CONTOUREN VOOR EEN NIEUW
NEDERLANDS MOBILITEITSPLAN
Duurzame mobiliteit van de toekomst zorgt voor concurrentiekracht, leefbaarheid en sociale kansen
Nederland en onze steden bruisen. Schoolkinderen en hun ouders voelen zich in de steden net zo vanzelfsprekend
op hun plek als zakenmensen of toeristen. Én ons kleine land kent ook middelgrote kernen, dorpen en plekken met
rust, ruimte en schitterende natuurgebieden. De komende decennia gaat op al deze plaatsen veel veranderen.
Wanneer we vandaag de dag op de fiets springen, inchecken in het openbaar vervoer of onze auto starten, lijkt
het meestal vanzelfsprekend dat we van A naar B kunnen komen. In en rondom de grote steden in de Randstad,
als ook de grotere steden daar buiten, kunnen we de groeiende groep reizigers echter nauwelijks verwerken met
de huidige (weg en spoor) infrastructuur. Ook de verbindingen tussen de grote steden en met belangrijke regio’s
in Nederland staan onder druk. We slagen er nu ook al niet in om de luchtvervuiling en broeikasgassen terug te
dringen tot de daarvoor gestelde normen. En dat terwijl de bruisende gebieden alleen maar drukker zullen worden.
In de grote steden zal het aantal inwoners en bezoekers flink toenemen. Meer mensen in de steden, dat betekent
meer vraag naar mobiliteit. Goede invulling van mobiliteit is belangrijk voor Nederland; het houdt ons land bereikbaar. En bereikbaarheid houdt Nederland en de steden leefbaar, concurrerend en sociaal. We blijven aantrekkelijk
als leefomgeving, als vestigingsplaats voor bedrijven én we bieden voor een ieder kans zich sociaal te ontplooien.
In de gebieden tussen de steden en in de meer landelijke gebieden is er meer leefruimte en is het minder hectisch.
De trek naar de stad kan daar echter leiden tot krimp. Rust die nu nog een aantrekkingskracht is op velen, kan
dan omslaan in stilte. Met als gevolg een uitdunnende basis onder het huidige openbaar vervoer. Waar nu voorzien is in regionale trein en bus volgens vaste dienstregeling, is dat in de toekomst wellicht niet meer haalbaar.
Ook voor deze gebieden is een goede invulling van mobiliteit belangrijk: voor de leefbaarheid, de ontwikkelkansen
en de sociale cohesie.
Uiteraard is de impact van ontwikkelingen op stedelijk, regionaal, en landelijk niveau verschillend. Bovenstaande
situatie beschrijft de twee uiterste uitdagingen voor de mobiliteit van de toekomst. Willen we voorkomen dat wat
nu bruist straks barst, dan moeten we stilstaan bij hoe we aan de groeiende vraag naar mobiliteit gaan voldoen.
En willen we voorkomen dat wat nu rustig is op termijn verstomd, zullen we samen moeten zoeken naar flexibelere
oplossingen die dezelfde of nog grotere bereikbaarheid bieden. Bij dit alles moeten we ons afvragen hoe we
gedragsveranderingen van reizigers en nieuwe vormen van mobiliteit naadloos inpassen in onze maatschappij.
Om deze uitdagingen aan te kunnen zijn wij er van overtuigd dat we toe moeten naar een geïntegreerd mobiliteitssysteem met een mix van individueel en collectief vervoer. In een dergelijk systeem moeten alle vormen van
vervoer elkaar zo goed mogelijk aanvullen; lopen, fietsen, bus, tram, metro, lightrail, trein én de auto - ook de zelfsturende.
De reiziger gaat nu nog vaak met de auto die van hem zelf is: ‘Mijn auto staat toch voor de deur’. We zien onder
jongeren dat gedrag echter veranderen. Als ‘bezit’ wegvalt - of anders geprijsd is - dan zal vaker een keuze
gemaakt worden voor de modaliteit die snel, flexibel, comfortabel, goedkoop en betrouwbaar is. Het OV moet
daarbij de meest vanzelfsprekende keuze worden voor reizen naar, tussen en in geconcentreerde gebieden.
Om dit mogelijk te maken, hebben we vernieuwing nodig: zowel nieuwe vormen van vervoer, vernieuwing van
bestaand vervoer én een vernieuwing in samenwerking en denken over mobiliteit. Alleen dan kunnen we vermijden
dat de toegang tot de steden dichtslibt, dat parken moeten plaatsmaken voor parkeerplaatsen, onze gezondheid
wordt geschaad en ons leefklimaat verslechtert. Voor reizen naar minder geconcentreerde gebieden zal sprake
moeten zijn van een flexibele combinatie van verschillende (vraaggestuurde) openbaar vervoerconcepten. En een
goede aansluiting met het individuele vervoer, met misschien wel in de toekomst de zelfsturende, elektrische (deel)
auto. Alleen dan houden we overál de bereikbaarheid op peil.
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Met een geïntegreerd mobiliteitssysteem heeft de reiziger meer keuze om snel van A naar B te komen. De leefbaarheid in de steden blijft gewaarborgd. En de reiziger krijgt meer flexibiliteit om, ook vanuit de rustigere gebieden, te
gaan waar hij wil. Een geïntegreerd mobiliteitssysteem vereist echter ook geïntegreerde verantwoordelijkheid. Daar
hoort ook een nieuwe vorm van kijken naar en samen werken aan mobiliteit bij. De reiziger staat voorop. Voorbij
aan grenzen van techniek, concessie, landsgrens of aansturing wordt er - vanuit het maatschappelijk belang gezocht naar vernieuwende oplossingen voor de reiziger. Alleen de beste inzet van duurzame vormen van verschillende vervoersmiddelen die passen bij de wens van de reiziger is de norm. De reiziger wil kunnen bepalen wanneer,
waar en vooral hoe hij reist. Daarbij kiest hij voor de combinatie die het snelst, gemakkelijkst en meest duurzaam is
en waarbij prijs en kwaliteit goed in verhouding staan. Nieuwe vormen van samenwerking met slimme én gerichte
investeringen in duurzaam openbaar vervoer maakt nieuwe oplossingen mogelijk; oplossingen die beter zijn voor
de reiziger én goedkoper voor de maatschappij.
Wij presenteren onze gezamenlijke visie op de mobiliteit van de toekomst, waarin we onze ambitie beschrijven en
contouren van ons aanbod neerleggen. Het is geen blauwdruk! Wij werken deze visie graag in gezamenlijkheid
verder uit. Wij brengen deze visie ook graag verder samen met alle betrokken partijen, bijvoorbeeld in het
Toekomstbeeld OV, waarin onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu alle OV-partijen (overheden,
vervoerders en infrabeheerder) samenwerken. Immers, om te komen tot een verbetering van de mobiliteit in
Nederland en het ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen van plannen is naast een gelijkluidende visie ook
ieders expertise, hulp en ondersteuning nodig: van de verschillende overheden, opdrachtgevers voor het
openbaar vervoer, mobiliteitspartners, de wetenschap en de politiek. Wij gaan graag intensief het gesprek en
de samenwerking aan met alle andere actoren die het succes van mobiliteit in Nederland bepalen..

