen om hierop 
adequaat te kunnen inspelen. Sinds de opkomst van corona in 2020 is de RvC door de directie voortdurend geïnformeerd 
over de effecten van deze crisis op de exploitatie, financiële positie en continuïteit van het bedrijf. Hierbij was er in het 
bijzonder ook aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, die door hebben gewerkt om de 
dienstregeling te kunnen blijven uitvoeren, evenals voor de medewerkers die thuis hebben gewerkt.
De RvC is van mening dat de directie de RET en haar medewerkers op een goede manier door het tweede jaar van deze 
crisis heeft geleid.

Als RvC vinden wij het van belang om te vermelden dat de RET ondanks de COVID19 crisis er toch in is geslaagd een aantal 
resultaten te bereiken in het afgelopen jaar. De directie en de RvC hebben focus gehouden op een aantal belangrijke 
thema's, zoals onder andere: de beschikbaarheid van metrovoertuigen, organisatie en leiderschap, het verzuim, het 
inrichten en verhogen van cybersecurity standaarden, het voldoen aan de AVG-wetgeving en het opstellen van het nieuw 
strategisch en financieel meerjarig bedrijfsplan. Ook is de RvC betrokken geweest bij de werving van twee nieuwe 
directieleden.

Voortgang transitieplan
In 2021 is de ‘tijdelijke uitvoeringsregeling stimuleringsmaatregelen Transitieprogramma OV en corona’ vastgesteld. In 
deze regeling zijn een aantal maatregelen en een financiële tegemoetkoming opgenomen om de gederfde omzet als 
gevolg van minder passagiers en andere coronaeffecten het hoofd te bieden. Als RvC hebben wij de afgesproken 
maatregelen nauw gevolgd. Het is nog onzeker of deze maatregelen in de toekomst worden gecontinueerd.

Beschikbaarheid metrovoertuigen
Het knelpunt van de beschikbaarheid van metrovoertuigen heeft de RvC zorgen gebaard. De RvC heeft toegezien op de 
totstandkoming van het verbeterplan. In 2021 zijn stappen gezet ter verbetering van de organisatie, zodat op lange termijn 
de prestaties goed en betrouwbaar zijn (verbetertraject). In afstemming met de MRDH zijn er afspraken gemaakt over de 
beschikbaarheid gedurende de winterdienstregeling.

Organisatie en leiderschap
In 2021 is de aangepaste organisatiestructuur geëvalueerd. Door de bundeling van strategische onderwerpen is er meer 
focus gekomen op strategie. In dit jaar is verder gewerkt aan een leiderschapsstijl die past bij de waarden en normen van 
de RET. De RET heeft twee nieuwe leden verwelkomd in het directieteam, te weten een directeur Financiën, Hugo Mans, en 
een directeur P&O, Angelique Heijnen.

Verzuim
Het hoge ziekteverzuim bleef in 2021 een belangrijk thema. Er waren zorgen over de oplopende coronabesmettingen, 
evenals het aanhoudende langdurige verzuim. De manager Gezondheidsmanagement heeft regelmatig in de S&R 
commissie toelichting gegeven op de aanpak ter vermindering van het verzuim en de voortgang op het herstel. Ook in het 
aankomende jaar houdt de RvC haar focus op dit thema.
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Het inrichten en verhogen van cybersecurity standaarden
De RET staat voor een bijzondere uitdaging, waarbij de organisatie voor een effectieve cybersecurity aanpak moet zorgen 
voor zowel informatietechnologie (IT) als voor operationele technologie (OT), zoals operationele spoorwegsystemen en 
voertuigsystemen. De stappen naar het gewenste volwassenheidsniveau op het gebied van cybersecurity heeft de RET in 
het verleden uitgewerkt in een cybersecurity ‘roadmap’. Met twee gespecialiseerde bedrijven (PWC en Fox-IT) is de 
inrichting van de roadmap tegen het licht gehouden. Daarnaast is een nieuw ambitieniveau en een nieuwe standaard 
bepaald en is de bestaande roadmap aangevuld. Naast de reguliere rapportages is de RvC door de directie op de hoogte 
gehouden over de voortgang implementatie en ontwikkelingen.

AVG
In 2021 is het jaarverslag over 2020 van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) behandeld. Naar aanleiding hiervan is 
in 2021 de voortgang van de openstaande restpunten besproken om te kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving. 
Gedurende het jaar 2021 is door de RET aan de formele en wettelijk vereiste privacy beleidsstukken en het vastleggen van 
de vereiste procedures voldaan. In 2022 zal de implementatie in de organisatie verder moeten worden uitgerold.

Strategisch meerjarig bedrijfsplan
In 2021 heeft de RET het nieuwe bedrijfsplan 2022 t/m 2024 opgesteld. De RvC heeft bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit plan. In plaats van slechts accenten te leggen is gekozen voor een nieuwe aanpak met daarin focus op de kern van 
het bedrijf: de reizigers, medewerkers en ons materieel. Om dit te kunnen bewerkstellen wordt daarnaast gewerkt aan 
procesverbetering, digitalisering en de financiële gezondheid. 
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Bijeenkomsten van de Raad
In dit bewogen jaar is met de directie ook gesproken over een aantal andere onderwerpen, zoals de vernieuwing van het 
betaalsysteem van OVbetalen, het overleg met de MRDH over de herijking van de concessies en de relatie met de 
aandeelhouder. Gedurende deze gesprekken stonden de sterk dalende reizigersinkomsten en de onzekerheden over de te 
verwachte Rijksvergoeding centraal. De financierbaarheid van het OV in de toekomst vormde dit jaar de rode draad van de 
besprekingen tussen RvC, het directieteam en de aandeelhouder.

In de zomer van 2021 is de jaarlijks terugkerende tweedaagse heisessie van de RvC gehouden waarbij, in aanwezigheid van 
de directie en andere medewerkers van de RET, onder andere werd stilgestaan bij de volgende punten:

• kennismaking met nieuwe directieteamleden;
• zelfevaluatie RvC;
• leiderschap; 
• voorspelbaarheid onderhoud; 
• concept strategisch bedrijfsplan 2022-2024.
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Bijzondere aangelegenheden
In het verslagjaar hebben zich de volgende bijzondere aangelegenheden voorgedaan, waarvoor krachtens de wet, 
statuten of de Corporate Governance Code de goedkeuring van de RvC is voorgeschreven en waarover door de RvC een 
positief besluit is genomen:

• de bieding voor het nog 3 jaar verzorgen van Personenvervoer over water naar de Maasvlakte;
• de verantwoording van het naleven van de Nederlandse Corporate Governance Code en conform de code het 

daarmee toepassen van het principe 'pas toe of leg uit';
• het gedeeltelijk onderverhuren van het hoofdkantoor Vancouver building;
• deelname aan de joint venture MaaS (Rivier);
• investering in een nieuwe busstalling Beverwaard;
• strategisch bedrijfsplan 2022-2024.
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Corporate Governance
De directie en de RvC zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Corporate Governance Code (de Code). De 
RvC past de Code toe voor zover passend voor een niet-beursgenoteerd bedrijf als de RET en rapporteert samen met de 
directie over de naleving van de Code aan de aandeelhouder.

Wanneer de Code verandert, rapporteren RvC en directie over de naleving daarvan aan de aandeelhouders. Het reglement 
van de RvC is eind 2017 in lijn gebracht met de ‘best practice’ bepalingen van de Code.

De RvC heeft in 2021 nieuwe procesafspraken gemaakt met de aandeelhouder over de jaarlijkse verantwoording over de 
Code. Vanaf 2022 zal het jaarverslag én de separate verantwoording over de naleving van de Code in het voorjaar aan de 
aandeelhouder ter vaststelling aangeboden en gepubliceerd worden op de website. Daar waar de RET N.V. afwijkt van de 
Code, zal zij op hoofdlijnen verantwoording afleggen in het jaarverslag.

In 2021 is er toezicht gehouden op de meldingsprocedure door middel van een jaargesprek tussen de voorzitter van de AC, 
de voorzitter van de commissie Integriteit en Functionaris Gegevensbescherming. De RvC houdt conform de Code toezicht 
op het beleid van de directie en opereert onafhankelijk van de bestuurder en de aandeelhouders. Met dit jaarverslag wordt 
voldaan aan de verklaring over onafhankelijkheid.
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Samenstelling Raad van Commissarissen
In 2021 bestond de RvC uit de volgende personen: mevr. Insinger (voorzitter), mevr. Bax, dhr. Verkoren, dhr. Lak en dhr. 
Dubbeld. Aan de RvC is tijdelijk een trainee commissaris toegevoegd, dhr. Ahmed. Alle leden hebben de Nederlandse 
nationaliteit en hebben veel kennis van en affiniteit met Rotterdam en de Metropoolregio.

Bij de invulling van de commissarisposities is gekeken naar expertise en ervaringsgebieden, geslacht en achtergrond. De 
RvC streeft hierbij een evenwichtige samenstelling na. De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier 
jaar en kunnen daarna worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Kandidaten die worden voorgedragen voor 
benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de profielschets. De profielschets, de 
termijnen van de zittende commissarissen en gewenste omvang van de RvC zijn beschikbaar op de website 
corporate.ret.nl.

Op 1 juli 2021 heeft mevr. Bax de eerste termijn van 4 jaar als commissaris van de RET afgerond. Mevr. Bax is destijds als 
commissaris voorgedragen door de Ondernemingsraad (OR). In het proces van herbenoeming zijn door de voorzitters van 
de RvC en OR gesprekken gevoerd met betrokken stakeholders. Uit de draagvlakpeiling en toetsing van het functioneren 
heeft de RvC commissaris Bax met positief advies van de OR voorgedragen aan de aandeelhouders voor herbenoeming. 
Per 1 juli 2021 is commissaris Bax herbenoemd voor een tweede termijn van 4 jaar.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid en met voorkeur voor meer diversiteit, heeft de RvC in 
2021 besloten tot het leveren van een bijdrage aan het opleiden van een nieuwe generatie commissarissen. Dhr. Ahmed is 
benoemd als trainee van de RvC en gestart in september van dit jaar. Het betreft hier een tijdelijke positie voor een periode 
van maximaal een jaar voor één volledige strategische beleidscyclus. Dhr. Ahmed woont als toehoorder de vergaderingen 
van de RvC, AC, S&R en de AvA bij. Terstart van de introductie in de onderneming heeft hij kennis gemaakt met de leden 
van het directieteam. In 2022 zal dhr. Ahmed ook geïntroduceerd worden bij de operationele onderdelen van de 
organisatie. Dhr. Ahmed is fiscaal jurist en een waardevolle aanvulling op het commissarissenteam.
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Personalia huidige leden van de Raad
Per 31 december 2021

Charlotte Insinger (1965)

voorzitter Raad van Commissarissen en lid Selectie- en Remuneratiecommissie
Sinds: 1 mei 2020
Huidige zittingstermijn: 2020 - 2024

Hoofdfunctie: zelfstandig gevestigd adviseur en bestuurder

Overige functies:

 

Karin Bax (1969)

commissaris en voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie
Sinds: 1 juli 2017
Huidige zittingstermijn: 2017-2025

Hoofdfunctie: Directeur NL Works

Overige functies: Geen. 

Steven Lak (1954)

lid en lid Auditcommissie
Sinds 1 januari 2019
Huidige zittingstermijn: 2019-2023

Hoofdfunctie: voorzitter evofenedex

Overige functies:

• Investment Director Cerberus Global Investments BV
• Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie Hogeschool Rotterdam
• Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer
• Lid Raad van Commissarissen van Oord NV
• Lid Raad van Advies CBS

• Lid Raad van Commissarissen dochterondernemingen ThyssenKrupp: Veerhaven BV en EECV
• Lid Raad van Commissarissen SMT Holding NV
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Engbert Verkoren (1968)

commissaris en lid Auditcommissie
Sinds: 1 februari 2019.
Huidige zittingstermijn: 2019 - 2023

Hoofdfunctie: CEO Conclusion

Overige functies:

 

Guido Dubbeld (1968)

commissaris en voorzitter Auditcommissie
Sinds 1 mei 2020
Huidige zittingstermijn 2020-2024

 

Hoofdfunctie: DGA OxyNobel BV

Overige functies:

De nevenfuncties van de RvC zijn eenmaal in de RvC dit jaar besproken en geen van de nevenfuncties zijn conflicterend. 

