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Voorwoord 

De overheid steekt veel geld in het openbaar vervoer. Maar de doelen van de

investeringen en de publieke belangen die het openbaar vervoer dient zijn nooit

concreet gedefinieerd. Uitgangspunt was altijd het instandhouden van bestaande

verbindingen. Met het oog op de totstandkoming van de Nota Mobiliteit vroeg 

de Minister van Verkeer en Waterstaat ons om te adviseren over welke publieke

belangen het openbaar vervoer dient. Dit advies gaat in op die vraag en levert

daarnaast een bijdrage voor de aanstaande evaluatie van de Wet Personenvervoer

2000.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat is van mening dat aantrekkelijk openbaar

vervoer van grote waarde is voor de Nederlandse samenleving. Openbaar vervoer

draagt bij aan ruimtelijke en economische ontwikkeling, maakt deelname aan

maatschappelijke activiteiten mogelijk en vergroot de leefbaarheid en verkeers-

veiligheid in stedelijke gebieden. Overheden moeten daarom investeren in

aantrekkelijk openbaar vervoer. Investeren op een slimme manier, dus alleen in

die belangen, die zonder inmenging van de overheid niet gediend worden. 

Denk bijvoorbeeld aan investeringen in een tramverbinding als onderdeel van

een ruimtelijk plan waarmee een stadscentrum (opnieuw) tot ontwikkeling wordt

gebracht. Of aan de bereikbaarheid van het onderwijs voor scholieren die buiten

de stad wonen.

Naast investeringen in het openbaar vervoer hebben overheden een rol bij het

aansturen ervan. De Raad voor Verkeer en Waterstaat ziet voor zowel het Rijk, de

provincies als de WGR-plusregio’s belangrijke rollen weggelegd. Dit advies biedt

aanbevelingen voor hoe zij een aantrekkelijk openbaar vervoer tot stand kunnen

brengen door heldere afwegingen te maken. Daarbij nemen wij een nieuw

uitgangspunt: de publieke belangen en de doelen van het openbaar vervoer. 

Als Raad voor Verkeer en Waterstaat hebben we de Minister van Verkeer en

Waterstaat en het parlement als onze gesprekspartners. Met dit advies richten wij

ons daarnaast ook op decentrale overheden en alle andere partijen die kunnen

bijdragen aan openbaar vervoer dat waarde heeft voor onze samenleving. 

raad voor verkeer en waterstaat

mr F. de Zeeuw, voorzitter

Leden Adviescommissie Publieke Belangen Openbaar Vervoer:

J. van Dijk, voorzitter

drs R.H.P.W. Kottman

ir K.J. Noordzij, MBA

mevrouw. A. van Vliet-Kuiper

dr N. de Voogd
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Hoofdpunten uit het advies
De overheid draagt fors bij aan het openbaar vervoer. Door de jaren is een situatie

gegroeid waarin de doelen van die investeringen naar de achtergrond zijn 

verdwenen. De overheid heeft nagelaten de publieke belangen die het openbaar

vervoer dient, of moet dienen, concreet te definiëren. In dit advies gaat de Raad

in op de vraag wat de publieke belangen van het openbaar vervoer zijn.

Daarnaast staat de Raad stil bij hoe de publieke belangen het best geborgd worden

en wat de rol van verschillende overheden daarbij is.

de wat-vraag

Openbaar vervoer heeft een grote maatschappelijke waarde. Het levert een

belangrijke bijdrage aan het welzijn en de welvaart van mensen in Nederland om

de volgende redenen:

Openbaar vervoer  is een voorwaarde voor ruimtelijke en economische ontwik-

keling.

Openbaar vervoer biedt iedereen de mogelijkheid om mobiel te zijn en 

waarborgt daarmee de deelname aan sociale en economische activiteiten van

individuen.

Openbaar vervoer draagt bij aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Om het openbaar vervoer bovenstaande waarden te laten vervullen is een

aantrekkelijk aanbod van openbaar vervoer noodzakelijk. Het moge duidelijk zijn

dat het creëren van aantrekkelijk openbaar vervoer geld kost. Wij vinden dat

onder bepaalde condities een verantwoorde investering vanwege de positieve

effecten op de bovengenoemde waarden.

Ook wanneer de overheid zich niet met het openbaar vervoer zou bemoeien, met

financiering of regelgeving, wordt een groot deel van bovengenoemde waarden

gediend, bijvoorbeeld door initiatieven vanuit de markt. Op een aantal punten

echter blijkt overheidsbemoeienis onmisbaar. Dit zijn de publieke belangen van

het openbaar vervoer. Denk aan investeringen in nieuwe openbaarvervoerlijnen

ter ondersteuning van ruimtelijke ontwikkelingen, de bereikbaarheid van werk,

onderwijs en medische zorg in minder dichtbevolkte gebieden en het leefmilieu

in de stad.

De Raad adviseert verantwoordelijke overheden om te investeren in de publieke

belangen. Belangen die op andere manieren geborgd worden, kunnen worden

overgelaten aan de markt. Daartoe moeten overheden de publieke belangen

nader concretiseren en prioriteren. Voor de publieke belangen kunnen namelijk

uiteenlopende kwaliteitsniveaus worden gedefinieerd, die elk een eigen prijs-

kaartje hebben. De Raad geeft in dit advies aan welke rolverdeling en werkwijze

hij daarvoor het beste vindt.
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de hoe-vraag

0penbaar vervoer van nationaal belang

De rijksoverheid is verantwoordelijk voor openbaar vervoer van nationaal belang.

Dat is met name het hoofdrailnet. Het hoofdrailnet moet economische centra en

landsdelen met elkaar verbinden. Daarmee versterkt het vooral de ruimtelijke en

economische ontwikkeling van Nederland. Tegelijkertijd is het hét verbindend

element in het nationale openbaar vervoersnetwerk. Voor het hoofdrailnet en de

rol van de rijksoverheid adviseert de Raad onder andere het volgende:

Herdefinieer het hoofdrailnet aan de hand van de volgende criteria:

1. Verbinding van centra van werkgelegenheid onderling en met wooncentra.

2. Verbinding van landsdelen. 

Bepaalde lijnen die tot het huidige hoofdrailnet behoren voldoen niet aan 

die criteria en hebben vooral een regionale functie. Deze zouden onder 

verantwoordelijkheid van regionale overheden moeten vallen, inclusief het

beheer van de infrastructuur. Andersom ontbreekt naar de mening van de

Raad een aantal schakels die een duidelijke ruimtelijke en economische

bijdrage kunnen leveren.

Definieer nauwkeurig wat het doel en de publieke belangen zijn van het

hoofdrailnet. Stel op basis daarvan concrete en meetbare prestatie-indicatoren

op voor NS en ProRail. De huidige concessies sturen te veel op uitvoerings-

aspecten en te weinig op de (publieke) doelen van het hoofdrailnet. 

Geef de vervoerder meer ruimte om keuzes te maken over uitvoeringsaspecten.

Daarmee krijgt de vervoerder meer ruimte om het aanbod af te stemmen op de

vraag en om zelf keuzes te maken of prioriteiten te stellen. Dit laatste onder

duidelijke spelregels en met effectief toezicht.

Geef de vervoerder een positieve prikkel voor het borgen van het publieke

belang. Zoals aangegeven hebben de NS andere belangen dan de publieke

belangen. Een positieve financiële prikkel kan de NS stimuleren om ook goed

te presteren op de publieke belangen.

Stel een lange-termijninvesteringsstrategie op voor de railinfrastructuur, 

gericht op borging van publieke belangen. Om te kunnen bijdragen aan de

ruimtelijke en economische ontwikkeling is een voortgaande verbetering van

het railnet noodzakelijk. Op dit moment ontvangt ProRail gelden voor aanleg

en onderhoud door middel van eenjarige beschikkingen. Deze korte termijn

manier van financieren draagt niet bij aan de noodzakelijke lange-termijn-

benadering van het hoofdrailnet.

Geef de gebruiker invloed op bepaalde uitvoeringsaspecten van het spoor-

vervoer. Gebruikers dienen beschermd te worden tegen te hoge tarieven voor

een kwalitatief onvoldoende product. Met name voor kwaliteitsaspecten zoals

punctualiteit, zitplaatsgarantie en service moet de gebruiker gekwalificeerd

adviesrecht hebben. Als zelfstandig opererend bedrijf moet NS ook de ruimte

krijgen om uitgaande van de consumentenvraag een aantrekkelijk product

tegen en aanvaardbare prijs te bieden. Het is aan het Rijk om machtsmisbruik

te voorkomen.
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Zorg voor afstemming tussen hoofdrailnet en regionaal openbaar vervoer.

Openbaar vervoer heeft naast het nationale belang ook een zeer duidelijk

regionaal belang. Het regionale openbaar vervoer heeft een sterke wissel-

werking met het hoofdrailnet. Daarom moeten de rijksoverheid, ProRail en 

NS de mobiliteit op het hoofdrailnet afstemmen met de regio’s.

openbaar vervoer met een regionaal belang

Regionaal en stedelijk openbaar vervoer én de spoorlijnen die niet tot het hoofd-

railnet behoren zijn op regionale schaal belangrijk voor de bovengenoemde

maatschappelijke waarden. De verantwoordelijkheid voor het regionaal openbaar

vervoer moet ook decentraal liggen, zoals in de huidige situatie al voor een deel

het geval is. Decentrale overheden moeten beslissen over regionaal openbaar

vervoer om een optimale borging van de publieke belangen te realiseren.

Daarvoor moeten zij ook meer mogelijkheden krijgen om zelfstandig middelen te

verwerven. Voor het regionale openbaar vervoer en de rol van regionale overheden

adviseert de Raad onder andere het volgende:

Provincies en WGR-plusregio’s moeten samenhangende beslissingen nemen

over mobiliteit en openbaar vervoer. Zij moeten de uitdaging oppakken om

voor het openbaar vervoer maatwerk te leveren voor hun regio. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het stellen van prioriteiten voor een optimaal openbaar

vervoer in hun gebied.

Laat de concessiesystematiek van de Wet Personenvervoer 2000 los. De Raad

constateert dat de concessiesystematiek van de Wp2000 en de wijze waarop

vervoersautoriteiten die in de praktijk hanteren een optimale borging van de

publieke belangen van het openbaar vervoer bemoeilijkt. Provincies en WGR-

plusregio’s moeten naar de mening van de Raad zelf kunnen kiezen op welke

manier zij optimaal openbaar vervoer tot stand willen laten komen: 

via concessies, via de vrije markt, via uitvoering door de overheid zelf, of

combinaties daarvan.

Financier openbaar vervoer samen met andere vormen van mobiliteit vanuit

regionale mobiliteitsfondsen. In een regionaal mobiliteitsfonds brengen

gemeenten, provincie en rijk middelen bij elkaar voor alle verkeers-en vervoers-

voorzieningen in de regio. Het maakt een integrale afweging over mobiliteit

op decentraal niveau en een transparante besteding van gemeenschapsgelden

mogelijk.

Vervang op termijn de Brede Doeluitkering van het Rijk door de opbrengsten

van een brede provinciale belasting. De ontschotting binnen de mobiliteits-

sector en het vergroten van de regionale afwegingsruimte ten gevolge van de

introductie van de BDU is een goede zaak. Met een volledige of gedeeltelijke

vervanging van deze uitkering door opbrengsten van een regionale belasting

wordt de regionale afwegingsruimte nog verder vergroot. Voorwaarde is wel

dat de belastingen op nationaal niveau (evenredig) worden verlaagd.

Laat bedrijven bijdragen aan mobiliteit. Bedrijven die baat hebben bij

investeringen in openbaar vervoer en andere vormen van mobiliteit kunnen

met een scala aan instrumenten ertoe overgehaald worden om daaraan mee

te betalen.
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Geef reizigers gekwalificeerd adviesrecht. Bij de totstandkoming en uitvoering

van het openbaar vervoer moeten vervoerders en regionale beleidsmakers 

verplicht advies vragen over belangrijke beleidspunten en daar ook antwoord

op moeten geven. Een onafhankelijke organisatie moet er toezicht op houden

dat dit goed gebeurt.
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Vraagstelling

1.1 inleiding

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn van groot belang voor de Nederlandse samen-

leving. De mobiliteit van de Nederlandse bevolking is in de afgelopen decennia

fors gegroeid en neemt nog elk jaar toe. Openbaar vervoer maakt in Nederland

een belangrijk deel uit van de totale mobiliteit. Over het hele land gezien levert

het rond de 11% van de totale vervoersprestatie [CBS, 2004]. In stedelijk gebied

loopt dit op tot zo’n 40 à 50%.

Tot de jaren ’60 was het openbaar vervoer in Nederland over het algemeen 

rendabel. Met name ten gevolge van de toename van het autogebruik en de 

verbetering van de snelwegen kwamen openbaarvervoersbedrijven meer en meer

in de problemen. Dit was voor de rijksoverheid aanleiding om het openbaar 

vervoer rechtstreeks te gaan financieren. De vervoersbedrijven gebruikten de over-

heidsbijdragen vooral om niet-rendabele diensten voort te zetten, meestal zon-

der dat ze zich richtten op expliciet gemaakte publieke doelen. Deze ontwikkeling

heeft er toe geleid dat het stads- en streekvervoer jaarlijks rond de € 1 miljard

ontvangt van de overheid voor exploitatie. Hierin zijn aanlegkosten voor infra-

structuur niet meegenomen. Daarmee betaalt de overheid momenteel meer dan

de helft van de kosten van het openbaar vervoer.

1.2 vraagstelling

De overheid draagt dus fors bij aan het openbaar vervoer. Tegelijkertijd heeft

diezelfde overheid de publieke doelen van die bijdrage nooit expliciet gemaakt.

Dit is voor de Minister van Verkeer en Waterstaat aanleiding geweest om ons

advies te vragen over welke publieke belangen het openbaar vervoer dient. 

De vervolgvraag is wat de rol van de overheid zou moeten zijn bij de borging van

die publieke belangen. 

In ons advies op hoofdlijnen van 18 maart 2004 gingen wij al kort in op deze

‘wat-vraag’ en ‘hoe-vraag’. In het voorliggende advies werken wij die hoofdlijnen

verder uit. We kijken daarbij naar het totale openbaarvervoerssysteem in Nederland.

We hebben het dus over nationaal, regionaal en lokaal openbaar vervoer. Onder

openbaar vervoer verstaan we het voor iedereen toegankelijk personenvervoer.

In dit advies gaat het met name om openbaar vervoer per bus, metro, tram en trein.

1.3 leeswijzer

In de hoofdstukken 2 en 3 van dit deel (deel A) van het advies komen achtereen-

volgens de beantwoording van de wat-vraag en de hoe-vraag aan de orde. 

In deze hoofdstukken formuleren we de adviezen aan de betrokkenen bij het

openbaar vervoer. Deel B geeft achtergrondinformatie bij deze adviezen. In de

hoofdstukken 2 en 3 is telkens aangegeven in welke hoofdstukken van deel B

gerichte achtergrondinformatie te vinden is.
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Publieke belangen van het
openbaar vervoer

Bij de vraag welke publiek belangen het openbaar vervoer dient, worden

accenten vaak verschillend gelegd. Ook varieert de mate van concretisering

van publieke belangen sterk. Kortom, het ontbreekt vrijwel altijd aan een

goede definitie van de publieke belangen [RVW, 2004-1]. 

In dit hoofdstuk geven wij daarom een aanzet voor het definiëren en concreti-

seren van de publieke belangen van het openbaar vervoer. Daarbij maken we een

onderscheid tussen de maatschappelijke waarde(n) en de publieke belangen van

het openbaar vervoer. 

De maatschappelijke waarde geeft het belang aan van de aanwezigheid van

openbaar vervoer voor onze samenleving. Het gaat om de bijdrage van het

openbaar vervoer aan de welvaart en het welzijn in onze maatschappij. 

Die maatschappelijke waarde is een gegeven, ongeacht of de overheid zich met

het openbaar vervoer bemoeit. 

De publieke belangen zijn die maatschappelijke waarden die alleen tot stand

komen als de overheid zich met het openbaar vervoer bemoeit, bijvoorbeeld door

middel van subsidiëring of regelgeving
1

(zie figuur 2-1).

In paragraaf 2.1 staan we stil bij de maatschappelijke waarde van het openbaar

vervoer. In paragraaf 2.2 bakenen we de publieke belangen verder af. Daarvoor

gaan we uit van een fictieve situatie waarin de overheid zich niet met openbaar

vervoer bemoeit. De maatschappelijke waarden die in die situatie verwaarloosd

worden, definiëren wij als de publieke belangen van het openbaar vervoer.

1 
Hiermee sluiten we aan bij de definitie van

publieke belangen die de WRR geeft: ‘er is sprake

van publiek belang als de overheid zich de

behartiging van een maatschappelijk belang

aantrekt, vanuit de overtuiging dat dit belang

anders niet goed tot zijn recht komt’ [WRR, 2001].
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Figuur 2-1  Maatschappelijke waarden en publieke belangen

Publieke belangen:

 overheidsbemoeienis

 noodzakelijk

Maatschappelijke waarden:

   bijdrage aan welvaart en welzijn



2.1 de maatschappelijke waarde van het openbaar vervoer

Openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke en economische

ontwikkeling, de maatschappelijke deelname en de leefbaarheid en verkeers-

veiligheid. Daarmee levert het een bijdrage aan de kwaliteit van leven, of het

welzijn en de welvaart van mensen in Nederland. Door daar de nadruk op te

leggen ontstaat er een hele nieuwe dynamiek, die leidt tot een steeds beter

openbaarvervoerssysteem. 

economische en ruimtelijke ontwikkeling

Openbaar vervoer is, als onderdeel van personenmobiliteit, van grote waarde voor

de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. 

De aanwezigheid van goed openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor

economische ontwikkeling. Met de aanwezigheid van aantrekkelijk openbaar 

vervoer kan de overheid daarnaast sturing geven aan de (her)ontwikkeling van

woongebieden, economische centra en voorzieningen. Tegelijkertijd is een zekere

concentratie van wonen en werken nodig voor een renderend OV.

deelname aan sociale en economische activiteiten

In Nederland is het ruimtegebruik verregaand gespecialiseerd met als gevolg dat

functies als wonen, werken, medische zorg steeds meer op afstand van elkaar

zijn komen te liggen. Individuele mobiliteit is daarom een belangrijke voor-

waarde geworden voor het welzijn en de welvaart van mensen. De auto voorziet

daar voor een deel in. Maar niet iedereen kan of wil altijd gebruik maken van de

auto. De aanwezigheid van openbaar vervoer biedt iedereen de mogelijkheid om

mobiel te zijn en daarmee om deel te nemen aan sociale en economische

activiteiten. De mate waarin het een rol speelt in de individuele mobiliteit

verschilt overigens per regio en per reismotief. 

leefbaarheid en verkeersveiligheid

Mobiliteit heeft een grote invloed op het milieu en de kans op ongevallen in het

verkeer is vrij groot. Op beide punten heeft openbaar vervoer gunstiger karakte-

ristieken dan andere vormen van mobiliteit. Een goed openbaarvervoerssysteem

draagt daarom bij aan een leefbaar en verkeersveilig land.

Om het openbaar vervoer bovenstaande waarden te laten vervullen moet het ook

echt iets bieden. Mensen moeten het prettig vinden om met het openbaar vervoer

te reizen. Het is daarom van belang om te beginnen met het creëren van een

kwalitatief aantrekkelijk aanbod, om zo de vraag naar openbaar vervoer te stimu-

leren. De overheid moet dan ook niet langer reageren op een afnemende vraag

door telkens het aanbod te verkleinen. Het gaat om beter openbaar vervoer. 

Dat is overigens niet vanzelfsprekend méér openbaar vervoer dat altijd en overal

wordt aangeboden. 

Economische en ruimtelijke 

ontwikkeling [deel B, paragraaf 1.1].

Deelname aan sociale en economische

activiteiten [deel B, paragraaf 1.2].

