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Opening

2

Afwegingskader ov en corona (adviserend)

Gevraagd advies: In de context van de forse financiële opgave die het hoofd moet
worden geboden, is het verzoek aan de AcVa om aan de hand van het in de BcVa
vastgestelde afwegingskader te adviseren over: - de randvoorwaarden en prioritering die
de bestuurscommissie Va moet hanteren bij de inhoudelijke beoordeling van de
voorstellen die de vervoerbedrijven ontwikkelen - de mate waarin dit afwegingskader
daarmee bijdraagt aan het behoud van een robuust, wendbaar en weerbaar regionaal
OV-systeem in de huidige omstandigheden Bijlagen: 0. Agendapost (gevraagd advies) 1.
Afwegingskader 2. Lijst met vragen en antwoorden informatiesessie 26 okt
(achtergrondinformatie) 3. proces (achtergrondinformatie) 4. advies Metrocov op
afwegingskader (achtergrondinformatie)
2. Lijst van vragen en antwoorden informatiesessie 26 oktober 2020 (QA)
4. Advies_Metrocov
3. Proceskaart_bij_agp afwegingskader
0. AcVa Agendapost Afwegingskader OV
1. Afwegingskader definitieve versie
3

Sluiting

1

Vragen bij informatiesessie AcVa
‘ov en corona’
26 oktober 2020
Vraag / opmerking uit de informatiesessie
Er is de viertrap opgesteld van A, B, C en D naar
mate van impact. Waarom is hierbij geen
splitsing gemaakt na 1 juli, aangezien de
Rijksbijdrage na 1 juli nog onbekend is?

Wat als de gemeente ook concessies heeft met
andere vervoerders dan HTM, EBS en RET, wie
maakt er dan de afwegingen?

Zit er een tijdsgrens aan het afwegingskader tot
wanneer de maatregelijken gebruiken?

Als we objectief kunnen kijken naar bepaalde
maatregelen, in de zin van deze maatregel

Reactie MRDH
In de basis geldt voor 2021 dat we naar de
nulsituatie toe moeten. Momenteel is nog
onduidelijk of en in welke mate het Rijk
financiële steun beschikbaar stelt na het
aflopen van de Beschikbaarheidsvergoeding.
Ons gesprek richt zich in de 2e helft vooral op
de transitieplannen waarbij het uitgangspunt is
van de vervoerders, de DO’s en het Rijk dat de
sector weer zo snel mogelijk naar een gezonde
toekomstsituatie toe kan. Daarom beschouwen
we in het afwegingskader 2021 ook als heel
jaar.
Daarbij geldt dat voor de maatregelen van het
huidige pakket dat we de ruimte krijgen om het
tekort op te lossen waarbij het Rijk het
kostenniveau afdekt. Dat betekent dat niet alle
maatregelen direct geld op leveren, want het
Rijk draagt zorg voor compensatie voor de
tekorten van de 1e helft van het jaar.
Via het DOVA-verband is er veel contact met
elkaar. Ook de verschillende vervoerders en de
decentrale overheden hebben contact met
elkaar, zodat niet één gebied onevenredig
wordt getroffen en maatregelen in de
verschillende concessies, bijvoorbeeld voor
gemeente die grenzen aan andere regio’s,
ongewenste effecten hebben. MRDH
organiseert deze afstemming met de andere
decentrale overheden.
Er is geen definitieve tijdsgrens, maar
voorgesteld wordt dit afwegingskader en de
maatregelen in te zetten voor de periode van
echte crisis. Met andere woorden in ieder geval
voor de duur zolang corona effect op het
huidige gebruik en er beperkende maatregelen
zijn. Als het de neiging krijgt dat de
maatregelen structureel worden of dat de
nieuwe situatie minder reizigers heeft door o.a.
het thuiswerken, moeten en zullen we de
kaders opnieuw met elkaar bekijken.
Deze vraag heeft betrekking indien we
maatregelen gaan toepassen uit categorie D.

scheelt zoveel reizigers en zoveel haltes, is er
dan ook een objectieve ondergrens?
Maatregelenpakket B staat de optie van
uitstaande leningen. Daar is toch vrij snel een
slag in te maken om alles in één keer af te
lossen met het huidige rentepercentage?
Wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de
vervoerders?

Waar moet de adviescommissie op 4 november
precies advies over geven?

Komt dit afwegingskader één keer ter
behandeling, zoals bij de
Vervoerplanprocedure, of komt dit vaker terug
als er nieuwe maatregelen zijn?

Wordt de AcVa in het verdere proces
geïnformeerd vanuit de MRDH of door de
wethouder?

Hierbij moet dan gekeken worden hoe we dat
evenwichtig en evenredig gaan verdelen. In de
beoordelingscriteria hebben we dat
ondervangen.
De maatregelen in categorie B op het gebied
van zgn. financial engineering gaan eigenlijk
over of we middelen vrij kunnen maken door
dingen optimaler te organiseren. Hierbij kijken
we inderdaad ook of we de
leningenportefeuille beter kunnen benutten.
Er zijn zes concessies binnen de MRDH, die
verschillend zijn. Alle vervoerders hebben de
verantwoordelijkheid om – met de DO’s - tot
voorstellen te komen die leiden tot een
nulsituatie. Dat betekent dat de maatregelen
voor alle vervoerders individueel tot die situatie
moeten (kunnen) leiden.
In het afwegingskader is daarnaast de
geografische component opgenomen zodat de
maatregelen voor iedereen in de
metropoolregio evenwichtig en evenredig zijn.
De adviescommissie wordt bij dit vraagstuk
betrokken bij twee fases: 1) het proces en 2)
het afwegingskader. Bij de adviescommissie van
7 oktober is het proces ter behandeling
geweest, waarbij de adviescommissie positief
ingestemd heeft met het voorgestelde proces.
Op 4 november kan de adviescommissie advies
geven over het afwegingskader. Hierbij zit een
agendapost met de adviesvraag. De kern
hiervan is of alle elementen in het
afwegingskader zitten en of dit recht doet aan
de opgave dit we hebben in de regio.
Het afwegingskader komt inderdaad één keer
ter behandeling; in twee sessies voor de AcVa,
met een extra informatieve technische sessie
en een formele vergadering waarin de
mogelijkheid bestaat advies te geven.
Tegelijkertijd, het zijn en blijven onzekere
tijden. Op 25 november neemt de
Bestuurscommissie de besluiten over de
inhoudelijke voorstellen, maar er kan niet
uitgesloten worden dat er wellicht begin 2021
nieuwe besluiten nodig zijn of genomen
besluiten weerbarstig gebleken zijn. Indien dit
blijkt zal de wethouder het gesprek met de
gemeenten hiervoor organiseren.
Op 25 november besluit de Bestuurscommissie
over de inhoudelijke voorstellen. Hierna zal er
naar de wethouders vanuit de MRDH een

Is er verschil in het effect van lijnen eruit halen
of de frequentie van lijnen aanpassen? Levert
dit evenveel op?