• Voorzitter Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioenen voor de Haven 
• Lid Raad van Commissarissen Portbase BV
• Lid Raad van Commissarissen HES International BV
• Lid Raad van Commissarissen van NIBA BV
• Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW en Hoofdbestuur MKB-Nederland
• Voorzitter Raad van Toezicht / Raad van Advies Nederland Distributieland
• Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland in Business
• Lid OV- en Spoortafel
• Lid Topsector Logistiek
• Voorzitter Logistieke Alliantie

• Lid Economic Board Utrecht
• Lid RvC Holding Nationale Goede Doelen Loterijen NV

• Lid RvC Invest International, voorzitter Audit Comite
• Lid curatorium Nijenrode
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Vergaderingen en overige bijeenkomsten
De RvC is in 2021 vijf keer voor een reguliere vergadering bijeengekomen. Deze vergaderingen vonden door de 
coronamaatregelen digitaal plaats. In het voor en najaar is de RvC fysiek extra bijeengekomen voor een strategiesessie ten 
behoeve van het nieuwe bedrijfsplan 2022-2024.

In de zomer is de RvC fysiek bij elkaar gekomen voor de twee dagen durende heisessie. Het aanwezigheidspercentage van 
elke commissaris was in 2021 100% bij de vergaderingen van de RvC en van de commissies, met uitzondering van dhr. 
Verkoren (84%, in verband met afwezigheid bij de AC).
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Auditcommissie
De Auditcommissie (AC) bestond in 2021 uit dhr. Dubbeld (voorzitter), dhr. Lak en dhr. Verkoren. De AC vergadert met de 
financieel directeur, de manager concern control, de manager ICT en de proces en riskofficer. Bij de vergaderingen zijn ook 
de externe accountant en de internal auditor aanwezig.

De AC is een vaste commissie van de RvC en heeft als taak de RvC bij te staan in haar controlerende taak en 
toezichthoudende rol. De AC brengt verslag uit aan de RvC over de beraadslaging en bevindingen. In dit verslag wordt in 
ieder geval vermeld:

De AC adviseert bij de selectie van de externe accountant en bereidt de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de 
accountant voor. Hierbij houdt de AC toezicht op het beleid van de vennootschap met betrekking tot de tax planning en 
eventuele niet controle werkzaamheden voor de vennootschap.

In de AC zijn in 2021 de management letter, het controleplan en het accountantsverslag van de externe account 
besproken, evenals de jaarrekening en begroting. Daarnaast zijn onder meer de financiële kwartaalrapportages, de 
Strategisch Risico Analyse, het inrichten en verhogen van cybersecurity standaarden, de vormgeving van een nieuwe ICT-
organisatie en de AVG-status expliciet aan de orde geweest.

De AC heeft in 2021 vijf reguliere vergaderingen gehouden.

• de wijze van de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
• de effectiviteit van IT-inrichting;
• cyberincidenten en de inrichting van cybersecurity;
• de wijze waarop de effectiviteit van het interne en externe audit proces is beoordeeld, evenals het functioneren 

van de interne auditor en de accountant;
• het toezicht op naleving van aanbevelingen en opvolging van auditbevindingen;
• de materiële overwegingen inzake de financiële verslaggeving;
• de wijze waarop de materiële risico's en onzekerheden zijn geanalyseerd en besproken en wat de belangrijkste 

bevindingen van de auditcommissie zijn.
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Overleg met de externe accountant
De RvC is verantwoordelijk voor de benoeming en het houden van toezicht op de externe accountant. De RvC heeft met de 
bestuurder en de accountant de jaarrekening, het jaarverslag en het accountantsrapport besproken. De voorzitter van de 
AC heeft in 2021 buiten de aanwezigheid van de directie met de accountant gesproken. De AC en de RvC hebben in2021 
ook buiten aanwezigheid van de directie met de accountant gesproken.

De onafhankelijkheid van de accountant is in 2021 door de RvC beoordeeld. Daarbij is geconcludeerd dat er geen sprake is 
van tekortkomingen in de onafhankelijkheid. De accountant heeft geen onregelmatigheden in de verslaggeving 
gerapporteerd.
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Selectie- en Remuneratiecommissie
De Selectie en Remuneratiecommissie (S&R) bestond in 2021 uit mevr. Bax (voorzitter) en mevr. Insinger. De S&R vergadert 
met de Algemeen Directeur en directeur P&O.

De S&R is een vaste commissie van de RvC en bereidt de RvC voor op haar taak als werkgever van de directie, 
rekeninghoudend met het opstellen van profielen, werving en selectie, beoordeling en beloning, het formuleren van 
prestatiecriteria en andere voorkomende zaken op het gebied van personeel en organisatie. Ook het bewaken van het 
rooster van aftreden van de RvC en de jaarlijkse zelfevaluatie hoort hierbij.

De belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar zijn voorbereid in de commissie zijn de herbenoeming van 
commissaris Bax, het aantrekken van een trainee RvC, de werving directeur Financiën en directeur P&O, HR-
informatievoorziening, het ziekteverzuim, talentmanagement, leiderschap, de voorbereiding van de cao-
onderhandelingen en de zelfevaluatie van de RvC. De S&R-commissie heeft in 2021 vijf reguliere vergaderingen gehouden.



Jaarverslag RET N.V.

Beloningsbeleid 78

Beloningsbeleid
De RvC stelt de jaarlijkse prestatiecriteria voor de onderneming vast en bespreekt de realisatie daarvan. Voor de beloning 
van de statutair directeur spelen de prestatiecriteria verder geen rol, maar wel voor zijn jaarlijkse beoordeling. De 
prestatiecriteria die voor 2021 zijn vastgesteld hebben een relatie met de begroting of met de strategische 
langetermijndoelstellingen van de RET, zoals vastgelegd in het bedrijfsplan. Vanwege de coronacrisis en de daarmee 
samenhangende steun vanuit het Rijk hebben de directie en het management besloten af te zien van hun bonus over het 
boekjaar 2021. Voor de beloning van de algemeen directeur en de RvC is voor het boekjaar 2021 besloten de nullijn aan te 
houden en af te zien van de automatische indexatie op basis van de WNT-norm 2021.
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Zelfevaluatie Raad van Commissarissen
Tijdens de heidagen van de RvC is de zelfevaluatie besproken. Een keer in de drie jaar laat de RvC zich hierbij begeleiden 
door een extern deskundige. Dit jaar heeft de RvC de evaluatie zelf uitgevoerd. Mevr. Bax, de voorzitter van de S&R 
commissie, heeft een vragenlijst opgesteld en deze uitgezet onder de leden van de RvC, de bestuurder en de 
bestuurssecretaris. Uit de reacties is een synthese opgesteld en deze is voorafgaand aan de bespreking verstuurd aan de 
leden van de RvC en de bestuurssecretaris. In aanwezigheid van alle leden en de bestuurssecretaris is de synthese 
besproken en bediscussieerd op 29 juni 2021. Er is onder andere gesproken over het functioneren van de RvC als geheel, 
individueel per rol in de RvC en de RvC in samenwerking met het directieteam. In het algemeen zijn de leden van de RvC 
tevreden over het functioneren van de RvC in het afgelopen jaar. De actiepuntenlijst naar aanleiding van deze zelfevaluatie 
zijn in het najaar 2021 opgepakt en hieraan wordt verder opvolging gegeven in 2022.
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Overleg met de Ondernemingsraad
De leden van de RvC sluiten normaliter jaarlijks bij twee overlegvergaderingen van de OR aan. In 2021 is door dhr. Lak 
namens de RvC in overeenstemming met de OR één overlegvergadering bijgewoond. Daarnaast hebben leden van de RvC 
verschillende malen contact gehad met het dagelijks bestuur van de OR of haar voorzitter. In 2021 is er afstemming met de 
OR geweest over het functioneren van commissaris Bax ten behoeve van haar herbenoeming en over de werving en 
aanstelling van de nieuwe directeur Financiën en directeur P&O.

De RvC heeft in 2021 de wens uitgesproken om in 2022 haar relatie met de OR opnieuw in te richten.
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Tot slot
De RvC wil graag haar grote waardering uitspreken voor het RET-personeel dat zich het afgelopen jaar, ten tijde van grote 
onzekerheid en angst als gevolg van het coronavirus, onverdroten is blijven inspannen om een betrouwbare 
dienstverlening aan de reizigers te bieden. Hiervoor is een groot beroep gedaan op de veerkracht en wendbaarheid van 
alle medewerkers. De RvC dankt alle medewerkers voor deze geleverde inzet. Ook onze dank aan al die reizigers die toch 
gebruik zijn blijven maken van ons vervoer en het hiermee in ons gestelde vertrouwen.

Tenslotte spreekt de RvC zijn waardering en dank uit aan het directieteam voor haar inspanningen voor de RET in dit veel 
bewogen jaar van grote onzekerheid.

Rotterdam, 31 maart 2022

Raad van Commissarissen 
Charlotte Insinger, voorzitter 
Karin Bax 
Steven Lak 
Engbert Verkoren 
Guido Dubbeld 
Ibrahim Ahmed, trainee lid
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Jaarrekening
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Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa   

Materiële vaste activa 156.484 171.130

Financiële vaste activa 4.996 7.148

Vlottende activa   

Voorraden 19.664 18.578

Onderhanden projecten 42.220 54.579

Vorderingen 163.638 144.696

Liquide middelen 99.069 32.827

  486.071 428.958 

Groepsvermogen 149.499 148.282

Voorzieningen 16.964 13.160

Langlopende schulden 40.590 43.125

Kortlopende schulden 279.018 224.391

  486.071 428.958 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021
x €1.000 2021 2020

Netto-omzet 387.196 380.715

Overige bedrijfsopbrengsten 90.154 89.633

Totaal van som der bedrijfsopbrengsten  477.350  470.348

   

Kosten van grond- en hulpstoffen 22.530 18.225

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 139.804 151.283

Personeelskosten 196.276 194.347

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13.949 13.551

Overige bedrijfskosten 106.773 108.224

Totaal van de som der kosten  479.332  485.630

   

Totaal van bedrijfsresultaat -1.982 -15.282 

Financiële baten en lasten 968 2.295

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor 
belastingen

 -1.014  -12.987

Belastingen over de winst of het verlies 793 -793

 -221 -13.780

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen

1.438 2.418

Totaal van resultaat na belastingen  1.217  -11.362
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
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x €1.000  2021  2020

Totaal van kasstroom uit operationele 
activiteiten

    

Bedrijfsresultaat  -1.982  -15.282

Aanpassingen voor     

Afschrijvingen  13.949  13.551

Toename (afname) van de voorzieningen  8.778  535

Onttrekkingen voorzieningen  -4.974  -3.177

Veranderingen in werkkapitaal     

Afname (toename) van voorraden -1.086  -2.639  

Afname (toename) van onderhanden 
projecten

12.359  -12.415  

Mutatie vorderingen -18.942  -21.054  

Toename (afname) van overige schulden 54.627  30.181  

  46.958  -5.927

Kasstroom uit bedrijfsoperaties uit 
bedrijfsoperaties

 62.729  -10.300

Ontvangen interest 1.337  2.460  

Betaalde interest -369  -165  

Ontvangen winstbelasting 793  -793  

  1.761  1.502

Totaal van kasstroom uit operationele 
activiteiten

 64.490  -8.798

Totaal van kasstroom uit 
investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa 360  -41.707  

Investeringen in financiële vaste activa -160  -464  

Desinvesteringen in materiële vaste activa 337  108  

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van 
financiële vaste activa

3.750  439  

Totaal van kasstroom uit 
investeringsactiviteiten

 4.287  -41.624

Totaal van kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

    

Agio in boekjaar   -  

Betaald dividend   -  

Ontvangsten uit hoofde van leningen 5.000  47.378  
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x €1.000  2021  2020

Uitgaven ter aflossing van leningen -7.535  -8.235  

Totaal van kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

 -2.535  39.143

Totaal van toename (afname) van 
geldmiddelen

 66.242  -11.279

Verloop van toename(afname) van 
geldmiddelen 

    

Geldmiddelen aan het begin van de periode  32.827  44.106

Toename (afname) van geldmiddelen  66.242  -11.279

Stand per einde boekjaar  99.069  32.827
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de 
geconsolideerde jaarrekening
Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
RET N.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Laan op Zuid 2, 3071 AA te Rotterdam en is ingeschreven bij het 
handelsregister onder nummer 24292838.