Bijdrage aan een leefbaar en verkeers-

veilig land [deel B, paragraaf 1.3].
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2.2 publieke belangen van het openbaar vervoer

De bovengenoemde maatschappelijke waarden van het openbaar vervoer vinden

wij onmiskenbaar belangrijk. Zij vertegenwoordigen de bijdrage van het openbaar

vervoer aan het welzijn en de welvaart in onze maatschappij. De vraag is nu in

hoeverre de overheid zich met het openbaar vervoer moet bemoeien om die

waarden te borgen. Met andere woorden, in hoeverre gaat het hier om publieke

belangen? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben wij onderzocht welke maatschappelijke

waarden er in de knel komen wanneer overheidsbemoeienis met het openbaar

vervoer zou ontbreken. Onder overheidsbemoeienis verstaan we investeringen en

regulering specifiek voor het openbaar vervoer (denk aan de Wet Personenvervoer

2000). Op basis van onze analyse zijn wij van mening dat de overheid vooral voor

het borgen van de onderstaande maatschappelijke waarden een inspanning moet

leveren. De overige maatschappelijke waarden blijken in een situatie zonder

overheidsbemoeienis voldoende geborgd te zijn.

De publieke belangen van het openbaar vervoer zijn:

a. Bijdrage aan ruimtelijke en economische ontwikkeling

Investeringen in openbaarvervoerslijnen, zoals tram-, metro- en spoorlijnen,

ter ondersteuning van nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Zonder bemoeienis van de overheid laten vervoersbedrijven dergelijke (grote)

investeringen achterwege.

De vervoerscapaciteit in stedelijk gebied tijdens de spits. In de spits is er een

enorme piek in de vraag naar openbaar vervoer. Om kosten te besparen zullen

vervoersbedrijven, bij het achterwege blijven van overheidsbemoeienis, 

trachten deze piek te spreiden over de hele dag. Dit doen ze door minder

capaciteit te bieden tijdens de spits.

b. Maatschappelijke deelname en betrokkenheid

De verbinding van kleinere plaatsen met steden voor woon-werkverkeer. 

Aanwezigheid van stedelijk openbaar vervoer in de stillere uren.

Bereikbaarheid van werk, school, ziekenhuis en culturele voorzieningen voor

mensen op het platteland en buiten de spits. Evenals bovengenoemde

verbindingen vanaf kleinere plaatsen en in stillere uren worden deze

verbindingen zonder overheidsbemoeienis als eerste geschrapt om kosten te

besparen.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor minder

validen. Investeringen in bijvoorbeeld toegankelijke voertuigen blijven achter-

wege zonder overheidsbemoeienis.

Betaalbaarheid voor minder draagkrachtige groepen. Voor de openbaar-

vervoersverbindingen die blijven bestaan, zullen de tarieven gemiddeld met

zo’n 50% stijgen.

Openbaar vervoer zonder overheids-

bemoeienis [deel B, hoofdstuk 2].
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c. Leefbaarheid en verkeersveiligheid

Stedelijk milieu en daarmee de leefbaarheid van wijken. Dit komt zonder

overheidsbemoeienis plaatselijk onder druk ten gevolge van het vervangen

van trams door bussen en door toename van auto- en brommergebruik.

Luchtvervuiling en verkeershinder nabij snelwegen buiten de Randstad. 

Zonder overheidsbemoeienis neemt het autogebruik sterk toe.

Technische innovatie in bussector, met name de toepassing van schonere

motoren.

Verkeersveiligheid. Zonder overheidsbemoeienis neemt deze af in stedelijk

gebied door de toename van auto- en brommergebruik. In de hypothetische

situatie neemt ook op snelwegen buiten de Randstad de onveiligheid toe. 

Deze publieke belangen zullen door de verantwoordelijke overheden nader

geconcretiseerd en geprioriteerd moeten worden. Voor de publieke belangen

kunnen namelijk uiteenlopende kwaliteitsniveaus worden gedefinieerd, die elk

een eigen prijskaartje hebben. In hoofdstuk 3 komt aan de orde hoe de overheden

dat kunnen doen. Voor het hoofdrailnet is de rijksoverheid de verantwoordelijke

partij en moet de nadruk liggen op de bijdrage aan de nationale ruimtelijke en

economische ontwikkeling. Voor het overige openbaar vervoer zijn regionale

overheden verantwoordelijk en zal de nadruk sterker komen te liggen op

maatschappelijke deelname, maar speelt zeker ook de regionale ontwikkeling en

de leefbaarheid en verkeersveiligheid een belangrijke rol.

Overheden en vervoersbedrijven moeten als gemeenschappelijk doel hebben om

openbaar vervoer waarde te laten hebben voor de samenleving. De genoemde

maatschappelijke waarden en bovenstaande publieke belangen zijn gebaat bij

ontwikkelingsgericht denken. Wij realiseren ons dat geobjectiveerde informatie

over economische indicatoren van het bestaande openbaar vervoer (zoals kosten-

dekkingsgraden, rendement en bezettingsgraden) investeringen in nieuwe

ontwikkelingen meestal niet direct legitimeert. Om een nieuwe dynamiek op

gang te krijgen is het daarom nodig om ook buiten de bestaande denkkaders te

stappen. Het moge duidelijk zijn dat het creëren van aantrekkelijk openbaar 

vervoer geld kost. Wij vinden dat onder bepaalde condities een verantwoorde

investering vanwege de positieve effecten op de ruimtelijke en economische

ontwikkeling, de maatschappelijke deelname en de leefbaarheid en verkeers-

veiligheid. De achtergrondstudie bij dit advies ‘Nulsituatie: OV zonder overheids-

interventie’ geeft aan welke overheidsinvesteringen meerwaarde hebben ten

opzichte van een situatie zonder overheidsbemoeienis. 

Overheden moeten dus niet meer alleen op economische indicatoren sturen,

openbaar vervoer draait immers om meer dan bijvoorbeeld bezettingscijfers. 

De positieve effecten zijn vaak lastiger te kwantificeren dan economische indica-

toren, maar zijn dermate belangrijk voor Nederland dat ze investeringen in het

openbaar vervoer rechtvaardigen.
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2.3 publieke belangen bij overheidshandelen

Op het moment dat de overheid een inspanning levert in een bepaalde sector

geldt ook een aantal algemene uitgangspunten voor overheidshandelen zelf. 

Deze uitgangspunten zijn in feite procesmatige publieke belangen, naast

bovengenoemde inhoudelijke publieke belangen. Het gaat om de volgende 

procesmatige publieke belangen:

Gelijke behandeling in gelijke gevallen.

Transparantie van overheidshandelen.

Democratische legitimering van de besluitvorming.

Efficiënte besteding van middelen.

Betrouwbaarheid van bestuur.

In Nederland is gekozen voor een systematiek van concessies en aanbestedingen

voor de uitvoering van het openbaar vervoer. Daarbij zijn het juist boven-

genoemde procesmatige belangen die domineren. De inhoudelijke belangen die

in de vorige paragraaf beschreven zijn, worden veel minder eenduidig geborgd.

Streven naar procesmatige perfectie kan namelijk tot verstarring leiden en onder-

mijnt daarmee een meer functionele aanpak die het maximale uit de creativiteit

en flexibiliteit van marktpartijen haalt. Het volgende hoofdstuk gaat verder in op

de borging van zowel inhoudelijke als procesmatige publieke belangen.

Nederlandse concessiesystematiek

[deel B, paragraaf 5.1].
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Hoe kunnen publieke belangen
worden geborgd?

Een goed functionerend en aantrekkelijk openbaar vervoer is essentieel voor

Nederland. In het vorige hoofdstuk bleek op welke punten overheids-

bemoeienis noodzakelijk is om het openbaar vervoer zodanig goed te laten

functioneren, dat alle maatschappelijke waarden zijn geborgd. 

Overheden moeten daarom als doel hebben de genoemde publieke belangen

van het openbaar te borgen en een kwalitatief hoogwaardig openbaar 

vervoer mogelijk te maken. Deze verantwoordelijkheid vraagt om inspanning

en investeringen van de overheid. De vraag is nu op welke manier de 

overheid die inspanning moet leveren. Met andere woorden, hoe kunnen

de publieke belangen worden geborgd?

Wij zijn van mening dat bij de bemoeienis van de overheid met het openbaar

vervoer een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen openbaar vervoer

van nationaal belang en openbaar vervoer van regionaal belang. 

3.1 nationaal belang

De rijksoverheid is verantwoordelijk voor openbaar vervoer van nationaal belang.

Bij openbaar vervoer van nationaal belang denken wij aan het hoofdrailnet.

De waarde van het hoofdrailnet zit vooral in de bijdrage aan de ruimtelijke en

economische ontwikkeling. Het hoofdrailnet moet in samenhang met het wegen-

net zorgen voor voldoende mogelijkheden voor mobiliteit en een goede bereik-

baarheid tussen regio’s en tussen economische centra in Nederland en het

buitenland. Het ruimtelijke en economische belang van treinvervoer is echter niet

overal hetzelfde. In dichtbevolkte gebieden is openbaar vervoer nodig om grote

aantallen mensen van A naar B te vervoeren. In meer perifere gebieden kan het

bestaan van een treinverbinding met andere delen van het land een juist een

extra stimulans zijn voor ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Bij de definiëring van het hoofdrailnet dient daarom het doel om de nationale

ruimtelijke en economische ontwikkeling te versterken maatgevend te zijn. 

De criteria die daarbij gelden zijn 1) dat het hoofdrailnet landsdelen met elkaar

verbindt en 2) dat het belangrijke centra van werkgelegenheid onderling en met

wooncentra verbindt. Onderdelen van het railnetwerk die niet aan een van deze

criteria voldoen, zijn niet van essentieel belang zijn voor de nationale ruimtelijke

en economische ontwikkeling. Daarom hoeven ze geen onderdeel uit te maken
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van het hoofdrailnet. De functie van die lijnen ligt meer op het terrein van

maatschappelijke deelname en regionale ontwikkeling. Het zijn dan ook de

regio’s die verantwoordelijkheid voor dergelijke lijnen moeten krijgen. Daarbij is

het overigens wel van belang dat de rijksoverheid het gebruik van internationale

verbindingen garandeert, ook wanneer die voor een deel over regionale lijnen

worden afgewikkeld.

Figuur 3.1 laat de huidige definitie van het hoofdrailnet zien [Ministerie V&W,

2004-1]. Wij adviseren om het hoofdrailnet op basis van bovengenoemd doel en

criteria te herdefiniëren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de trajecten

Geldermalsen - Tiel, Hilversum - Baarn, Utrecht - Rhenen, Hoorn - Enkhuizen en

Leiden - Woerden niet langer onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid

hoeven te vallen. Vanuit de gedachte van het verbinden van landsdelen kan

daarentegen over verbindingen als Groningen - Leeuwarden en Alkmaar -

Haarlem juist wel discussie worden gevoerd om ze tot het hoofdrailnet te rekenen.
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Het borgen van de publieke belangen van het hoofdrailnet is een verantwoorde-

lijkheid voor de rijksoverheid. Zij moet investeren in de infrastructuur om de

capaciteit en kwaliteit van het hoofdrailnet op peil te brengen en te houden.

Zonder overheidsinterventie zal vooral het spitsvervoer, en daarmee het woon-

werkverkeer, onder druk komen te staan.

3.1.1 concessies als borging

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft dit jaar een vervoerconcessie

[Ministerie V&W, 2004-2] voor de NS en een beheerconcessie [Ministerie V&W,

2004-3]  voor ProRail opgesteld. In algemene zin legt een concessiesystematiek

vooral de nadruk op een aantal procesmatige publieke belangen. Het is transparant

omdat de overheid exact kan afbakenen wat de vervoerder en infrastructuur-

beheerder moeten doen. Het is ook goed legitimeerbaar: de overheid kan een

directe koppeling maken tussen de gevraagde prestaties en de hoeveelheid

belastinggeld die daar tegenover staat. Daarnaast biedt het concessie-instrument

de mogelijkheid om naast procesmatige publieke belangen de andere,

inhoudelijke publieke belangen te borgen door middel van gerichte voorschriften.

Om tot voorschriften te komen die zich richten op publieke belangen moet de

rijksoverheid (nauwkeurig) formuleren wat het publieke doel is van het hoofdrail-

net en welke bijdragen zij van NS en ProRail verwacht. 

In de huidige concessies van NS en ProRail is een zorgplicht voorgeschreven.

Daarin wordt geregeld dat NS zorgt voor goed openbaar vervoer en dat ProRail

zorgt voor de daarvoor noodzakelijke infrastructuur. NS en ProRail geven respec-

tievelijk in hun vervoerplan en beheerplan aan hoe aan de aspecten die in de

zorgplicht zijn genoemd wordt voldaan. Dat gebeurt grotendeels met door hen

zelf te definiëren prestatie-indicatoren. Wij betwijfelen echter of deze partijen,

zonder duidelijke publieke doelstelling en criteria van het Rijk een voldoende

wervende dienst kunnen aanbieden die tegemoet komt aan het ruimtelijk en

economische belang. In de huidige vervoersconcessie vraagt de Minister bijvoor-

beeld aan NS aan te geven in hoeverre en op welke wijze het aangeboden vervoer

van en naar de grote steden voor het woon-werkverkeer in de spits aan de 

vervoervraag voldoet. Dit klinkt weinig concreet en daagt niet uit tot het aantrek-

kelijke product dat de samenleving nodig heeft. Wel gaat de concessie uitgebreid

in op uitvoeringsaspecten van het treinvervoer, zoals punctualiteit, zitplaatsen en

tarieven. Wij vinden dat de invulling van dergelijke operationele aspecten juist

een taak van de vervoerder is en niet van de overheid. De rijksoverheid dient te

sturen op doelen van het hoofdrailnet.
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Kortom, wij zien in de huidige concessies belemmeringen om de publieke belangen

van het hoofdrailnet, met name het versterken van de nationale ruimtelijke en

economische ontwikkeling, adequaat te borgen. De concessies bieden te weinig

aangrijpingspunten om de sector zo te kunnen sturen dat de borging van 

publieke belangen is gegarandeerd. Daarom dient het Rijk het volgende te doen:

Definieer prestatie-eisen vanuit het publieke belang

De rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid om zelf nauwkeurig te

definiëren wat het doel en de publieke belangen zijn van het hoofdrailnet. 

De huidige concessies geven dit doel onvoldoende concreet weer. Het spoor-

vervoer op het hoofdrailnet moet een belangrijke bijdrage leveren aan de

ruimtelijke en economische ontwikkeling. De rijksoverheid moet concreet en

meetbaar weergeven welke prestaties zij op dat punt van NS en ProRail

verwacht. Onderstaand kader geeft een voorbeeld daarvan.

prestatie-indicatoren voor het hoofdrailnet

De rijksoverheid moet de doelen en publieke belangen van het hoofdrailnet nauw-

keurig definiëren. Op basis daarvan moet zij concrete en meetbare prestatie-

indicatoren opstellen. Wij willen graag een eerste aanzet geven voor de uitwerking

van het beoordelingskader in meetbare prestatie-indicatoren. Hieronder volgt een

aantal voorbeelden van hoe de prestatie-indicatoren gemeten zouden moeten

worden, voor de maatschappelijke waarde ‘bijdrage aan ruimtelijke en economische

ontwikkeling’. De genoemde beoordelingscriteria zijn afkomstig uit het beoor-

delingskader in paragraaf 2.1 van deel B. Dit beoordelingskader geeft ook een aanzet

voor de uitwerking van andere prestatie-indicatoren. De hieronder genoemde

percentages zijn illustratief en geven geen streefwaarden van de Raad weer. 

Criterium: Flexibiliteit in de gehele economie voor werknemer en werkgever door

vergroting van de ‘catchment area’. 

Vertaling naar prestatie-indicatoren: De ‘catchment area’ kan gemeten worden

aan de hand van de gemiddelde reistijd met in dit geval de trein, van en naar

het werk (gerelateerd aan de woon-werkafstand). De overheid kan bijvoorbeeld

als doel vaststellen dat de gemiddelde Nederlandse werknemer binnen een half

uur met de trein een woon-werkafstand van 50 kilometer kan overbruggen. 

Een andere indicator kan zijn: het aantal of het percentage werknemers dat binnen

een uur met de trein zijn of haar werk kan bereiken. Zo kan het Rijk als doel

stellen dat een bepaald percentage van de werknemers binnen een uur op het

werk moet zijn met het openbaar vervoer. Door middel van enquêtes bij bedrijven

of bij reizigers kan worden nagegaan in hoeverre hieraan wordt voldaan.

Criterium: Bereikbaarheidstijd van economische centra.

Vertaling naar prestatie-indicatoren: Het hoofdrailnet moet onder andere

economische centra met elkaar verbinden. De rijksoverheid zou bijvoorbeeld 

verschillende plekken als economische centrum kunnen aanwijzen en vervolgens

doelen stellen voor de maximale reistijden (met de trein) tussen die centra. 

De bereikbaarheidstijden kunnen dan bijvoorbeeld worden bepaald op basis 

van een jaargemiddelde, inclusief vertragingen.

Beoordelingskader voor openbaar

vervoer [deel B, paragraaf 2.1].

24Hoe kunnen publieke belangen worden geborgd?



Geef de vervoerder meer ruimte om keuzes te maken over uitvoerings-

aspecten

De invulling van uitvoeringsaspecten van het treinvervoer, zoals punctualiteit,

zitplaatsen en tarieven moet bij NS worden neergelegd. De NS zijn dan

bijvoorbeeld niet langer zonder meer verplicht om van ’s ochtends vroeg tot

’s avonds laat met een vastgestelde frequentie te rijden. De vervoerder krijgt

meer ruimte om het aanbod af te stemmen op de vraag en om bijvoorbeeld

bij een beter product (hogere frequenties en betere dienstverlening) hogere

tarieven te vragen. NS moeten met andere woorden de mogelijkheid krijgen

om zelf keuzes te maken of prioriteiten te stellen. Dit laatste onder duidelijke

spelregels en met effectief toezicht.

Investeer in het publieke belang

Wij vinden uitvoeringsaspecten dus een verantwoordelijkheid van de vervoerder

en publieke belangen een verantwoordelijkheid van de Minister. De Minister

moet de NS daarom vragen aan te geven waar treinvervoer een maximale 

bijdrage levert aan het primaire publieke belang bijdragen aan de gewenste

ruimtelijk-economische ontwikkeling. Dat kan inhouden dat treindiensten in

relatief rustiger gebieden en op stillere momenten verminderd worden of

vervangen worden door goedkopere vervoersvormen, zoals busvervoer. Als de

Minister vervolgens van mening is dat NS bij een steeds verder dalende over-

heidsbijdrage niet in staat zijn het publieke belang op het gewenste niveau te

dienen, dan is het aan de Minister om te bepalen of en hoeveel geld zij over

heeft om het gewenste niveau te realiseren en diensten in stand te houden.

Dat betekent echter dat de Minister er niet zonder meer van uit kan gaan dat

NS het gewenste vervoer zonder exploitatiebijdrage, en op den duur ook

zonder rijksbijdrage voor het beheer van infrastructuur, kan leveren. Het spoor

zal niet zonder meer altijd rendabel zijn.

Geef de vervoerder een positieve prikkel voor het borgen van het publieke

belang

Om tot een aantrekkelijk vervoersproduct te komen dat zich richt op de publieke

belangen, adviseren wij om een positieve financiële prikkel in te bouwen voor

NS. Omdat NS geacht worden financieel zelfstandig te zijn op het punt van

exploitatie van het spoor, zullen zij zich namelijk primair laten leiden door

bedrijfsbelangen. Tegelijkertijd maakt de vervoersconcessie bedrijfsmatige

afwegingen deels onmogelijk. Zo is in de vervoersconcessie aangegeven dat NS

geen hoger tarief mogen vragen als er een kwalitatief beter product wordt

geleverd. De publieke belangen van het hoofdrailnet zullen lang niet altijd

gebaat zijn bij bedrijfsmatige afwegingen. Als het Rijk nu ambitieuze prestatie-

eisen stelt voor publieke belangen kan het, als de vervoerder in staat is die

publieke belangen goed te borgen, daar een beloning tegenover stellen. Van

belang is dat deze beloning geen vanzelfsprekende toelage wordt, maar een

stimulerende werking heeft. Een voorbeeld daarvan is om hogere tarieven bij

een betere dienstverlening mogelijk te maken.
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Bouw een aantal aanvullende sturingsinstrumenten in voor de Minister

Naast het aangeven van prestatie-indicatoren en het inbouwen van een

financiële prikkel kunnen andere instrumenten worden ingezet om de NS zo te

sturen dat de publieke belangen goed worden geborgd. Wij denken aan de

volgende:

– Gezien de duur van de concessies moet regelmatig een evaluatie van conces-

sievoorwaarden worden uitgevoerd. Dit zou bijvoorbeeld eens in de vijf jaar

kunnen zijn. Daaraan kan een heroverweging van de concessievoorwaarden

worden gekoppeld.