BEREIKBAARHEID BLIJVEND VERZORGEN
Groei en krimp: twee bereikbaarheidsopgaven

Het is druk in de Nederlandse steden en in de Randstedelijke steden in het bijzonder. Voor velen behoren files en
vertragingen tot de dagelijkse realiteit.1 De komende decennia wordt het alleen maar drukker, want ook de stedelijke bevolking in Nederland groeit. Het is te verwachten dat de vraag naar mobiliteit navenant meegroeit.2 Het
Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving voorzien zelfs in conservatieve scenario’s tot 2050
een groei van mobiliteit per auto van 23% (voor bestuurders) en mobiliteit per trein van 20%. In de hoge groei
scenario’s stijgen deze percentages zelfs naar respectievelijk 58% en 42%.3 De bureaus tonen daarbij ook aan dat
de groei niet overal gelijk verdeeld is. De kern van de bevolkingsgroei valt zoals te verwachten binnen de Randstad
(Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en in stedelijke regio’s. Voor de rustigere gebieden, zowel ín als
buiten de Randstad, is krimp voorzien.4 Die krimp kan zich op plaatsen zelfs in het hoge scenario voordoen. Voor
de toekomst betekent dat een uitdaging. Waar het druk is, wordt het nog drukker. Waar het rustig is, nog rustiger.
Daardoor ontstaan twee verschillende bereikbaarheidsopgaven.

2

Groeicijfers laten zien dat het openbaar vervoer in populariteit is toegenomen. Dat betekent tegelijkertijd dat het in
de spits vaak dringen is voor een (zit)plaats in de trein, tram, metro of bus. Op belangrijke knelpunten, zoals rond
Schiphol, zijn netwerken en stations zwaar belast. Op de weg zien we een soortgelijk patroon: ondanks recente
uitbreidingen van het wegennet is de filedruk met het herstel van de economie weer fors toegenomen.5 6 De gevolgen
zijn aanzienlijk. Volgens een recente raming van TNO zijn de kosten van files in 2014 voor het bedrijfsleven alleen al
bijna 800 miljoen euro.7 Het risico bestaat dat de groeiende mobiliteitsvraag vooral zal leiden tot een sterke toename
van het verkeer in, van, naar en tussen de Nederlandse steden. Willen we deze uitdaging met elkaar aangaan, dan
móet mobiliteit in Nederland beter, anders krijgen we de groeiende vraag in de toekomst simpelweg niet meer
vervoerd. In de rustigere gebieden zal de uitdaging zijn het voorzieningenniveau op pijl te houden of zelfs te verbeteren, ondanks dat de basis van de mobiliteitsvraag misschien kleiner wordt. Willen we deze uitdaging met elkaar
aangaan, zullen we slim moeten inspelen op deze veranderende vraag.

