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Aan de staatssecretaris van Infrastructuur &

Waterstaat, mw. drs. S. van Velthoven - Van der Meer 

Onderwerp

Transitieplan OV Zuid-Holland, onderweg naar 

toekomstvast OV na corona 

 

Geachte mevrouw Van Velthoven, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Hierbij sturen wij u ons transitieplan openbaar vervoer Zuid-Holland: onderweg naar een

toekomstvast OV na corona. Wij hebben dit transitieplan op 30 maart jl. ter vaststelling aan

Provinciale Staten aangeboden. 

Op 15 september 2020 informeerde u de Tweede Kamer over de Beschikbaarheidsvergoeding

OV 2020 en 2021. Daarin gaf u aan dat het kabinet voor de periode van 1 juli tot en met 31

december 2021 perspectief biedt op een aanvullende verlenging van de

beschikbaarheidsvergoeding. In deze brief scheef u onder andere: “Daarbij zal sprake zijn van

een versobering. Verlenging geschiedt onder de voorwaarde dat door de sector – (de decentrale)

overheden en vervoerders gezamenlijk - uiterlijk 1 april 2021 een transitieplan wordt opgesteld.

Dit plan geeft richting aan de benodigde (verdere) optimalisatie, kostenbesparingen,

aanpassingen aan dienstregeling en/of concessie en de transitie daartoe van het openbaar

vervoer startend in de tweede helft van 2021”. 

Door het coronavirus heeft het OV zware klappen gekregen. Door uw en onze inzet hebben wij

ervoor kunnen zorgen dat wij het OV tot nu op orde hebben kunnen houden. Met het transitieplan

moet het OV ook na het coronavirus een aantrekkelijke vervoermogelijkheid blijven, om zo de

bereikbaarheid van ons land en provincie te kunnen garanderen. 

In hoofdlijnen heeft ons transitieplan, waarmee wij ons richten op de periode 2022-2025, de

volgende inhoud: 

 Hanteren van een sterk afgeschaald nul-scenario (maximaal 30%) als reizigersaantallen

en Rijksbijdrage tegen vallen;

 De provincie Zuid-Holland is in beginsel bereid de huidige subsidie voor openbaar

vervoer voor de volle 100% te handhaven, ook als er minder reizigers van het OV
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gebruik maken. Onder de voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de wet- en

regelgeving en geen sprake is van ongeoorloofde staatsteun; 

 Ontwikkelfunctie en opbrengstverantwoordelijkheid blijven bij de vervoerder;

  OV richt zich vooral op snelle en frequente verplaatsingen tussen kernen; 

  De vervoerder is primair verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van vervoer in de hele

keten;

  Een vaste buslijn mag pas worden opgeheven als de vervoerder een volwaardig

alternatief biedt; 

  De tarieven van het openbaar vervoer blijven op hetzelfde niveau;

  De Zero Emissieambities voor busmaterieel blijven gehandhaafd;

  Vervoerders kunnen bij de provincie een aanvraag doen voor een lening of garantstelling

om hun materieel te verduurzamen en daardoor hun kosten te reduceren. Het

verstrekken van een subsidie in de vorm van een lening of het afgeven van een

garantstelling voor materieel vraagt aparte besluitvorming van Provinciale Staten.

Met ons transitieplan voldoen wij aan de voorwaarde voor een mogelijke continuering van de

beschikbaarheidsvergoeding in de tweede helft van 2021. Hierover is snel duidelijkheid van uw

zijde gewenst. Wij kijken uit naar een verdere samenwerking met u om ervoor te zorgen dat het

OV sterker uit de pandemie komt, en daarmee een bijdrage kan blijven leveren aan het

bereikbaar houden van onze provincie. Graag bespreken wij daarbij ook de mogelijkheden voor

uw bijdrage aan de uitvoering van ons transitieplan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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