– In het geval het niet mogelijk is om aan de door de Minister vastgestelde

eisen te voldoen, moet het mogelijk zijn om het management naar huis te

sturen. Een tussentijdse ontbinding van de gehele concessie is gezien de

monopoliepositie van de NS onmogelijk.

– De Minister zou door middel van een aanwijzingsbevoegdheid de

mogelijkheid moet hebben zich direct met de NS te bemoeien op het

moment dat de publieke belangen in het geding dreigen te komen. 

– Ten slotte kan op vaste tijdstippen een audit uitgevoerd worden op prestatie-

indicatoren. 

3.1.2 investeringsstrategie voor lange termijn

Om te kunnen bijdragen aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling is ook

een voortgaande verbetering van het railnet noodzakelijk. In het huidige beleid

bestaat wel de ambitie om kwalitatief goed OV te realiseren, maar gebrek aan

financiële middelen staat de totstandkoming daarvan in de weg. In het verleden

gemaakte keuzes hebben de ruimte voor kwaliteitsverbetering van het bestaande

hoofdrailnet beperkt. Wij zijn van mening dat instandhouding van de huidige

kwaliteit zeker nodig is, maar volstrekt onvoldoende is voor een daadwerkelijke

bijdrage aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Daarom adviseren wij

de Minister om uitgaande van concrete en meetbare publieke belangen een 

bijpassende investeringsstrategie voor onderhoud en verbetering van de infra-

structuur vast te stellen. Daarmee kan de Minister expliciet maken welke rol

treinvervoer heeft en welke investeringen daarbij horen. Op dit moment ontvangt

ProRail gelden voor aanleg en onderhoud door middel van eenjarige beschikkingen.

Deze korte termijn manier van financieren draagt niet bij aan de noodzakelijke

lange termijn benadering van het hoofdrailnet. De intentie van Verkeer en

Waterstaat is om over te stappen naar een meer langdurige financieringsstructuur.

Voorwaarde hiervoor is dat ProRail in staat is gelden doelmatig en rechtmatig te

besteden en dit tevens kan aantonen. In de lange-termijnplannen zou ProRail

daartoe moeten aangeven hoe zij de door de Minister vastgestelde publieke

belangen wil borgen en tegen welke kosten. Wij zien daarbij de uitvoering van

plannen zoals neergelegd in het project ‘benutten en bouwen’ [NS e.a., 2003] als

een voorwaarde voor een kwalitatief goed railnet. 
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3.1.4 afstemming met de regio

Openbaar vervoer heeft naast het nationale belang ook een zeer duidelijk regio-

naal belang. Het regionale belang heeft een sterke wisselwerking met het

hoofdrailnet. In bepaalde regio’s vervult het hoofdrailnet een regionale functie

(bijvoorbeeld in de Randstad), in andere regio’s kan een goed samenspel tussen

hoofdrailnet en regionaal openbaar vervoer tot een goed functionerend systeem

leiden, met alle positieve gevolgen voor de publieke belangen van dien. 

Daarom moeten de rijksoverheid, de beheerder van het netwerk (ProRail) en de

personenvervoerder op het hoofdrailnet (NS) de mobiliteit op het hoofdrailnet

afstemmen met de regio’s.

3.1.5 samenwerking ns en prorail

De ontvlechting van NS en ProRail heeft aanloopproblemen met zich mee gebracht,

die een negatieve invloed hadden op de borging van publieke belangen. Beide

bedrijven gingen zich na de scheiding in eerste instantie heroriënteren op hun

eigen werkveld, waardoor de samenwerking onder druk kwam te staan. Wij willen

de ontvlechting van NS en ProRail niet ter discussie stellen, aangezien het

opnieuw samenvoegen van beide bedrijven grote organisatorische problemen met

zich meebrengt. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen NS en ProRail

bovendien verbeterd. Wij besteden gezien deze positieve ontwikkelingen slechts

beperkt aandacht aan de relatie tussen NS en ProRail. Onze focus ligt op de relatie

van de Minister met de vervoerder en de beheerder. Uit gesprekken met vertegen-

woordigers van NS en ProRail komt naar voren dat beide organisaties veel belang

hechten aan het bevorderen van de samenhang tussen de verschillende onderdelen

in de sector, binnen de huidige structuur. ProRail, NS en goederenvervoerders

hebben daartoe een samenwerkingstraject in het leven geroepen dat gericht is op

onderling afstemmen van hun beleid. Dit vanuit de overtuiging dat een integrale

benadering iedereen voordeel oplevert. 

Op managementniveau is dus een start gemaakt met een verbeterde samenwerking.

Toch zien wij op een aantal aandachtspunten in de relatie tussen NS en ProRail: 

Ten eerste is het van belang dat dit streven naar goede samenwerking ook op

uitvoeringsniveau tot stand komt. Hiertoe moet de Minister de samenwerking

tussen NS en ProRail een verplicht onderdeel laten zijn van bovengenoemde

periodieke evaluatie van de concessies en audits. Op die manier kan de

Minister ook een rol spelen in het stimuleren van optimalisatie binnen de 

sector als geheel. Nu optimaliseren NS en ProRail namelijk elk hun eigen

(sub)systeem en worden integrale afwegingen nauwelijks gemaakt. Een voor-

beeld van een situatie waarin geen integrale afweging plaats heeft gevonden

is bij de keuze tussen geluidsschermen langs het spoor of stillere treinen. 

Een tweede punt van aandacht is dat de betrokken partijen een beter inzicht

krijgen in de complexiteit van het railsysteem en de onderlinge afhankelijk-

heid daarbinnen. Het is nu bijvoorbeeld vaak onduidelijk wat de gevolgen van

een vertraging op een bepaalde plek zijn in andere delen van het systeem. 
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3.2 regionaal belang

Het regionale openbaarvervoersnet bestaat in onze optiek uit het huidige regio-

naal en stedelijk openbaar vervoer én de spoorlijnen die niet tot het hoofdrailnet

behoren. De verantwoordelijkheid voor het regionaal openbaar vervoer moet ook

decentraal liggen, zoals in de huidige situatie al voor een deel het geval is.

Decentrale overheden moeten beslissen over regionaal openbaar vervoer om een

optimale borging van de publieke belangen te realiseren. Dat laat onverlet dat

Nederland een landelijk samenhangend openbaarvervoersnetwerk heeft dat

behouden moet blijven. 

3.2.1 decentralisatie naar provincies en wgr-plusregio’s

De behoefte aan openbaar vervoer is niet overal hetzelfde. In sterk verstedelijkte

regio’s stelt men andere eisen dan in meer landelijke gebieden. Decentralisatie

van bevoegdheden, middelen en verantwoordelijkheden op het terrein van het

openbaar vervoer maakt het mogelijk om een bij deze eisen passend openbaar-

vervoersaanbod te realiseren. De mobiliteitsbehoefte in en rond steden hangt

sterk samen met het omringende gebied, aangezien veel voorzieningen zich in 

de steden bevinden. Dit pleit voor bovenlokale afstemming. Voor het stads- en

streekvervoer is inmiddels een decentralisatie naar regionaal niveau ingezet. 

Wij ondersteunen dit. 

Provincies en WGR-plusregio’s zijn de aangewezen bestuurslagen. Zij zijn in staat

regionaal samenhangende beslissingen te nemen over mobiliteit en openbaar

vervoer. Zij moeten de uitdaging oppakken om voor het openbaar vervoer

maatwerk te leveren voor hun regio. Zij zijn verantwoordelijk voor het stellen van

prioriteiten voor een optimaal openbaar vervoer in hun gebied [RVW, 2004-2].

Verschillende kwaliteitsniveaus hebben verschillende prijskaartjes. Daarbij zijn

ook afwegingen aan de orde zoals meer geld naar sneller en meer vervoer in de

spits (ruimtelijk-economisch belang) tegenover in stille uren en stille gebieden

goede vervoermogelijkheden bieden (maatschappelijke deelname). Maken ze die

afwegingen niet, dan is het gevaar dat aan alle publieke belangen een beetje

wordt voldaan en niemand echt tevreden is. 

Politici moeten zich voor hun keuzes verantwoorden aan de kiezer. Dit vormt de

prikkel tot optimale prestaties op het punt van openbaar vervoer. Wij bepleiten

om een extra prikkel te introduceren door regio’s zelf de mogelijkheid te geven

om middelen te genereren voor een goed functionerend en aantrekkelijk open-

baar vervoer, zodat de publieke belangen worden geborgd. De geschetste nulsituatie

kan bestuurders daarbij inzicht geven in wat zij met een extra overheidsbijdrage

aan het openbaar vervoer precies kunnen bereiken. 

Wij bepleiten verder om de regionale spoorlijnen die niet meer tot het hoofdrail-

net behoren geheel aan de regio over te dragen, inclusief het beheer van de

infrastructuur. Dit kan echter alleen wanneer dat samengaat met de mogelijkheid

Decentralisatie [deel B, paragraaf 3.1].

Naar wie decentraliseren? [deel B,

paragraaf 3.2].

Nulsituatie [deel B, paragraaf 2.2].
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voor regionale overheden om zelf geld te genereren, zoals hierna aan bod komt.

De regionale overheid kan dan afwegen of de publieke belangen beter gediend

zijn met een spoorlijn, met vervangende bussen of een goedkoper te exploiteren

raillijn. Vaak zal een aangepaste raillijn (lightrail) om verschillende redenen

aantrekkelijker zijn. Zowel de exploitatie van het vervoer als de railinfrastructuur

zijn veel goedkoper. Zo’n lijn is bijvoorbeeld interessant in combinatie met

nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Op deze manier krijgt de

regionale overheid een extra impuls om vervoer en ruimtelijke ontwikkeling 

geïntegreerd te bezien [RVW, 2004-2].

3.2.2 decentralisatie van financiën

Meer financiële slagkracht voor provincies en WGR-plusregio’s is een essentieel

onderdeel van decentralisatie. Om hun positie op het gebied van openbaar 

vervoer te versterken is het nodig om hen meer mogelijkheden te geven om

financiële middelen te genereren en te beheren. Het is wenselijk om inkomsten

en uitgaven aan elkaar te koppelen. Dit maakt het voor burgers inzichtelijk waar

binnengekomen gelden naar toe gaan. 

Uitgaven

In ons advies ‘Bewust mobiel, beter bereikbaar’ [RVW, 2003] houden wij een

pleidooi voor een dynamische mobiliteitsheffing, gekoppeld aan een bestuurlijke

en administratieve herstructurering. De opbrengsten van de mobiliteitsheffing

moeten verdeeld worden over de regio’s, via zogenaamde mobiliteitsfondsen. 

In een regionaal mobiliteitsfonds brengen gemeenten, provincie en rijk middelen

bij elkaar voor alle verkeers-en vervoersvoorzieningen in de regio. Dit betreft de

diverse vormen van infrastructuur, openbaar vervoer, vrachtvervoer en personen-

autoverkeer. De regio’s kunnen zelf bepalen aan welke vorm van mobiliteit zij het

geld willen besteden. Het maakt een integrale afweging over mobiliteit op

decentraal niveau mogelijk. Een mobiliteitsfonds maakt bovendien een

transparante besteding van gemeenschapsgelden mogelijk.

Inkomsten

In de huidige situatie bekostigen regionale overheden het openbaar vervoer

hoofdzakelijk uit uitkeringen van het rijk. Daarbij bestaat een scheiding tussen

uitkeringen voor infrastructuur en voor exploitatie van het openbaar vervoer. 

In 2005 worden deze twee typen uitkeringen samengevoegd tot een Brede

Doeluitkering (BDU). Daarmee krijgen regionale overheden de mogelijkheid om

zelf af te wegen aan welk mobiliteitsdoel ze geld uitgeven: infrastructuur of

exploitatie, automobiliteit of openbaar vervoer.

Wij adviseren om de BDU te vervangen door of aan te vullen met de opbrengsten

van een brede provinciale belasting. Wij vinden de ontschotting binnen de

mobiliteitssector en het vergroten van de regionale afwegingsruimte ten gevolge

van de introductie van de BDU namelijk een goede zaak. Regionale overheden

kunnen geld uit de bedoelde mobiliteitsfondsen op dezelfde manier besteden als

Decentralisatie van financiën [deel B,

hoofdstuk 4].
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de BDU. Met een volledige of gedeeltelijke vervanging van deze uitkering door

opbrengsten van een regionale belasting wordt de regionale afwegingsruimte nog

verder vergroot. Voorwaarde is wel dat de belastingen op nationaal niveau

(evenredig) worden verlaagd. Dat deel van de nationale belastingen dat gereser-

veerd wordt voor regionale mobiliteit (voor de BDU) wordt dan vervangen door

een regionale belasting, specifiek voor regionale mobiliteit. Het dilemma daarbij

is overigens dat WGR-plusregio’s binnen de huidige bestuursstructuur niet

bevoegd zijn belastingen te heffen. De regionale belasting zou dan een provinciale

belasting moeten zijn, waarvan de WGR-plusregio’s aanspraak maken op een

(reëel) deel. Een alternatief daarvan is dat belastingen lokaal geheven worden en

worden afgedragen aan de WGR-plusregio.

De Raad is voorstander van een belasting met een brede grondslag, aangezien de

rijksbelastingen ook breed worden geheven. Wel moet rekening worden

gehouden met herverdelingseffecten. Een nieuwe belasting moet in principe niet

leiden tot een verzwaring van de lastendruk bij bepaalde groepen in de samen-

leving. Als er in een regio echter voldoende draagvlak is om extra geld aan

mobiliteit te besteden kan dat uiteraard wel leiden tot een grotere lastendruk

voor de burgers. Het gaat dan om een afweging tussen mobiliteitsgebonden 

publieke belangen en andere publieke belangen.  Doordat het geld via een

mobiliteitsfonds besteed wordt, wordt dit soort keuzes wel expliciet gemaakt. 

De vervanging van de BDU door een regionale belasting kan gefaseerd plaatsvinden.

Het provinciale belastinggebied bestaat op dit moment uit de opcenten op de

motorrijtuigenbelasting (MRB). De opbrengsten uit de opcenten MRB vloeien nu

naar de algemene middelen van de provincies, maar veel provincies wenden een

deel van deze middelen aan, specifiek voor mobiliteit. We realiseren ons dat

invoering van hierboven genoemde brede regionale belasting ter vervanging van

of aanvulling op rijksuitkeringen pas op langere termijn gerealiseerd kan worden.

Vooralsnog moeten we uitgaan van de BDU. In deze overgangssituatie verdient de

borging van publieke belangen van mobiliteit in het algemeen, en van openbaar

vervoer in het bijzonder, een extra impuls, Daarom adviseren wij de provincies

om, zoals bij veel provincies al het geval is, (een deel van) de opbrengsten uit de

opcenten aan te wenden voor de voeding van de mobiliteitsfondsen. Op die manier

komen middelen die specifiek aan de mobiliteitssector worden onttrokken ook

ten goede aan die sector. Bovendien is wettelijk een verhoging van de opcenten

mogelijk, aangezien provincies de ruimte die is toegestaan nog niet volledig

gebruiken. In specifieke gevallen waar de mobiliteit verbeterd moet worden kan

die ruimte benut worden. 

Ook bij de opcenten MRB gaat het om provinciale belastingen, zodat WGR-plus-

regio’s niet bevoegd zijn deze te innen. Wij vinden het wel nodig dat WGR-plus-

regio’s de verantwoordelijkheid hebben voor het openbaar vervoer in hun

gebied. Daarom is het noodzakelijk dat een verdeelsleutel wordt vastgesteld op

basis waarvan de WGR-plusregio’s aanspraak maken op een (reëel) deel van het

geïnde belastinggeld. 
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Naast één van bovengenoemde typen belasting kunnen bedrijven ook bijdragen

aan beter openbaar vervoer. Bedrijven die baat hebben bij extra investeringen in

openbaar vervoer en andere vormen van mobiliteit kunnen met een scala aan

instrumenten ertoe overgehaald worden om daaraan mee te betalen [RVW, 2004-3].

De baten van investeringen in openbaar vervoer en mobiliteit op provinciaal

niveau zijn echter niet overal gelijk. De WGR-plusregio’s vormen op het gebied

van mobiliteit en OV wel in die mate een eenheid dat alle bedrijven in de regio

gelijk zouden kunnen worden belast. In de provincies zou deze bijdrage van

bedrijven via samenwerkende gemeenten geheven kunnen worden.

Ten slotte kunnen organisaties die baat hebben bij een bepaalde openbaar- 

vervoersvoorziening afspraken maken met de verantwoordelijke overheden om

daaraan een bijdrage te leveren. In een privaatrechtelijk contract kan dan worden

vastgelegd dat de vervoerder of overheid bij de inrichting van de voorziening

rekening houden met de wensen van de geldschieter. Een ziekenhuis kan

bijvoorbeeld een bepaald bedrag betalen in ruil voor een halte voor de deur. 

3.2.3 regionale beleidsvrijheid voor het openbaar vervoer

In Nederland zijn vervoersautoriteiten sinds de Wet Personenvervoer 2000 (Wp2000)

verplicht om het openbaar vervoer in hun regio in concessies onder te brengen en

die concessie aan te besteden. De achterliggende gedachte is dat de beleids-

doelstellingen in de desbetreffende regio en de publieke uitgaven aan openbaar

vervoer beter met elkaar in lijn zijn. Het vervoer wordt in concurrentie

aanbesteed. De vervoerder die de concessie wint krijgt het exclusieve recht om

vervoer te leveren binnen de concessie. De autoriteiten definiëren de concessie,

op een door hun zelf gekozen detailniveau, ontvangen offertes en kiezen daarna

voor de vervoerder waarvan offerte het best bij hun plannen past.

De concessiesystematiek is vooral aantrekkelijk voor het borgen van procesmatige

publieke belangen die betrekking hebben op het functioneren van de overheid

(zie hoofdstuk 2.3). De publieke belangen van het openbaar vervoer zelf, worden

door deze methode echter niet zonder meer geborgd. Die vallen of staan met de

invulling die vervoersautoriteiten geven aan concessies. Juist het formuleren van

een programma van eisen voor het openbaar vervoer blijkt in de praktijk proble-

matisch. De koppeling tussen te borgen publiek belang en het te kiezen 

instrument is niet eenduidig en publieke belangen blijken onderling strijdig te

zijn. Het borgen van de toegankelijkheid van voertuigen heeft bijvoorbeeld

negatieve consequenties voor de betaalbaarheid van het openbaar vervoer. 

De huidige concessiesystematiek biedt geen enkele ruimte aan vervoersautoriteiten

om dergelijke zaken uit te onderhandelen met vervoerders. In de praktijk trachten

vervoersautoriteiten daarom de (publieke) belangen te borgen via het stellen van

(te) gedetailleerde eisen aan de vervoerder en zelf de ontwikkelfunctie op zich te

nemen. Dit gaat weer ten koste van efficiëntie en het gebruik van expertise bij

vervoerders. Bovendien betreft het vaak belangen die ook zonder overheidsbe-

moeienis voldoende geborgd zijn, zoals uitvoeringsaspecten als zitplaatsgarantie.

De Nederlandse concessiesystematiek

[deel B, paragraaf 5.1].

Gedetailleerde concessie eisen [deel C,

bijlage 1].
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Uit de achtergrondstudie bij dit advies ‘Nulsituatie: OV zonder overheidsinterventie’

blijkt dat zonder overheidsbemoeienis een belangrijk deel van de maatschappe-

lijke belangen van openbaar vervoer toch geborgd is. Een voorbeeld daarvan is te

zien in de Engelse vrije markt. Sterke punten daar zijn innovativiteit, efficiëntie

en transparantie van het systeem. Bovendien is daar het aanbod en prijsniveau

in stand gehouden, terwijl de overheidsbijdrage sterk is gereduceerd. Daar waar

publieke belangen in het gedrang kwamen, ondervingen vervoersautoriteiten dat

door in aanvulling op de vrije markt die belangen te borgen. Zo besteedden ver-

voersautoriteiten bijvoorbeeld niet-rendabele lijnen in concessie aan en maakten

zij extra middelen vrij om specifieke doelgroepen tegen gereduceerd tarief te

laten reizen. Daartegenover staat het Vlaamse systeem van overheidsuitvoering en

aanbestedingen. Een sterk punt daarvan is dat de publieke belangen expliciet

gemaakt zijn en geborgd worden door een financierende overheid. Het Vlaams

Gewest betaalt en bepaalt de wijze waarop openbaar vervoer tot stand komt. 