Gedrags- en technologische veranderingen

Naast groei en krimp, zien we ook technologische en sociale veranderingen in de maatschappij: de opkomst van
nieuwe technieken en sociale ontwikkelingen die meer op ‘delen’ gericht lijkt. Door toegenomen welvaart is autobezit voor meer mensen haalbaar. Daarnaast maakt de - voorlopig bescheiden - opkomst van deelsystemen ook
autogebruik mogelijk voor mensen zonder auto. Dit kan weer leiden tot minder autobezit en minder stilstaande
auto’s, maar het aantal bewegingen stijgt in elk geval. Door technische vooruitgang worden auto’s steeds ‘groener’ en
‘comfortabeler’. De (adoptiegraad van) technologische ontwikkelingen zoals de zelfsturende auto kan grote impact
hebben op mobiliteit. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (‘KIM’) verandert de rol van het openbaar
vervoer potentieel aanzienlijk. Toch blijft er, zelfs in het meest verstrekkende toekomstscenario’s waarin een vergaande mate van automatisering van auto’s optreedt, een significante rol voor het openbaar vervoer weggelegd,
vooral op drukke trajecten in, van en naar geconcentreerde gebieden. Het overige traditionele openbaar vervoer
zal op andere wijzen worden ingevuld, aldus het KIM. In de minder vergaande scenario’s is er, naast de noodzaak
voor rail gebonden OV, een genuanceerder verhaal over de rol van het overige OV. Maar in alle gevallen verandert
het landschap.

AANDACHT VOOR LEEFBAARHEID

Luchtvervuiling, geluidsoverlast en parkeerproblematiek is ‘de normaalste zaak’ van de wereld. Vooral in de
Randstad wordt nog steeds te veel CO2 uitgestoten; Nederland is nu op schema om in 2020 een reductie van
17% ten opzichte van 1990 te realiseren, de nieuwe doelstelling per juni 2015 is echter 25% reductie.8 9 Verspreid
over Nederland liggen de berekende concentraties fijnstof en stikstofdioxide mogelijk onder de Europese normen,
maar in enkele gebieden worden ze overschreden. Stikstofdioxide overschrijdt de norm vooral op een aantal specifieke binnenstedelijke locaties in de Randstad met veel verkeer. Deze overschrijdingen zijn hardnekkig, ze nemen
maar langzaam af.10 Daarnaast zijn er recent in Parijs nieuwe milieudoelstellingen geformuleerd. Dit zal aanleiding
zijn om alle doelstellingen verder aan te scherpen. Naast de druk die het vele verkeer in steden legt op het milieu
en de gezondheid, heeft het ook een enorme impact op de invulling van schaarse ruimte. Files in de straten en
stilstaande auto’s die veelal onbenut langs het trottoir staan, vullen de ruimte van de moderne stad in de huidige
tijden. Buiten de steden in en buiten de Randstad spelen leefbaarheidsproblemen rondom fijnstof, stikstofdioxide
en inefficiënte invulling van schaarse ruimte in (veel) mindere mate. Daar staat mogelijk een andere vorm van leefbaarheid onder druk; de toegang tot de noodzakelijke voorzieningen voor iedereen.

EEN STERKE ROL VOOR HET OV

Wij staan aan de vooravond van verandering in mobiliteit. Als we niets doen, slibben de steden verder dicht. Dan
staan we nog langer in de file, vooral rond de belangrijkste werk- en opleidingslocaties. En stilstaan doen we dan
niet alleen in de Randstad. Als we niet tijdig acteren zullen ook de verbindingen met en tussen andere economische
kernlocaties in Nederland zoals de regio Eindhoven, Arnhem en Nijmegen, Groningen of Maastricht, verder onder
druk komen te staan. Doen we niets dan worden de steden ook niet groener en leefbaarder. Zelfs in het geval van
een brede toestroom van zelfsturende, elektrische voertuigen die we onderling delen, blijft de vraag of daarmee
de groei in mobiliteit volledig gefaciliteerd kan worden. Én of dat überhaupt past binnen en rondom de steden? En
ook als de elektrische auto snel oprukt, boeken we minder vooruitgang op onze klimaatdoelstellingen dan mogelijk
zou zijn met een groter aandeel traditioneel openbaar vervoer. Zo stelt Milieu Centraal11 dat de trein zelfs aanzienlijk
efficiënter is dan een elektrische auto met 4 personen.
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De concurrentiekracht is gebaat bij mobiliteit. Ook naar regio’s buiten de landsgrenzen zoals Brussel, Parijs, Londen
of Frankfurt. Dan zal Nederland als vestigings- en verblijfplaats voor bedrijven en (kennis)werkers in internationale
vergelijking aantrekkelijk blijven. Maar niet alleen economische bedrijvigheid verdient aandacht. Ook voor de leefbaarheid is mobiliteit en doorstroming van groot belang; zeker als verplaatsen op een duurzame en ruimte efficiënte
wijze gebeuren. Daarnaast zal het blikveld zal, ook ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid, gericht moeten
blijven op de delicate balans tussen rust, levendigheid en de sociale cohesie in de minder druk bevolkte gebieden.
Ons inziens blijft er een zeer belangrijke rol voor het openbaar vervoer, met een verandering naar een verdere
intensivering van het openbaar vervoer in, rondom en tussen de stedelijke gebieden waar het al sterk is en een
bredere inzet van mogelijkheden in de landelijke gebieden.