Er is een schot tussen de exploitatie en de
investeringen wat gehandhaafd wordt. Zou je
van investeringen naar exploitatie kunnen
schuiven?

raadsinformatiebrief verstuurd worden die zij
kunnen gebruiken om de raden te informeren.
De wethouders faciliteren hierbij zelf de vorm
van gesprek met de raden.
Dit is afhankelijk van de mate van de impact.
We kijken hierbij niet alleen naar de kosten,
maar ook naar de opbrengsten. Als MRDH
zullen we bij de voorstellen van de vervoerders
steeds doorvragen wat de impact van de
reiziger.
Theoretisch kan dat, maar bij de oprichting van
de MRDH is ervoor gekozen om dat ‘schot’
redelijk absoluut te laten zijn. Wanneer je geld
van de ene naar de ander begroting gaat
schuiven is daar een uitgebreide procedure
voor nodig, met een finaal besluit door het AB.
Die procedure is bewust zo ingebouwd omdat
de regio belang hecht aan een goede
dagdagelijkse operatie en daarmee goede
kwaliteit van het OV voor de reiziger van nu,
maar er ook een grote, ambitieuze opgave is
om de mobiliteit in het gebied de komende
jaren verder te verbeteren. Die urgente opgave
vraagt grote investeringen. De reden dat wij
ambtelijk dit afwegingskader voorleggen aan de
Bestuurscommissie is omdat 1) de
investeringsbegroting onder druk staat en 2)
groot deel van de investeringen betreft
cofinanciering van bijvoorbeeld MRDH naar de
gemeenten of van het Rijk aan MRDH, wat de
regio misloopt wanneer deze middelen niet
beschikbaar zijn.

Reizigersoverleg in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vervoersautoriteit

Aan: Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Mevrouw C. Mourik (Manager OV)
Postbus 21012

3001 AA Rotterdam

Betreft: Advies afwegingskader OV
en Corona 2021

Kenmerk: 75002

Datum: 20 oktober 2020

Geachte mevrouw Mourik,
Dank voor het toezenden van de documenten betreffende het afwegingskader OV en Corona 2021 en
uw toelichting op uw presentatie d.d. 14 oktober 2020. Wij hebben kennis genomen van de actuele
stand van zaken, verwachtingen, scenario’s en randvoorwaarden betreffende het afwegingskader.
De recentelijk afgekondigde verscherpte maatregelen door de premier om de besmetting van het
coronavirus tegen te gaan, treffen ook opnieuw het OV. Wij begrijpen dat er maatregelen nodig zijn, in
ieder geval voor de eerste helft van 2021, om de continuïteit van het OV te waarborgen gedurende
deze pandemie en wij hebben begrip voor de procedure die u daarvoor heeft ingezet. Wij hechten er
belang aan dat ook de gemeenteraden van de 23 gemeenten zich over het afwegingskader en de
voorstellen uit kunnen spreken.
Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 en 2021
Wij hebben begrepen dat de beschikbaarheidsvergoeding van de RO voor het OV 2020 (93%) wordt
verlengd tot 1 juli 2021 en dat daarvoor € 740 miljoen op de Aanvullende post bij het ministerie van
Financiën is geraamd. Wij betreuren eveneens de vermindering van de inkomsten van de OVbedrijven als gevolg van een sterke afname (45%) van reizigers, maar wensen dat de afspraken van
het Nationaal OV Beraad met de staatssecretaris van IenW dit najaar resulteert in maatregelen
waarbij de continuïteit van het OV-systeem in de tweede helft van 2021 en daarna wordt
gewaarborgd. Wij zijn ingenomen met het standpunt van de staatssecretaris d.d. 15 september 2020
aan de TK dat maatregelen voor 2021 niet ten koste mogen gaan van de kracht van het goed
functionerende OV-systeem op (middel)lange termijn en dat het OV na deze crisis de verwachte
groeiende mobiliteitsvraag kan faciliteren. Uiteraard hopen wij dat in het komende voorjaar een vaccin
wordt gevonden waardoor de pandemie beheersbaar wordt en het ‘normale’ leven (zonder hyperspits
en afwisselend thuis en op locatie werken) geleidelijk terug kan keren.
Advies maatregelen afwegingskader
Ons Advies luidt als volgt.
Het afwegingskader blijkt betrekking te hebben op het gehele jaar 2021 en mogelijk daarna terwijl de
beschikbaarheidsvergoeding van de RO tot 1 juli 2021 loopt en nog niet bekend is wat het Nationaal
OV Beraad met de staatssecretaris dit najaar op gaat leveren.
METROCOV vindt het prematuur om het gehele jaar 2021 van het slechtste scenario uit te gaan
terwijl na het beschikbaar komen van een vaccin, mogelijk het komende voorjaar, de pandemie in
2021 gaandeweg weleens beter beheersbaar kan worden waardoor er minder verscherpte
maatregelen in de samenleving en v.w.b. het afwegingskader nodig zijn. Dat zal in ieder geval moeten
blijken in een evaluatie voor het zomerreces van 2021 waar het METROCOV voor pleit.
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Uitgangspunten en doel afwegingskader
METROCOV ondersteunt de drie (eerste) uitgangspunten c.q. randvoorwaarden voor een evenwichtig
pakket van maatregelen die de 23 wethouders in de BcVa hebben meegegeven:
1.
Het behoud van de kwaliteit van het OV-systeem staat op de eerste plaats. Voorkomen moet
worden dat nu maatregelen worden genomen die het verwachte herstel en de toekomstige
groei van het OV-systeem belemmeren.
2.
Startpunt zijn de gemaakte concessieafspraken inclusief de daarin opgenomen financiële
verantwoordelijkheden.
3.
De oplossingen dienen te passen binnen de budgettaire begrenzingen waarmee MRDH te
maken heeft. Concreet betekent dit dat vervoerbedrijven dienen uit te gaan van de
oorspronkelijk overeengekomen exploitatiebijdrage voor het jaar 2021.
METROCOV zet daar nog een vierde uitgangspunt bij, namelijk: Het OV dient zijn publieke en
sociale functie te behouden.
Verder onderschrijven wij het tweeledige doel van het afwegingskader:
•
Het waarborgen van de continuïteit van de uitvoering van het openbaar vervoer; daarvoor
is continuïteit van OV-bedrijven noodzakelijk
•
Het bieden van voldoende toekomstperspectief voor vervoerbedrijven voor een gezonde
bedrijfsvoering op lange termijn.
Randvoorwaarden
Wij hebben er begrip voor dat het ‘schot’ tussen OV-exploitatie en OV-investeringen in stand wordt
gehouden en dat er verschuivingen van budgetten binnen de OV-exploitatie mogelijk moeten zijn.
Wij ondersteunen het initiatief van MRDH om naar ruimte voor eenmalige financiële meevallers in de
begroting te zoeken om de hoeveelheid pijnlijke maatregelen te verminderen. Mogelijk zou daarbij ook
kunnen worden gekeken naar exogene middelen in het kader van de Mobiliteitstransitie binnen de
metropoolregio. Verder stellen wij het op prijs dat MRDH aansluit bij het maken van landelijke
afspraken m.b.t. mogelijkheden aangaande rendement en dividend in 2021 voor vervoerbedrijven.