Een succes in Vlaanderen is bovendien de gerealiseerde reizigersgroei.

Procesmatige publieke belangen daarentegen, zijn minder duidelijk geborgd in

Vlaanderen.

Ter illustratie geeft figuur 3-1 een (niet volledig) overzicht van de mate waarin de

verschillende organisatiemodellen maatschappelijke waarden borgen.

* Deze waarde wordt overigens wel geborgd door Europese regelgeving

De Engelse vrije markt [deel B, 

paragraaf 5.2].

het Vlaamse systeem [deel B, 

paragraaf 5.3].
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Figuur 3-1  Mate van borging van maatschappelijke waarden
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Gezien het bovenstaande zijn vinden wij dat de systematiek van de Wp2000 een

optimale borging van de publieke belangen van het openbaar vervoer bemoeilijkt.

Daarnaast zijn wij van mening dat decentralisatie van bevoegdheden ook moet

inhouden dat decentrale overheden werkelijke beleidsvrijheid hebben. Kortom,

wij adviseren om op regionaal niveau het rigide hanteren van de concessiesyste-

matiek los te laten. Provincies en WGR-plusregio’s moeten zelf kunnen kiezen op

welke manier zij optimaal openbaar vervoer tot stand willen laten komen: via

concessies, via de vrije markt, via uitvoering door de overheid zelf, of combinaties

daarvan.

Wij adviseren om in een aantal regio’s proeven te starten waarbij de regio’s zelf

kunnen kiezen voor een systematiek van combinaties van vrije marktwerking en

aanbestedingen. De lessen die daaruit geleerd worden kunnen richtinggevend

zijn voor de invulling die regio’s aan de uitvoering van hun openbaar vervoer gaan

geven. Het loslaten van de systematiek van de Wp2000 vergroot de decentrale

beleidsvrijheid en draagt bij tot een optimalisering van het openbaar vervoer.

3.2.4 positie van de gebruiker in het streek- en stadsvervoer

Wij pleiten voor meer vrijheid voor vervoerders om uitvoeringsaspecten van het

openbaar vervoer als tarieven en punctualiteit te bepalen. Het commerciële

belang van de vervoerder loopt vaak gelijk op met het collectieve belang van de

reizigers. Met het tot in details voorschrijven hoe de dienstverlening en tarieven

er moeten uitzien, wordt de vervoerder niet gestimuleerd tot innovatief handelen.

Om in een dergelijk situatie te voorkomen dat vervoerders deze vrijheid mis-

bruiken door een matig product tegen een hoge prijs aan te bieden, dient er net

als bij het hoofdrailnet, toezicht te worden gehouden door een onafhankelijke

organisatie.

Daarnaast is het van belang dat bij de totstandkoming en uitvoering van het

openbaar vervoer de gebruiker gehoord wordt. Dat betekent dat vervoerders en

regionale beleidsmakers verplicht advies moeten vragen over belangrijke beleids-

punten en daar ook antwoord op moeten geven. Vervoerders mogen alleen

gemotiveerd van adviezen afwijken. De onafhankelijke toezichthouder dient te

onderzoeken of dit goed gebeurt. Advisering door klanten kan bijvoorbeeld

d.m.v. (regionale) adviesraden waarin consumentenraden en OV-deskundigen

vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is een goede klachtenbehandeling door de 

vervoerder noodzakelijk. Die moet geregeld worden in de afspraken tussen

aanbestedende overheid en vervoerder. De positie van de gebruiker bij het
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regionaal openbaar vervoer moet volgens ons bestaan uit de volgende onderdelen:

Betrokkenheid (in adviserende zin) bij de beoordeling van vervoerders door de

aanbestedende overheid.

Gekwalificeerd adviesrecht voor bepaalde onderwerpen.

Duidelijke klachtenregeling in afspraken tussen aanbestedende overheid en

vervoerder. De klachten afhandeling is een zaak tussen vervoerder en klant.

‘Adviesraden’ moeten een zekere professionaliteit hebben. De opdrachtgever,

de regionale overheid, organiseert dit en zorgt voor professionele onder-

steuning, zodat er een goede afvaardiging van de klant is.
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De maatschappelijke waarde van
mobiliteit en openbaar vervoer

De maatschappelijke waarde geeft het belang aan van de aanwezigheid van

collectief openbaar vervoer voor onze samenleving. Het gaat om de bijdrage

van het openbaar vervoer aan de welvaart en het welzijn in onze maatschap-

pij. Die maatschappelijke waarde is een gegeven, ongeacht of de overheid

zich met het openbaar vervoer bemoeit. In dit hoofdstuk staan we stil bij

de bijdrage die openbaar vervoer levert of kan leveren aan de maatschappij.

1.1 economische en ruimtelijke ontwikkeling

1.1.1 economie

Openbaar vervoer is als onderdeel van de totale mobiliteit een randvoorwaarde

voor economische ontwikkeling. Daarnaast biedt het ook specifieke kansen voor

economische en ruimtelijke ontwikkeling. Openbaar vervoer vergroot de bereik-

baarheid van gebieden en daarmee de concurrentiepositie van economische centra.

De keuze voor openbaarvervoersverbindingen in een gebied kan bovendien

bepalend zijn voor de totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen. Met de aan-

wezigheid van aantrekkelijk openbaar vervoer kan sturing worden gegeven aan

de (her)ontwikkeling van woongebieden, economische centra en voorzieningen.

Goed openbaar vervoer geeft structuur aan het stedelijk gebied en kan een

aantrekkelijke omgeving creëren voor investeerders.

We streven in Nederland economische ontwikkeling na. Economische groei gaat

hand in hand met een toename van het aantal verplaatsingen. Het veroorzaakt

mobiliteit. Grofweg kan gesteld worden dat een economische groei van 1%

gepaard gaat met meer dan 1% mobiliteitsgroei. Bovendien betekent economische

ontwikkeling in een globaliserende economie dat het aantal bewegingen steeds

meer zal toenemen, met name voor goederenstromen. Aan de andere kant zijn

mobiliteit en bereikbaarheid noodzakelijke voorwaarden om economische

ontwikkeling mogelijk te maken. Voor economische ontwikkeling is het nodig dat

bedrijven zich in Nederland vestigen of gevestigd blijven. Bereikbaarheid voor

personen en goederen is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. 

Dat geldt ook voor de betrouwbaarheid van de reistijden van en naar bedrijven.

Mensen moeten vanaf hun woning werkgebieden kunnen bereiken, winkelcentra

moeten bereikt kunnen worden door klanten en logistieke concepten van

ondernemingen vragen om betrouwbare bereikbaarheid. Pas met een goede en

betrouwbare bereikbaarheid kunnen economische centra concurreren. 

Wanneer in de economische centra geen openbaar vervoer beschikbaar zou zijn,

zonder reizigers massaal een andere vervoerswijze moeten kiezen. 
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Consequentie daarvan is meer congestie, onbetrouwbaarder reistijden en

slechtere bereikbaarheid van economische centra. Nadelige gevolgen voor de

economische ontwikkeling zijn dan vanzelfsprekend.

casus: straatsburg

In Straatsburg heeft de komst van de tram de economische en ruimtelijke ontwik-

keling van de stad gestimuleerd. De aanvankelijk sterke politieke weerstand tegen

de komst van de tram is omgeslagen in enthousiasme. In de jaren ’70 begon de

stad te lijden onder de groeiende congestie. De bereikbaarheid nam af evenals de

attractiviteit van de stad als verblijfsplaats. In 1994 werd de tram opnieuw in

gebruik genomen in het centrum van de stad. Deze herinvoering diende drie

doelen: 1) de bereikbaarheid van het centrum verhogen; 2) de herinrichting van

de openbare ruimte bevorderen en 3) de identiteit van de agglomeratie ver-

sterken. De tram heeft de stad weer leefbaar en bereikbaar gemaakt. Zo was de

Place Kléber, het middelpunt van de stad, voor de komst van de tram een

immens verkeersknooppunt met 50.000 tot 60.000 autoverplaatsingen per dag. 

Nu is het een groot voetgangersgebied. Naast de aanleg van tramlijnen zijn er

bussen ingezet die zo zijn opgezet dat ze aanhaken op de tramlijnen. Hierdoor

wordt hinderlijk busverkeer uit de binnenstad geweerd. Daarnaast zijn ook P&R-

voorzieningen aangelegd. Tenslotte is de infrastructuur stedenbouwkundig ver-

antwoord ingepast.

In buitenlandse voorbeelden van succesvolle openbaarvervoersverbindingen spelen

substitutiedoelen geen belangrijke rol. Het gaat daar niet primair om een alterna-

tief te bieden voor autoverkeer. De inzet is veel meer dat extra (openbaarvervoer-)

verplaatsingen meer en nieuwe activiteiten uitlokken, waardoor op lokaal of

regionaal niveau economische groei plaatsvindt. Essentieel is dan wel een hoog-

waardige kwaliteit van het openbaar vervoer. Het gaat om een combinatie van

snelheid, betrouwbaarheid, comfort, hoge frequentie en toegankelijkheid. De

openbaarvervoersvoorziening moet een met de auto vergelijkbare kwaliteit bieden.

1.1.2 ruimte

Behalve economische ontwikkeling streven we in Nederland ook een zorgvuldige

ontwikkeling van de relatief schaarse ruimte na. In Nederland zijn activiteiten en

functies verregaand ruimtelijk gescheiden. Wonen, werken, recreëren en winkelen

gebeurt allemaal in andere gebieden. Dit veroorzaakt een groot aantal verplaat-

singen. En het maakt noodzakelijk dat mobiliteit ook mogelijk is. 

De infrastructuur waarover mobiliteit plaatsvindt, geeft structuur aan onze ruimte.

Met de (realisatie van) infrastructuur kan sturing worden gegeven aan de ontwik-

keling van die ruimte. De aanleg van infrastructuur biedt kansen voor het gebruik

van de omliggende ruimte voor bebouwing. Een goede bereikbaarheid biedt de

mogelijkheid om economische activiteiten te clusteren. De infrastructuur die

nodig is voor mobiliteit en bereikbaarheid legt op zijn beurt beslag op de ruimte.
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De totale lengte van verharde wegen neemt ongeveer 2% van Nederland in

beslag. De invloed van die wegen, door doorsnijding en versnippering van het

landschap en geluid, bestrijkt een groter deel, namelijk ruim 7% van de opper-

vlakte van Nederland [AVV, 2001]. Het openbaar vervoer maakt voor een deel ook

gebruik van deze wegen. In steden en dichtbebouwde gebieden maakt collectief

openbaar vervoer echter veel efficiënter gebruik van de schaarse ruimte dan 

individueel autoverkeer. Bij een vergelijkbaar (stedelijk) ruimtegebruik heeft het

gebruik van bus, metro of tram een grotere capaciteit voor personenvervoer dan

de auto [UITP, 2003]. Daar komt bij dat bij openbaar vervoer de voertuigen weinig

stilstaan. Auto’s staan over het algemeen een groot deel van de dag geparkeerd,

waarbij ze ook ruimte gebruiken. De volgende tabel geeft inzicht in hoeveel ruimte

één persoon nodig heeft voor woon-werkverkeer in een stedelijke omgeving.

Deze ruimte is afhankelijk van de vervoersmodaliteit, de snelheid daarvan en de

tijd dat het voertuig geparkeerd is.

1.2 deelname aan sociale en economische activiteiten

Het openbaar vervoer, de auto en de fiets zijn complementair voor een goede

mobiliteit. De aanwezigheid van openbaar vervoer biedt uiteindelijk iedereen de

mogelijkheid om mobiel te zijn. Het is de enige modaliteit die voor iedereen

beschikbaar kan zijn. Openbaar vervoer maakt het voor grote groepen mensen

mogelijk om maatschappelijke voorzieningen te bereiken, zowel op het platte-

land als in de stad. Door openbaar vervoer te bieden met een hoogwaardige

kwaliteit kan het bovendien een volwaardig alternatief zijn voor autogebruik. 

Zoals aangegeven zijn door de specialisatie van het ruimtegebruik functies als

wonen, werken, recreatie, medische zorg en onderwijs steeds meer op afstand

van elkaar komen te liggen. Individuele mobiliteit is daardoor een belangrijke

voorwaarde voor het welzijn en de welvaart van mensen in Nederland. Deelname

aan het arbeidsproces wordt mogelijk doordat woon-werkverkeer mogelijk is.

Maar denk ook aan verplaatsing naar voorzieningen als scholen, ziekenhuizen,

culturele centra of recreatiegebieden. Verder biedt mobiliteit kansen voor andere

sociale fenomenen, zoals tegengaan van vereenzaming en het genieten van

reizen. Zonder goede mogelijkheden voor mensen om zich te verplaatsen is deel-

name aan onze moderne maatschappij vrijwel uitgesloten.
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Bus met 50 personen

Tweewieler

Auto (gemiddelde

bezetting 1,25 personen)

Modaliteit Parkeren Deelname in verkeer Totaal

Tabel 1-1  Ruimte (m2) benodigd voor een woon-werkafstand van 10 km (heen en terug)

tijdens de spits door één persoon (bron UITP)

< 0,5

12

72

3

8

18

3

20

90



casus: karlsruhe 

In Karlsruhe is de sterke groei van het autoverkeer vanuit de omliggende regio

naar de stad in combinatie met het ontoereikende regionale spoorvervoer aan-

leiding geweest voor het in leven roepen van een lightrailsysteem. De stad en de

regio worden nu bediend door het stedelijke tramvervoer, het Stadtbahnnet

(lightrail) en regionale spoorlijnen. Het Stadtbahnnet is zo’n 400 km lang en

wordt bereden met tramachtige voertuigen (lightrail). Het net verbindt de regio

met het centrum van de stad. De Stadtbahntreinen en de trams rijden over

dezelfde infrastructuur. De Stadtbahnvoertuigen zijn geschikt om zowel over het

stedelijke als het regionale net te rijden. Het aantal passagiers is door de 

uitbereiding van de stedelijke tramnet met het lightrailsysteem meer dan 

verdubbeld. Jaarlijks investeren verschillende overheden in de uitbreiding en het

beheer van het openbaar vervoer. Het aangeboden openbaar vervoer is aangepast

aan de wensen van verschillende klanten. Daarnaast is het openbaar vervoer

bijna 24 uur per dag beschikbaar. Het elimineren van overstappen en het bieden

van specifieke kortingen en service maakt de lightrail aantrekkelijk voor reizigers.

Ook de grote samenhang in het net tussen verschillende modaliteiten, waaronder

ook bussen maakt het vervoer populair. Om automobilisten de mogelijkheid te

geven om met de trein te reizen zijn er 5000 P&R plaatsen aangelegd.

Om gebruik te maken van die functies en die afstand te overbruggen is mobiliteit

nodig. De auto voorziet voor een belangrijk deel in de noodzakelijke mobiliteit.

Ongeveer 75% van alle reizigerskilometers in Nederland worden met de auto

afgelegd [CBS, 2004]. Ook het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij de

deelname aan maatschappelijke activiteiten. Niet iedereen kan of wil gebruik

maken van de auto. De mate waarin het openbaar vervoer een rol speelt verschilt

per regio en per reismotief. Zo leggen scholieren en studenten over heel

Nederland 44% van hun reizigerskilometers af met het openbaar vervoer (bus,

tram, metro en trein). In de Randstad loopt dat op tot meer dan 50%. Ongeveer

de helft daarvan wordt per trein afgelegd. In de noordelijke provincies wordt voor

het onderwijs relatief meer gebruik gemaakt van de bus. Voor woon-werkverkeer

komt slechts 16% van de reizigerskilometers voor rekening van het openbaar 

vervoer. In stedelijk gebied is het aandeel openbaar vervoer echter vaak meer

dan 30% [OV-monitor, 2004]. De grafiek in  Figuur 1–1 geeft een illustratie voor

het gebruik van openbaar vervoer voor onderwijs in een aantal regio’s.
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1.3 leefbaarheid en verkeersveiligheid

Mobiliteit hoort dus bij onze wijze van samenleven en draagt bij aan ons welzijn.

Maar mobiliteit heeft niet alleen positieve gevolgen. Milieu (of leefbaarheid) en

veiligheid worden nadelig beïnvloed door mobiliteit. De algemene opvatting is

dat deze negatieve invloed zoveel mogelijk beperkt dient te worden. Het open-

baar vervoer heeft wat dat betreft gunstige karakteristieken.

1.3.1 milieu

Mobiliteit heeft bijvoorbeeld een grote invloed op het milieu. Technische maat-

regelen aan voertuigen beperken de gevolgen, maar door de omvang van de

mobiliteitsgroei worden positieve ontwikkelingen voor een deel tenietgedaan. 

Verkeer heeft een belangrijk aandeel in de luchtvervuiling. Anders dan bij

bijvoorbeeld industrie liggen uitstoot en blootstelling bij verkeer dicht bij elkaar,

waardoor het ongeveer de helft van de gezondheidseffecten van luchtvervuiling

veroorzaakt [CE, 2002]. Naar schatting overlijden jaarlijks tussen de 3.000 en

5.000 mensen vroegtijdig  door luchtverontreiniging ten gevolge van verkeer [SNM

e.a., 2004]. Ook veroorzaakt mobiliteit bij grote groepen mensen hinder in de

vorm van slaapverstoring. Vooral in dichtbevolkte gebieden vormen luchtvervuiling

en hinder ten gevolge van verkeer een probleem. Bij openbaar vervoer zijn de
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Verdeling vervoersmodaliteiten onderwijs

Figuur 1-1  Gebruik van vervoersmodaliteiten voor het onderwijs, landelijk en 

in een aantal regio’s
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effecten op luchtverontreiniging kleiner dan bij autoverkeer. Openbaar vervoer

met elektrische tractie (trein, tram en metro) draagt in de directe (bebouwde)

omgeving niet of nauwelijks bij aan de luchtvervuiling. De benodigde elektrici-

teitscentrales stoten bovendien veel minder zeer fijn stof uit dan voertuigen met

een verbrandingsmotor [CE, 2002]. Ook het energieverbruik per reizigerskilometer

is bij openbaar vervoer gunstiger dan bij auto’s. Onderstaande tabel illustreert dit.

Bron: Victona Transport Policy Institute (VTPI,2003)

Voor wat betreft geluidsoverlast is het moeilijker om openbaar vervoer te vergelijken

met de auto. Wanneer we echter het aantal gehinderden ten gevolge van rail-

verkeer afzetten tegen gehinderden ten gevolge van wegverkeer (let wel, inclusief

bussen), is wel te zien dat deze laatste groep verreweg de grootste is [CE, 2002].

1.3.2 veiligheid

De kans op ongevallen ten gevolge van mobiliteit is vrij groot. In 2003 waren er

1.088 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Dit was voor het eerst in jaren een

toename ten opzichte van het voorgaande jaar [AVV, 2004]. In 2003 werden ruim

18.000 verkeersgewonden in het ziekenhuis opgenomen. Dat is  ongeveer een

kwart van het totaal aantal verkeersgewonden. Nederland staat daarmee in de

top 3 van de meest verkeersveilige landen van Europa. 

De afname van de verkeersveiligheid in 2003 hangt samen met de groei van de

mobiliteit. Het is de ambitie van de rijksoverheid om het aantal slachtoffers de

komende jaren weer te laten afnemen. Daarvoor zal aanvullend beleid nodig

zijn. Eén van de aandachtspunten om deze negatieve ontwikkeling om te buigen

is om er voor te zorgen dat de autoafhankelijkheid in Nederland vermindert [AVV,

2003]. De beschikbaarheid van een goed openbaarvervoersnetwerk draagt dan

ook bij aan verkeersveiligheid. Over heel Europa gemeten blijkt het bijvoorbeeld

ongeveer 30 keer veiliger om met spoorvervoer te reizen dan met de auto. De bus

is ongeveer 15 keer veiliger [EC, 2003].
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Tweewieler

Light rail

Bus

Trein

Auto (benzine)

Auto (diesel)

Modaliteit

Energieverbruik in stedelijk gebied per vervoersmodaliteit 

(MJ/reizigerskilometer)

Productie vervoermiddel Brandstof Totaal

Tabel 1-2  Energieverbruik in stedelijk gebied per vervoersmodaliteit 

(MJ/reizigerskilometer)
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De publieke belangen van het
openbaar vervoer

Om het openbaar vervoer te kunnen beoordelen en te bezien of er sprake is

van een publiek belang worden in paragraaf 2.1 drie hoofdcategorieën van

maatschappelijke waarden geconcretiseerd. In paragraaf 2.2 gaan we in op de

totstandkoming deze waarden in een situatie zonder overheidsbemoeienis.