ONZE VISIE

De toekomst van Nederland hoeft er niet zo uit te zien. De grote steden en de Randstad hoeven niet vast te lopen.
De rustigere gebieden hoeven niet te verstillen. Wij zijn optimistisch dat we mobiliteit in beweging kunnen houden,
waarbij we het milieu en de leefbaarheid verder verbeteren en de sociale bereikbaarheid kunnen behouden. Dat
is mogelijk als we de krachten van ons huidige mobiliteitssysteem combineren met de technologische innovaties
en maatschappelijke trends. Een visie om de mobiliteit in de grote steden in en buiten de Randstad te verbeteren.
Het biedt ook verbetering voor verbindingen tussen de landsdelen en de steden buiten de Randstad. Daarnaast
geeft deze visie ook een doorkijk op mobiliteit in meer landelijke gebieden.
We zijn ons bewust van de verschillende toekomstgerichte initiatieven over mobiliteit die al bestaan. Of waar aan
gewerkt wordt. Bijvoorbeeld het programma OV Toekomstbeeld onder regie van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu, de regionale uitwerkingen, plannen uit het Programma Hoogfrequent Spoor, de ‘brandbrief’ van Mobiel
Nederland, et cetera. Deze visies en plannen vullen elkaar sterk aan. Waarin onze zich onderscheidt, is dat hij is
ontstaan uit onze gebundelde expertise, op basis van discussies over beleidsuitgangspunten, trends en onzekerheden die in verschillende nationale en internationale mobiliteitsvisies worden geïdentificeerd. We onderscheiden
ons met deze visie daarnaast, doordat we suggesties doen voor indicatieve maatregelen om hem te verwerkelijken.

Hoe ziet mobiliteit er dan uit?

Reizigers hebben via smartphones nu al ‘de wereld in hun broekzak’. Met behulp van apps kunnen ze straks nog
gemakkelijker en sneller bestaande en nieuwe vervoerwijzen zoeken, vergelijken, combineren, boeken en betalen.
In onze visie kiezen reizigers uit een duurzame mix die vervoersoptie die het beste past bij de aard van de
verplaatsing. Met behulp van nieuwe technologieën ontstaan meer mogelijkheden om een dergelijk mix van
vervoermiddelen goed af te stemmen op individuele voorkeuren.
Stedelijke gebieden hebben behoefte aan een krachtig hoogwaardig OV netwerk als drager voor de bereikbaarheid.
Alleen een krachtig systeem is in staat op een comfortabele manier de grote hoeveelheden mensen te vervoeren
in en tussen de steden. Om nog meer aan te sluiten bij de vervoersvraag van de reizigers, zullen voldoende capaciteit, snelle hart-op-hartverbindingen en de koppeling tussen stad en regio de belangrijkste uitgangspunten zijn.
Geholpen door de maatschappelijke beweging naar een deeleconomie, bestaat dit mobiliteitssysteem, naast lopen
en de eigen fiets, ook uit een breed aanbod van vervoermiddelen die door reizigers gedeeld worden. Naast het
bestaande en sterk verbeterde openbaar vervoer op de zware assen, bestaat dit systeem uit vraaggedreven aanbod van andere (private) partijen, zoals deelfietsen, deelauto’s of deelritten. We zien nu al dat gevestigde partijen
in de automarkt deelvervoer van een ‘eco’-niche naar de grote massa brengen, zoals DriveNow of Car2Go.12 13
Waar de eigen auto nu nog het primaire vervoermiddel is, krijgt de reiziger in de toekomst veel meer keuzemogelijkheden. De eigen auto is dan in mindere mate de standaardoptie, maar is één van de vele opties. Het OV is niet
meer de tweede keuze, maar is zó snel, zó flexibel en zó gemakkelijk dat het de vanzelfsprekende keuze is, vooral
voor reizen van en naar geconcentreerde plekken. Daardoor zijn minder parkeerplekken nodig, is er meer ruimte
voor groen, staan de toegangswegen minder vaak vast en worden binnensteden groener, leefbaarder en autoluw.
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De aantrekkelijkheid van een vervoermiddel wordt in belangrijke mate bepaald door de deur-tot-deur reistijd en
het gemak van reizen. We zijn er van overtuigd dat de reiziger, die nu nog vaak voor de auto kiest, uiteindelijk
de modaliteit kiest die hem of haar snel, flexibel en comfortabel van de herkomst naar de plek van bestemming
brengt. Het vernieuwde en verbeterde vervoer per rail, zal hierbij de krachtige hoofddrager kunnen vormen. Die
overtuiging wordt ingegeven door het feit dat in de Randstad nu gemiddeld niet meer dan 10 procent van de verplaatsingen met het openbaar vervoer gaat, terwijl andere grote steden andere verhoudingen laten zien. Zo gaat
in Kopenhagen 27 procent van de verplaatsingen met het openbaar vervoer, in Hong Kong 55 procent. Het gevolg
is dat Kopenhagen nu al een kwart minder auto’s per inwoner heeft dan Amsterdam. In Hong Kong is dat zelfs 80
procent minder.
De noodzaak tot bereikbaarheid en leefbaarheid is essentieel in de Nederlandse steden als in de meer landelijke
gebieden. Belangrijkste verschillen zitten in de concentratie van het aantal mensen en daarmee mogelijke beperkingen in het ruimtegebruik. Ook buiten de Nederlandse steden hechten reizigers belang aan flexibiliteit en keuze
mogelijkheden. Lagere concentraties van mensen maakt dat vormen van collectieve mobiliteitsvoorzieningen in
landelijke gebieden moeilijk zonder support van de overheid kunnen overleven.
Om de benodigde verandering naar een systeem met veel verschillende mobiliteitsopties te bereiken, hebben we
in de eerste plaats vernieuwing nodig: zowel nieuwe vormen van vervoer, als vernieuwing van bestaand vervoer.
Wil het openbaar vervoer passen in de integrale mix van mobiliteitsvormen, dan vereist dat verbeteringen van
zowel de infrastructuur als de dienstverlening, zodat de deur-tot-deur reistijd korter wordt en reizen gemakkelijker
en intuïtiever. Anderzijds betreft de benodigde vernieuwing het invoeren van nieuwe, op afroep beschikbare
mobiliteitsopties.
In de tweede plaats moeten we toe naar een systeem waarin alle vormen van vervoer, de auto inbegrepen, zo
goed mogelijk op elkaar aansluiten vanuit het perspectief van de reiziger. Het soort integratie wat we voor ogen
hebben, gaat verder dan het afstemmen van dienstregelingen van de verschillende openbaar vervoerbedrijven.
Échte integratie vraagt om een systeemsprong ten opzichte van de huidige situatie: het gaat bijvoorbeeld ook om
het integreren van proposities, reisinformatie en betaling – over alle modaliteiten heen. Deze vergaande integratie
vraagt een sterke regierol, waar het belang van de reiziger, over modaliteiten heen, centraal wordt gesteld.
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Wij onderscheiden op basis van deze visie 4 verschillende werkvelden en doelen:

1. 1.

Het OV: de vanzelfsprekende keuze - verbeter capaciteit en deur-tot-deur reistijd

Op sommige reisrelaties is een reis met het openbaar vervoer nu al concurrerend met de auto, vooral verplaatsingen tussen zeer geconcentreerde gebieden tijdens de spits. Maar dat is niet altijd het geval. Dat verschil in reistijd
zit in allerlei factoren, variërend van de noodzaak tot overstappen, wachten op laagfrequente verbindingen,
verstoringen, zoeken naar een vrije plek in de fietsenstalling of looptijd op stations. Veel tijd en gemak gaat verloren
bij het voor- en natransport, terwijl de reistijd tussen stations of haltes niet kort genoeg is om dat te compenseren.
Het is mogelijk en nodig om de deur-tot-deur reistijd met het openbaar vervoer te verkorten: door snellere en
hoogfrequente verbindingen, zowel met de trein als ook met de metro, tram, bus of lightrail. Verder kan de deurtot-deur reistijd worden verkort door meer rechtstreekse verbindingen te creëren, waarbij verbindingen soms ook
verder de centra van de steden in gaan en op andere plaatsen soms anders georganiseerd moet worden. Ook
ontwikkeling en ruimtelijke ordening rondom stations helpt daarbij. Daarmee kunnen steeds meer mensen snel en
gemakkelijk de belangrijkste concentraties van opleidings- en werkplekken bereiken, zelfs in de spits. Wanneer de
reistijd tussen de grote steden binnen de Randstad tot minder dan 1 uur wordt verlaagd, kan dit gebied als echte
metropolitaanse zone fungeren en zich vergelijken met metropolen als London, Parijs en Berlijn en gebieden zoals
de ‘Vlaamse ruit’ en het RheinRuhr gebied.
Het succesvolle model van de RandstadRail, de ZoRo bus tussen Zoetermeer Centrum-West en Rodenrijs, de
groei tussen Schiphol en Utrecht of tussen Amsterdam en Rotterdam via de HSL en diverse regionale lijnen laten
zien dat een goede verbinding meteen veel reizigers trekt. Dat betekent dat de capaciteit daarop moet worden
aangepast. In de Randstad en in andere delen van Nederland zijn mogelijkheden om het openbaar vervoer per
spoor anders vorm te geven door meer rechtstreekse verbindingen die de deur tot deur reistijd verkorten.

2. Het OV: een echte deur-tot-deur reis - vergroot de flexibiliteit

Nu nog brengt het OV je naar plekken van waaruit je je eigen weg moet vervolgen naar je daadwerkelijke eindbestemming. Daar waar geen trein, metro, tram of bus rijdt, is het enige alternatief de eigen auto. Er is nog een heel
scala aan mogelijke aanvullingen en versterkingen mogelijk door combinaties van het reguliere openbare vervoer
met andere vervoerwijzen. Deelfietsen, zoals de OV-fiets, zijn een groot succes. Ze zijn vooralsnog vooral op stations beschikbaar. Een fijnmazig en op afroep beschikbaar aanbod van gedeelde vervoeropties zorgt dat reizigers
flexibel een mix van vervoermiddelen kunnen kiezen die het beste bij hun verplaatsing, hun voorkeuren en bij het
weer past. Bij mooi weer is een (deel)fiets bijvoorbeeld vaak aantrekkelijk, maar ook bij slecht weer dienen er
opties te zijn. Vraaggedreven deelbusjes, deelauto’s, (deel)taxi’s en deelfietsen komen beschikbaar en vergroten
de bereikbaarheid en het reisgemak. Dan kan de deur tot deur reis echt flexibel met het OV gemaakt kunnen
worden. Deze groeiende behoefte speelt zowel in stedelijke als landelijke gebieden.

3. 3.