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 
De activiteiten van RET N.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het verzorgen van het openbaar 
vervoer per tram, bus, metro en ferry (t/m 2021) in de regio Rotterdam. Tevens voert zij, in opdracht van Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag, projecten uit voor de aanleg van en het onderhoud aan de infrastructuur voor het openbaar vervoer 
per bus, tram, metro en ferry en het waarborgen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Deze activiteiten zijn 
sinds 1 januari 2007 ingebracht vanuit de voormalige RET tak van dienst van de gemeente Rotterdam.

Informatieverschaffing over continuïteit
RET heeft de jaarrekening voor het boekjaar 2021 opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel, dat uitgaat van de 
continuïteit van de lopende bedrijfsactiviteiten en de realisatie van activa en de afwikkeling van de verplichtingen in het 
kader van de normale bedrijfsuitoefening.

RET heeft financiële prognoses opgesteld voor de twaalf maanden vanaf de datum van goedkeuring van deze 
jaarrekening, waarbij ook een schatting van de aanhoudende bedrijfsimpact van corona is opgenomen.

Met betrekking tot de verwachte kasstromen heeft RET conservatieve schattingen gemaakt. De gemaakte 
liquiditeitsprognose kent meerdere scenario’s, waarbij de belangrijkste uitgangspunten en onzekerheden betrekking 
hebben op:

• De beschikbare liquiditeiten per ultimo 2021 van ruim € 99 miljoen;
• Tegenvallers in reizigersopbrengsten door lagere reizigersaantallen;
• Vergoeding van tegenvallende reizigersopbrengsten tot en met tenminste 31 augustus 2022 door de 

beschikbaarheidsvergoeding OV, waarbij voor 93% danwel 95% van de in aanmerking komende kosten 
onderaftrek van de reizigersopbrengsten worden gedekt;

• De mogelijkheid om de timing van ontvangsten voor de afrekening van de beschikbaarheidsvergoeding over 2020 
en 2021 en voorschotten over 2022 naar voren te halen in de in de periode van de financiële prognose;

• Voortzetting van het studenten OV contract in zijn reguliere vorm en het vooruit ontvangen van deze opbrengsten 
in de periode van de financiële prognose;

• De timing van investeringen in nieuw materieel;
• De mogelijkheid ten aanzien van uitstel van betaling van omzetbelasting en loonheffing voor een bedrag van circa 

€ 113 miljoen. De terugbetaling start per 1 oktober 2022 en mag plaatsvinden in maximaal 60 maanden;
• De mogelijkheid tot het opeisen van de rekening courant faciliteit bij RET Infrastructuur B.V. en RET 

Railgebondenvoertuigen B.V, in acht nemende dat betreffende partijen de boekwaarde van hun activa en daarmee 
het bedrag van de rekening courant faciliteit kunnen (her-) financieren bij de MRDH;

• De ruimte in de kredietfaciliteit en mogelijkheden tot alternatieve financiering als de situatie dat vereist;
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RET heeft op basis van voornoemde geconcludeerd dat tot zeker twaalf maanden vanaf de datum van goedkeuring van 
deze jaarrekening er geen materiële onzekerheden zijn rondom de liquiditeit en dat het gepast is om de jaarrekening op te 
stellen op basis van het continuïteitsbeginsel.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
RET N.V. te Rotterdam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. De aandeelhouders van R.E.T N.V. zijn de 
gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening vormt de directie van 
RET N.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de geconsolideerde jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten.

Informatieverschaffing over consolidatie 
In de consolidatie worden de financie ̈le gegevens opgenomen van RET N.V. samen met haar groepsmaatschappijen. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin RET N.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen 
doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financie ̈le en operationele 
activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentie ̈le stemrechten die direct kunnen 
worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen worden voor 100 procent in de consolidatie betrokken. Deelnemingen waarop geen 
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend (geassocieerde deelnemingen) worden niet betrokken in de 
consolidatie.

Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het desbetreffende belang op nettovermogenswaarde 
gewaardeerd. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap 
door de deelnemers gezamenlijk wordt uitgeoefend.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen 
en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden gee ̈limineerd, voor zover de resultaten niet door 
transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden 
ook gee ̈limineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van 
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting 
te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: 
- RET Materieel B.V. te Rotterdam (100 procent)
- RET Services B.V. te Rotterdam (100 procent)
- RET Bus B.V. te Rotterdam (100 procent)

De toepassing van artikel 402
Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2021 van RET N.V. in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in de 

• De vitale functie die RET heeft in de uitvoering van de bus en rail concessie voor het openbaar vervoer in de regio 
Rotterdam en de relatie aandeelhouders MRDH en Gemeente Rotterdam.
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enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte winst-en-verliesrekening in overeenstemming met 
artikel 2:402 BW lid 1.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming mt de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Informatieverschaffing over afwijkingen in bedragen van het voorgaande boekjaar als gevolg van een herziening
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

Operationele leases 
De vennootschap heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden 
zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen 
worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Pensioenregelingen 
RET N.V. en RET Bus B.V. zijn voor hun pensioenregeling aangesloten bij respectievelijk het bedrijfstakpensioenfonds ABP 
(Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) en PROV (Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer). Deze pensioenregelingen 
hebben het karakter van een middelloonregeling, waarbij sprake is van voorwaardelijke indexatie. RET N.V. en RET Bus 
B.V. hebben geen verplichting tot het voldoen van tekorten die bij het ABP en het PROV zouden ontstaan anders dan 
middels verschuldigde premiebijdragen. De bijdragen worden als kostenpost opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De dekkingsgraad van het ABP per 31 december 2021 bedraagt 102,8 procent en de dekkingsgraad van het PROV per 31 
december 2021 is 123,5 procent.

Financiële instrumenten
Financie ̈le instrumenten en risicobeheersing
Het gebruik van financie ̈le instrumenten hangt samen met de operationele activiteiten. Financie ̈le instrumenten zijn 
beperkt tot liquide middelen, debiteuren- en overige vorderingen, crediteuren- en overige kortlopende schulden. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van afgeleide financie ̈le instrumenten.

Renterisico
De gebruiksvergoedingen die verschuldigd zijn aan RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor het 
gebruik van infrastructuur en materieel omvatten de kapitaallasten, waaronder rentelasten. Infrastructuur en materieel 
zijn gefinancierd met langlopende financieringen met een vaste rente, derhalve is het renterisico beperkt.
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Kredietrisico
Het maximale kredietrisico komt overeen met de in de balans opgenomen activa en betreft met name het bedrag aan 
vorderingen onder financie ̈le vaste activa en vorderingen. Er zijn voorzieningen getroffen voor mogelijke oninbaarheid. In 
het verleden hebben op beperkte schaal afboekingen plaatsgevonden op vorderingen. Het kredietrisico wordt beperkt 
geacht en wordt beheerst door onder meer adequaat debiteurenbeheer.

Liquiditeitsrisico
Beheersing van het liquiditeitsrisico vindt plaats door te streven naar voldoende liquiditeitsbuffer en door zorg te dragen 
voor voldoende cashflow. Beheersing van de cashflow vindt plaats door strikt cashflowmanagement, door het plannen 
van nieuwe investeringen, alsmede door actief management van het werkkapitaal. RET N.V. heeft een rekening-
courantpositie met verbonden partijen met trekkingsrecht bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waardoor er 
toegang is tot kapitaal. Op deze manier is de continui ̈teit van de vennootschap gewaarborgd.

Het liquiditeitsrisico op lange termijn wordt gevormd door de mate van zekerheid dat RET over een termijn langer dan 1 
jaar aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De reguliere operatie kan worden gefinancierd vanuit de 
exploitatiebijdragen, steun van het Rijk en besparingsmaatregelen. Het liquiditeitsrisico bestaat uit voorfinanciering van 
projecten en investeringen. Wij monitoren de impact van investeringsbegrotingen op de verwachte cashflow positie. Naast 
het herfinancieren van onze onderhanden projecten is financiering nodig bij het vervangen van de bussen voor de nieuwe 
concessie Bus.

Valutarisico
Er worden geen transacties gedaan in buitenlandse valuta. Derhalve wordt geen valutarisico gelopen.

Grondslagen 

Materie ̈le vaste activa 
Materie ̈le vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur 
en bijzondere waardeverminderingen rekening houdend met eventuele restwaarde.Indien belangrijke bestanddelen van 
een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwachte gebruikspatroon, 
worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere 
waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het 
verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het 
actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de 
grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel 
uit van de verkrijgingsprijs van de grond.
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Andere vaste bedrijfsmiddelen 
Overige vaste activa omvat machines en installaties, rollend materieel en andere vaste bedrijfsmiddelen en worden 
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop 
de subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan 
worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

Bijzondere waardeverminderingen van materie ̈le vaste activa 
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 
het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; 
de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening onder 
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere 
waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

Andere vaste bedrijfsmiddelen 
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop 
de subsidies betrekking hebben.

De kosten van onderhoud worden, indien dit levensduurverlengend van aard is, geactiveerd. Overige kosten van 
onderhoud worden rechtstreeks in de winst en verliesrekening opgenomen.

Financie ̈le vaste activa 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan 
worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
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De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan 
van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover R.E.T. N.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de 
deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt 
hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en 
passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze 
jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande 
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet 
in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; 
afwaardering vindt plaats ten laste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek 
van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het 
algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele 
waardeverminderingen.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, 
alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden 
initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten 
gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten 
worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. 
Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening gebracht.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
R.E.T. N.V. beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 
het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het 
betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is wordt 
de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als 
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marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen 
bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant 
gemaakt.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of 
is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de 
boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een 
bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de gemiddelde inkoopprijs 
of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of 
vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de 
kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte 
vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De gemiddelde inkoopprijs wordt aangepast bij iedere inkoop met een afwijkende prijs.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van 
de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, vermeerderd met de 
aan het uitgevoerde werk toe te rekenen kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT) en rentekosten en 
verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen en ontvangen investeringssubsidies. De 
vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, een opslag voor indirecte fabricagekosten en bouwrente. 
De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op de 
onderhanden projecten en gesaldeerd met het onderhanden werk opgenomen op de balans.

Onderhanden projecten in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreffen met name aanleg en 
levensverlengend onderhoud van infrastructuur ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf en 
levensverlengend onderhoud van railgebonden voertuigen ten behoeve van RET Railgebonden Voertuigen B.V. Het saldo 
onderhanden projecten omvat de in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag in uitvoering zijnde werken en 
opdrachten tot constructie van een actief, waarvan op balansdatum nog geen oplevering heeft plaatsgevonden. Activering 
van projecten geschiedt tegen de werkelijke bouwkosten en een opslagpercentage voor voorbereiding, administratie en 
toezicht. Op het laatste deel wordt op portfolioniveau resultaat verantwoord.