De maatschappelijke waarden van het openbaar vervoer zijn in te delen naar

de volgende hoofdcategorieën:

1. Voorwaarde voor ruimtelijke en economische ontwikkeling 

2. Creëren van mogelijkheden voor maatschappelijke deelname

3. Bijdrage aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid

Om de vraag te beantwoorden in hoeverre deze maatschappelijke waarden ook

publieke belangen zijn sluiten we aan bij de definitie van publieke 

belangen die de WRR geeft. ‘Er is sprake van publieke belang als de overheid

zich de behartiging van een maatschappelijk belang aantrekt, vanuit de 

overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt’ [WRR, 2001]. 

2.1 een beoordelingskader voor het openbaar vervoer

2.1.1 bijdrage aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling

Openbaar vervoer ondersteunt potentieel een betere match tussen vraag en aanbod

in de arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunt openbaar vervoer geconcentreerde

ruimtelijke ontwikkeling. Dat levert een verdere verdichting van de 

arbeidsmarkt op, die ondersteuning van de arbeidsmarkt verder versterkt.

Bovendien levert het een sterk (stedelijk) vestigingsklimaat op dat wordt

gewaardeerd door ondernemers en consumenten. De beoordelingscriteria zijn:

Flexibiliteit in de gehele economie voor werknemer en werkgever door 

vergroting van de ‘catchment area’. Dit moet bijvoorbeeld worden uitgedrukt

in het aantal mensen dat de mogelijkheid heeft om met het openbaar vervoer

van woon- naar werkgebieden te reizen.

Bereikbaarheidstijd van economische centra. De tijd die werknemers, leveran-

ciers en consumenten nodig hebben om voorzieningen te bereiken is mede

bepalend voor de economie van een gebied. Dit moet bijvoorbeeld worden

uitgedrukt in de reistijd naar voor de economie belangrijke voorzieningen.

Ruimtebeslag van de modaliteit. De hoeveelheid ruimte die een vervoers-

modaliteit nodig heeft is direct van invloed op de ruimtelijke structuur van het

gebied. Voor dichtbevolkte gebieden gelden andere eisen dan voor meer

landelijke gebieden. Bij de beoordeling van verbindingen is bijvoorbeeld de

inpassing in de bestaande ruimtelijke structuur van belang, maar ook de

mogelijkheden die de verbindingen bieden voor (her)ontwikkeling van die

structuur.
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Kwaliteit van het vervoer. Hierboven is aangegeven dat openbaar vervoer een

belangrijke motor kan zijn voor (lokale en regionale) economische en ruimte-

lijke ontwikkeling. Daarvoor is wel een hoogwaardige kwaliteit nodig in termen

van snelheid, betrouwbaarheid, comfort, hoge frequentie en toegankelijkheid.

Innovativiteit. Om te kunnen ontwikkelen is innovatie nodig. Openbaar vervoer

moet daarom continu innoveren om een volwaardig complementair onderdeel

van de mobiliteit te zijn. Innovatie betekent bijvoorbeeld het ontwikkelen van

nieuwe verbindingen, vervoerswijzen, vervoermiddelen en voorzieningen voor

reizigers.

2.1.2 creëren van mogelijkheden voor maatschappelijke deelname

Deze waarde is gekoppeld aan de mobiliteit van het individu. Individuele kenmer-

ken bepalen wat er nodig is voor maatschappelijke deelname. Openbaar vervoer

is hierbij een van de vele middelen die de individuen kunnen ondersteunen. 

De waarde van het openbaar vervoer voor maatschappelijke deelname verschilt

per locatie, tijdstip en individu. Dit resulteert in de volgende beoordelingscriteria:

Beschikbaarheid van het openbaar vervoer: dit is met name van belang in

gebieden of tijdstippen met een lage verkeersintensiteit. Denk aan het

voorzieningenniveau op het platteland of in de nacht.

Bereikbaarheid: bereikbaarheid speelt een grote rol in gebieden met een hoge

intensiteit. Denk aan stedelijke centra en bedrijventerreinen. Dit criterium

hangt sterk samen met bovengenoemde ‘flexibiliteit in de economie’ en

‘bereikbaarheidstijd’. 

Toegankelijkheid: dit criterium richt zich op specifieke doelgroepen zoals

gehandicapten. Het openbaar vervoer moet zodanig zijn dat zij het kunnen

benutten voor maatschappelijke deelname. De toegankelijkheid van het

vervoer moet bijvoorbeeld worden beoordeeld aan de hand van het aandeel

lage vloerbussen en extra serviceverlening aan (kwetsbare) klanten.

Betaalbaarheid: ook het criterium betaalbaarheid richt zich op bepaalde doel-

groepen. Om openbaar vervoer een bijdrage te laten leveren aan maatschap-

pelijke deelname van individuen, moet de individuele prijs geen belemmering

vormen. Kortingen voor specifieke doelgroepen als ouderen, studenten zijn

een manier om de betaalbaarheid te waarborgen. 

Bescherming van de consument: bij transacties tussen reiziger en vervoerder is

bescherming van de reiziger noodzakelijk, zeker in de huidige monopolistische

markt. De mate waarin de consument beschermd is komt bijvoorbeeld tot

uitdrukking in de rechten die consumenten hebben (bijvoorbeeld adviesrecht),

het type klachtenregeling en de mogelijkheden om bij een onafhankelijke

partij bezwaar aan te tekenen. 

2.1.3 bijdrage aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid

Deze maatschappelijke waarde is niet per definitie gekoppeld aan de mobiliteit

van het individu, maar juist aan de effecten op de omgeving van die mobiliteit.
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De omvang van die effecten verschilt bij verschillende vervoersdiensten. In hoofd-

stuk 1 bleek dat de relatieve prestaties van het openbaar vervoer op dit punt hoog

zijn, wat verder versterkt kan worden met specifieke maatregelen (bijv. de water-

stofbus), maar ook verzwakt kan worden door investeringen in andere modaliteiten.

Het versterken van de relatieve prestaties van de openbaarvervoerssector richt zich

op de aanbieder: hij kan de negatieve effecten van het aanbieden van vervoers-

diensten verminderen. Aan de andere kant kan de bijdrage aan de leefbaarheid

en verkeersveiligheid ook versterkt worden door openbaar vervoer als substitutie

te zien van andere modaliteiten, dat wil zeggen het verleggen van

mobiliteitsstromen naar het openbaar vervoer. Dit richt zich juist op de mobilist.

Daarvoor moet, zoals gezegd, openbaar vervoer een vergelijkbare kwaliteit

hebben als die andere modaliteiten. Wij zien ook een rol voor openbaar vervoer

om een belangrijk aandeel van de groei van de mobiliteit op te vangen. 

De beoordelingscriteria voor leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn:

Beleving: dat wil zeggen sociale en esthetische consequenties van openbaar

vervoer. Denk aan sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer en de

landschappelijke invloed van infrastructuur. 

Milieueffecten op de korte termijn: denk daarbij aan geluid, trillingen en

lokale luchtkwaliteit.

Milieueffecten op de lange termijn: daarbij gaat het om zaken als de uitstoot

van broeikasgassen en de invloed op natuurwaarden.

Veiligheid: veiligheid kan worden onderverdeeld in de veiligheid van de

mobilisten zelf en de veiligheid van overige verkeersdeelnemers. Ook de veilig-

heid van mensen die niet deelnemen aan het verkeer, maar zich in de

omgeving daarvan bevinden speelt een rol.

2.1.4 waarden bij overheidshandelen

In dit advies gaan wij in op de overheidsbemoeienis met het openbaar vervoer.

Aan overheidshandelen zelf zijn waarden gekoppeld. Die hebben dus geen

betrekking op de omwonende, de reiziger of de aanbieder, maar op de overheid

zelf. Zij bepalen wel mede de mogelijkheden voor de institutionele invulling van

borgingsinstrumenten. Het gaat om de volgende waarden:

Gelijke behandeling: de overheid wordt geacht gelijksoortige partijen gelijk-

soortig te behandelen. 

Transparantie: de overheid wordt geacht goed inzicht te kunnen geven in haar

handelen.

Democratische legitimering: de overheid wordt geacht haar keuzen te kunnen

verankeren in een democratisch debat.

Efficiënte besteding middelen: de overheid wordt geacht haar middelen zo

efficiënt mogelijk te besteden in het bereiken van de gestelde doelen.

Betrouwbaarheid van bestuur: de overheid wordt geacht op langere termijn een

zekere continuïteit in beleid te hebben, waarop burgers kunnen vertrouwen.
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2.2 ‘de nulsituatie’: openbaar vervoer zonder 
overheidsinterventie

Publieke belangen definiëren we hier als die maatschappelijke belangen waar-

voor overheidsbemoeienis noodzakelijk is om ze te waarborgen. Om te bepalen

wat de publieke belangen van het openbaar vervoer zijn, is inzicht nodig in een

situatie waarin de overheid zich niet (meer) met het openbaar vervoer bemoeit.

Welke van de hierboven beschreven maatschappelijke belangen van openbaar

vervoer worden gewaarborgd zonder overheidsbemoeienis? En welke belangen

komen in het geding? 

Om antwoord de krijgen op deze vragen hebben wij een zogenaamde nulsituatie

geschetst
2

. Dit is een theoretische situatie waarin 1) de overheid geen financiële

steun geeft, ook niet voor aanleg en onderhoud van infrastructuur en 2) de vrije

markt zijn gang kan gaan. Algemene regels die van toepassing zijn op andere

sectoren in de economie blijven wel gelden voor het openbaar vervoer. Denk hierbij

aan veiligheidseisen, milieuregels en dergelijke.  

Bij het onderzoeken van de nulsituatie is gebruik gemaakt van een bestaande

studie over het thema ‘OV op eigen benen’ [AVV, 2000]. Daarnaast is informatie

meegenomen over efficiëntieverbeteringen door aanbestedingen in de huidige

Nederlandse situatie. Tenslotte zijn de Britse ervaringen met vrije marktwerking

meegenomen in het onderzoek. 

2.2.1 huidige openbaar vervoer in nederland 

De overheid betaalt een groot deel van het stads- en streekvervoer in Nederland.

De reiziger brengt ongeveer 42% van de exploitatiekosten op. De spoorwegen

laten een rooskleuriger beeld zien. De reiziger betaalt circa 70% van de kosten.

Hierbij zijn onderhoudskosten meegerekend. Het gebruik van het openbaar 

vervoer is zeer onevenredig over de dag verdeeld. De ochtend en avondspits laten

grote pieken zien, vooral bij het treinvervoer. 

2.2.2 openbaar vervoer in de nulsituatie

In algemene zin blijkt dat er zonder overheidsbemoeienis een redelijk aanbod van

openbaar vervoer tot stand komt. Dit geldt vooral voor het stedelijk OV en het

treinvervoer. Het aanbod van streekvervoer neemt behoorlijk af. Hieronder volgt

een overzicht van het aanbod van openbaar vervoer in de stad, de streek en op

het spoorwegennet in de nulsituatie. Daarnaast geven we de consequenties aan

voor de maatschappelijke waarden. 

Stedelijk openbaar vervoer

De bedieningsperiode van de tram en de bus neemt af. ’s Ochtends beginnen ze

later te rijden en ’s avonds stoppen ze eerder. Dit geldt niet voor de metro.

2 
Zie achtergrondstudie bij dit advies ‘Nulsituatie:

OV zonder overheidsinterventie’
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Daarnaast verandert het netwerk. Ontwikkelingen zijn de strekking van buslijnen

en de sluiting van kronkelige tramlijnen met lagere snelheden. Het huidige

metronetwerk blijft wel gehandhaafd en wordt aangesloten op spoorlijnen aan

de rand van de stad, maar wordt niet meer uitgebreid. De frequentie van de bus

en de tram zal overdag toenemen op zware lijnen. De metro blijft rijden volgens

de huidige frequenties. Voor alle modaliteiten geldt dat de frequentie ’s avonds

en op zondag daalt. De tarieven stijgen met circa 50%. Daarnaast zal tariefdiffe-

rentiatie plaatsvinden, zodat mensen in de daluren goedkoper kunnen reizen. 

Ook worden voordelige korte rittentarieven geïntroduceerd. Vervoerders investeren

alleen nog in nieuw materieel bij het busvervoer, zij het in mindere mate dan nu

het geval is. Het totaal aantal reizigerskilometers daalt, maar blijft gedurende de

dag gehandhaafd. Er vindt een verschuiving plaats van de tram naar de bus. 

consequenties voor maatschappelijke waarden in stedelijk gebied

Ruimtelijke en economisch ontwikkeling: Deze waarde wordt slechts beperkt

negatief beïnvloed. Wel geldt dat nieuwe, vanuit economisch oogpunt nuttige,

railverbindingen niet tot stand komen.

Maatschappelijke deelname: De consequenties voor deze waarde zijn ingrijpender.

De bereikbaarheid van het netwerk voor sommige doelgroepen neemt af door

toename van halteafstanden.Tegelijkertijd stijgt de snelheid van diensten door de

toename van halteafstanden waardoor het openbaar vervoer juist aantrekkelijker

wordt. Vroege en late werkers  en mensen die in het weekend werken komen in

de problemen wanneer zij gebruik willen maken van het openbaar vervoer. 

Ook het uitgaanspubliek en ander sociaal-gebonden verkeer wordt minder goed

bediend. Het woon-werk verkeer in de spits krijgt te maken met zeer druk

bezette voertuigen. Op stillere uren neemt de sociale veiligheid af. De toename

van tarieven met circa 50% zal leiden tot sociale uitsluiting van armere mensen.

Tenslotte geldt dat sommige, rijkere wijken, minder goed bereikbaar worden met

het openbaar vervoer. 

Verkeersveiligheid en leefbaarheid: De leefbaarheid van wijken vermindert hier

en daar door de vervanging van trams door bussen. Het autogebruik en brommer-

gebruik zal toenemen, hetgeen een negatieve invloed heeft op verkeersveiligheid

en leefbaarheid. De toepassing van schonere motoren voor bussen vindt minder

snel plaats. Mobiliteit die niet per se noodzakelijk is, wordt beperkt.

Streekvervoer

De bedieningsperiode beperkt zich van 7.00 tot 18.00 gedurende de week. 

Op zaterdag zijn er zeer beperkte diensten en op zondag is er geen openbaar 

vervoer. Wel zijn er late avond- en nachtdiensten in het weekend naar provincie-

hoofdsteden en seizoensdiensten in vakantiegebieden. Het netwerk bestaat uit

gestrekte lijnen tussen grote kernen. Vervoerders bedienen rurale gebieden niet

langer. Bussen rijden eens per uur en in de spits wat vaker. De tarieven stijgen

met circa 50%, maar met sterke schommelingen tussen tijdstippen en lijnen.
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Investeringen in nieuw materieel blijven plaatsvinden, maar wel minder dan in

de huidige situatie. Het aantal reizigerskilometers daalt. 

consequenties voor maatschappelijke waarden buiten de stad

Ruimtelijke en economisch ontwikkeling: Voor het streekvervoer is er nauwelijks

invloed.

Maatschappelijke deelname: Rurale gebieden en kleine steden worden moeilijk

bereikbaar. Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer worden daar ernstig

belemmerd. De bereikbaarheid van het netwerk neemt voor iedereen af. De snel-

heid van diensten neemt echter toe, waardoor het openbaar vervoer dat tot

stand komt aantrekkelijker wordt. Vroege en late werkers en mensen die in het

weekend werken komen in de problemen. Ook het uitgaanspubliek wordt op veel

plaatsen minder goed bediend. De betaalbaarheid van het openbaar vervoer komt

voor armere groepen onder druk te staan. 

Verkeersveiligheid en leefbaarheid: Het autogebruik en brommergebruik zal toe-

nemen, hetgeen negatief van invloed is op verkeersveiligheid en leefbaarheid. 

Dit speelt met name in de steden. De toepassing van schonere motoren voor bussen

vindt minder snel plaats. Mobiliteit die niet per se noodzakelijk is, wordt beperkt.

Treinvervoer

Intercity’s blijven rijden binnen de huidige bedieningsperiode. De bedienings-

periode van stoptreinen wordt ingekort. Het intercitynetwerk blijft in stand in

ieder geval in de Randstad en de zones daarom heen. Wellicht blijven ook tot

Groningen en Maastricht intercity’s rijden als de infrastructuur tegen lage kosten

kan worden onderhouden. De huidige stoptreinverbindingen in de Randstad 

blijven bestaan, maar de meeste lijnen daarbuiten verdwijnen. Alleen in de buurt

van de grote steden blijven stoptreinen rijden. De frequenties van intercity-treinen

in de Randstad worden verhoogd. Daarbuiten worden de frequenties verlaagd tot

een keer per uur. Ook de stoptreinen in de Randstad gaan vaker rijden. De tarieven

zullen stijgen met 50%, maar met differentiatie tussen treinen en tijdstippen. Het

bestaande intercitymaterieel wordt vernieuwd, maar er worden geen dure toe-

gankelijkheidsvoorzieningen getroffen. Daarnaast worden de huidige stoptreinen

vervangen door lichter materieel met eenvoudige bediening. Er worden 

geen grote investeringen meer gedaan in infrastructuur, maar er vinden wel kleine

aanpassingen plaats die de capaciteit verhogen. Het aantal reizigers-kilometers in

de Randstad neemt toe. Daarbuiten vindt een daling plaats.

50De publieke belangen van het openbaar vervoer



consequenties voor maatschappelijke belangen met betrekking tot het spoor

Ruimtelijke en economisch ontwikkeling: Nieuwe, vanuit economisch oogpunt

nuttige, spoorverbindingen komen niet tot stand. 

Maatschappelijke deelname: Langeafstandsvervoer buiten de Randstad wordt

aangewezen op de auto of langeafstandbusdiensten. Daarnaast vermindert de

samenhang in het OV-netwerk. Vroege en late werkers en mensen die in het

weekend werken komen in de problemen. Ook het uitgaanspubliek wordt op veel

plaatsen minder goed bediend. De betaalbaarheid van het OV komt voor armere

groepen onder druk te staan. De toegankelijkheid van de trein voor minder 

validen verbetert niet. De sociale veiligheid neemt af op stillere uren. Mogelijk

ontstaan slechte omstandigheden in de vorm van zeer druk bezette treinen voor

woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer. Dit laatste hangt af van de toepassing

van tariefdifferentiatie. 

Verkeersveiligheid en leefbaarheid: Het autogebruik en brommergebruik zal toe-

nemen, hetgeen negatief van invloed is op verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Verkeershinder, vervuiling en onveiligheid nemen vooral toe op de snelwegen

buiten de Randstad. Mobiliteit die niet per se noodzakelijk is, wordt beperkt.

2.2.3 onderzoeksaanpak

De bovenstaande schets van de nulsituatie is gebaseerd op drie referentiepunten,

die gedefinieerd zijn met behulp van bestaande gegevens. De eerste twee refe-

rentiepunten vormen de vrije marktscenario’s uit het rapport Openbaar Vervoer

op Eigen Benen. In het beleggerscenario gaan vervoerders op zoek naar winst en

kostenbeheersing. Het klantscenario is op omzetgroei gebaseerd en wordt

aangevuld door een pro-OV overheidsbeleid. Het derde referentiepunt is 

Groot-Brittannië, waar in 1986 vrije marktwerking is geïntroduceerd in de 

bussector. De nulsituatie bevindt zich ergens tussen deze scenario’s in. In het

onderstaande schema is de plaats van de nulsituatie ten opzichte van de referen-

tiepunten weergegeven. In de kaders staan de verschillen van de referentiepunten

met de nulsituatie weergegeven.
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Het aanbod van openbaar vervoer in het beleggers- en klantscenario en in de

Britse situatie is bekend. Deze gegevens in combinatie met de verschillen tussen

de referentiepunten en de nulsituatie maakten een schets van de nulsituatie

mogelijk. Daarnaast is gekeken naar informatie over efficiëntieverbeteringen door

aanbestedingen in de huidige Nederlandse situatie. Ervaringen met aanbestedin-

gen in het kader van de Wet Personenvervoer 2000 hebben meer inzicht gegeven

in de hoeveelheid en kwaliteit van diensten die voor een bepaald bedrag kunnen

worden gerealiseerd. 