Prioritering maatregelen A, B, C en D
V.w.b. de vier voorgestelde maatregelen (A, B, C en D) adviseren wij het volgende:
A. Maatregelen gericht op aanpassing van de interne bedrijfsvoering van vervoerbedrijven
METROCOV verwacht weinig mogelijkheden in deze categorie. De indruk is dat er al sprake is van
een hoge arbeidsproductiviteit bij de vervoerders. Het aanpassen van Cao-afspraken ligt in deze
pandemie zeer gevoelig en onderhandelingen daarover nemen altijd veel tijd in beslag. Wellicht zijn er
mogelijkheden m.b.t. de flexibele schil van vervoerbedrijven. Daarbij merken we op dat daar
voorzichtig mee om moet worden gegaan, na de pandemie zal al het rijdend personeel nodig zijn voor
de uitvoering van de exploitatie van metro, tram en bus. Dat betekent dat van gedwongen ontslagen in
ieder geval geen sprake kan en mag zijn.
B. Andere wijze van organisatie/samenwerking tussen vervoerbedrijven en MRDH
Vervoerbedrijven, zoals RET en HTM, zouden uit oogpunt van efficiency meer samen kunnen werken
bijvoorbeeld op het gebied van beheer en onderhoud van het bus materieel. Daarmee zouden kosten
kunnen worden bespaard. Hoewel beide vervoerders verschillend trammaterieel hebben, zou op
termijn samenwerking op het gebied van trammaterieel ook mogelijk moeten zijn. In de nabije
toekomst is het zinvol te onderzoeken of een integratie van de bedrijfsvoering van RET en HTM
mogelijk is, mede in het kader van de Wp2000.
Het monetaire beleid van de ECB is nog steeds gunstig voor vervoerders om op de kapitaalmarkt
tegen een lage rente leningen dan wel een renteloze lening af te sluiten. De overheden
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(aandeelhouders + RO) zullen dan wel garant moeten staan. Dat geldt met name voor de RET en
HTM.
C. Maatregelen met klantimpact
Een belangrijke voorwaarde die METROCOV stelt is dat de continuïteit van de kwaliteit van het OV
voor alle doelgroepen reizigers gehandhaafd blijft en dat het totaalpakket aan maatregelen
evenwichtig moet zijn. Toekomst vaste en maatschappelijk relevante bestemmingen (zoals
ziekenhuizen, verpleeghuizen, middelbare en hoge onderwijsinstellingen) moeten bereikbaar blijven.
Dat betekent dat METROCOV denkt aan de volgende maatregelen:
• instandhouding van het OV-net en aan verlaging van de frequenties van metro, tram en bus in
de metropoolregio conform de minimum frequenties die zijn bepaald in de Kadernota OV.
METROCOV stelt daarbij ook voorwaarden aan een optimale en transparante (digitale)
communicatie op de halten en online via de website, een app o.i.d., leaflets en Drissen, opdat
de informatie voor alle reizigers, expliciet senioren en reizigers met een beperking,
toegankelijk en gewaarborgd is.
• het schrappen van parallelle lijngedeelten is uitsluitend acceptabel onder voorwaarde dat de
loopafstand naar een OV-halte niet meer dan 600 meter bedraagt.
• Het versnellen d.m.v. het vergroten van halteafstanden moet zoveel mogelijk worden
voorkomen en is voor zover noodzakelijk uitsluitend acceptabel op samenlooptrajecten van
HOV-lijnen en in de situatie van een gezamenlijke hoge frequentie. De halteafstand mag de
600m niet te boven gaan.
• Voor wat betreft de toegankelijkheid stelt METROCOV als eis dat alle lijnbussen binnen de
MRDH toegankelijk moeten zijn voor reizigers met een elektrische rolstoel binnen de normen
die daarvoor gelden. Die eis geldt ook voor de lijnbussen van de vervoerder HTM. De
toegankelijke e-bussen (8x) van HTM moeten op hun vaste lijn (28) inzetbaar blijven.
D. Maatregelen met een grote klantimpact
METROCOV vreest dat de maatregelen in deze categorie (frequenties onder de ondergrens Kadernota
OV, Lijnen/lijndelen schrappen, sluiten servicepunten, algehele tariefstijging terwijl de kwaliteit vermindert ) de
continuïteit van het goed functionerende OV-systeem aantast. Risico daarvan kan zijn dat een
aanzienlijk deel van de reizigers het OV de rug toekeert en dat deze maatregelen de toekomstige
groei van het OV zullen belemmeren. Daarnaast staan deze maatregelen op gespannen voet met de
Mobiliteitstransitie van de grote steden waardoor de inspanningen om het particulier autobezit en gebruik te beperken nagenoeg tot geen resultaat zullen leiden.
METROCOV vindt het begrijpelijk dat in dit afwegingskader maatregelen worden voorbereid in
categorie 4. In het voorjaar van 2021 wordt evenwel een vaccin verwacht om de pandemie te
bestrijden. Mogelijk heeft dit vaccin een positief effect op de beheersing van de pandemie en
kunnen de maatregelen geleidelijk aan worden afgeschaald. Dit zal rond de zomer van 2021
moeten blijken, zodat in een evaluatie kan worden bezien in hoeverre de maatregelen in het
najaar van 2021 kunnen worden afgebouwd. Het groene licht tot het al dan niet uitvoeren van
de maatregelen in categorie 4 zal volgens het METROCOV daarvan afhankelijk moeten worden
gesteld. Mocht de pandemie onverhoopt in het najaar van 2021 aanhouden en als gevolg
daarvan verscherpte maatregelen nodig blijven, dan is METROCOV van oordeel dat de
vervoerders de maatregelen in categorie 4 voor dienen te leggen aan METROCOV. Ook is
METROCOV van mening dat deze maatregelen uitvoerig met de 23 gemeenteraden
gecommuniceerd moeten worden vanwege de grote impact op de reizigers in de 23 gemeenten,
met name in de steden.
Maar METROCOV ziet ook (beperkte) mogelijkheden om het mogelijke effect van deze maatregelen
zoveel mogelijk te verkleinen en de pijn voor reizigers te verzachten.
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Vervoerders zouden binnen hun concessie (stad/streek) nauwer samen kunnen gaan werken door
bijvoorbeeld routes gezamenlijk te berijden waardoor frequentieverlaging dan wel het schrappen van
een lijngedeelte mogelijk zou kunnen zijn. Dat is alleen acceptabel indien de toekomstvastheid van het
OV en de sociale functie niet worden aangetast. Deze samenwerking zou wel de concessie(grens)
van de vervoerders kunnen raken. METROCOV vindt dat bij toekomstige aanbestedingen van
concessies meer naar mogelijke en wenselijke besparingen in het kader van efficiency en
vervoerskwaliteit zou moeten worden gekeken.
Een andere belangrijke en fundamentele voorwaarde is het bieden van de deur-tot-deur
bereikbaarheid met OV, overstapgemak, optimale (digitale) communicatie en aanvullend vervoer
(voor de last mile), bijvoorbeeld door het samenwerken met taxibedrijven. De deur-tot-deur
bereikbaarheid moet in ieder geval voor alle reizigers met een lichamelijke en visuele beperking
worden geboden, het is voor deze doelgroep niet mogelijk om gevarieerd in de first and last mile te
reizen. Deze doelgroep is in belangrijke mate aangewezen op OV en WMO-vervoer.
De deur-tot-deur bereikbaarheid zou ook kunnen worden bereikt met innovatie van mobiliteit zoals het
integreren van OV en doelgroepenvervoer met experimenten conform de Beleidslijn Maatwerkvervoer
2020 – 2025 van MRDH.
Tot slot
Graag zien wij de voorstellen van de vervoerders tegemoet.