Het OV: intuïtief en gemakkelijk

Naadloze integratie van het mobiliteitsaanbod is essentieel, omdat de reiziger dan geen last heeft van het combineren van verschillende vervoermiddelen voor één reis. Die aansluitingen betreffen fysieke aansluitingen op en rond
stations, maar ook de beleving van het vervoersysteem als één geheel – in de informatievoorziening, producten en
betaling. Stations en grote haltes worden méér dan overstappunten: het zijn prettige locaties, die onderdeel uitmaken van de stad er omheen, waar mensen graag verblijven. En vanuit huis of met een smartphone kunnen alle
diensten overzien worden en gekozen. Op die manier kan de reiservaring het gemak van een eigen auto evenaren,
of zelfs overtreffen.

4. Het OV: de meest duurzame vorm van mobiliteit - donker groen en emissie vrij

Natuurlijk is lopen of fietsen nog duurzamer. Maar het openbaar vervoer is daarna de meest duurzame vorm van
verplaatsen. Om het OV echt een voorloper in duurzaamheid te laten zijn én blijven en een bijdrage te leveren aan
lagere uitstoot van CO2, gaan wij zorgdragen dat alle verbruikte elektriciteit ook daadwerkelijk van ‘donkergroene’
bronnen afkomstig is, onze bussen op termijn ‘zero-emissie’ zijn en toekomstige investeringen altijd op duurzaamheid worden geëvalueerd.
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Deur-tot-deur reistijd en capaciteit nader bekeken: contouren voor het OV-netwerk

Nederland is veelzijdig, met 17 miljoen inwoners verspreid over metropolitane steden, grote kernen, dorpen en
buitengebieden. Voor al deze gebieden is er een onderscheidende bereikbaarheidsopgave:
1. De hoog stedelijke gebieden met hoge concentraties
van inwoners en arbeidsplaatsen met als primaire OV
modaliteiten trein, lightrail, metro en trams in combinatie
met bus en taxi. In deze gebieden kan groei op termijn
resulteren in capaciteitsproblemen.
2. De steden en stedelijke gebieden met minder hoge
concentraties inwoners en arbeidsplaatsen met als OV
modaliteiten intercity’s, sprinters en bussen. In deze
gebieden is goede verbinding met de omgeving en een
goede interregionale verbinding met de naast gelegen
grotere steden van groot belang.
3. Dorpen en landelijk gebied, met sprinters, regionale
stoptreinen en bussen. Hier is meer vraagafhankelijk
met maatwerk voor specifieke doelgroepen een goede
invulling van het mobiliteitsaanbod.
Willen we de potentie van het hoogstedelijk gebied ‘de
Randstad’ volledig benutten dan is het wenselijk dat de
individuele grote steden meer kunnen functioneren als
één geheel. Op die manier vergroten we de agglomeratiekracht van de individuele steden en daarmee de concurrentiekracht van de Randstad - en van Nederland - als
geheel. Qua omvang en economische kracht houden
we dan gelijke pas met de ons omringende gebieden als
Dit is geen lijnennet kaartje. Treindienst, stops e.d. worden veel
Londen, Parijs, Brussel en RheinRuhr. Één geheel komt
binnen bereik indien de belangrijkste kernlocaties van de later bepaald. Onder andere op basis van gezamenlijke studie in
het programma toekomstbeeld OV.
vier Randstadsteden binnen een uur deur-tot-deur reistijd
bereikbaar zijn door een goede combinatie van voor-, hoofd- en natransport. Concreet betekent dit: binnen een
half uur van een centraal gelegen station van de ene naar de andere stad en binnen een kwartier vanuit een economische kernlocatie van een stad naar het centraal gelegen station in die zelfde stad. Voor deze gebieden moet
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gekeken worden naar doordachte combinaties van (hoog)frequente intercity voor de onderlinge verbindingen en
voor langere afstand in combinatie met sprinter voor de korte en middellange afstand, lightrail-verbindingen voor
de korte afstand rondom de stad eventueel tot in de centra van steden, naadloze aansluiting op varianten van (gedeelde) vervoersopties voor het voor/natransport, aangevuld met hoogwaardige, geconcentreerde bus- en tramlijnen. (de sectie ‘inzoomend op de Randstad’ geeft een specifieke inkleuring.)
Voor de steden en stedelijke gebieden geldt dat er op dagelijkse basis veel reizen gemaakt worden tussen de steden,
van en naar de landsdelen en ook tussen steden die naast elkaar liggen en nauw met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld Arnhem en Nijmegen; Eindhoven en ‘de Brabantse stedenrij’; Groningen en Leeuwarden; de steden in
Limburg, de omgeving Maastricht en de Euregio; et cetera. In die gebieden in een goede, frequente interregionale
verbinding noodzakelijk, rondom de grotere steden een goed ‘daily urban system’ wenselijk. Denk daarbij onder
andere aan: goed regionaal openbaar vervoer tussen de steden en belangrijkste gebieden rondom Arnhem en
Nijmegen en hun verbinding met Utrecht en Amersfoort; het beter verbinden van de stadskern van Groningen met de
omringende steden zoals Assen als ook met de omliggende regio; het verbinden van het openbaar vervoer binnen
als ook vanuit Zeeland met de Randstad; het goed verbinden van Dordrecht naar Rotterdam, het ontsluiten van de
kop van Noord-Holland en het verbeteren van het openbaar vervoer rondom en richting Zwolle en Enschede. Het
streven moet zijn dat deze stadskernen en de gebieden daaromheen binnen een half uur met elkaar verbonden
zijn. Daarvoor moet op basis van een integrale analyse van goed gekeken worden op welke wijze reizigers het
beste bediend worden; met een gebalanceerde combinatie van intercity en sprinters, in voorkomende gevallen
regionale stoptreinen en met (HOV) bussen. Daarnaast is ook een soepele aansluiting op nieuwe (gedeelde)
vervoersopties nodig.
De rustigere gebieden kennen vaak een sprinter of een regionale trein en de inzet van traditionele 12 meter lange
bus die volgens een dienstregeling rijden. Zowel de mogelijke krimp als technologische ontwikkelingen kan daar
veel effect op hebben. Op veel plekken zal er genoeg behoefte en mobiliteitsvraag zijn voor de huidige vormen van
openbaar vervoer. Op andere plaatsen zullen we nieuwe vormen van vervoer moeten ontwikkelen en stimuleren om
het mobiliteitsaanbod op peil te houden. Inzet van slimme en nieuwe vormen van mobiliteit biedt daar uitkomst.
Hier stellen we inzet op flexibeler, vraag gestuurd vervoer voor. Andere concepten die niet meer op een dienstregeling leeg rond rijden, maar veel meer ‘on demand’, met apps en mogelijk in samen met combinatievervoer.