Hieronder volgt een korte vergelijking van de nulsituatie met de drie referentie-

punten:

De nulsituatie zal voor de klant beter uitpakken dan het beleggerscenario om

de volgende redenen:

1. Het beleggerscenario kent geen concurrentie: concurrentie zal leiden tot ver-

lagingen van de productiekosten. Een kosten verlaging van 30 % over 10 jaar

zou realistisch kunnen zijn (kijkend naar de Engelse situatie en de efficiëntie

van het huidige OV in Nederland). 

2. De aard van de aangeboden diensten in het beleggerscenario is voor-

namelijk gebaseerd op een strategie van schrappen. In Engeland kozen 

vervoerders juist vaak voor frequentieverhogingen in combinatie met het

strekken van lijnen.
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De nulsituatie zal voor de klant slechter uitpakken dan het klantscenario om

de volgende redenen: 

1. Het klantscenario kent geen concurrentie, maar ook geen winsten.

Concurrentie zal leiden tot verlagingen van de productiekosten. Het is

onwaarschijnlijk te vooronderstellen dat bedrijven genoegen zullen nemen

met winsten van 1%. 

2. Het openbaar vervoer wordt in het klantscenario geholpen door een pro-OV

beleid van de overheid. Een flankerend anti-autobeleid is afwezig in de

nulsituatie. Het voorbeeld van Oxford in Groot-Brittannië laat zien dat een

dergelijk beleid een behoorlijk positief effect kan hebben op de totstand-

koming van een aanbod van openbaar vervoer. 

De nulsituatie zal voor de klant slechter uitpakken dan de Britse situatie om

de volgende redenen: 

1. Het openbaar vervoer in Engeland ontvangt toch nog relatief veel subsidie.

De kostendekkingsgraad van het grootstedelijke Engelse openbaar vervoer

ligt rond de 60% en daarbuiten rond de 70%. 

2. Het openbaar vervoer in de Engelse situatie wordt indirect gesteund door

niet-subsidiërende maatregelen. Het kan hierbij gaan om de aanleg van

busbanen en halteplaatsen. Ook anti-autobeleid dat de overheid in

bepaalde gevallen voert heeft een positief effect op het openbaar vervoer.
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Decentralisatie van het
openbaar vervoer

In het huidige beleid is de verantwoordelijkheid voor regionaal en stedelijk

openbaar vervoer al sterk gedecentraliseerd. Daarmee verbetert de kwaliteit

en efficiëntie van het openbaar vervoer. Wij ondersteunen deze ontwikkeling

en zijn van mening dat dit nog verder doorgezet dient te worden. 

In paragraaf 3.1 geven we daar argumenten voor. In paragraaf 3.2 gaan we

in op de vraag naar wie de bevoegdheden en middelen voor het openbaar

vervoer (exclusief het hoofdrailnet) gedecentraliseerd moeten worden.

3.1 argumenten voor decentralisatie

Decentralisatie betekent volgens Van Dale de ‘spreiding van bestuurlijke bevoegd-

heden over een aantal lagere instanties’. Het kan daarbij gaan om het spreiden

van bevoegdheden om beleid te maken en uit te voeren, maar ook om geld op te

brengen om het beleid te financieren.

In het huidige beleid is de verantwoordelijkheid voor regionaal en stedelijk

openbaar vervoer al sterk gedecentraliseerd. De gedachte die daar achter ligt is

dat beslissen, betalen en genieten zoveel mogelijk bij elkaar gebracht worden.

Met decentralisatie verbetert de kwaliteit en efficiëntie van het openbaar vervoer.

Wij ondersteunen deze ontwikkeling en zijn van mening dat dit nog verder

doorgezet dient te worden. Ook voor spoorlijnen met een regionale functie achten

wij decentralisatie van bevoegdheden wenselijk. Decentrale overheden kunnen

dan de spoorwegen in samenhang beoordelen met andere vormen van openbaar

vervoer en zo een keuze maken voor de beste vervoersvorm, specifiek voor hun

regio. De combinatie van beslissingsbevoegdheid, organisatiekracht en eigen

middelen maakt het mogelijk voor politici van decentrale overheden om de

beslissingen te nemen waarvoor zij door de bevolking verantwoordelijk worden

gehouden.

3.1.1 voordelen van decentralisatie

Voordeel van decentralisatie is dat decentrale overheden een beter zicht hebben

op hoe het openbaar vervoer in hun regio functioneert dan de rijksoverheid. 

Zij zijn in staat om rekening te houden met de wensen van de gebruikers in dat

gebied en met andere lokale of regionale argumenten. Dit resulteert uiteindelijk

in een betere afstemming van vraag en aanbod dan bij een centraal gestuurd

openbaar vervoer. Bovendien kan een decentrale overheid het openbaar vervoer

rechtstreeks inpassen in zijn ruimtelijke ordeningsbeleid en mobiliteitsbeleid. 

De decentrale overheid heeft immers een belang bij een goede samenhang
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tussen ruimtelijk-economische ontwikkeling, leefbaarheid en mobiliteit. Openbaar

vervoer kan op die manier een wervende kwaliteit worden van een regio.

Een ander voordeel van decentralisatie is dat er een directere relatie ontstaat

tussen bestuurders en burgers dan bij centraal gestuurd openbaar vervoer. 

Het heeft een gunstig effect op de democratisering van het bestuur. De effecten

van (goed) openbaar vervoer zijn op regionaal of lokaal niveau voelbaar. Bij

decentralisatie is het voor burgers duidelijker wie zij moeten aanspreken op die

effecten dan in een gecentraliseerde situatie. Bestuurders op hun beurt hebben

er een direct belang bij om openbaar vervoer serieus te nemen en daar een visie

op te hebben. De aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid van bestuurders

verbetert hierdoor. Voorwaarde daarvoor is overigens wel dat het gevoerde beleid

transparant is en dat duidelijk is aan welke doelen bestuurders zich committeren. 

Daarnaast komen door decentralisatie kosten en baten dichter bij elkaar te liggen.

Door beslissen en betalen in één hand te brengen krijgen decentrale overheden

een prikkel om naar de beste, maar ook meest efficiënte oplossingen te zoeken.

Ook ontstaat er een impuls voor het zoeken naar alternatieve financiering of

kostenbeheersing.

Ten slotte vergroot decentralisatie de mogelijkheden voor een multimodale bena-

dering van mobiliteit. Regio’s krijgen de ruimte om hun verschillende vervoers-

wijzen op elkaar af te stemmen. Het kan hierbij gaan om openbaar vervoer, maar

ook om andere vormen van mobiliteit. De wijze waarop Syntus verschillende 

vormen van openbaar vervoer in de Achterhoek op elkaar heeft afgestemd vormt

een mooi voorbeeld van een geslaagde multimodale aanpak.

3.1.2 risico’s van decentralisatie

Decentralisatie heeft echter ook risico’s. Bij decentralisatie van de bevoegdheden

voor openbaar vervoer is het absoluut noodzakelijk dat de afstemming tussen

decentrale overheden gewaarborgd is. Er bestaat namelijk altijd het risico dat de

decentrale overheid kosten en baten die buiten zijn geografische gebied neer-

slaan onvoldoende waardeert. Een ander risico is dat door gebrekkige afstemming

tussen decentrale overheden openbaarvervoersnetwerken die regiogrenzen 

overschrijden niet meer functioneren. De rijksoverheid moet daarom zoals gezegd

afstemmingsproblemen signaleren en betrokken decentrale overheden daarop

aanspreken. 

Naast dergelijke afstemmingsrisico’s bestaat het risico dat op decentrale schaal

minder kennis aanwezig is. Wij zijn ons er van bewust dat het kennisniveau over

het openbaar vervoer en daaraan gerelateerde zaken per regio sterk verschilt en

nog niet overal goed ontwikkeld is. Inmiddels bouwen decentrale overheden echter

al ruime ervaring met en kennis van het openbaar vervoer en aanbestedings-

processen op. De kennisontwikkeling zal ten gevolge van de ingezette decentra-

lisatie alleen maar toenemen. Bij het toedelen van meer bevoegdheden aan
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decentrale overheden is een ondersteuning van bestaande capaciteit en kwaliteit

bij die overheden wel noodzakelijk. 

Verder bestaat er het risico op verlies van schaalvoordelen. Om dat te voorkomen

is het van belang dat regio’s niet te klein gekozen worden en dat het bestaande

netwerk niet in te kleine onderdelen wordt opgeknipt ten gevolge van decentra-

lisatie. Ook kunnen regio’s in sommige gevallen schaalvoordelen bereiken door

onderling samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Een risico dat specifiek voor het openbaar vervoer geldt is dat decentrale overheden

(nog) te weinig het gevoel hebben dat het openbaar vervoer ‘van hen’ is.

Openbaar vervoer als beleidsissue krijgt over het algemeen weinig prioriteit.

Daardoor gaat de aandacht vooral uit naar het zo goed mogelijk in stand houden

van wat er is, binnen – en met nadruk op – de financiële randvoorwaarden. 

Het is daarentegen juist nodig om een visie te ontwikkelen op wat openbaar 

vervoer kan opleveren voor de regio en op basis daarvan expliciete keuzes te

maken. Dan kan er een positieve dynamiek op gang komen die openbaar vervoer

weer de moeite waard maakt en tot een steeds betere publieke dienstverlening

leidt. Als de decentrale overheid zelf de verantwoordelijkheid krijgt voor 

het opbrengen van een (deel van het) budget, geeft dit ook een prikkel om het

openbaar vervoer een belangrijke plek te geven in de politieke discussie.

Ten slotte zal het decentraal neerleggen van verantwoordelijkheid leiden tot

verschillen tussen regio’s in het aanbod van openbaar vervoer. Wij zien dit als

een decentrale keuze. De wenselijkheid daarvan zal beoordeeld moeten worden

door de kiezers in de desbetreffende regio’s.

3.2 naar wie decentraliseren?

In de negentiger jaren was, in navolging van de commissie Brokx, het uitgangs-

punt van de overheid om het verkeers- en vervoersbeleid naar vervoerregio’s te

decentraliseren. Het doel was om een landsdekkend net van volwaardig functio-

nerende vervoerregio’s te realiseren. De invoering van deze vervoerregio’s is 

mislukt. Provincies voelden zich bedreigd omdat de vervoerregio's een deel van

hun taken leken over te nemen [RVW, 2001]. Ondanks het enthousiasme van

lokale overheden bleek de weerstand tegen de vervoerregio’s te groot en kwamen

investeringsprogramma nauwelijks van de grond. Onder het motto ‘decentraal

wat kan, centraal wat moet’ werd in het NVVP vervolgens gepleit voor meer 

overheveling van taken en bevoegdheden van het Rijk naar provincies en kader-

wetgebieden [Ministerie V&W, 2001]. 
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3.2.1 decentralisatie naar provincies en wgr-plusregio’s

In de praktijk blijkt het bijzonder lastig om regio’s af te bakenen voor een

samenhangend mobiliteitsbeleid of voor een openbaar vervoersbeleid. En als dat

al lukt valt de geografische afbakening vaak niet samen met de bestaande bestuur-

lijke grenzen. Wij stellen voor om de verantwoordelijkheden voor openbaar 

vervoer (uitgezonderd het hoofdrailnet) neer te leggen bij provincies en WGR-

plusregio’s. Zij beheren de middelen, beslissen over de besteding daarvan en

hebben de eindverantwoordelijkheid voor maatwerk en samenhang binnen hun

gebied. We nemen de bestuurlijke grenzen dus als uitgangspunt. De keuze voor

provincies en WGR-plusregio’s vloeit voort uit praktische overwegingen die 

opwegen tegen principiële bezwaren. Deze bezwaren hebben betrekking op het

gebrek aan democratische legitimatie van WGR-plusregio’s. De voordelen van WGR-

plusregio’s als verantwoordelijke bestuurslaag naast provincies zijn de volgende:

Problemen kunnen het beste worden opgelost daar waar ze zich voordoen. 

Dat deze functionele benadering werkt hebben de kaderwetgebieden inmiddels

bewezen. 

We vinden regionaal maatwerk noodzakelijk. Wanneer we het belang van

directe democratische legitimatie zouden laten prevaleren, zou de provincie de

aangewezen bestuurslaag zijn. Dan ontstaat echter een getrapte situatie,

waarin de provincies middelen en bevoegdheden doorsluizen aan stadsregio’s.

Dit zal leiden tot een toename van spanningen tussen beide bestuurslagen.

Bovendien is er in sommige provincies buiten de WGR-plusregio’s te weinig

massa. Ook dat maakt een getrapte situatie weinig realistisch. Ten slotte leidt

een getrapt systeem tot meer bureaucratie.

De WGR-plus geeft een nieuwe wettelijke basis aan de stadsregio’s. 

Deze regeling heeft een breed politiek draagvlak. 

Bij WGR-plusregio’s bestaat veel ervaring met grootstedelijk OV. De vraag is of

provincies in staat zullen zijn om een voor de grote steden goed OV-beleid te

voeren. 

Zoals aangegeven vinden wij het gebrek aan directe democratische legitimatie bij

WGR-plusregio’s een nadeel. Dit past volgens ons niet goed bij de uitbreiding van

bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen. Kiezers hebben niet de

mogelijkheid om de stadsregio direct af te rekenen op het gevoerde beleid. 

Dit nadeel wordt overigens ten dele gecompenseerd door de indirecte vorm van

vertegenwoordiging in WGR-plusregio’s. 

3.2.2 samenwerking

Het kan voor een optimaal openbaar vervoer wenselijk zijn dat provincies onder-

ling of provincies en WGR-plusregio’s samenwerkingsverbanden aangaan. Ook op

hoger schaalniveau dan de door ons onderscheiden regio’s zijn namelijk

gebieden te onderscheiden die op het punt van mobiliteit samenhang vertonen.

Zo zijn bijvoorbeeld de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente

Groningen op het gebied van mobiliteit een samenwerkingsverband gestart.
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Inkomstenbronnen voor
regionale mobiliteit

Meer financiële slagkracht voor provincies en WGR-plusregio’s is een 

essentieel onderdeel van decentralisatie. Om hun positie op het gebied van

openbaar vervoer te versterken is het nodig om hen meer mogelijkheden te

geven om financiële middelen te genereren en te beheren. Vanuit het

oogpunt van transparantie vinden wij het wenselijk om inkomsten en 

uitgaven aan elkaar te koppelen. Dit maakt het voor burgers inzichtelijk

waar binnengekomen gelden naar toe gaan. 

In dit hoofdstuk gaan we in op de inkomsten van de provincie, bestaand en door

ons voorgesteld, voor mobiliteit. De inkomsten zijn te verdelen in twee catego-

rieën. Ten eerste krijgen regionale overheden specifieke uitkeringen van het Rijk

voor mobiliteit. Als tweede bron van inkomsten stellen wij voor om regionaal

geld op te brengen. Deze zelf te genereren middelen kunnen belastingen zijn,

maar ook private financiering of andere vormen van medefinanciering. 

4.1 uitkeringen van het rijk

Op dit moment bestaat er een scheiding tussen bijdragen vanuit het Rijk die

bedoeld zijn voor de aanleg van OV-infrastructuur en voor de exploitatie van het

openbaar vervoer. Provincies en kaderwetgebieden betalen de infrastructuur sinds

1 januari 2004 grotendeels uit de Gebundelde Doeluitkering+ (GDU+). Bij projecten

boven de 112,5 of 225 miljoen Euro (voor grote kaderwetgebieden) draagt het Rijk

de financiering boven deze grenzen. Voorheen lag deze grens op 11,34 miljoen

Euro [Ministerie van V&W, 2000]. Provincies en kaderwetgebieden ontvangen de

GDU-gelden. Gemeenten moeten subsidieaanvragen indienen bij ofwel de

provincie ofwel het kaderwetgebied waarin zij liggen.

De decentrale overheden bekostigen de exploitatie van het openbaar vervoer voor

een groot deel met de Rijksbijdrage. In 2003 betaalde het Rijk in totaal 1,08 miljard

euro aan 19 vervoersautoriteiten (12 provincies en 7 kaderwetgebieden). Dit komt

neer op ongeveer 63% van de totale kosten van het stads-en streekvervoer. 

De rijksbijdrage is gekoppeld aan de opbrengsten uit het openbaar vervoer 

(systeem van opbrengstsuppletie). 
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In 2005 worden GDU+ en Rijksbijdrage samengevoegd tot een Brede Doeluitkering

(BDU). Daarmee ontstaat ‘ontschotting’ binnen het terrein van mobiliteit: geld

voor de infrastructuur mag gebruikt worden voor de exploitatie en exploitatiegeld

mag gebruikt worden voor infrastructurele projecten. Dit geeft decentrale over-

heden meer mogelijkheden om zelf af te wegen waaraan zij hun geld willen

besteden. Na deze operatie komen beslissen, betalen en genieten voor veel van

de projecten op het gebied van mobiliteit in één decentrale hand. Alleen het

opbrengen van geld blijft een rijksaangelegenheid.

4.2 regionale middelen

4.2.1 provinciale belastingen

Decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt versterkt door

decentrale overheden meer mogelijkheden te geven hun beschikbare budget te

verruimen. In ons advies op hoofdlijnen ‘De waarde van het Openbaar Vervoer’

[RVW, 2004-2] hebben wij daarom in overweging gegeven om het belastinggebied

van provincies uit te breiden (mede) voor de financiering van het openbaar 

vervoer. 

Het IPO heeft in 2000 een advies uitgebracht over de financiële slagkracht van

provincies [IPO, 2000]. In dit rapport worden vijf mogelijke provinciale belasting-

gebieden genoemd: 

1. ingezetenenbelasting;

2. provinciale onroerendezaak belasting;

3. grondwaterbelasting;

4. afvalstoffenbelasting;

5. opcenten op de kilometerheffing. 

Vooralsnog is de introductie van een kilometerheffing niet direct aan de orde.

Daarom is een zesde mogelijkheid:

6. het uitbreiden van de huidige opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Een aantal van deze belastingen is interessant voor de financiering van het open-

baar vervoer.  Als algemeen uitgangspunt bij de keuze voor een belasting geldt

dat onze voorkeur uitgaat naar een koppeling tussen het draagvlak van de

belasting en de bestemming van het geld. De uitgaven en inkomsten dienen aan

elkaar te zijn gerelateerd. Geld dat uit een bepaalde sector wordt onttrokken,

dient bij voorkeur ook aan dezelfde sector te worden besteed. Opbrengsten uit

belastingen met een breed draagvlak daarentegen, kunnen naar de algemene

middelen gaan. Een dergelijke koppeling tussen inkomsten en uitgaven komt de

transparantie van financiën voor de burger ten goede. 

Wanneer we deze voorwaarde in beschouwing nemen, valt een aantal van de

bovenstaande belastingopties af, omdat deze een beperkt draagvlak hebben en
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gekoppeld zijn aan een andere sector dan mobiliteit. Overblijvers zijn de

ingezetenenbelasting en de opcenten op de kilometerheffing en opcenten op de

MRB. In het onderstaande schema zijn deze drie belastingen naast elkaar gezet.

61

Inhoud

Voordelen

Nadelen

Implicaties 

voor uitgaven 

Figuur 4-1  Vergelijking van typen belasting
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4.2.2 andere financieringsbronnen 

Naast uitkeringen van het Rijk en provinciale belastingen zijn andere financierings-

bronnen denkbaar. Niet-gebruikers van het openbaar vervoer, die wel baat

hebben bij verbeterde bereikbaarheid zouden kunnen bijdragen aan investeringen

in het openbaar vervoer. Bedrijven binnen een regio kunnen belast worden op

basis van het aantal werknemers, en daarmee het aantal potentiële mobilisten.