Met vriendelijke groet,
De consumentenorganisaties verenigd in het METROCOV
Nico van der Vliet,
Voorzitter
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Adviescommissie
Vervoersautoriteit
28 oktober 2020

Onderwerp

Afwegingskader 2021 openbaar vervoer en corona

Bestuurlijk
trekker

De heer I. Bal, portefeuillehouder OV-concessiemanagement

Gevraagd
advies /
Ter informatie /

In de context van de forse financiele opgave die het hoofd moet worden geboden, is het
verzoek aan de ACVa om aan de hand van het in de BCVa vastgestelde
afwegingskader te adviseren over:
 de randvoorwaarden en prioritering die de bestuurscommissie Va moet
hanteren bij de inhoudelijke beoordeling van de voorstellen die de
vervoerbedrijven ontwikkelen
 de mate waarin dit afwegingskader daarmee bijdraagt aan het behoud van een
robuust, wendbaar en weerbaar regionaal OV-systeem in de huidige
omstandigheden

Korte inhoud
van voorstel

De afgelopen periode is de AcVa diverse malen geïnformeerd over de situatie in het OV
als gevolg van de coronacrisis. De situatie in het OV is dusdanig nijpend dat het
noodzakelijk is om maatregelen te treffen om de continuïteit van het OV te waarborgen.
Daarom is aan de diverse vervoerders (HTM, RET en EBS) verzocht om een pakket
aan maatregelen op te stellen om hier invulling aan te geven.
Om een goede afweging te kunnen maken is het zogeheten Afwegingskader 2021 OV
en Corona opgesteld. Dit afwegingskader (bijlage 1) beschrijft de randvoorwaarden,
uitgangspunten en prioritering die de MRDH zal hanteren bij het beoordelen van de
voorstellen van de maatregelen.
Doel
Het doel van het afwegingskader is tweeledig:
 Het waarborgen van de continuïteit van de uitvoering van het openbaar vervoer;
daarvoor is continuïteit van OV-bedrijven noodzakelijk
 Het bieden van voldoende toekomstperspectief voor vervoerbedrijven voor een
gezonde bedrijfsvoering op lange termijn.
Randvoorwaarden
Voorstellen van vervoerbedrijven moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 Ze moeten passen binnen de begroting van de MRDH. Het ‘schot’ tussen OVexploitatie en (OV-)investeringen blijft in stand. Wel is er ruimte voor verschuivingen
van budgetten bínnen OV-exploitatie.
 Ze moeten passen binnen de (veiligheids)normen van o.a. de Wet lokaalspoor,
waar de MRDH een wettelijke verantwoordelijkheid heeft. Ook moet rekening
gehouden worden met de Total Life Cycle Costs van infrastructuur en voertuigen
(geen besparingen op korte termijn die op langere termijn duurder uitpakken).
Het genoemde ‘schot’ tussen OV-exploitatie en (OV-)investeringen is noodzakelijk
gezien de opgaven waarvoor MRDH gesteld staat. Voor meer informatie daarover
verwijzen wij u naar onze brief van 28 september jongsleden.
Prioritering beoordeling van voorgestelde maatregelen:
Bij de beoordeling van de voorgestelde maatregelen hanteert de MRDH de volgende
‘viertrap’:
A. Maatregelen gericht op aanpassing van interne bedrijfsvoering van
vervoerbedrijven;