… en inzoomend op de Randstad

Collectief vervoer tussen geconcentreerde locaties zal blijven fungeren als de ruggengraat van het gehele
mobiliteitssysteem. Hiervoor moeten de verbindingen snel zijn, waarmee ze voor veel reizigers aantrekkelijker zijn.
Vervolgens moet de capaciteit voldoende groot zijn om alle reizigers op een comfortabele manier te vervoeren.
Als basis dienen de WLO scenario’s en zijn de concentraties geïdentificeerd voor 2040 waar de noodzaak van
collectief vervoer het grootst zal zijn.
In onze visie wordt het niveau van geïntegreerde mobiliteit substantieel beter. We stellen de ambitie dat voor
steeds meer reizigers de deur-tot-deur reistijden voor
hun reis tussen steden minder dan een uur is. Binnen
de agglomeratie is de deur tot deur reistijd naar de
belangrijkste bestemmingen dertig minuten. Daarvoor
moet tevens voldoende (infrastructuur) capaciteit
beschikbaar zijn.
Op dit moment is de reistijd tussen stedelijke agglomeraties, bijvoorbeeld de concentraties in de Randstad,
nog langer dan één uur, een reistijd die voor veel mensen
een bovengrens is als woon-werkafstand. Daarnaast
is ook de capaciteit onvoldoende. Zowel op het hoofdrailnet, bijvoorbeeld rondom Amsterdam-Schiphol, als
op het onderliggend net: Samenloop RandstadRail,
tramnetwerk Amsterdam en Utrecht-Uithof. In de
komende periode zullen belangrijke projecten, zoals
de Noord/Zuidlijn, de bereikbaarheid verbeteren. Helaas zal dit onvoldoende zijn om de verwachte groei, die met
name in de steden is geprojecteerd, te faciliteren.
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Om dit te kunnen realiseren is allereerst op het hoofdrailnet
een verhoging van frequentie en snelheid nodig. Naast de
geplande Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de
introductie van ERTMS zullen er additionele, gerichte
wijzigingen in de bestaande infrastructuur nodig zijn; in de
Randstad onder andere rondom Amsterdam, tussen
Rotterdam en Den Haag, vanuit Den Haag / Rotterdam
richting Utrecht. Daarmee wordt meteen de capaciteit op
deze verbindingen substantieel verbeterd. Deze aanpassingen moeten integraal worden bezien samen met regionaal
railvervoer en gekeken worden of railverbindingen kunnen
doorlopen tot in en voorbij centra van de steden.
Als illustratie is gekeken naar het capaciteitsknelpunt dat
aan de zuidzijde van Amsterdam tot Schiphol op termijn
kan ontstaan. Hierbij is het zinvol de interactie tussen
internationale treinen, intercity’s, sprinters, metro’s, trams
en HOV-bussen integraal te beschouwen. Een combinatie
van intercity’s met lightrail concepten biedt ruimte om het aanbod van het nationale en interregionale vervoer, in
capaciteit en snelheid, te vergroten en tevens een flexibeler en sneller product rondom de stad te realiseren. Ook
tussen Den Haag en Rotterdam zijn vergelijkbare verbeteringen mogelijk. RandstadRail is inmiddels al een bekend
succes. Daarnaast zou een lightrailverbinding van Rotterdam (of Dordrecht) via Delft naar Den Haag en mogelijk
Scheveningen onderzocht kunnen worden. Vanuit Leiden blijkt een rechtstreekse lightrail verbinding richting
Den Haag en mogelijk Scheveningen of langs het MCH Westeinde -en eventueel naar Leyenburg- een nader te
onderzoeken denkrichting. Ook binnen de steden zal de trek naar de steden en mede daarmee de groei binnen
de steden capaciteitsknelpunten opleveren: in het Amsterdamse tram- en metronetwerk, maar ook in Den Haag,
Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam zal bezien moeten worden hoe het knelpunten binnen de ring van west naar
oost geadresseerd kan worden; een zeer complexe opgave van exceptionele orde. Ook Rotterdam kent kansen
met vergroting van de metro capaciteit en vernieuwing, bijvoorbeeld in de Maastunnel. Tussen Rotterdam en
Den Haag is er een oplossing voor het capaciteitsknelpunt op (het samenloopdeel van) de Randstadrail nodig.
In Den Haag zijn er mobiliteitskansen richting de Binckhorst en het Norfolk terrein. En Utrecht kent, met de
centrale ligging van haar centrale station en -reeds voor de aanleg- een voorzien capaciteitsknelpunt voor de tram
richting het Utrecht Science Park – De Uithof, een opgave om de vervoerstromen door de stad te verbeteren en
rondom de stad evenrediger te verdelen.
De genoemde voorbeelden dienen ter inspiratie van wat mogelijk is. Op basis van een indicatieve set aan maatregelen is een doorrekening gemaakt wat de effecten kunnen zijn van deze denkrichtingen (‘de baten’), in welke
mate ze bijdraagt aan onze visie en de ‘kosten’. Het aantal arbeidsplaatsen wat voor een gemiddelde inwoner
binnen een uur bereikbaar is, gaat met 40% omhoog (van 900.000 naar 1,3 miljoen). Dat betekent, omgekeerd,
dat voor veel bedrijven een groter arbeidspotentieel binnen bereik komt. Een duidelijke bijdrage aan versterking
van onze economie. Tot slot zijn de belangrijkste capaciteitsproblemen opgelost waardoor mensen op een comfortabele manier tussen leefbare steden kunnen reizen.