Onderhanden projecten voor eigen gebruik worden verantwoord als materiële vaste activa in uitvoering. De post 
onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende 
winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen. Onderhanden projecten worden 
afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoond, worden deze 
gepresenteerd onder de kortlopende schulden (vooruit gefactureerde bedragen op onderhanden projecten).

Omzet en kosten worden in het resultaat tot uitdrukking gebracht op basis van ’percentage of completion’.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en 
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van 
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald 
aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-
inkomsten ten gunste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 
is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële 
grondslagen. De overige voorzieningen met een verwachte looptijd van maximaal een jaar worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij 
anders vermeld. De overige voorzieningen waarop het effect van tijdswaarde materieel is, worden gewaardeerd tegen 
contante waarde. De mutatie in de voorziening als gevolg van rentetoevoeging wordt gepresenteerd als rentelast.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze 
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de 
balans opgenomen.

Overige voorzieningen 
Voorts zijn er personeelsregelingen waarvoor additionele verplichtingen bestaan naast het voldoen van verschuldigde 
premiebijdragen. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen op basis van RJ 271.201. Hierbij is rekening gehouden met 
sterftekansen en/of ingeschatte kansen dat betrokken personeel aan de geboden personele regelingen zal deelnemen. De 
verplichtingen zijn contant gemaakt op basis van een disconteringsvoet.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte 
salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken wordt een disconteringsvoet gehanteerd.

De voorzieningen vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt, tegen de contante waarde, gevormd voor op balansdatum 
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum 
naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid.
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De RET is eigen risicodrager voor werkloosheid. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 
uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen is een voorziening tegen contante waarde gevormd.

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn 
toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van 
(dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente 
gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de geconsolideerde winst-enverliesrekening als 
interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 
andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording 
Concessie rail
In 2016 is de railconcessie gegund aan RET N.V. voor een periode van 14 jaar. Deze concessie bestaat uit: 
• Exploitae Rail: RET N.V. betaalt een concessieprijs aan MRDH om de rail exploitae te mogen uitvoeren. 
• Sociale veiligheid: RET N.V. ontvangt hiervoor jaarlijks een gemaximeerde subsidie van MRDH. 
• Assets (railinfrastructuur, railvoertuigen en overige strategische assets) RET N.V. ontvangt jaarlijks een subsidie van 
MRDH op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor het beheren en onderhouden van de railinfrastructuur, 
railvoertuigen en overige strategische assets, alsmede voor de kapitaallasten van de railvoertuigen, de railinfrastructuur 
en de overige strategische assets.

RET ontvangt als concessiehouder jaarlijks exploitatiebijdragen op basis van bevoorschotting voor de uitvoering van de 
concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door MRDH. De vaststelling van de definitieve omvang 
van de exploitatiebijdragen vindt plaats in latere boekjaren en kan afwijken van de bevoorschotting zoals vastgelegd in de 
subsidiebeschikking. De exploitatiebijdragen worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De 
jaarlijkse overeengekomen exploitatiebijdragen kunnen nog worden aangepast op basis van: 
• Indexering 
• Meer- minderwerk 
• Overeengekomen aanvullende afspraken 
• Rituitval 
• Bonus/malus

Tot en met 2019 zijn de exploitatiebijdragen voor de railconcessie definitief beschikt. De exploitatiebijdragen over het jaar 
2020 zijn nog niet definitief beschikt. Voor het jaar 2021 zal het verzoek tot subsidievaststelling inclusief de bijbehorende 
verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.
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Concessie bus 
Vanaf 8 december 2019 voert RET N.V. de busconcessie uit voor een periode van 15 jaar, bestaande uit de exploitatie van 
het openbaar vervoer per bus, inclusief sociale veiligheid. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse 
exploitatiebijdrage voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door 
MRDH. 
RET N.V. ontvangt de jaarlijkse exploitatiebijdrage op basis van bevoorschotting. De exploitatiebijdrage wordt ten gunste 
van de winst- en verliesrekening van het jaar gebracht waarin de exploitatie heeft plaatsgevonden.

De vaststelling van de definitieve omvang van de exploitatiebijdrage vindt plaats in de latere boekjaren en kan afwijken 
van de bevoorschotting zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking. De opbrengsten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De jaarlijkse overeengekomen exploitatiebijdragen kan nog worden 
aangepast op basis van: 
• Indexeringen 
• Meer- minderwerk 
• Overeengekomen aanvullende afspraken
• Rituitval 
• Werkelijke reizigersopbrengsten 
• Bonus/malus

Tot en met 2019 is de subsidie voor de busconcessie definitief beschikt. De subsidie over het jaar 2020 is nog niet definitief 
beschikt. Voor het jaar 2021 zal het verzoek tot subsidievaststelling inclusief de bijbehorende verantwoordingen op korte 
termijn worden ingediend.

Netto-omzet 
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit verlening van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van 
onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van 
transacties binnen de Groep. Verantwoording geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte 
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Opbrengsten kaartverkoop 
De opbrengsten kaartverkoop betreffen de aan RET N.V. toekomende opbrengsten uit het gebruik van de OVchipkaart 
evenals indirect aan RET N.V. toegerekende opbrengsten uit het aandeel van de landelijke en regionale verkoop van 
interoperable abonnementen.

Voorts is in het bedrag voor nog te ontvangen opbrengsten kaartverkoop opgenomen het aan RET N.V. toegerekende 
aandeel voor opbrengstenderving en extra capaciteit lijndienstvervoer als gevolg van het aanbieden van openbaar vervoer 
aan studenten tegen gereduceerd tarief door het gebruik van de ov-studentenkaart. Ten behoeve van het tegen 
gereduceerd tarief aanbieden van openbaar vervoer aan 65+reizigers wordt van de gemeenten een lumpsum bedrag 
ontvangen.

De in de jaarrekening opgenomen opbrengst is een zo betrouwbaar mogelijke schatting gebaseerd op de laatst bekende 
informatie.

Exploitatiebijdragen
Exploitatiebijdragen worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde 
kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot 
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investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de 
afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Werken derden 
Voor onderhanden projecten, waarbij RET N.V. als principaal acteert en waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan 
worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en 
verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (‘percentage of completion’, ofwel de PoC-
methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in 
verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, 
dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte 
projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en 
verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de 
contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen 
indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. 
Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten 
worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de 
opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de 
verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de 
omzet. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten.

Overige bedrijfsopbrengsten 
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering 
van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. Deze opbrengsten worden 
toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten vanuit de verkoop van gepersonaliseerde en anonieme chipkaarten 
waarop reissaldo gezet kan worden, uit reclameopbrengsten, uit verrichte werkzaamheden voor derden, uit ontvangen 
vergoedingen vanuit geschreven processen verbaal, uit opbrengsten vanuit verschrotting en verkoop van activa en uit de 
ontvangen vergoeding voor het voeren van de directie van RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Daarnaast wordt onder de overige bedrijfsopbrengsten de beschikbaarheidsvergoeding opgenomen. Met de 
beschikbaarheidsvergoeding worden ov-bedrijven gecompenseerd voor de kosten die zij maken om tijdens de 
coronacrisis bussen, treinen en metro’s te laten rijden.

Kosten van grond- en hulpstoffen 
Kosten van grond- en hulpstoffen worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Lonen 
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 
aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden 
verantwoord zodra R.E.T. N.V. het recht hierop heeft verkregen.

Belastingen over de winst of het verlies 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het fiscaal resultaat voor belastingen in de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover 
niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente 
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt geen belastinglast berekend, de verschuldigde belastinglast is 
opgenomen in de jaarrekening van RET N.V.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd 
als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan R.E.T. N.V. wordt toegerekend.

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 
uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 
Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit 
hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs 
van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling 
in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de 
aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 67.595 69.806

Machines en installaties 14.572 12.872

Rollend materieel 67.106 75.891

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.121 2.862

Activa in uitvoering en vooruitbetalingen 5.090 9.699

  156.484 171.130 

Materiële vaste activa

x €1.000       

 

 Bedrijfs-
gebouwen 

en 
terreinen

 Machines 
en 

installaties

 Rollend 
materieel

 Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen

Activa in 
uitvoering 

en vooruit-
betalingen

 Totaal

Stand per 1 januari 
2021

      

Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs

94.032 56.452 91.859 8.631 9.699 260.673

Cumulatieve 
afschrijvingen

-24.226 -43.580 -15.968 -5.769 - -89.543

Boekwaarde per 1 
januari 2021

69.806 12.872 75.891 2.862 9.699 171.130

Mutaties       

Investeringen 533 4.520 -804 - -4.609 -360

Afschrijvingen -2.744 -2.820 -7.981 -404 - -13.949

Desinvesteringen - - -137 -378 - -515

Afschrijvingen op 
desinvesteringen

- - 137 41 - 178

Saldo mutaties -2.211 1.700 -8.785 -741 -4.609 -14.646
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x €1.000       

Stand per 31 december 
2021

      

Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs

94.565 60.972 90.918 8.253 5.090 259.798

Cumulatieve 
afschrijvingen

-26.970 -46.400 -23.812 -6.132 - -103.314

Boekwaarde per 31 
december 2021

67.595 14.572 67.106 2.121 5.090 156.484

       

Bedrijfsgebouwen en terreinen
In 2021 is voor € 0,5 miljoen geïnvesteerd.

Machines en installaties 
In machines en installaties is in 2021 € 4,5 miljoen geïnvesteerd.

Rollend materieel 
De negatieve investering in rollend materieel betreft een ontvangen creditnota inzake de in 2019 en 2020 geleverde 
bussen.

Andere vaste bedrijfsmiddelen 
In andere vaste bedrijfsmiddelen zijn in 2021 geen investeringen geweest.

Vaste activa in uitvoering 
De vaste activa in uitvoering betreft de onderhanden projecten voor eigen rekening en risico.

Investeringen 
Onder de investeringen zijn begrepen de investeringen en overboekingen naar andere categorieën binnen de materiële 
vaste activa.
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Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Overige deelnemingen 4.996 3.398

Vorderingen RMC - 2.500

Overige vorderingen - 1.250

  4.996  7.148

 Financiële vaste activa

x €1.000
Overige 

deelnemingen
Vordering RMC

 Overige  
vorderingen 

 Totaal 

Boekwaarde per 1 januari 2021 3.398 2.500 1.250 7.148

Investeringen 160 - - 160

Resultaat                1.438 -                   - 1.438

Aflossingen - -2.500 -1.250 -3.750

Boekwaarde per 31 december 2021            4.996 -            - 4.996

Overige deelnemingen 
Dit betreft twee deelnemingen. 
1. Deelneming RMC betreft Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het 
kapitaal: 50 procent). Het resultaat deelnemingen in 2021 betreft het nagekomen resultaat 2020 en het voorlopig resultaat 
2021 van RMC B.V. De niet uitgekeerde winsten van deze deelneming zijn toegevoegd aan een wettelijke reserve 
deelnemingen. 
2. Deelneming Rivier B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 27 procent). Er is € 0,1 miljoen kapitaal 
en agio gestort. Het resultaat is € 0,1 miljoen negatief.

Vordering RMC 
Dit betreft een aan RMC verstrekte lening van € 2,5 miljoen tegen een rentepercentage van 7 procent. De lening is in 2021 
volledig afgelost.