B. Andere wijze van organisatie/samenwerking tussen de vervoerbedrijven en
MRDH;
Pas als daarbij alle mogelijke maatregelen zijn genomen, dan:
C. Maatregelen met een klantimpact;
Pas als daarbij alle mogelijke maatregelen zijn genomen, dan:
D. Maatregelen met een grote klantimpact.
Bij alle voorgestelde maatregelen geldt dat de volgorde van de te nemen maatregelen
wordt bepaald door de mate van verstrekkendheid voor reizigers.
Opgemerkt moet worden dat het onwaarschijnlijk is dat volstaan kan worden met
maatregelen in de categorieën ‘A’ en ‘B’. Gezien de grootte van de opgave waarvoor we
gesteld staan, is het onvermijdelijk dat ook reizigers de impact van corona op het OVsysteem zullen gaan merken.
Bij alle voorstellen geldt:
 Het betreft tijdelijke maatregelen, voor het jaar 2021, tenzij er sprake is van
no-regret maatregelen waarover expliciet wordt besloten dat deze voor een langere
periode worden genomen;
 Voorstellen dienen zo veel mogelijk in lijn te zijn met de beleidsdoelstellingen van
de MRDH, zoals verwoord in onder andere de Strategische Agenda en de
Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid;
 Voorstellen dienen robuust, wendbaar en weerbaar te zijn; er moet ruimte zijn voor
tussentijdse aanpassing / bijsturing indien ontwikkelingen anders gaan dan nu
voorzien. Bijvoorbeeld omdat de vervoerkundige effecten van corona uiteindelijk
toch groter of juist kleiner blijken te zijn dan nu voorzien wordt. Of als het gedrag
van reizigers na ‘corona’ toch anders blijkt te zijn (bijvoorbeeld reizen op andere
tijdstippen) dan nu wordt ingeschat.
Bij de beoordeling van alle voorstellen categorie ‘C’ en ‘D’ geldt:
 MRDH beoordeelt de voorstellen objectief, op de mate waarin deze impact hebben
op reizigers: aantallen reizigers, mate van impact per reiziger en de tijdsduur van de
maatregel (tijdelijk of permanent?). Dat betekent ook dat MRDH rekening houdt met
mogelijke vraaguitval die kan plaatsvinden als gevolg van sommige maatregelen. .
Bij voorstellen om het voorzieningenniveau te verminderen, heeft het verlagen van
frequenties de voorkeur boven het schrappen van lijnen.
 Het totaalpakket moet in balans zijn: het moet een evenwichtig pakket van
maatregelen zijn, zowel inhoudelijk als geografisch als wat betreft de doelgroepen
van OV-reizigers waarop de maatregelen impact hebben. Wat betreft de
inhoudelijke evenwichtigheid: MRDH zal kijken naar de toekomstvastheid van
maatregelen (bijvoorbeeld ook rekening houdend met verwachte ruimtelijke
ontwikkelingen) en het bereikbaar houden van maatschappelijk relevante
bestemmingen (ziekenhuizen). Daarnaast moet aandacht worden besteed aan
toegankelijkheid en zal er worden gelet op het risico van stapeling van verschillende
maatregelen.
Bijlage 2 laat het proces rond het afwegingskader zien dat al gevoerd is en dat nog
gevoerd gaat worden richting besluitvorming over de voorstellen van de vervoerders op
25 november. Over dit proces werd op 19 oktober het volgende bericht ontvangen van
de adviescommissie Vervoersautoriteit:
“De adviescommissie Vervoersautoriteit herkent de urgentie van het vraagstuk en stemt
positief in met het voorstel van het bestuurlijk proces. De adviescommissie vindt het van
belang om te adviseren over het afwegingskader en heeft hiervoor op 4 november een
extra adviescommissie gepland staan.
De adviescommissie waardeert het dat wij vooraf geconsulteerd zijn en dragen graag bij
aan de inhoudelijke behandeling van het afwegingskader 2021 ov en corona”
Bijlage 3 betreft het door Metrocov ingediende advies op het concept afwegingskader.
Het Metrocov begrijpt dat er maatregelen nodig zijn en heeft begrip voor de procedure
die MRDH in gang heeft gezet (pagina 1). Met de mededeling dat het afwegingskader
niet voor geheel 2021 van toepassing zou moeten zijn, ondersteunt het Metrocov de
uitgangspunten die aan de vervoerders meegegeven zijn en de gestelde doelen bij het

afwegingskader (pagina 2). Daarbij spreekt het Metrocov haar zorg uit over de impact
die ingrijpende maatregelen (categorie D) kunnen hebben. Metrocov wijst op het belang
van de publieke en sociale functie van het openbaar vervoer.
Het Metrocov gaat inhoudelijk in op mogelijke maatregelen die door vervoerders kunnen
worden voorgesteld. Dit is wat prematuur; wanneer in november de inhoudelijke
voorstellen aan het Metrocov zullen worden voorgelegd, kan zij daarop adviseren.
Het Metrocov pleit verder voor goede afstemming met de 23 gemeenteraden. Het
gevoerde en nog te doorlopen proces (bijlage 3) getuigt daar ook van. Binnen de
beschikbare tijd die er in huidige crisissituatie is, wordt gezocht naar maximale ruimte
voor afstemming met adviescommissie Vervoersautoriteit en (via de leden van de
bestuurscommissie) de gemeenteraden.
Al met al heeft het advies van het Metrocov niet tot aanpassingen van het voorgestelde
Afwegingskader geleid. Wel leidt het advies tot een aantal aandachtspunten voor de
verdere uitwerking (de inhoudelijke voorstellen die in november zullen worden
voorgelegd). Daarnaast benoemt het Metrocov een aantal wensen c.q. eisen (zoals de
wens dat alle bussen in de Haagse OV-concessies toegankelijk zijn voor gebruikers van
elektrische rolstoelen) die buiten de scope van het voorliggende vraagstuk liggen.
Communicatie

