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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Ondertekening van Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar

Vervoer 2022 - 2032

Geachte Statenleden

Met deze brief informeren wij u dat de provincie Zuid-Holland het Bestuursakkoord

Toegankelijkheid in het Openbaar Vervoer 2022-2032 (hierna BA Toegankelijkheid) heeft

ondertekend. Het openbaar vervoer is er voor iedereen. Daar hoort bij dat alle reizigers,

ook als zij een beperking hebben, zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar

vervoer (OV). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is sinds 2020 met

vervoerders, decentrale overheden, ProRail en de belangenbehartigers van mensen met

een beperking in gesprek over een BA Toegankelijkheid. Daarmee wordt gestreefd dat

het openbaar vervoer uiterlijk in 2040 volledig toegankelijk is conform het VN-verdrag

inzake de rechten van personen met een handicap. De provincie Zuid-Holland is als

concessiehouder en beheerder van provinciale haltes medeverantwoordelijk voor de

toegankelijkheid van ons OV-netwerk.

Met het BA Toegankelijkheid maken partijen afspraken om het behaalde niveau van

toegankelijkheid in het OV te behouden en te verbeteren, zodat zo veel mogelijk

mensen gebruik kunnen maken van het OV. De partijen committeren zich aan:

 een brede set afspraken over samenwerking (met elkaar en met mensen met

een beperking);

 eenduidigheid en duidelijkheid in reisinformatie en

toegankelijkheidsvoorzieningen;

 toegankelijke infrastructuur en materieel;

 toegankelijkheid bij innovaties.

De planning is ambitieus: met deze afspraken streven partijen er naar om in 2032 een

aanzienlijke bijdrage te hebben geleverd aan een volledig toegankelijk OV in 2040. Zij

gaan ervan uit dat de uitwerking van deze afspraken al op veel kortere termijn voor de

reizigers merkbaar is.

In het convenant gelden de volgende uitgangspunten (Artikel 2 – Scope):

1. Partijen werken vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid aan de

verbetering van toegankelijkheid van het OV.
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2. Alle afspraken kunnen en zullen alleen worden uitgevoerd als de afspraak

haalbaar is voor de partij die voor de uitvoering verantwoordelijk is. Op basis

van proportionaliteit onderzoekt en toetst de partij de maatregel op

haalbaarheid en veiligheid.

3. Indien afspraken (gedeeltelijk) niet zullen en kunnen worden uitgevoerd, zal de

voor de uitvoering verantwoordelijke partij op transparante en begrijpelijke

wijze het besluit uitleggen aan de bij het opstellen van het besluit betrokken

(vertegenwoordigers van) mensen met een beperking.

Met de bekrachtiging van het BA Toegankelijkheid is afgesproken dat decentrale OV-

autoriteiten voor hun gebied een uitvoeringsprogramma opstellen voor de uitwerking

van artikel 5 (Borgen van ervaringsdeskundigheid), artikel 9 (Toegankelijkheid van bus-,

tram- en metrohaltes), artikel 10 (Toegankelijkheid van OV-knooppunten en de

openbare ruimte rondom het OV), artikel 12 (Toegankelijkheid van toiletten in treinen),

artikel 13 (Toegankelijkheid van bussen), artikel 15 (Bejegening), artikel 17

(Reisassistentie) en artikel 18 (Verbreding van de scope: toegankelijkheid bij andere

vormen van OV) van het BA Toegankelijkheid. In een uitvoeringsprogramma werkt de

provincie Zuid-Holland uit hoe zij invulling geven aan bovenstaande artikelen. De al

vastgestelde Haltevisie Zuid-Holland en het provinciaal halteverbeterplan 2022-2030

zullen hierin worden betrokken. Deze documenten zijn al voorbereid met het convenant

in gedachten, zodat deze niet aangepast hoeven te worden. Na vaststelling van het BA

Toegankelijkheid zal het Rijk conform artikel 4.3 laten onderzoeken hoe wijzigingen

invloed hebben op de werkzaamheden en verplichtingen van decentrale overheden, en

zal zich ook committeren aan de uitkomsten van dit onderzoek. Enkel aanvullende

maatregelen die voortvloeien uit het BA Toegankelijkheid waar voldoende budget voor

beschikbaar wordt gesteld kunnen worden uitgevoerd.

Het BA Toegankelijkheid is op 7 november samen met de staatssecretaris van het

ministerie van IenW en andere partijen ondertekend. Namens de provincie Zuid-Holland

was gedeputeerde Zevenbergen hierbij aanwezig. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit 
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