Overige vorderingen 
Het bedrag aan overige vorderingen betreft een achtergestelde lening aan de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven U.A. 
RET NV heeft deze achtergestelde lening verstrekt aan de Coöperatie voor een bedrag van € 1,25 miljoen. De lening is in 
2021 volledig afgelost.
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Vlottende activa

Voorraden

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Grond- en hulpstoffen 27.380 25.374

OV-chipkaarten en merchandise 496 293

 27.876 25.667

Grond- en hulpstoffen voorziening 
incourant

-8.212 -7.089

  19.664  18.578

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden 
projecten

42.220 54.579

Geactiveerde kosten 345.634 349.129

Af: ontvangen termijnbedragen -325.558 -311.083

Af: voorziening projecten -3.604 -3.747

  25.472 34.299 

Projecten met een creditsaldo (gepresenteerd onder kortlopende schulden) 16.748 20.280

  42.220  54.579
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Vorderingen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen op handelsdebiteuren 22.330 8.966

Belasting en premies sociale verzekeringen - 2.066

Overige vorderingen en overlopende activa 141.308 133.664

  163.638  144.696

Vorderingen op handelsdebiteuren   

Vorderingen op handelsdebiteuren 22.466 9.112

Voorziening dubieuze vorderingen op 
handelsdebiteuren

-136 -146

  22.330  8.966

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

  

Omzetbelasting - 2.066

 -  2.066

Overige vorderingen en overlopende activa   

Overige vorderingen 139.454 131.994

Overlopende activa 1.854 1.670

  141.308 133.664

Overige vorderingen 
In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET 
Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2021 van € 117,8 miljoen (2020: € 76,3 miljoen). Voor deze 
rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,4 procent voor RET 
Infrastructuur B.V. en 1,6 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2020: respectievelijk 1,5 procent en 1,7 procent). 
Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

In de overige vorderingen is in 2021 geen opgenomen vordering op de MRDH uit hoofde van af te rekenen 
exploitatiebijdragen en overige bijdragen (2020: € 25,0 miljoen).

Tevens is € 11,7 miljoen opgenomen als vordering inzake het nog niet ontvangen deel van de beschikbaarheidsvergoeding 
over 2020 en 2021 (2020: € 14,0 miljoen).

Daarnaast is opgenomen een vordering inzake UWV van € 1,4 miljoen (2020: € 3,7 miljoen).

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en 
het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
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Liquide middelen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Kas 103 103

Bank 98.688 32.454

Overige 278 270

  99.069  32.827

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht.

Voorzieningen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

 Voorzieningen   

 16.964 13.160 

 

   x €1.000      

 
Boekwaarde 
per 1 januari 

2021
 Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval

 Boekwaarde per 
31 december 

2021

FLO 527 -164 - -87 276

Jubilea 3.973 -374 36 -23 3.612

Langdurig zieken 2.949 -3.397 3.348 - 2.900

WW regulier en 
bovenwettelijk

1.080 -483 1.956 -464 2.089

Overige 
personeelsvoorzieningen

308 -52 91 - 347

Reorganisatievoorziening - - 5.170 - 5.170

Incidentele claims 4.323 -504 898 -2.147 2.570

Totaal 13.160 -4.974 11.499 -2.721 16.964

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen. Het totaalbedrag van mutaties vanuit oprenting en 
wijziging in rekenrente opgenomen in bovenstaand verloopoverzicht bedraagt nihil.

Algemeen
Bij de actuariële berekening van de voorzieningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
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 2021 2020

Gehanteerde rekenrente 0,0 procent 0,0 procent

Verwachte salarisstijging 0,0 - 2,0 procent 0,0 - 2,0 procent

Gehanteerde rekenrente: op basis van de gemiddeld gewogen looptijd van de voorziening. 
Verwachte salarisstijgingen: op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel gemiddeld 0,0 - 3,0 procent. 
Overlevingskansen: op basis van een actuele sterftetabel. 
Ontslagkansen: 5 procent.

De dotaties aan en vrijval van de personeels- en reorganisatievoorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste 
van de personeelskosten plaatsgevonden. De dotaties en vrijval van de overige voorzieningen hebben ten laste 
respectievelijk ten gunste van de overige bedrijfskosten plaatsgevonden.

FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag) 
De FLO-regeling was een regeling waarmee trambestuurders en buschauffeurs met voldoende functiejaren met 
vroegpensioen konden als zij 60 werden, tegen 80 procent van hun salaris. Deze regeling is in 2010 vervallen en er is een 
overgangsregeling gecreëerd. Deze toekomstige FLO-uitkeringen zijn in de voorziening opgenomen.

Jubilea 
Medewerkers die vijfentwintig, veertig of vijftig jaar in dienst van RET N.V. zijn, hebben bij het bereiken van elk van deze 
jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde van de hiervoor ingeschatte 
toekomstige verplichtingen.

Langdurig zieken 
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of 
arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers inclusief eventuele transitievergoeding.

WW regulier en boventallig 
Dit betreft voornamelijk een voorziening voor WW-kosten voor personeelsleden. De dotaties en vrijvallen hangen samen 
met de in- en uitstroom in de WW van onze personeelsleden.

Overige personeelsvoorzieningen 
Dit betreft voornamelijk voorzieningen voor compensatie voor arbeidsongeschiktheid, het OV-sectorplan en wachtgeld.

Reorganisatievoorziening 
De voorziening reorganisatie heeft betrekking op reorganisatie van functies binnen RET. De hoogte van de voorzieningen is 
bepaald aan de hand van een inschatting per persoon/ functie. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de 
momenteel beste managementinschatting van de werkelijk uit te keren bedragen. De verantwoorde vrijval heeft 
betrekking op wijzigingen in de situatie van de betreffende personen/functies.

Incidentele claims 
De voorziening incidentele claims is gevormd voor juridische claims die bij RET N.V. zijn ingediend.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven: 
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x €1.000     

 < 1 jaar
> 1 jaar
< 5 jaar

> 5 jaar Totaal

Personeelsvoorzieningen 4.503 2.727 1.994 9.224

Reorganisatievoorziening 5.170 - - 5.170

Overige 
voorzieningen

2.570 - - 2.570

 Totaal  12.243 2.727 1.994 16.964

Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Lening Europese Investeringsbank (EIB) - 1.980

Lening aandeelhouder (MRDH) 39.475 40.023

Overige schulden 1.115 1.122

  40.590  43.125

Lening Europsese Investeringsbank (EIB) 
De lening van de EIB betreft een lening met een hoofdsom van € 3,3 miljoen met een looptijd van 5 jaar en een 
rentepercentage van 0,0 procent. De lening zal in 2022 volledig worden afgelost. Het kortlopende deel is opgenomen 
onder de kortlopende schulden.

Lening aandeelhouder (MRDH) 
Voor de financiering van de bussen is in 2021 een lening bij de aandeelhouder (MRDH) aangetrokken van € 5,0 miljoen. Het 
kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. De vaste rente op de leningen varieert tussen de 0,4 
procent en 0,7 procent. De looptijd varieert tussen de 5 en 15 jaar.

Overige schulden 
Overige schulden hebben betrekking op een langlopende verplichting van € 1,1 miljoen inzake het onderhoud van geluids- 
en antiverblindingsschermen nabij Pernis. Dit bedrag was eerder ontvangen van Rijkswaterstaat. In 2011 heeft voor de 
eerste keer onderhoud plaatsgevonden. Een bedrag van € 1,1 miljoen heeft een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.

x €1.000 2021 2020

Stand per 1 januari 48.751 4.640

Nieuwe leningen     5.000 47.379

Aflossingen in jaar -5.882 -3.268

Stand lening per 31 december  47.869 48.751

Kortlopend deel (onder kortlopende 
schulden)

-7.279 -5.626

Stand per 31 december 2021  40.590 43.125
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Langlopende schulden

x €1.000                     

Totaal 47.869 7.279 40.590 21.876  

 
Stand per 31 

december 
2021

Aflossingsver-
plichting

Resterende 
looptijd >1 jaar

Resterende 
looptijd > 5 

jaar

Rente-
percentage

Lening Europese 
Investeringsbank (EIB) 

1.980 1.980 - - -

Lening aandeelhouder 
(MRDH)

44.774 5.299 39.475 20.761 0,60

Overige schulden 1.115 - 1.115 1.115 -

Het rentepercentage over de leningen betreft het gewogen gemiddelde rentepercentage.

Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Aflossingsverplichting langlopende 
schulden

7.279 5.626

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten

23.767 30.954

Schulden ter zake van belastingen en 
premie sociale verzekeringen

115.774 48.874

Overige schulden en overlopende passiva 132.198 138.937

  279.018  224.391

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Omzetbelasting 19.451 -

Loonheffing 95.744 47.436

Vennootschapsbelasting 5 2

Overige belastingen 574 1.436

  115.774 48.874 

De loonheffing zal conform de regeling bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis bij de Belastingdienst in 
maximaal 60 maanden worden terugbetaald vanaf 1 oktober 2022 en heeft daarmee (groten)deels een langlopend 
karakter.
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Overige schulden en overlopende passiva

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Onderhanden projecten 16.747 20.280

Overige schulden 19.264 26.667

Overlopende passiva 96.187 91.990

  132.198  138.937

Overige schulden 
De overige schulden bestaan voornamelijk uit te betalen personeelsgerelateerde kosten ad € 19,2 miljoen, waarvan € 0,7 
miljoen een langlopend karakter heeft (2020: € 19,1 miljoen). In 2020 was hierin tevens een bedrag van € 5,7 miljoen aan 
terug te betalen NOW opgenomen (2021: € nihil).

Overlopende passiva 
In de overlopende passiva zijn opgenomen: 
Een bedrag van € 48,0 miljoen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2022 (2020: € 35,4 miljoen). 
Een bedrag van € 17,5 miljoen (2020: € 23,8 miljoen) inzake nog te betalen bussen. 
Een bedrag van € 3,7 miljoen (2020: € 4,4 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten uit de verkopen van jaarabonnementen in 
2021. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2022. 
RET N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze 
zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en 
zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2020: € 2,9 miljoen).

In 2015 en 2016 is met de opdrachtgever afgesproken dat de RET N.V. meerdere uitgaven zal bekostigen. Hiervoor heeft 
een herallocatie op de exploitatiebijdragen 2015 - 2020 plaatsgevonden. Deze totale verplichting is ultimo 2021 
opgenomen voor een bedrag van € 6,3 miljoen (2020: € 6,7 miljoen).

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Concessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
RET N.V. heeft overeenkomsten afgesloten met Metropoolregio Rotterdam Den Haag ter uitvoering, inclusief de veiligheid, 
van het openbaar vervoer bus, tram, metro en ferry in het gebied van de regio Rotterdam en regio Haaglanden 
(RandstadRail).

Overeenkomst concessie rail 
De concessie heeft een ingangsdatum van 11 december 2016 en een looptijd van 14 jaar. RET N.V. ontvangt als 
concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessievergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals 
vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener). Voor de 
jaren vanaf 2017 zijn financiële afspraken gemaakt over de exploitatiebijdragen en jaarlijkse indexering. De voor de 
concessie gemaakte kosten worden vergoed door middel van reizigersopbrengsten en exploitatiebijdragen. In 2019 heeft 
de herijking plaatsgevonden waarbij binnen de huidige concessie nieuwe afspraken worden gemaakt die vanaf 2020 in 
werking treden. Alle trams en metro’s zijn ondergebracht in RET Railgebonden Voertuigen B.V. (een 100 procent dochter 
van RET Infrastructuur B.V.). Het gebruiksrecht hierop eindigt op het moment dat de concessie niet meer aan RET N.V. 
wordt gegund.
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Overeenkomst concessie bus 
Op 8 december 2019 is de nieuwe busconcessie ingegaan met een looptijd van 15 jaar. RET N.V. ontvangt als 
concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessie-vergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals 
vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener). Voor de 
nieuwe busconcessie zijn nieuwe bussen aangeschaft om de doelen ten aanzien van duurzaamheid te kunnen behalen. Dit 
betreffen onder andere hybride en zero-emissie bussen. Deze worden geactiveerd en afgeschreven over de economische 
levensduur in RET Materieel B.V.