Bijlagen

Gevolgde
procedure
Verdere
procedure

De diverse colleges zijn via een brief geïnformeerd over de vaststelling van het
Afwegingskader. In de brief is inhoudelijk een samenvatting gegeven van het
afwegingskader (besluit 1). De vervoerbedrijven worden geïnformeerd over het
vastgestelde afwegingskader, zodat zij hun definitieve voorstellen kunnen baseren op
dit afwegingskader. Daarbij worden zij tevens geïnformeerd over uw advies.
1.
2.
3.
4.

afwegingskader
lijst van vragen en antwoorden informatiesessie 26 okt.
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advies Metrocov op afwegingskader
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Afwegingskader
OV en Corona 2021
Vastgesteld in de
Bestuurscommissie Vervoersautoriteit
van 28 oktober 2020

Afwegingskader 2021 OV en Corona
1.

Urgentie: voorkomen dat OV omvalt

2.

Beoordelingscriteria voorgestelde maatregelen:
a) Randvoorwaarden
b) Prioritering voorstellen
c) Uitgangspunten

Bijlage: achtergrondinformatie

1. Urgentie: voorkomen dat OV omvalt
• Momenteel ca. 45% minder reizigers dan normaal:
veel minder inkomsten, terwijl kosten doorlopen;
• In 2020 grote verliezen voor vervoerbedrijven;

• Verliezen wordt slechts gedeeltelijk / tijdelijk gedekt
door aanvullende maatregelen Rijk;
• Daardoor ook in 2021 en daarna risico op substantiële
verliezen voor vervoerbedrijven, continuïteit van OV in gevaar!
• MRDH heeft vervoerders gevraagd scenario’s te presenteren voor
maatregelen waarmee continuïteit OV gewaarborgd wordt;
• Voorliggend afwegingskader beschrijft criteria waarop
MRDH voorstellen van vervoerders zal beoordelen.
Zie bijlage voor meer achtergrondinformatie

1. Urgentie: voorkomen dat OV omvalt
Verwachte tekorten in OV-concessies MRDH in 2021:
Vervoerders

Totale omzet
(€ mln.)

RET (Rail Rotterdam, Bus Rotterdam), HTM (Rail
737
Haaglanden, Bus Haaglanden Stad), EBS (Bus Voorne
Putten Rozenburg, Bus Haaglanden Streek)

NB: in bovenstaande tabel is uitgegaan van:
• Een daling van 22% reizigers in 2021 (jaargemiddelde) als gevolg van de coronamaatregelen
• Continuering van de bestaande concessieafspraken: voorzieningenniveau, tarieven, etc.
• Volledige MRDH-OV-subsidies zoals vastgelegd in MRDH-begroting 2021;
• Beschikbare rijkssteunmaatregelen: Beschikbaarheidsvergoeding OV 2021.

Te verwachten tekort
2021 (€ mln.)
44

Intermezzo: financieel kader MRDH
• Aandachtspunt: begroting MRDH staat al onder druk:
• Stijgende kosten van beheer en onderhoud (vervangingsonderhoud) OV-infrastructuur:
dreiging van kleinere resterende vrije investeringsruimte;
• Tot eind 2024: beschikbare investeringsmiddelen vrijwel volledig toegezegd voor concrete
investeringsprojecten: bijna geen vrije ruimte;
• Vooral na 2025 was er reeds mismatch tussen beschikbare middelen en ambities:
grote opgaven, behoefte aan extra investeringen, maar gelijkblijvende BDU-bijdrage Rijk;
• Nodig om voldoende vrije investeringsruimte te hebben voor afspraken met Rijk over
projecten waarbij cofinanciering vanuit regio gevraagd wordt: MIRT, Groeifonds;
• Verwachting 2020: onderbenutting projecten wordt teniet gedaan door ‘extra’s’ in 2020
(Keerlus tram Wilhelminakade, SPUK-regeling verkeersveiligheid, MFR Rotterdam Westland);

• Eenmalige meevallers in begroting MRDH kunnen gebruikt worden om ‘coronagat’ OVexploitatie deels te dichten, maar zijn dan niet meer beschikbaar voor andere MRDHambities waarvoor nu geen / onvoldoende dekking is.

Intermezzo: financieel kader MRDH
• Langetermijn effecten van corona voor het openbaar vervoer in de MRDH:
• € 0,9 mrd. lagere reizigersopbrengsten
• € 0,5 mrd. besparingen door ‘minder extra’: inkoop meerwerk vervoer en financiering extra
railvoertuigen
• Netto effect: €0,4 mrd. tekort.
Gevolgen COVID-19 op opbrengsten railconcessies

Gevolgen COVID-19 op kostenreeks railconcessies
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1. Urgentie: voorkomen dat OV omvalt
Doel:
• Continuïteit van de uitvoering van OV; daarvoor is continuïteit van OV-bedrijven noodzakelijk
• Bieden van voldoende toekomstperspectief voor vervoerbedrijven
voor gezonde bedrijfsvoering op lange termijn

2021: maatregelen moeten er toe leiden dat vervoerbedrijven op ‘€ 0’ kunnen uitkomen
(geen verlies, geen winst).
2022 en daarna: voldoende perspectief op redelijk rendement (normale situatie).
N.B.1: dit is niet hetzelfde als dat MRDH er voor moet zorgen dat in de periode 2020-daarna alle
winsten van de vervoerbedrijven hetzelfde zullen zijn als dat het zonder corona geweest zou zijn;
vervoerbedrijven hebben ook eigen verantwoordelijkheid.
N.B.2: wat betreft mogelijkheden rendement en dividend in 2021 voor vervoerbedrijven worden
landelijk afspraken gemaakt; MRDH kan daarbij aansluiten.