Een dergelijke belasting zal binnen een regio overal gelijk moeten zijn. Verder zou

de overheid private partijen die baat hebben bij investeringen in transportinfra-

structuur (en dus openbaarvervoersinfrastructuur) kunnen aanslaan, bijvoorbeeld

door baten gedeeltelijk af te romen. Denk dan vooral aan baten in de vorm van

verhogingen van grondprijzen door de aanleg en verbetering van infrastructuur.

Een andere mogelijkheid om extra geld beschikbaar te krijgen is door medefinan-

ciers te vinden voor het openbaar vervoer. Scholen en bedrijven hebben 

bijvoorbeeld voordeel van goede bereikbaarheid. Zij kunnen op basis van privaat-

rechtelijke afspraken een financiële bijdrage leveren aan het openbaar vervoer.

Als onderdeel van de afspraken kan bijvoorbeeld bij het maken van de dienst-

regeling en het vaststellen van routes met hun wensen rekening gehouden worden. 

de bba in samenwerking met derde partijen

De Brabantse vervoerder BBA biedt zogenaamde mobility services aan. Op aanvraag

van derde partijen, zoals scholen, uitgaanscentra en bedrijven. BBA biedt open-

baar vervoer aan dat specifiek gericht is op het bedienen van deze klanten. 

Zo rijden in het Land van Heusden en Altena bussen ’s ochtends en ’s middags een

route waarlangs veel scholieren wonen. Naast scholieren kunnen ook anderen

gebruik maken van deze vorm van vervoer. Het blijft immers openbaar vervoer. 

De derde partijen leveren geen financiële bijdrage aan de BBA voor de mobility

services. De concurrentie met andere vervoerders, als touroperators is zo groot, dat

de klant bij een ander zou aankloppen in het geval er een bijdrage wordt gevraagd,

aldus de BBA. Het financiële voordeel zit in de volle bussen. Grote vraag naar de

mobility services maakt het winstgevend. Klanten betalen landelijke tarieven. 

De provincie houdt in de gaten of de nieuwe busroutes geen negatieve effecten

hebben op bestaande buslijnen. Als dit het geval is, gaat de mobility service niet

door.
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Verschillende organisatievormen
in het openbaar vervoer

In dit hoofdstuk staan we stil bij de relatie tussen organisatiemodel en de 

borging van publieke belangen. In een aantal uiteenlopende 

praktijkcasussen beschrijven we de institutionele context waarbinnen 

vervoersautoriteiten het borgen van publieke belangen hanteerbaar 

moeten maken. Elk organisatiemodel, of dat nu ‘de vrije markt’ of

‘aanbestedingen van de uitvoering’ is, blijkt zijn eigen voordelen te hebben

en op andere punten te falen.

In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens de volgende casussen aan

bod:

Nederland: aanbestede concessies

Engeland: vrije markt

Vlaanderen: overheidsuitvoering en aanbesteed vervoer

5.1 nederland: aanbestede concessies

5.1.1 beschrijving van de nederlandse systematiek

In Nederland zijn vervoersautoriteiten sinds de Wet Personenvervoer 2000 

(Wp 2000) verplicht om het openbaar vervoer in hun regio in concessies onder te

brengen en die concessies aan te besteden. De invoering van de Wp 2000 bracht

drie belangrijke  veranderingen in de bestaande situatie.

Ten eerste werden vervoersautoriteiten in het leven geroepen. Voor aan de

herziening van de wet werd begonnen bestonden in Nederland geen regionale

vervoersautoriteiten. De invloed van de regio was beperkt. Met uitzondering van

een aantal steden, waren het vooral de vervoerders die het aanbod bepaalden.

De financiering kwam van het rijk, waarbij meestal rechtstreeks uitgekeerd werd

aan de vervoerders. De oprichting van de vervoersautoriteiten in provincies en

kaderwetgebieden moest daar verandering in brengen. De reden was dat de 

koppeling tussen beleidsdoelstellingen in de desbetreffende regio en de publieke

uitgaven aan openbaar vervoer beter aan elkaar gekoppeld zouden worden. 

Ten tweede werd het vervoer in concessies ondergebracht. Daarmee krijgt de 

vervoerder die de concessie wint het exclusieve recht om vervoer te leveren 

binnen het concessiegebied. Voorheen raakte het openbaar vervoer ten gevolge

van fusies steeds verder geconcentreerd. De vervoerder kon slim omgaan met het

indelen van zijn gebied en er was geen sprake van harde uitsluiting van vervoer-

ders in bepaalde regio’s. De introductie van de concessiesystematiek verandert
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dat. Ten derde wordt het vervoer nu onder concurrentie aanbesteed. De autori-

teiten definiëren de concessie, op een door hun zelf gekozen detailniveau, 

ontvangen offertes en kiezen daarna voor de vervoerder waarvan offerte het best

bij hun plannen past. 

Regionalisering, concessionering en aanbesteding dragen daarmee de vernieuwing

van het organisatorisch model in Nederland. De wet zelf voorziet er in om een

aantal ongewenste effecten van het organisatorisch model te temperen. Zo wordt

vervoerders bijvoorbeeld verplicht het personeel over te nemen met de concessie.

5.1.2 de invloed op publieke belangen

Het aanbestedingsmodel is vooral aantrekkelijk voor het borgen van de proces-

matige publieke belangen
3

. De nadruk in dit model ligt op transparantie, legitimi-

teit en efficiëntie. Doordat de overheid de concessie afbakent, krijgt hij precies te

horen wat de vervoerder gaat uitvoeren en hoeveel dat gaat kosten. De overheid

kan kiezers hiermee duidelijk maken wat hij precies aan openbaar vervoer in de

regio levert en hoeveel van de belastingmiddelen daar tegenover staan. De effi-

ciëntie van de methode wordt geborgd door de aanbesteding onder concurrentie;

de gedachte is dat daardoor de laagste prijs gerealiseerd kan worden. 

We kunnen dus stellen dat het openbaar bestuur beter wordt, maar wordt het

openbaar vervoer ook beter? De wet doet geen uitspraak over de vereiste

kwaliteit en de kwantiteit van het openbaar vervoer. Zij laat het aanbod, en

daarmee de inhoudelijke publieke belangen
4

grotendeels over aan regionale 

vervoersautoriteiten en de vervoerders. De wet biedt het Rijk nog wel de

mogelijkheid om reisinformatie, prijs, voertuig en bestuurder te normeren.

Overigens wordt daar alleen voor de prijs inhoudelijk vorm aan gegeven, door het

nationale tariefsysteem te verplichten.

De Wp 2000 heeft geen betrekking op het nationale spoorvervoer. Voor het spoor

kiest het rijk wel voor inhoudelijke doelen. Deze zijn niet in de wet opgenomen

die op het nationale spoorvervoer betrekking heeft, maar in het prestatiecontract

met de NV Nederlandse Spoorwegen (NS) dat vervangen zal worden door de 

vervoersconcessie. We zien in de recente historie echter ook bij de spoorwegen

een nadruk op interventies gericht op het borgen van procesmatige publieke

belangen: de afsplitsing van Prorail van de NS was daar een voorbeeld van. 

Deze splitsing maakte een infrastructuurheffing mogelijk die de relatie tussen

overheid als investeerder in infrastructuur en NS als gebruiker van de infrastruc-

tuur transparanter maakte. Daarnaast zou het een efficiëntieverbetering kunnen

realiseren door het faciliteren van toetreding op het spoor. 

Naast prijsbemoeienis in de Wp 2000 en het prestatiecontract tussen het rijk en

de NS is een derde voorbeeld van borging van inhoudelijke publieke belangen

door het rijk de Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten. Het mag echter

duidelijk zijn dat op rijksniveau deze belangen niet meer hoog op de agenda

3 
Procesmatige publieke belangen: ‘gelijke

behandeling’, ‘transparantie’, ‘democratische

legitimering’, ‘efficiëntie’ en ‘betrouwbaar

bestuur’
4 

Inhoudelijke publieke belangen zijn afgeleiden

van de maatschappelijke waarden ‘bijdrage aan

en ruimtelijke en economische ontwikkeling’,

‘maatschappelijke deelname en betrokkenheid’

en ‘leefbaarheid en verkeersveiligheid’
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staan. Opvallend is wel in dat de Tweede Kamer discussies over verschillende van

deze waarden nog regelmatig oplaaien, zoals bij het onderzoek van de Tweede

Kamer naar het falen van Lightrail op Vinex-locaties of de prijs van het

treinkaartje. Kennelijk meent het parlement dat burgers op deze aspecten wel

degelijk nog wat mogen verwachten van het Rijk. 

5.1.3 de reactie in de institutionele context

Er is in Nederland een aantal duidelijke ontwikkelingen te zien rond de borging

van de inhoudelijke publieke belangen. Hoe de verschillende vervoersautoriteiten

hun weg gaan vinden in deze spanningen is nog niet uitgekristalliseerd. Een eerste

analyse van de mogelijkheden voor borging van publieke belangen geeft aan dat

er daarvoor voldoende instrumenten aanwezig zijn, hetzij in nationale wetgeving

hetzij in de wijze waarop lokale en regionale overheden er mee omgaan. 

De aanbestedingssystematiek biedt uitgebreide mogelijkheden om specifieke

belangen te borgen, simpel door ze op te nemen in het programma van eisen.

Dat wil niet zeggen dat het borgen van publieke belangen in Nederland vanzelf-

sprekend en probleemloos werkt. Zoals gezegd, de Wp 2000 is sterk gericht op het

borgen van procesmatige publieke belangen voor overheidshandelen. Hoewel de

borging van deze belangen door de aanbestedingen niet ter discussie staat, blijkt

dat zij ook negatieve bijeffecten kunnen hebben. 

Vervoersautoriteiten stuiten bij aanbesteding bijvoorbeeld op een spanning in

het borgen van publieke belangen. De effectiviteit en efficiëntie door slimme

exploitatie lijken gebaat bij een belangrijke rol voor de vervoerder bij de

ontwikkeling. De vervoerder kent de markt en heeft een variëteit aan

oplossingen waarmee hij de publieke belangen kan vormgeven. Dat vraagt om

grote invloed voor de vervoerder bij het formuleren van het aanbod. Daar staat

tegenover dat vervoersautoriteiten redenen hebben om de ontwikkeling zelf te

doen en verder alleen te hoeven kiezen tussen offertes op prijs. Dit ontneemt

de vervoerder namelijk ruimte voor strategisch gedrag. Ook kan de vervoers-

autoriteit zelf vorm geven aan borging van belangrijke publieke belangen.

Bijvoorbeeld door te kiezen voor lage vloeren in alle bussen als borging voor

toegankelijkheid of een vaste laag tarief als borging van de betaalbaarheid.

Maar de vervoersautoriteit verliest daarmee dus de intelligentie en expertise

van de vervoerder bij de formulering van het dienstenpakket. 

In de praktijk blijken publieke belangen te conflicteren. Een invulling van de

aanbesteding die passend is voor het ene publieke belang blijkt juist lastig

voor het andere. De hoeveelheid middelen voor openbaar vervoer in de 

verschillende regio’s is bovendien redelijk stabiel of afnemend. Dat betekent

dat de middelen die nodig zijn voor de borging van het ene publieke belang

ten koste gaan van de beschikbare middelen voor een ander publiek belang.

Door verschillende partijen te laten samenwerken kunnen ze zoeken naar

combinaties van mogelijkheden van overheid en vervoerder. Daarmee kunnen

ze intelligente oplossingen realiseren voor het borgen van (conflicterende)

inhoudelijke publieke belangen. Een voorbeeld is dat een vervoerder vanuit
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meerdere concessies de vraag naar lage-vloermaterieel krijgt en daardoor

goedkoper grootschalig lage-vloermaterieel kan aankopen. Dat kan tegelijker-

tijd worden versterkt doordat het rijk aangeeft in de (verre) toekomst lage-

vloermaterieel verplicht te stellen. Juist de gemeenten in de regio kunnen er

dan voor kiezen om subsidies voor gehandicaptenvervoer gedeeltelijk te

gebruiken om de beperkte meerkosten van lage-vloermaterieel te financieren.

Gemeenten, regio, vervoerder en rijk formuleren in dat geval samen een

oplossing die lage-vloermaterieel mogelijk maakt zonder dat dit ten koste

gaat van de middelen ter borging van andere publieke belangen. Dergelijke

oplossingen vereisen een intensieve samenwerking voor het vinden van de

ruimte bij de verschillende partijen en het uitwerken van de oplossing. 

De Wp 2000 laat dergelijke intensieve onderhandelingen in het proces van

gunning echter niet toe. Om de concurrentie transparant te houden verklaart

zij namelijk de Europese richtlijn diensten van toepassing,  die onderhandel-

ingsmogelijkheden sterk beperkt.Daarmee bemoeilijkt de wet de intelligente

realisatie van de inhoudelijke publieke belangen. 

Ten slotte bestaat er in de Nederlandse context geen ruimte voor co-ontwikke-

ling. De verwevenheid tussen vervoerontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling,

tussen infrastructuurrealisatie en dienstenrealisatie vraagt daar echter wel om.

De kracht van de vervoerder ligt in de ontwikkeling van vervoerdiensten, 

de kracht van de overheid in ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling. 

Zoals hierboven aangegeven bemoeilijkt de borging van publieke belangen als

transparantie, democratische legitimering en efficiëntie in de wettelijke

aanbestedingsprocedures die samenwerking.

5.2 engeland: vrije markt

5.2.1 beschrijving van de engelse systematiek

In Engeland is, buiten Londen, het openbaar vervoer geheel vrij. Vervoerders

moeten een vergunning aanvragen voor het rijden van ‘public service vehicles’.

Daarna hoeven ze alleen 42 dagen van te voren te melden aan de autoriteit

welke diensten ze gaan rijden. Dit geldt niet voor de regio Londen, waar een

aanbestedingsregime van kracht is en waar de vervoersautoriteit een belangrijke

rol heeft bij het bepalen van het aanbod.

Voor het busvervoer in het Verenigd Koninkrijk betekende de Transport Act van

1985 een enorme omwenteling van de bestaande situatie. Tot op dat moment

hadden veel counties en steden een eigen busbedrijf. Al deze bedrijven werden

verkocht, waarbij een groot aantal ook nog eens opgesplitst werd om te zorgen

voor voldoende concurrentie. Voor 1985 bepaalden de vervoerder en de vervoers-

autoriteit (de Public Transport Executive, PTE) samen het openbaar vervoer voor de

regio. De PTE had de expliciete taak om te zorgen voor een geïntegreerd en goed

systeem van openbaarvervoersdiensten. Na 1985 werd de rol van de PTE sterk

teruggedrongen, doordat de wet expliciete verboden bevatte over het handelen
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van de PTE’s. Toch bleven ze op een aantal aspecten een belangrijke rol spelen.

Ze kregen de mogelijkheid om, daar waar de markt gaten liet vallen, vervoers-

diensten aan te besteden, zogenaamde ‘sociaal noodzakelijke diensten’. Verder

speelden zij een belangrijke rol bij het bundelen van reisinformatie. Ook regelden

zij de administratie van zogenaamde ‘concessionary travel schemes’ (CTS). 

Daarin kregen verschillende kwetsbare groepen de mogelijkheid om tegen een

gereduceerd tarief te reizen.

Ook op het spoor koos men voor concurrentie, zij het in een andere vorm. 

De overheid splitste British Rail op en verkocht de onderdelen. Het technisch en

economisch beheer van de infrastructuur werd ondergebracht bij Railtrack, een

private beursgenoteerde onderneming. De voertuigen werden ondergebracht bij

een aantal leasemaatschappijen, de zogenaamde ROSCO’s. Vervolgens werden

verschillende "lots" aanbesteed. Railtrack deelde de capaciteit op in zogenaamde

treinpaden en besteedde pakketten aan. Vervoerders konden daarop bieden.

5.2.2 de invloed op publieke belangen

Net als in Nederland richtte de nieuwe wetgeving zich sterk op het beter borgen

van procesmatige publieke belangen, in het bijzonder de efficiëntie van de sector

en daarmee de besteding van overheidsmiddelen. In de bussector leidde dat tot

onmiddellijk succes. De bijdragen van de overheden aan de sector namen aan-

zienlijk af, van ruim 1,7 miljard pond per jaar in 1984 naar minder dan 1 miljard

pond per jaar in 1994. 

Een aantal belangrijke vormen van subsidie bleef na de deregulering overeind.

Nog steeds werden busmaatschappijen gevrijwaard van de heffingen op brand-

stof, de zogenaamde fuel duty rebate (FDR). Daarnaast konden de vervoerders via

aanbestedingen middelen ontvangen van de PTE’s. Tenslotte ontvingen ze ook

subsidies voor het vervoeren van gehandicapten onder de zogenaamde conces-

sionary travel schemes (CTS). 

Het borgen van het publieke belang ‘bijdrage aan ruimtelijke en economische

ontwikkeling’ bleek onder de Transport Act 1985 vrij problematisch. De combinatie

van infrastructuurontwikkeling en de ontwikkeling van vervoersdiensten verliep

moeizaam. Vervoerders waren bijvoorbeeld gebaat bij busbanen, terwijl de PTE’s

die alleen wilden aanleggen als ze zekerheid kregen over het gebruik daarvan.

Deze patstelling bleek moeilijk te doorbreken. Hetzelfde gold voor de koppeling

tussen ruimtelijke ontwikkelingen en vervoersdiensten. Hier beschikten de PTE’s

wel over het aanbestedingsinstrument. Als een nieuwe ‘estate’ werd ontwikkeld

konden zij het vervoer er naar toe in een vroeg stadium aanbesteden. Echter die

aanbestedingen waren aan strikte regels gebonden die effectieve aanbesteding

bemoeilijkten.

De borging van het publieke belang ‘maatschappelijke deelname en betrokken-

heid’ bleek daarentegen met de Transport Act 1985 weinig problematisch. Hoewel
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de bijdrage van de overheid slonk naar ongeveer een miljard pond per jaar, zakte

het aanbod van vervoer over de gehele linie niet in. Het aantal buskilometers

steeg juist van 2125 in 1984 naar 2585 in 1994. De vraag bleef in die periode

schommelen rond de 4,3 miljard reizen per jaar. Het aantal reizigerskilometers

per bus daalde beperkt van 46 miljard in 1982 via 48 miljard in 1984 naar 

42 miljard in 1992. Ook de verwachte concentratie van vervoerders op drukke

verbindingen bleef beperkt. Daarnaast had de vervoersautoriteit de mogelijkheid

om vervoer aan te besteden om vermeende tekorten aan aanbod op de stillere

uren of in stillere gebieden te voorkomen. In 1999 werd 16% van de busdiensten

gesubsidieerd en gerealiseerd via aanbesteding. Direct na 1985 werden zelfs enige

jaren extra middelen vrijgemaakt voor het in stand houden van diensten in rurale

regio’s. Uit een recent onderzoek blijkt overigens wel dat de vervoersautoriteiten

menen dat de stille uren van de dag en de dunbevolkte gebieden in de regio nog

altijd te weinig voorzien worden van openbaarvervoersdiensten. Vervoerders

laten deze marginale diensten liggen en vervoersautoriteiten hebben te weinig

middelen om ze allemaal aan te besteden.

De betaalbaarheid was geborgd via het CTS, in ieder geval voor in de wet

omschreven kwetsbare groepen. De prijzen stegen in de genoemde tien jaar met

17% en bleven dicht bij de inflatie. Over de bescherming van de consument

bestonden wel klachten. Vervoerders veranderden regelmatig hun diensten,

waardoor de reizigers onzeker waren over wat zij konden verwachten. 

Ook de toegankelijkheid had sterk te lijden onder de nieuwe systematiek. Veel

busbedrijven die zich voor de liberalisering op de touringcarmarkt hadden gecon-

centreerd, traden toe tot het openbaar vervoer. Dat betekende ook dat zij bus-

diensten gingen uitvoeren met touringcars. De moeizame instap was vooral voor

ouderen problematisch. Het publieke belang ‘leefbaarheid en verkeersveiligheid’

had enigszins te lijden onder de Transport Act 1985, in het bijzonder op het

terrein van milieuvriendelijkheid. Zo werd bijvoorbeeld het winkelcentrum van

Newcastle  overspoeld met bussen. Busvervoerders zagen het als dienstverlening

aan de klant om ze tot in het centrum te brengen, terwijl ze vóór de deregulering

hun reizigers vaak afzetten bij metrostations. De uitstoot van de voertuigen in het

centrum werd problematisch gevonden. Voor wat betreft de veiligheid is het

interessant om te kijken naar de railsector. Na de herschikking van het organisa-

tiemodel leidden twee grote treinongelukken tot grote bezorgdheid bij het

publiek over de mogelijkheid om veiligheid te borgen. Burgers vonden het

organisatiemodel, waarbij infrastructuurbeheer en dienstuitvoering in handen

van twee verschillende private ondernemingen was, daarvoor ongeschikt. 