Investeringsverplichtingen 
RET N.V. heeft een veelheid aan meerjarige investeringsverplichtingen betreffende activa in aanbouw, aanleg van en groot 
onderhoud aan infrastructurele werken ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf van bussen voor de 
nieuwe busconcessie. 
Met name betreft dit: 
• Aanschaf bussen voor de nieuwe busconcessie met openstaande verplichtingen van € 38,3 miljoen; 
• Verbetering van de spoorbeveiliging (project ‘Systeemsprong’) met openstaande verplichting van € 13,0 miljoen; 
• Laadinfra voor de nieuwe busconcessie van € 8,2 miljoen;
• Aanleg van de Hoekse Lijn van €4,2 miljoen en de verlenging naar het strand € 3,6 miljoen; 
• Brandveiligheid tunnels voor € 5,3 miljoen.

Het belangrijkste deel van deze investeringsverplichtingen kent een looptijd van 1 tot 5 jaar. Het totaal aan 
investeringsverplichtingen bedraagt € 107,4 miljoen.

Leaseverplichtingen 
Alle lopende leaseovereenkomsten voor het wagenpark van RET N.V. kwalificeren als operationele leaseovereenkomsten. 
Verschuldigde betalingen in verband met lease worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen. RET N.V. 
heeft het beheer van zijn wagenpark, exclusief het rijdend materieel voor openbaar vervoer, bij een leasemaatschappij 
ondergebracht. In 2021 is hier een bedrag van ongeveer € 1,0 miljoen voor voldaan (2020: € 1,0 miljoen).De 
leasecontracten hebben een looptijd van gemiddeld 5 jaar. 
De bestaande lease verplichtingen met een looptijd: 
• korter dan een jaar zijn € 1,2 miljoen; 
• tussen 1 jaar en 5 jaar zijn € 3,2 miljoen; 
• langer dan 5 jaar zijn € 0,1 miljoen.

Huurverplichtingen 
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor de huur van het kantoorpand Vancouver. Het huurcontract loopt tot en met 
2026. Dit is het grootste huurcontract dat in onderstaande huurverplichtingen is opgenomen. 
De bestaande huurverplichtingen met een looptijd: 
• korter dan een jaar zijn circa € 2,9 miljoen; 
• tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 10,7 miljoen; 
• en langer dan 5 jaar zijn € 1,1 miljoen. 
RET Bus B.V. is huurverplichtingen aangegaan voor de diverse locaties in de regio in verband met de uitbreiding van de 
busconcessie. Deze verplichtingen hebben een looptijd van maximaal een jaar en bedragen circa € 0,8 miljoen. 
Gedurende het verslagjaar is een bedrag van € 3,0 miljoen aan huurlasten voor onroerende goederen in de winst- en 
verliesrekening verwerkt.
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Gebruiksvergoeding 
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor het gebruik van de infrastructuur met RET Infrastructuur B.V. en het gebruik 
van materieel met RET Railgebonden Voertuigen B.V. over de looptijd van de concessie. Verplichtingen voortvloeiend uit 
het gebruik en de instandhouding van de railvoertuigen zijn voor rekening en risico van RET N.V. Hiervoor betaalt RET N.V. 
een gebruiksvergoeding. Deze gebruiksvergoeding betreft hoofdzakelijk een vergoeding voor afschrijvings- en rentekosten 
en bedraagt voor 2021 circa € 67,8 miljoen (2020: € 68,5 miljoen). RET N.V. heeft aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. een 
pandrecht verleend op de door RET N.V. ontvangen railconcessievergoeding.

Bankgaranties 
Er zijn drie lopende bankgaranties, een bankgarantie ter waarde van € 42.350 voor de huur van bedrijfsruimte te 
Ridderkerk, een bankgarantie van € 40.000 voor de huur bedrijfsruimte te Rotterdam en een bankgarantie ter hoogte van € 
35.000 voor de huur van een serviceruimte op station CS.

Fiscale eenheid 
De rechtspersoon maakt deel uit van de fiscale eenheid met RET Materieel B.V., RET Services B.V. en RET Bus B.V. voor de 
vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de 
fiscale eenheid als geheel.

Gebeurtenissen na Balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanpassing van de jaarrekening of vermelding in het 
jaarverslag vereisen. Voor de onzekerheid met betrekking tot het Coronavirus wordt verwezen naar de grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling.

Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2021 ad € 1.217.000 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de 
jaarrekening 2021 van de vennootschap.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Netto-omzet

x €1.000 2021 2020

Opbrengsten kaartverkoop 149.640 145.152

Exploitatiebijdragen 144.204 142.755

Werken derden 93.352 92.808

  387.196  380.715

Opbrengsten kaartverkoop
De opbrengsten kaartverkoop zijn de opbrengsten van de chipkaart en de aan RET N.V. toegerekende opbrengsten van het 
nationaal vervoerbewijzensysteem, de opbrengsten van de regionale vervoerbewijzen, 65+ vrij reizen in Rotterdam, 
Barendrecht en Capelle aan den IJssel, vrij reizen voor minima uit Schiedam en de opbrengst studentenkaart.

Exploitatiebijdragen
De exploitatiebijdragen hebben betrekking op de beschikkingen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de 
exploitatie rail, bus, fast ferry, railinfrastructuur en sociale veiligheid.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd. 

x €1.000 2021 2020

Reguliere exploitatiebijdragen 144.349 143.355

Herallocatie exploitatiebijdragen -145 -600

Totaal  144.204  142.755

De herallocatie betreft de reservering van het niet benutte budget van Innovatiefonds.

Werken derden
Werken derden betreft de aan het verslagjaar op basis van ’percentage of completion‘ toerekenbare omzet inzake groot 
onderhoud van infrastructurele projecten en aanschaf en renovatie van railgebonden voertuigen.

Overige bedrijfsopbrengsten

x €1.000 2021 2020

Bijdrage chipkaarten 727 540

Overige dienstverlening 10.926 5.827

Vergoeding procesverbaal 447 431

Verschrotting en verkoop activa 1.639 2.850

Ontvangen managementfee 1.320 1.320

Beschikbaarheidsvergoeding 70.056 71.200
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x €1.000 2021 2020

Overige bedrijfsopbrengsten 5.039 7.465

  90.154  89.633

Door de daling van het aantal reizigers zijn de inkomsten van OV-bedrijven sterk afgenomen. Tegelijkertijd heeft het 
kabinet vervoerders gevraagd om de dienstregelingen op peil te houden zodat het OV haar rol als vitale sector kan blijven 
vervullen. Met de beschikbaarheidsvergoeding worden OV-bedrijven gecompenseerd voor de kosten die zij maken om 
tijdens de coronacrisis bussen, treinen en metro’s te laten rijden. In 20210 is derhalve € 70,1 miljoen aan 
beschikbaarheidsvergoeding opgenomen (2020: € 71,2 miljoen).

Kosten van grond- en hulpstoffen

x €1.000 2021 2020

 Kosten van grond- en hulpstoffen 22.530 18.225

 22.530  18.225

In deze post is begrepen het materiaalgebruik voor de infrastructurele projecten, direct materiaalverbruik (zoals 
voorraadonderdelen die worden gebruikt bij het onderhoud), aanschaf van kleine machines, bandenverbruik en 
resultaten op reparatieorders, als ook magazijn- en emballageverschillen en prijs- en herwaarderingsverschillen.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

x €1.000 2021 2020

Kosten uitbesteed werk 139.804   151.283

  139.804 151.283 
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Kosten uitbesteed werk

x €1.000 2021 2020

Ingehuurd personeel 34.192 38.230

Ingehuurd personeel werken derden 3.043 3.182

Werken derden 64.955 67.417

Onderhoud en reparatie door derden 34.676 38.729

Vervoer door derden 1.063 1.180

Overige externe kosten 1.875 2.545

  139.804  151.283

 

De kosten voor inhuur worden veroorzaakt door niet ingevulde formatieplaatsen, tijdelijke versterking van de afdeling en 
opvang ziekteverzuim.

Onder werken derden worden de bouwkosten opgenomen te behoeve van investeringen (onderhanden projecten) waarop 
RET risico loopt. Deze kosten hangen samen met de opbrengst onderhanden werken.

Personeelskosten

x €1.000 2021 2020

Lonen en salarissen 196.276 194.347

  196.276  194.347

Lonen en salarissen

x €1.000 2021 2020

Bruto lonen en -salarissen 122.516 123.646

Geactiveerde loonkosten -1.855 -1.500

Vaste beloningen 15.870 16.294

Variabele beloningen 3.620 9.141

Pensioenpremie 22.541 21.833

Premies sociale verzekeringen 21.476 20.699

Overige personeelskosten 3.797 4.160

Mutaties personeelsvoorzieningen 8.311 74

  196.276  194.347

De salarissen stijgen door een combinatie van mutaties in aantal FTE’s en indexatie (cao).
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De variabele beloningen zien vooral toe op overuren, overwerk en mutatie verlofuren. Over 2020 en 2021 zijn geen 
bonussen voor management opgenomen.

De gemiddelde bezetting

 2021 2020

Exploitatie 1.310 1.350

Techniek 495 437

Financiën 110 92

Algemeen 117 113

Herplaatsing - 1

Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. 2.032 1.993

Totaal gemiddeld FTE's Bus B.V. 567 654

Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. & RET Bus B.V.  2.599  2.647

 

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

x €1.000 2021 2020

Afschrijvingen materiële vaste activa 13.949 13.551

  13.949 13.551 

Overige bedrijfskosten

x €1.000 2021 2020

Overige bedrijfskosten 106.773 108.224

  106.773  108.224
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x €1.000 2021 2020

Belastingen, rechten en verzekeringen 5.774 4.743

Gebruiksvergoeding 67.838 67.949

Energieverbruik voortbeweging 13.304 13.889

Overig energieverbruik 3.141 2.769

Diverse overige kosten 16.461 18.839

Mutaties voorzieningen 255 35

 106.773  108.224

Gebruiksvergoeding
De gebruiksvergoeding is de vergoeding die RET N.V. aan RET Infrastructuur B.V. (2021: € 24,4 miljoen, 2020: € 25,7 miljoen) 
heeft betaald voor het gebruikmaken van de infrastructuur en aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2021: € 43,5 miljoen, 
2020: € 42,8 miljoen) voor het gebruik van de tram- en metrostellen.

Financiële baten en lasten

x €1.000 2021 2020

Rentebaten 1.337 2.460

Rentelasten -369 -165

  968  2.295

In de rentebaten is onder meer opgenomen de rente op de rekeningen-courant met RET Infrastructuur B.V. en RET 
Railgebonden Voertuigen B.V. voor 
€ 1,3 miljoen (2020: € 1,0 miljoen). 

Belastingen over de winst of verlies

Belastingen: Uitsplitsing

x €1.000 2021 2020

Belastingen uit voorgaande boekjaren 793  

Belastingen uit huidig boekjaar - -793

Totaal van belastingen over de winst of het verlies 793  -793
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 2021 2020

Effectief belastingtarief 40,00 -6,00

Toepasselijk belastingtarief 25,00 25,00

Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief als gevolg van een afwijkende berekening van 
het fiscaal belastbaar resultaat alsmede de teruggave van belastingen met betrekking tot voorgaand jaar.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

x €1.000 2021 2020

Aandeel in resultaat deelneming RMC 1.544 2.418

Aandeel in resultaat deelneming Rivier -106 -

  1.438  2.418

Het aandeel in het resultaat deelnemingen bestaat voor 2021 uit het nagekomen resultaat 2020 en het voorlopig resultaat 
2021 van RMC B.V. alsmede Rivier B.V.