2. Beoordelingscriteria: randvoorwaarden
Randvoorwaarden waaraan voorstellen van vervoerders moeten voldoen:
OV-exploitatie

• Passend binnen begroting MRDH.
• ‘Schot’ tussen OV-exploitatie en (OV-)investeringen
Exploitatie (Dienstregelingkilometers)
blijft in stand;
Sociale Veiligheid
Beheer en onderhoud railvoertuigen
• Wel ruimte voor verschuivingen van budgetten binnen
Beheer en onderhoud infrastructuur
OV-exploitatie.
Kapitaallasten railvoertuigen
NB: niet mogelijk vrije investeringsruimte ‘op te eten’, want:
Kapitaallasten infrastructuur
• ambities en opgaven MRDH zijn ongewijzigd;
• onwenselijk om investeringsgeld in te zetten om structurele wijzigingen
in reisgedrag te compenseren.

Investeringen
Cofinanciering MIRT
Cofinanciering Groeifonds
Knooppunten
Fietsbeleid
Kleine Projecten
CO2-reductie
Etc.

• NB: MRDH zoekt wel naar ruimte om eventuele eenmalige financiële meevallers in begroting
te gebruiken om hoeveelheid pijnlijke maatregelen te verminderen.
• Passend binnen (veiligheids)normen Wet lokaalspoor (wettelijke verantwoordelijkheid van MRDH) en rekening
houdend met Total Life Cycle Costs van infrastructuur en voertuigen.
NB: daarmee wel ruimte voor andere werkwijzen, mits binnen de veiligheidsnormen

4. Beoordelingscriteria: prioritering
Inhoudelijke beoordelingscriteria:
‘Viertrap’ in prioritering beoordeling van voorgestelde maatregelen:
A. Maatregelen gericht op aanpassing van interne bedrijfsvoering van vervoerbedrijven;
B. Andere wijze van organisatie/samenwerking tussen vervoerbedrijven en MRDH;
Pas als daarbij alle mogelijke maatregelen zijn genomen, dan:
C. Maatregelen met klantimpact;
Pas als daarbij alle mogelijke maatregelen zijn genomen, dan:
D. Maatregelen met een grote klantimpact.
Volgorde van te nemen maatregelen wordt bepaald door de mate van verstrekkendheid voor reizigers.

4. Beoordelingscriteria: prioritering
Samenhangend pakket

Duiding

Voorbeelden van mogelijke
maatregelen

A.

Interne bedrijfsvoering vervoerders

B.

Andere wijze van organisatie / samenwerking tussen
vervoerbedrijven en MRDH

Herschikken financiële /
administratieve afspraken MRDH –
vervoerders, andere wijze van
uitvoering zonder klantimpact.

Leningenportefeuille herzien of
vergroten. Andere organisatie van
SV-taken: met minder inzet zelfde
resultaat op straat.

C.

Maatregelen met klantimpact
A. Generiek: in de gehele MRDH
B. Specifiek: lokaal en/of voor specifieke doelgroepen

Verdere optimalisatie,
efficiencymaatregelen.
Alle maatregelen passend binnen
de Kadernota Openbaar Vervoer.

‘Vierkante dienstregeling’ (match
gewijzigde vraag-aanbod), versnellen,
halte-afstanden vergroten, beperken
openingstijden servicepunten,
schrappen parallelliteit /
dubbelingen, versoberen aantal
reisproducten, frequentieverlaging
passend binnen Kadernota.

Versoberingsmaatregelen in
uitvoering (kwaliteit,
voorzieningenniveau),
tariefmaatregelen.

Frequenties onder ondergrens
Kadernota, lijnen / lijndelen
schrappen, sluiten servicepunten,
algehele tariefstijging

D.

Maatregelen met een grote klantimpact
A. Generiek: in de gehele MRDH
B. Specifiek: lokaal en/of voor specifieke doelgroepen

Verbetering arbeidsproductiviteit,
aanpassing CAO-afspraken tussen
vervoerbedrijf en medewerkers

4. Beoordelingscriteria: uitgangspunten
Bij alle voorstellen geldt:
• Tijdelijke maatregelen voor 2021, tenzij no-regret waarover expliciet besloten wordt.
• Voorstellen zijn zo veel mogelijk in lijn met de beleidsdoelstellingen van de MRDH *

• Voorstellen dienen robuust, wendbaar en weerbaar te zijn; ruimte voor tussentijdse aanpassing / bijsturing
indien ontwikkelingen anders gaan dan nu voorzien *
Bij de beoordeling van alle voorstellen categorie C en D geldt:
• MRDH beoordeelt de voorstellen objectief, op de mate waarin deze impact hebben op reizigers:
• Aantallen reizigers,
• Mate van impact per reiziger,
• Tijdsduur van de maatregel

Inclusief eventuele vraaguitval.
Indien nodig eerst frequenties verlagen,
pas als laatste mogelijkheid schrappen van lijnen

• Het totaalpakket moet in balans zijn: evenwichtig pakket van maatregelen:
• Inhoudelijk: toekomstvast, bereikbaar houden van maatschappelijk relevante bestemmingen (ziekenhuizen)
• Geografisch, doelgroepen reizigers, toegankelijkheid
• Aandacht voor risico stapeling van maatregelen
*
Zie sheets achtergrondinformatie

Bijlage: achtergrondinformatie
1.

Aanleiding en context

2.