Dat leidde ertoe dat de overheid zich opnieuw met de veiligheid op het spoor ging

bemoeien. De kosten hiervan kwamen voor rekening van de private partijen.

Deze extra kosten leidden uiteindelijk tot verminderde middelen voor langetermijn-

investeringen en mede tot het faillissement van infrastructuurbeheerder Railtrack.
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Resumerend blijkt dat de dramatische omslag die in het Verenigd Koninkrijk werd

verwacht niet heeft plaats gevonden, noch ten kwade noch ten goede. Wel ont-

dekte men dat de Transport Act 1985 bepaalde zwaktes kende. Vooral de borging

van belangen die te maken hebben met ruimtelijke en economische ontwikkeling

en met leefbaarheid bleef achter. In 2000 kwam de regering daarom met de

Transport Act 2000. Deze bracht borgingsinstrumenten voor een verbeterde

samenwerking tussen vervoersautoriteit en vervoerder: het Quality Bus Partnerships

en de Quality Contracts. Quality Bus Partnerships bieden de vervoerder en vervoers-

autoriteiten de wettelijke mogelijkheid om afspraken te maken en vast te leggen,

bijvoorbeeld over de aanleg en het gebruik van infrastructuur en het inzetten van

lage-vloermaterieel. De nieuwe wet vraagt ook van de vervoersautoriteiten om

een transportplan te formuleren. Op basis van dat transportplan kunnen zij 

concessies formuleren en die toewijzen aan specifieke vervoerders onder Quality

Contracts. Daarbij moet de vervoersautoriteit aantonen dat het gekozen beleid

voor busvervoer, de enige mogelijkheid is. 

5.2.3 de reactie in de institutionele context

Hoewel de wettelijke ruimte voor vervoersautoriteiten beperkt werd, weerhield

dat verschillende autoriteiten niet van het nemen van maatregelen ten gunste

van belangen die binnen de Transport Act te weinig geborgd waren. Veel vervoers-

autoriteiten zochten mogelijkheden om sturend op te treden, binnen de ruimte

die de wet bood. Een aantal voorbeelden daarvan zijn de volgende: 

De toegankelijkheid van het busvervoer stond onder druk door de toetreding

van touringcarbedrijven op de openbaarvervoersmarkt. Maar ook de 

traditionele openbaarvervoersbedrijven investeerden niet veel in bijvoorbeeld

lage-vloermaterieel. De PTE van Tyne and Wear stelde een programma op

waarbij hij de hogere leaseprijs van lage-vloermaterieel voor een jaar zou 

vergoeden. Het programma was open voor de verschillende vervoerders om de

gelijke behandeling van vervoerders zeker te stellen. Slechts een enkele 

vervoerder, GoAhead Northern, reageerde en begon op geselecteerde routes te

rijden met de geleasde lage-vloerbussen. De PTE was erg tevreden over het

resultaat, want het bleek dat vooral oudere reizigers regelmatig bussen van

andere maatschappijen lieten lopen om te wachten op de lage vloer van

GoAhead Northern. Als gevolg van die kleine investering van de PTE gingen

vervolgens ook andere vervoerders werk maken van lage-vloermaterieel. 

De Council van Newcastle kreeg te maken met grote aantallen bussen in het

centrum. De Council vond de uitstoot van de bussen en drukke circulatie 

binnen het drukke winkelgebied ongewenst. Het winkelend publiek

waardeerde het feit dat de bussen hen rechtstreeks naar het centrum brachten,

maar minder tevredenheid was er over de stank, het lawaai, de drukte en de

onveiligheid. Een aantal publieke belangen stond dus sterk onder druk. 

De Council had de wettelijke mogelijkheid om het wegverkeer te reguleren en

beheerde daarnaast het busstation. Ze gebruikte beide middelen om de 

vervoerders aan te zetten tot het reguleren van het verkeer in het centrum. 

Zo kozen vervoerders voor bepaalde lijnen andere routes, zodat de door de
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Council gestelde normwaarde van een aantal voertuigen per uur niet meer

werd overschreden. 

Een belangrijke waarde die niet in de Transport Act is geborgd, is de milieu-

vriendelijkheid van de voertuigen op de lange termijn. Er is echter wel

degelijk sprake van borging van dit belang, zij het niet op nationaal niveau en

niet op regionaal niveau. Europese regelgeving stelt generieke eisen aan de

uitstoot van motoren, de zogenaamde Euro 4 en Euro 5 normen. Ook hier is

dus sprake van een borging, buiten de Transport Act om.

Wat opvalt is dat de Transport Act 1985 in de borging van de concurrentie, het

belangrijkste doel, gedeeltelijk faalde. De wet ging ervan uit dat een groot aantal

aanbieders zou concurreren om het vervoer. Al snel trad echter consolidatie van

de markt op. Allereerst kochten grote vervoerders als Arriva, Stagecoach en

FirstBus kleinere vervoerders op. Daarnaast werden ook kleine vervoerders simpel-

weg uit de markt geconcurreerd door duplicering van hun dienstregeling en gratis

vervoer. Vervoerders die hun niche hadden gevonden raakten die soms snel weer

kwijt aan grotere vervoerders. Ook bleek dat vervoerders zich toch weer concen-

treerden op specifieke gebieden en andere gebieden aan andere grote spelers

overlieten, wat geheime afspraken suggereerde. Het beeld van concurrentie

waarop de Transport Act 1985 gebouwd was, bleek in de realiteit anders uit te

pakken. Toch is de efficiëntiewinst van de originele deregulering blijven staan.

5.3 vlaanderen: overheidsuitvoering en aanbesteed
vervoer

5.3.1 beschrijving van de vlaamse systematiek

In 2001 nam het Vlaams Gewest het Decreet aan op de Basismobiliteit en

Netmanagement. Artikel 4 van dat decreet maakt helder waar het om te doen is:

de basismobiliteit heeft tot doel binnen de woonzones van grootstedelijke,

stedelijke, randstedelijke, kleinstedelijke en buitengebieden een minimumaanbod

van geregeld vervoer aan de gebruiker te bieden. Het minimumaanbod houdt

bedieningsfrequenties en afstanden tot haltes van geregeld vervoer in. 

In het Vlaams gewest speelt de vervoerder VVM De Lijn een belangrijke rol bij de

uitvoering van de basismobiliteit. De Lijn is een autonoom overheidsbedrijf. 

Het voert zelf een groot deel van het vervoer uit en besteedt daarnaast concessies

aan. In het jaar 2002 werden van de 149 miljoen (reizigers/bus)kilometers 

67 miljoen uitgevoerd door derden. In dat jaar bedroeg de bijdrage van het Vlaams

Gewest aan de uitvoering van diensten door De Lijn 437 miljoen Euro, waarvan

355 miljoen als basisdotatie, de rest uit mobiliteitsconvenanten, leerlingenvervoer

en andere bijdragen. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde derde-

betalersysteem. Gemeenten kunnen De Lijn aanvullende diensten vragen in 

zogenaamde mobiliteitsconvenanten, waarvoor De Lijn een bijdrage van de 

desbetreffende gemeente vraagt. 
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Het decreet werd uitgewerkt in twee Besluiten, één over de basismobiliteit en één

over het netmanagement. Het besluit over de basismobiliteit stelt normen voor

de maximale afstand tot een halte, minimum frequenties, bedieningsvensters,

klachtenafhandeling, informatieverstrekking en halte-inrichting. In 2006 moet

voor heel Vlaanderen de basismobiliteit gerealiseerd zijn. Het besluit over het

netmanagement geeft, in aanvulling op de basismobiliteit, gedetailleerd aan hoe

de inzet van openbaar vervoer vorm moet krijgen. Ten slotte zijn er het decreet

en het besluit over mobiliteitsconvenanten. Daarin wordt aan gemeenten de

mogelijkheid geboden om afspraken te maken met De Lijn en het Vlaams Gewest

over eventuele aanvullende diensten, boven op de basismobiliteit. Het besluit

kent 19 modules, van verhoging van het aanbod van openbaar vervoer tot het

ondersteunen van strategische planningsactiviteiten, van het herinrichten van

schoolomgevingen tot het aanleggen van bus- of trambanen.

5.3.2 de invloed op publieke belangen

Als eerste valt een grote tegenstelling op met Nederland en Engeland. In Nederland

en Engeland wordt in de nationale wetgeving het basisvoorzieningenniveau niet

genoemd. In Engeland is het vaststellen van het basisvoorzieningenniveau in

eerste instantie aan de vervoerder, met mogelijkheden voor de vervoersautoriteit

om een en ander aan te vullen. In Nederland is het vaststellen van het

basisvoorzieningenniveau in eerste instantie aan de vervoersautoriteit met de

mogelijkheid dat over te dragen aan de vervoerder. In Vlaanderen is vastgelegd in

de wet wat het basisvoorzieningenniveau is en de uitvoering daarvan is neergelegd

bij een nationale vervoerder. Beschikbaarheid is dus in de wetgeving geborgd.

Ook bepaalt de Vlaamse overheid de tarieven, op voorspraak van De Lijn.

Daarmee is de betaalbaarheid geborgd. De Lijn geeft daaraan vorm door speciale

tarieven te hanteren voor verschillende kwetsbare groepen, maar ook groepen

voor wie vanuit het mobiliteitsbeleid een overstap gewenst is. Zo kan men bij

inlevering van het (persoonsgebonden) nummerbord een gratis abonnement voor

het openbaar vervoer krijgen. Toegankelijkheid is niet geborgd in de wet, maar

op eigen initiatief van De Lijn. Ook neemt de wet de klant in bescherming 

wanneer het gaat om klachtenafhandeling.

In het Vlaamse organisatiemodel formuleren de genoemde besluiten gedetailleerd

het stramien voor het aanbod . Daarmee bepaalt de Vlaamse overheid het aanbod

in verstrekkende mate en laat de uitwerking nog eens over aan een overheids-

instantie. Dat betekent dat de maatschappelijke deelname en betrokkenheid

expliciet geborgd zijn. Voor de borging van de bijdrage aan ruimtelijke en

economische ontwikkeling blijken de mobiliteitsconvenanten de basis te zijn. 

De samenwerking tussen gemeenten, het gewest en de vervoerder wordt

gefaciliteerd door de convenanten. Dit maakt een koppeling tussen ruimtelijke

ontwikkeling en vervoersontwikkeling in een bepaalde gemeente eenvoudig. 

Ook de koppeling tussen infrastructuurontwikkeling en vervoersontwikkeling vindt

zijn borging in de convenanten.
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Publieke belangen op het terrein van leefbaarheid en veiligheid lijken minder

geborgd te zijn. Van eisen ten aanzien van milieuvriendelijkheid van voertuigen

lijkt nergens sprake, al zullen ook hier de Euro 4 en Euro 5 normen weldegelijk

invloed hebben op de uitstoot van de voertuigen. Achter het offensief voor beter

openbaar vervoer wat in Vlaanderen gaande is, schuilt de gedachte dat openbaar

vervoer dat goed gebruikt wordt simpelweg beter is voor de leefbaarheid. Zo

wordt ook bij het gratis openbaar vervoer in Hasselt de nadruk gelegd op het

aantal reizigers dat anders met de auto was gegaan.

Een publiek belang als transparantie lijkt minder goed geborgd. Dat is opgevangen

met een uitgebreide verantwoordingstructuur voor De Lijn, die ook weer in een

besluit is vastgelegd. De convenanten laten verder de gemeente betalen voor 

de geleverde diensten en de concurrentie tussen de aanbieders verbetert de 

efficiëntie. De Lijn krijgt van het Vlaams Gewest doelstellingen mee over het

aandeel van het vervoer dat aanbesteed moet worden. Democratische legitime-

ring is geborgd doordat precies duidelijk is wat de overheid krijgt en ook wat zij

daar aan uitgeeft. 

5.3.3 de reactie in de institutionele context

Ruim één vijfde van de 308 Vlaamse gemeenten was eind 2003 in een derde-

betalersysteem gestapt. Dat betekent dat gemeentebesturen de vervoerbewijzen

van de reiziger op hun grondgebied of van hun inwoners gedeeltelijk of volledig

betalen. In Hasselt, Ronse en Hoeilaart is het gehele openbaar vervoer gratis. 

In Kortenberg is het op donderdag en zaterdag gratis. In Linkebeek koos de

gemeente voor gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar, in Gent tot 14 jaar.

In Schelle mogen 60-plussers gratis mee en in Geel is de prijs teruggebracht tot

0,60 euro per rit. Overal in Vlaanderen mogen 65-plussers gratis mee met de 

vervoersdiensten van De Lijn.

Gemeenten in het Vlaams Gewest hebben alle ruimte om in convenanten aanvul-

lende wensen te formuleren voor prijs en aanbod. Daarvoor worden zij wel 

verplicht een mobiliteitsplan op te stellen. De essentie van borging is dat de

overheid zorgdraagt voor een basisniveau van prestaties. De Overheid kan dat

basisniveau zelf verzorgen of door private partijen laten ontwikkelen. Juist de

borging van inhoudelijke publieke belangen wordt een issue als de nationale

wetgeving dat nalaat. Voor dat nalaten van die borging zijn redenen aan te

geven, zoals het feit dat de verschillende regio’s niet per se het best gediend zijn

met standaardisering. In Vlaanderen wordt aan die lokale vrijheid minder belang

gehecht wanneer het gaat om het borgen van basismobiliteit. Natuurlijk krijgen

de gemeenten wel vrijheid aanvullende wensen te formuleren.
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De exploitatieovereenkomst voor het regionaal spoorvervoer Fryslân van 11 mei

1999 laat een aantal voorbeelden zien van zeer gedetailleerde voorschriften aan de

vervoerder. Wij zijn van mening dat een dergelijk detailniveau ten koste gaat van

de efficiëntie van het vervoer en van het gebruik van expertise bij de vervoerder.

Citaat:

Artikel 4. Voorzieningenniveau

1. De dienstregeling van het interlokaal openbaar vervoer per trein op de 

trajecten Leeuwarden - Harlingen en Leeuwarden - Stavoren komt overeen met

het bedieningsniveau van de dienstregeling die is opgenomen in de bij deze

overeenkomst gevoegde bijlage 1.

Hieronder is een deel van de betreffende bijlage 1 weergegeven:
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Citaat:

Artikel 8. Materieel

2. De vervoerder verplicht zich het treinmaterieel van binnen en buiten schoon 

te maken volgens het in de bij deze overeenkomst gevoegde bijlage 6

opgenomen schoonmaakschema.

Hieronder is de betreffende bijlage 6 weergegeven:
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Verantwoording werkwijze

commissie en projectteam

Dit advies is in de periode maart – augustus 2004 voorbereid door een commissie

uit de Raad, ondersteund door een projectteam. Commissie en projectteam waren

als volgt samengesteld:

commissie

De heer J. van Dijk, commissievoorzitter

De heer R.H.P.W. Kottman

De heer K.J. Noordzij MBA

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper

De heer N. de Voogd

projectteam

Mevrouw K. Nieuwenhuis

Mevrouw J.D. Parag

De heer B. Swanenvleugel, projectsecretaris

De heer H.J.M. Verkooijen

met medewerking van

De heer W. Veenman, Technische Universiteit Delft

De heer D.M. van de Velde, Erasmus Universiteit Rotterdam

communicatieadviezen

Mevrouw P.F.M. Ramakers, Publicis Van Sluis Consultants

advies op hoofdlijnen

Voorafgaand aan dit advies presenteerde de Raad op 18 maart 2004 het advies op

hoofdlijnen ‘De waarde van het Openbaar Vervoer’ aan de Minister en

Staatssecretaris van V&W. Het voorliggende advies is een uitwerking van die

hoofdlijnen. De Raad heeft de reacties op het advies van de bewindspersonen en

andere partijen, meegenomen in de uitwerking.
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achtergrondstudies

De Raad heeft bij de totstandkoming van dit advies informatie gebruikt uit twee

achtergrondstudies. De achtergrondstudies worden gelijktijdig met dit advies

gepubliceerd. Het gaat om de volgende studies: 

‘Verstrengelde belangen - De borging van publieke waarden in verschillende

organisatievormen in het openbaar vervoer’ van W. Veeneman.

‘Nulsituatie: OV zonder overheidsinterventie’ van D.M. van de Velde.

werkwijze

De commissie heeft in periode maart – augustus 2004 vier keer vergaderd.

Daarnaast zijn er vier expertbijeenkomsten gehouden met verschillende thema’s.

De volgende experts hebben deelgenomen.

bijeenkomst ‘decentralisatie en financiën’

De heer E.J. Janse de Jonge, Provincie Noord Brabant

De heer J.K.T. Postma, Raad voor de Financiële Verhoudingen

De heer W. Wessels, Regionaal Orgaan Amsterdam

bijeenkomst ‘positie van de gebruiker’

De heer H.H. Bouwman, Reizigers Overleg Brabant

De heer J. Haver, OPC en Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad

Mevrouw E. Rothuizen, Reizigers Overleg Brabant

Mevrouw A.A.M. Zimmerman, LOCOV
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bijeenkomst 1 ‘ov zonder overheidsbemoeienis’ bij de adviescommissie

economische zaken van mobis

De heer W. van der Blom, HTM

De heer H.P. van Bolhuis, Syntus

De heer D. Hatch, NS

De heer J.S.C.M. Heijgele, RET

De heer G.P. Overbeek, Arriva

De heer L.P.M. Smeele RA, GVB

De heer A.C. Struyk, HTM

De heer A.J. Vaandrager, KNV/Mobis

De heer J.G. Vendrig RA, Connexxion

De heer M.P. Vermaas, Mobis

De heer J. de Vet, GVU

bijeenkomst 2 ‘ov zonder overheidsbemoeienis’

De heer G. Dijkstra, Prorail

De heer J. van der Harst, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directoraat Generaal Personenvervoer

De heer R. de Jong, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directoraat Generaal Personenvervoer

De heer A. Stoelinga, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

In aanvulling hierop heeft de commissie voorafgaand aan de totstandkoming van

de adviestekst ook diverse andere personen gesproken:

De heer J.F. Dictus, IPO

De heer R.E. Frederiksz, IPO

De heer H. Goslinga, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directoraat Generaal Personenvervoer

De heer J. Griep, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directoraat Generaal Personenvervoer

De heer R.J. In ’t Veld, ProRail

Mevrouw C. de Jong, Railforum Nederland

Mevrouw M.J. Jongman, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directoraat Generaal Personenvervoer

De heer G.A. Kesteren, CVOV

De heer B.J. Klerk, ProRail

De heer E. Köhler, VNG

De heer J. Landa, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directoraat Generaal Personenvervoer

De heer W. Meijer, Nederlandse Spoorwegen

De heer R.J.M. Meijers, Gemeente Breda

De heer H.J.P.M. Moonen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directoraat Generaal Personenvervoer

De heer J.M. Norder, Provincie Zuid Holland

De heer E.C.B. van de Poel, VNG
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De heer H. Rat, UITP

De heer C. Sas, Gemeente Dordrecht

De heer R. Schoonveld, ROVER

De heer D.L.M. Slangen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directoraat Generaal Personenvervoer

De heer H.N.J. Smits, Arthur D. Little Nederland

De heer S. Stevaert, Vlaams Parlement/SP.a

De heer W. van Tilburg, CVOV

De heer A.W. Veenman, Nederlandse Spoorwegen

Mevrouw K. Veldhuijzen, VNG

De heer C. Verstegen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directoraat Generaal Personenvervoer

De heer J. Zaaijer, Connex Transport Nederland

De commissie is alle betrokkenen veel dank verschuldigd voor hun medewerking

en inspirerende bijdragen.
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AVV, OV op eigen benen, 2000

AVV, Perspectief op cijfers, 2001

AVV, Ontwikkelingen in de verkeersveiligheid tussen 2010 en 2020, mei 2003

AVV, Kerncijfers verkeersveiligheid Uitgave 2004, 2004

www.CBS.nl, webmagazine, 24 mei 2004
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