Opgave van de transacties met verbonden partijen die van betekenis zijn en niet onder normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de (statutaire) directieleden, andere 
sleutelfunctionarissen in het management van R.E.T. N.V. of de moedermaatschappij van R.E.T. N.V. en nauwe verwanten 
zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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Enkelvoudige balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa   

Materiele vaste activa 87.431 93.851

Financiële vaste activa 6.845 8.692

Vlottende activa   

Voorraden 18.939 17.936

Onderhanden projecten 43.340 54.849

Vorderingen 179.741 171.529

Liquide middelen 96.839 31.985

  433.135  378.842

 Passiva

x €1.000  31-12-2021  31-12-2020

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 122  122  

Agioreserve 7.500  7.500  

Wettelijke en statutaire reserves 3.999  2.455  

Overige reserves 136.661  149.567  

Resultaat boekjaar 1.217  -11.362  

  149.499  148.282

Voorzieningen  26.817  22.561

Langlopende schulden  -  1.980

Kortlopende schulden  256.819  206.019

  433.135  378.842
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Toelichting enkelvoudige balans
Enkelvoudige verkorte winst- en verliesrekening over 2021

x €1.000 2021 2020

Resultaat deelnemingen 1.743 2.519

Vennootschappelijk resultaat na belastingen -526 -13.881

Netto resultaat na belastingen  1.217  -11.362

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de 
nettovermogenswaarde in overeenstemming met (de desbetreffende paragraaf van) de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar 
de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Toelichting op de enkelvoudige balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 67.595 69.806

Machines en installaties 13.745 11.754

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.121 2.862

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op 
materiële vaste activa

3.970 9.429

  87.431  93.851



Jaarverslag RET N.V.

Toelichting enkelvoudige balans 121

Materiële vaste activa 

x €1.000       

 

Bedrijfs-
gebouwen 

en 
terreinen

Machines 
en 

installaties

Rollend 
materieel

Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen

Materiële vaste 
bedrijfsactiva in 

uitvoering en 
vooruitbetalingen 

op materiële vaste 
activa

Totaal

Stand per 1 januari 
2021

      

Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs

94.032 50.763 506 8.700 9.429 163.430

Cumulatieve 
afschrijvingen

-24.226 -39.009 -506 -5.838 - -69.579

Boekwaarde per 1 
januari 2021

69.806 11.754 - 2.862 9.429 93.851

Mutaties       

Investeringen 533 4.520 - - -5.459 -406

Afschrijvingen -2.744 -2.529 - -404 - -5.677

Desinvesteringen - - - -378 - -378

Afschrijvingen op  
desinvesteringen

- - - 41 - 41

Saldo mutaties -2.211 1.991 - -741 -5.459 -6.420

Stand per 31 
december 2021

      

Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs

94.565 55.283 506 8.322 3.970 162.646

Cumulatieve 
afschrijvingen

-26.970 -41.538 -506 -6.201 - -75.215

Boekwaarde per 31 
december 2021

67.595 13.745 - 2.121 3.970 87.431

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de materiële vaste activa in de geconsolideerde 
jaarrekening.

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.849 1.544
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x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Overige deelnemingen 4.996 3.398

Vorderingen RMC - 2.500

Overige vorderingen - 1.250

  6.845  8.692

 

x €1.000
Deelnemingen in 

groepsmaatschappijen 
 Overige 

deelnemingen
Vordering 

RMC
 Overige 

vorderingen
 Totaal

Boekwaarde per 1 
januari 2021

1.544 3.398 2.500 1.250 8.692

Investeringen  - 160 - - 160

Resultaat 305 1.438 - - 1.743

Aflossingen - - -2.500 -1.250 -3.750

Boekwaarde per 31 
december  2021

1.849 4.996 - - 6.845

De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op:

Deelneming
Statutair gevestigd 
te

Aandeel in kapitaal

RET Materieel B.V. Rotterdam 100 procent

RET Services B.V. Rotterdam 100 procent

RET Bus B.V. Rotterdam 100 procent

Voor deze deelnemingen wordt artikel 2:403 BW lid 1 toegepast.

RET Materieel B.V. RET
Materieel B.V. beheert de nieuwe bussen. RET N.V. voert de directie over RET Materieel B.V. en brengt daarvoor een 
management fee in rekening. RET N.V. gebruikt het materieel voor de exploitatie en betaalt hiervoor een 
gebruiksvergoeding aan RET Materieel B.V. In 2021 werd door RET Materieel B.V. geen resultaat behaald (2020: ook geen 
resultaat). De waarde van de deelneming is € 14.000.

RET Services B.V. 
RET Services B.V. voert voor RET N.V. beperkte niet direct met het openbaar vervoer verband houdende activiteiten uit. De 
directie van RET N.V. voert de directie over RET Services B.V. en brengt deze kosten op marktconforme wijze in rekening bij 
RET Services B.V. De waarde van de deelneming is € 1,8 miljoen (2020: € 1,5 miljoen). In 2021 werd door RET Services B.V. 
een positief resultaat van € 0,3 miljoen (2020: € 0,1 miljoen) behaald.
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RET Bus B.V. 
RET Bus B.V. heeft de busconcessie tot 8 december 2019 verzorgd. In 2020 valt de busconcessie onder RET N.V. Het 
resultaat van Bus B.V. is nihil (2020: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is negatief € 11,5 miljoen (2020: € 
11,5 miljoen negatief), deze is opgenomen onder de voorzieningen.

Voor de andere deelnemingen en de vorderingen wordt naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening verwezen.

Vlottende activa
Voorraden 

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Grond- en hulpstoffen 26.537 24.571

OV-chipkaarten en merchandise 496 293

  27.033  24.864

Grond- en hulpstoffen voorziening courant -8.094 -6.928

 18.939 17.936

Onderhanden projecten

Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Geactiveerde kosten 339.280 350.727

Af: ontvangen termijnbedragen -327.297 -313.105

Af: voorziening projecten -3.604 -3.747

  8.379  33.875

Projecten met een creditsaldo 
(gepresenteerd onder kortlopende schulden)

34.961 20.974

Totaal  43.340  54.849

Vorderingen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen op handelsdebiteuren 15.226 5.442

Vorderingen op groepsmaatschappijen 24.810 31.865

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 2.805

Overige vorderingen en overlopende activa 139.705 131.417

  179.741  171.529

Vorderingen op handelsdebiteuren
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x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen op handelsdebiteuren 15.226 5.492

Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren - -50

  15.226  5.442

Vorderingen op groepsmaatschappijen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen op RET Materieel B.V. 22.315 31.516

Vorderingen op RET Bus B.V. 2.495 349

  24.810  31.865

De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een rekening-courantverhouding met deelnemingen. Het 
rentepercentage op deze verhoudingen bedraagt 1,6 procent (2020: 1,7 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets 
overeengekomen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Omzetbelasting - 2.805

  -  2.805

Overige vorderingen en overlopende activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Overige vorderingen 138.008 129.916

Overlopende activa 1.697 1.501

  139.705 131.417

Overige vorderingen
In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET 
Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2021 van € 119,7 miljoen (2020: € 76,3 miljoen). Voor deze 
rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,4 procent voor RET 
Infrastructuur B.V. en 1,6 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2020: respectievelijk 1,5 procent en 1,7 procent). 
Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

In de overige vorderingen is geen vordering opgenomen op de MRDH uit hoofde van af te rekenen exploitatiebijdragen en 
overige bijdragen (2020: € 25,2 miljoen).

Tevens is € 11,7 miljoen opgenomen als vordering inzake het nog niet ontvangen deel van de beschikbaarheidsvergoeding 
over 2020 en 2021 (2020: € 14,0 miljoen).
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In de overige vorderingen is opgenomen een vordering inzake UWV van € 1,4 miljoen (2020: € 3,3 miljoen).

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en 
het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Kas 103 103

Bank 96.458 31.612

Overig 278 270

  96.839  31.985

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

x €1.000

Gestort en 
opgevraagd 

aandelen- 
kapitaal 

Agioreserve

Wettelijke 
en 

statutaire 
reserves

Overige 
reserve

 Resultaat 
boekjaar

 Totaal

Stand per 1 januari 2021 122 7.500 2.455 149.567 -11.362 148.282

Mutaties uit 
resultaatverwerking

- - - - 11.362 11.362

Resultaat boekjaar  - - - -  1.217 1.217

Uit resultaatverdeling - - - -11.362 - -11.362

Vrijval ten gunste van 
algemene reserve

- - 1.544 -1.544 - -

Stand per 31 december 
2021

122 7.500 3.999 136.661 1.217 149.499

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000. Per 6 juli 2016 is het aandelenkapitaal verdeeld in 
599 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel, elk met een nominale waarde van € 1.000.

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 121 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel met een nominale waarde van € 
1.000 elk.

De wettelijke reserve wordt aangehouden voor positieve resultaten en rechtstreekse waardevermeerderingen van de 
deelneming RMC waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd.
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Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

x €1.000 2021 2020

Stand per 1 januari 122 122

Stand per 31 december 122  122

Agioreserve

x €1.000 2021 2020

Stand per 1 januari 7.500 7.500

mutaties - -

Stand per 31 december  7.500  7.500

Wettelijke en statutaire reserve

x €1.000 2021 2020

Wettelijke reserve deelnemingen 3.999 2.455 

Wettelijke reserve

x €1.000 2021 2020

Stand per 1 januari 2.455 37

Vrijval ten gunste van algemene 
reserve

1.544 2.418

Stand per 31 december  3.999  2.455

Overige reserve

x €1.000 2021 2020

Stand per 1 januari 149.567 146.157

Uit resultaatverdeling -11.362 5.828

Overboekingen -1.544 -2.418

Stand per 31 december 136.661  149.567

Resultaat boekjaar

x €1.000 2021 2020

Stand per 1 januari -11.362 5.828

Mutatie uit resultaatverdeling 11.362 -5.828

Resultaat boekjaar 1.217 -11.362

Stand per 31 december  1.217  -11.362
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Voorzieningen

x €1.000 2021 2020

Voorzieningen 26.817 22.561

 

x €1.000
 Boekwaarde 
per 1 januari 

2021
 Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval

 Boekwaarde per 
31 december 2021

FLO 320 -43 - -74 203

Jubilea 3.327 -316 36 - 3.047

Langdurig zieken 2.501 -2.673 2.587 - 2.415

WW regulier en 
bovenwettelijk

953 -438 1.892 -466 1.961

Overige 
personeelsvoorzieningen

264 -30 88 - 322

Reorganisatievoorziening - - 5.170 - 5.170

Incidentele claims 3.690 -436 703 -1.764 2.193

Negatieve waarde 
deelneming

11.506 - - - 11.506

Totaal 22.561 -3.936 10.476 -2.284 26.817

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.
De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x €1.000     

 < 1 jaar
> 1 jaar
< 5 jaar

> 5 jaar
Totaal 

31-12-2021

Personeelsvoorzieningen 3.843 2.439 1.666 7.948

Reorganisatievoorziening 5.170 - - 5.170

Overige voorzieningen 2.193 11.506 - 13.699

 Totaal 11.206 13.945 1.666 26.817

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de voorzieningen in de geconsolideerde jaarrekening. De 
voorziening negatieve deelneming is gevormd aangezien RET N.V. zich middels art 2:403 lid 1 sub b aansprakelijk heeft 
gesteld voor de verplichtingen RET Bus B.V.
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Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Lening Europese Investeringsbank - 1.980

  -  1.980

Lening Europese Investeringsbank (EIB)
De lening van de EIB betreft een lening van € 3,3 miljoen met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 0,0 
procent. De lening zal in 2022 voortijdig volledig worden afgelost. Het kortlopende deel is opgenomen onder de 
kortlopende schulden. 