Doel en opgaven MRDH

1. Aanleiding en context
• Door corona substantieel minder aantal reizigers = minder reizigersinkomsten = verliezen voor
vervoerbedrijven;

• Normaliter ca. € 300 mln. reizigersinkomsten per jaar. 1% daling = - €3 mln. per jaar.
Momenteel (september 2020): ca. 45% minder reizigers dan normaal;
• Verliezen worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door Rijk
in 2020 en 1e helft 2021 (Beschikbaarheidsvergoeding), nog onzeker in welke mate compensatie
daarna;
• Continuïteit van OV daardoor in gevaar;
• MRDH heeft vervoerders gevraagd voorstellen te doen voor maatregelen (‘scenario’s) waarmee
continuïteit OV gewaarborgd is;
• Voorliggend afwegingskader beschrijft criteria waarop voorstellen vervoerders beoordeeld worden.
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1. Aanleiding en context
Hoofdprincipes OV-concessies:
• Vervoerbedrijven hebben alleenrecht om OV aan te bieden in bepaald concessiegebied;
• MRDH heeft wettelijke bevoegdheid om dit alleenrecht te verlenen: OV-concessies;
• Aan OV-concessie zijn ook voorwaarden gekoppeld: Programma van Eisen met o.a. minimumeisen
aan het voorzieningenniveau (lijnen, frequenties, bedieningstijden); vervoerders hebben tijdens
concessieverleningsprocedure in biedingen (offertes) substantieel meer geboden dan minimumeisen
MRDH.
• Daarnaast afspraken gemaakt over totaal aan te bieden voorzieningenniveau (totale hoeveelheid
dienstregelinguren / dienstregelingkilometers;
• Binnen de begrenzingen van het Programma van Eisen hebben vervoerders ontwikkelruimte:
vrijheid om zelf te bepalen waar de afspraken hoeveelheid vervoer wordt aangeboden, mits wordt
voldaan aan minimumeisen Programma van Eisen;
• MRDH toetst vervoerkundige wijzingen aan de hand van beleidsdoelstellingen MRDH.

1. Aanleiding en context
• Vervoerbedrijven zijn opbrengstverantwoordelijk:
• Op basis van vooraf gemaakte inschatting van reizigersinkomsten subsidieert MRDH waar
nodig het verschil tussen kosten en reizigersopbrengsten;
• Mee- en tegenvallers zijn voor rekening van vervoerders, binnen vooraf vastgelegde
begrenzingen;
• Door corona: onvoorziene omstandigheid, reden om (tijdelijk) andere afspraken te maken over
subsidie per gereden dienstregelingkilometer;
• Met RET en HTM in de concessieafspraken gemaakt dat hoger dan verwachte reizigersopbrengsten
(grotendeels) weer ten goede komen aan OV: vervoerbedrijven investeren samen met MRDH in OV;
• Lage marges in OV-sector: 1-3%. Tot nu toe mogelijk in relatief voorspelbare markt met
groeipotentieel en met bedrijven met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daardoor relatief
weinig ruimte om uit eigen vermogen tegenvallers op te vangen;
• Probleem speelt bij alle vervoerbedrijven in geheel Nederland.
Elk vervoerbedrijf staat voor eigen opgave: in het gehele gebied van de MRDH zijn de gevolgen van
corona merkbaar.

1. Aanleiding en context
• Financiële nood 2020 is groot, financiële situatie vanaf juli 2021 onzeker omdat nog niet bekend is
in welke mate het Rijk gaat bijdragen.
• Snel ingrijpen noodzakelijk, scherpe keuzes maken
• Anders: faillissement vervoersbedrijven = geen OV meer
(in deze tijd ook niet zomaar mogelijk om ander vervoerbedrijf vervoer te laten verrichten)
• Ingrijpen bij voorkeur per 1-1-2021, uiterlijk 1-3-2021
• Door bijzondere omstandigheid zijn bestaande besluitvormingsprocedures
(bijv. vervoerplanprocedure) onhaalbaar
• (Andere) vormen van betrokkenheid colleges en raden organiseren

• Aan vervoerders is gevraagd om met oplossingen (scenario’s) te komen. Wijze waarop voorstellen
worden beoordeeld, wordt beschreven in dit afwegingskader (hoofdstuk 3 en 4).

1. Aanleiding en context
Door corona minder reizigers = minder reizigersinkomsten.
Momenteel (september 2020) ca. 45% minder reizigers dan in september 2019.
N.B.: effecten van corona op reisgedrag middellange termijn (2021-2025) zijn nog onduidelijk.
Bepaalde ontwikkelingen zijn zichtbaar, maar onzeker in hoeverre deze structureel zijn (ook ‘na
corona’) en in welke mate.

Momenteel zichtbare trends:
• Deels thuiswerken / digitaal onderwijs: minder vervoervraag
• Reizen op andere tijden / plaatsen: minder in de spits, meer in de dalperiode
-> Noodzaak dat maatregelen flexibel zijn: mogelijkheid om in te spelen op wijzigende
ontwikkelingen: zo nodig tijdig bij- of afschalen.

2. Doel en opgaven
Opgaven:
• Langetermijn ambities en opgaven MRDH zijn ongewijzigd.
• Ambities en opgaven zijn vastgelegd in bestaande MRDH-beleidsdocumenten, met name
• Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA), de
• Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB)
• Kadernota Openbaar Vervoer.
• Door corona verandert mogelijk wel het tempo en de route naar realisatie van ambities en
opgaven

2. Doel en opgaven
Strategische Bereikbaarheidsagenda en Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid:
• Het aantal mensen dat de belangrijkste economische toplocaties met OV in 45 minuten
(inclusief voor- en natransport) kan bereiken moet tussen 2015-2025 groeien met 10%.

• Vanuit 90% van de woongebieden moet het aantal arbeidsplaatsen/ voorzieningen dat met OV kan
worden bereikt tussen 2015-2025 groeien met 10% .
• De waardering van 90% van de Stedenbaanknopen moet naar tenminste een 7,5.
• De CO2-uitstoot van het vervoerssysteem moet in 2025 met 30% omlaag t.o.v. 2015.

2. Doel en opgaven
Kadernota Openbaar Vervoer
• Ruimte om het OV door te ontwikkelen aan de hand van de vraag van de reiziger en de behoefte
van de samenleving: ontwikkelvrijheid voor vervoerbedrijven om het precieze vervoerproduct voor
de reiziger te ontwikkelen, binnen de kaders in de Programma’s van Eisen van de OV-concessies;
• Minimumeisen aan lijnvoering en frequenties R-net;

• Op verbindingen met weinig vraag zoekt MRDH met de vervoerders en gemeenten naar passende
maatwerkoplossingen;
• Om de vraag van de reiziger zo goed mogelijk te bedienen, reizigersgroei te bereiken en het OV
efficiënter te maken streeft MRDH naar innovatie en vernieuwing;
• Hoge ambities wat betreft klantinterface, materieel en duurzaamheid, betrouwbaarheid en
veiligheid van het OV: hoge klantwaardering openbaar vervoer

2. Doel en opgaven
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