 

x €1.000 2021 2020  

Stand per 1 januari 2.640 3.300

Nieuwe lening - -

Aflossingen -660 -660

 1.980 2.640

Kortlopend deel (onder kortlopende schulden) -1.980 -660

Stand per 31 december - 1.980

Langlopende schulden

x €1.000

 Stand per 
31 

december 
2021

 Aflossings-
verplichting

 Resterende 
looptijd > 1 

jaar

 Resterende 
looptijd > 5 

jaar

 Rente-
percentage

Lening Europese 
Investeringsbank 
(EIB)

1.980 1.980 - - -

Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Aflossingsverplichting langlopende schulden 1.980 660

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 22.414 30.362

Schulden aan groepsmaatschappijen 24.868 11.618

Schulden ter zake van belastingen en premies 
sociale verzekeringen

95.219 39.930
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x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Overige schulden en overlopende passiva 112.338 123.449

  256.819  206.019

Schulden aan groepsmaatschappijen 

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Schuld aan RET Services B.V. 24.868 11.618

 24.868  11.618

De post schulden aan groepsmaatschappijen betreft de rekening-courantverhouding met RET Bus B.V. en RET Services 
B.V. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt 1,6% rente berekend.

Schuld ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Omzetbelasting 17.327 -

Loonheffing 77.313 38.492

Vennootschapsbelasting 5 2

Overige belastingen 574 1.436

  95.219 39.930

De loonheffing en omzetbelasting zal conform de regeling bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis bij de 
Belastingdienst in maximaal 60 maanden worden terugbetaald vanaf 1 oktober 2022 en heeft daarmee grotendeels een 
langlopend karakter.

Overige schulden en overlopende passiva 

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Onderhanden projecten 34.960 20.974

Overige schulden 15.652 21.960

Overlopende passiva 61.726 80.515

  112.338 123.449

Overige schulden 
De overige schulden bestaan voornamelijk uit te betalen personeelsgerelateerde kosten ad € 15,6 miljoen, waarvan € 0,5 
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miljoen een langlopend karakter heeft (2020: € 16,1 miljoen). In 2020 was hierin tevens een bedrag van € 5,7 miljoen aan 
terug te betalen NOW opgenomen (2021: € nihil).

Overlopende passiva 
In de overlopende passiva zijn opgenomen: 
Een bedrag van € 35,5 miljoen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2022 (2020: € 26,2 miljoen). 
Een bedrag van € 17,5 miljoen (2020: € 23,8 miljoen) inzake nog te betalen bussen. 
Een bedrag van € 3,1 miljoen (2020: € 3,7 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten uit de verkopen van jaarabonnementen in 
2021. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2022.

RET N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze 
zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en 
zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2020: € 2,9 miljoen).

In 2015 en 2016 is met de opdrachtgever afgesproken dat de RET N.V. meerdere uitgaven zal bekostigen. Hiervoor heeft 
een herallocatie op de exploitatiebijdragen 2015 - 2020 plaatsgevonden. Deze totale verplichting is ultimo 2021 
opgenomen voor een bedrag van € 6,3 miljoen (2020: € 6,7 miljoen).

De reële waarde van de schulden benadert de boekwaarde.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Aansprakelijkheidsstelling
De vennootschap heeft ten behoeve van haar dochteronderneming een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals 
bedoeld in artikel 2:403 BW. De aansprakelijkheidsstelling heeft betrekking op RET Services B.V., RET Bus B.V. en RET 
Materieel B.V.

Fiscale eenheid 
RET N.V. vormt met haar dochterondernemingen (RET Services B.V., RET Bus B.V. en RET Materieel B.V.) een fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting met en omzetbelasting. RET N.V. staat aan het hoofd van deze fiscale eenheid. 
Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk 
aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

Overige 
Voor de overige niet uit de balans blijkende verplichtingen zie de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.

Voorstel resultaatverwerking
De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2021 ad € 1.217.000 wordt geheel toegevoegd aan  de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de 
jaarrekening 2021 van de vennootschap.
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

Personeelskosten
Gedurende het jaar 2021 waren 2.032 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 1.993). Hiervan 
waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2020: 0). Zie tevens note 15 van de geconsolideerde jaarrekening.

In de post salarissen is begrepen de bezoldiging van de statutair directeur en commissarissen. Het beloningsbeleid voor de 
statutair directeur van RET N.V. is vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en in overeenstemming 
met het beleidskader Verbonden Partijen. De beloning van de statutair directeur is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000
Vaste en variabele 

beloningen

Beloningen 
betaalbaar op 

termijn 
Totaal

2021 Bestuurder 179 24 203

2020 Bestuurder 179 21 201

De beloning voor de bestuurder is vrijwillig gebaseerd op WNT-2. De bezoldiging van de bestuurder omvat periodiek 
betaalde en toegezegde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en beloningen betaalbaar op termijn, zoals 
pensioenlasten, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. De statutair directeur wordt beloond 
middels een vaste beloning. De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract en valt onder de reguliere cao wat 
betreft de pensioenregeling.

x €1.000
Vaste en variabele 

beloningen

Beloningen 
betaalbaar op 

termijn 
Totaal

2021 - RvC 111 - 111

2020 - RvC 97 - 97

De beloning van de commissarissen bestaat uit een vaste vergoeding op jaarbasis voor zover deze posten ten laste zijn 
gekomen van de vennootschap. Er zijn in 2021 geen bijzondere vergoedingen verstrekt aan (voormalig) statutair 
directeuren en commissarissen.

Specificatie accountantshonoraria
In de overige bedrijfskosten zijn de accountantskosten opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de accountantskosten 
nader gespecificeerd:

x €1.000 2021 2020

Onderzoek van de jaarrekening 176 246

Andere controle-opdrachten 144 232

Adviesdiensten op fiscaal terrein - 20

Overig 58 14
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x €1.000 2021 2020

Totaal  378 512 

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken 
maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta 
(Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de 
accountantsorganisatie behoort. De kosten zijn verantwoord in het jaar waarin werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Rotterdam, 31 maart 2022

Maurice Unck

Rotterdam, 31 maart 2022
Ondertekening commissarissen

Charlotte Insinger
Voorzitter

Karin Bax
Commissaris

Steven Lak
Commissaris

Engbert Verkoren
Commissaris

Guido Dubbeld
Commissaris
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Overig
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bekijk hier de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling omtrent de bestemming van winst

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst De statuten (artikel 26) bepalen dat de winst ter beschikking 
staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar 
eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves 
die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na goedkeuring van de jaarrekening 
waaruit blijkt dat dit geoorloofd is.

Informatieverschaffing over bijzonder statutaire rechten inzake zeggenschap

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000. Per 6 juli 2016 is het aandelenkapitaal verdeeld in 
599 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel, elk met een nominale waarde van € 1.000. Het geplaatste aandelenkapitaal 
bestaat uit 121 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel met een nominale waarde van € 1.000 elk.

Het bijzonder aandeel kent bepaalde bijzondere (stem)rechten op bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en 
jaarrekening, het doen van grote investeringen, benoeming van leden van de RvC of van de Statutair Directeur. Alle 
geplaatste aandelen zijn volgestort.

Naast gemeente Rotterdam als grootaandeelhouder is Metropoolregio Rotterdam Den Haag (bijzonder) aandeelhouder 
van de vennootschap.

Statutair is vastgelegd dat jaarlijks een dividend van 3 procent van het bijzonder aandeel wordt uitgekeerd aan de MRDH 
(€ 30 per jaar).

Meerjarenoverzicht  

 2021 2020 2019 2018 2017

Aantal vervoerde personen (x 1.000.000) 99 95 176 174             171

Aantal reizigerskilometers (x 1.000.000) 533 503 921 895             871

Plaatskilometers (x 1.000.000) 4.532 5.474 5.477 5.254 5.335

Aantal voertuigen 563 592 639 550             552

Concernresultaat (x € 1.000.000) 1,2 -11,4 5,8 5,6              4,7

Ebitda (x € 1.000.000) * 5,6 -0,2 15,4 14,1              8,3

Solvabiliteit ** 30,8% 34,8% 42,7% 45,6% 45,0%

Rentabiliteit totaal vermogen *** 0,8% -7,4% 3,5% 3,3% 2,9%

Current ratio 1,2 1,1 1,2 1,5              1,7

Gemiddeld aantal FTE's 2.599 2.647 2.673 2.638 2.665

Gemiddeld ziekteverzuim 11,1% 9,2% 8,3% 7,9% 7,3%
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* Ebitda betreft inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen en is berekend 
exclusief mutatie voorzieningen en inclusief belastingen. 
** Solvabiliteit betreft het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. 
*** Rentabiliteit totaal vermogen betreft de verhouding tussen de nettowinst en het eigen vermogen. Current ratio betreft 
de liquiditeit en wordt berekend als de som van liquide middelen plus vlottende activa ten opzichte van de kortlopende 
schulden.



Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2022 

Versie – 1 juni 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 
 S = strategische bespreking 



Kwartaal 2 (en tot zo ver bekend kwartaal 4) 

Vervoersautoriteit BcVa Aard Behandeling 

ook BcEV 

Doorgeleiding 

naar AB 

AcVa Aard Behandeling 

ook in AcEV 

Advisering 

aan 

Optimalisatie verkeershandhaving 

Metropoolregio 

8 juni  B - - - - - - 

Samenwerkingsovereenkomst 

Metropolitane fietsroute Delft – 

Rotterdam Alexander 

8 juni B - - - - - 

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

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

3e Herijking Transitieprogramma OV 

en Corona / keuzes op hoofdlijnen  

8 juni 

6 juli 

B 

I 

- - - - - - 

Samenwerkingsovereenkomst Den 

Haag – Pijnacker  

6 juli B - - - - - - 

Organisatie gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid MRDH 

6 juli I - - - - - - 

Scopeuitbreiding Optimalisatie 

Samenloopdeel RandstadRail 

6 juli B - - - - - - 

Nieuwe betaalwijzen Ov 6 juli  B - - - - - - 

Kaarten beperkingsgebieden HTM en 
RET 

6 juli B - - - - - - 

Onderzoeksresultaten MIRT-

verkenning oeververbindingen regio 

Rotterdam 

21 

september

I - - - - - - 

Stand van zaken HOV Maastunnel - 

ovb

21 

september

I - - - - - -

Herijkingsmaatregelen ov na corona 

2023 

21 

september

B - - - - - - 

Voorkeursalternatief MIRT-verkenning 

oeververbindingen regio Rotterdam 

12 

oktober 

I - - - - - - 



2e Bestuursrapportage 16 

november 

B Ja, schrift Ja - - - - 

4e Herijking Transitieprogramma OV 

en Corona 

16 

november 

I - - - - - 

Subsidieverleningen concessies bus 

en rail 2023 

14 

december 

B - - - - - - 

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 

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

1e Bestuursrapportage 8 juni 

Schrift. 

B Ja Ja - - - - 

Campusontwikkeling 6 juli I Nee 

Dutch Fresh Port  6 juli I Nee Nee 

Dutch Fresh Port  12 okt B Nee Nee 

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

2e Bestuursrapportage 16 nov 

Schrift 

B Ja Ja - - - - 

Grand Départ Tour de France  25 mei  B Nee Nee - - - - 

Next Economy Bedrijventerreinen: 

Project zon op daken  

25 mei  B - - - - - - 

Update Campusprogramma 25 mei  I  - - - - - - 

Planlijst Kantoren 6 juli B - - - - - - 

Strategie werklocaties 6 juli K - - 28 sept A - - 

Strategie werklocaties 12 okt B - - 28 sept A - - 



DB/AB Aard DB Zienswijze AB Doorgeleiding 

van BC 

Behandeling 

in BC 

(informerend)

Advisering 

AC 

Behandeling 

in AC 

(informerend)

MRDH Begroting B 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 - - - 

Strategische agenda  S 20 juni 

9 mei 

20 mei 

Programma Region of the Future 

2022-2025 

B 20 juni - 8 juli BcEV: 9 mrt 

Subsidieaanvraag InnovationQuarter 

2022 

B 20 juni - 8 juli BcEV: 9 mrt 

Plan van aanpak vervolg tweede 

tussenevaluatie 

B 20 juni 8 juli 

Controle protocol 

accountantscontrole MRDH 

Jaarrekening 2022 

B 30 nov - 16 dec - - - - 

Uitwerking aanbevelingen evaluatie 

GR 

B 

I 

30 nov 

16 dec 
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