VERBETEREN BEREIKBAARHEID HEEFT KOSTEN EN BATEN
Economische waarde van goed OV

De noodzakelijke maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid zullen additionele investeringen vergen
maar zijn nodig voor verbetering van de mobiliteit waarmee Nederland haar rol als sterke economische regio ook
op het internationale toneel kan vasthouden. Er is een indicatieve analyse gedaan naar de maatschappelijke
waarde die het openbaar vervoer toevoegt aan het verkeer- en vervoersysteem in de brede zin van het woord,
op basis van feiten en ervaringen elders in de wereld. Daarbij hebben we in eerste aanzet een analyse gemaakt op
basis van de nadere uitwerking voor de Randstad. Op basis van deze quickscan analyse mag verwacht worden
dat een sterk verbeterd openbaar vervoernetwerk, in lijn met bovenstaande visie, per jaar circa 2 tot 4 miljard euro
aan maatschappelijk baten of verlaagde kosten per jaar zou kunnen genereren ten opzichte van nu. Dit is niet een
bedrag wat vrijvalt of cash beschikbaar komt, maar een bedrag dat ontstaat in de waarde van grond en voorzieningen, in de hoeveelheid kennis- en arbeidsplaatsen. In leef- en woongenot voor inwoners en in de afname van
uitstoot, het verbruik van grondstoffen en verkeersonveiligheid.
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Nieuwe duurzame mobiliteit vereist investeringen

Afgelopen vijftien jaar heeft de overheid jaarlijks ongeveer een miljard euro geïnvesteerd in de uitbreiding en vernieuwing van de spoorweginfrastructuur. In de zelfde periode is tevens zowel in als buiten de steden significant
geïnvesteerd in het verbeteren van het openbaar vervoer. Door de komende decennia, met een integrale blik, slim
en gericht te investeren, verwachten wij een substantiële verbetering aan het openbaar vervoer en daarmee de
mobiliteit van Nederland te kunnen realiseren. Om met gerichte investeringen de beschreven visie te kunnen
realiseren zien wij dat een reservering nodig is van minimaal €1 miljard euro per jaar (2020-2040). De hoogte van
de investering ligt daarmee in lijn met de investeringshoogte uit het verleden en is tevens in verhouding met de
maatschappelijke baten. Uiteraard zullen bij de definitieve uitwerking en beslissingen tot realisatie, per project
de maatschappelijke kosten en baten in kaart worden gebracht en gewogen. Het beschreven integrale mobiliteitssysteem heeft evenwel een positieve maatschappelijke impact en laat de waarde zien van een goede bereikbaarheid, een bloeiende economie en een goede en gezonde woon- en leefomgeving.
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TABEL: KOSTENINDICATIE MOGELIJKE MAATREGELEN
A. Maatregelen voor capaciteit en deurtot-deur reistijd
De volgende projecten leveren een substantiele bijdrage aan het realiseren van een kortere
deur-tot-deur reistijd en het aanbieden van
voldoende capaciteit.

a

Mogelijke lange termijn maatregelen omvatten:
Uitbreiden capaciteit en versnellen hoofdrailnet
spoor, doorkoppeling light rail de steden in,
vergroten capaciteit light rail, aanleg nieuwe HOV
(bus of lightrail) lijnen, capaciteit vergroting
regionaal spoor en verbeteren robuustheid.
Indicatieve investering b
- binnen grootstedelijk gebied ca. € 7,5 mrd,
- in stedelijk en rustigere gebied € 5 mrd

B. Maatregelen om het OV flexibel(er)
te maken

Mogelijke maatregelen omvatten: Verbeteren First
en Last Mile, Integratie ontsluitend
OV netwerk en doelgroepenvervoer
(wat ontschotting van budgetten vereist),
Optimalisatie materieel inzet.

C. Maatregelen om het OV intuïtief en
gemakkelijk te maken

Mogelijke maatregelen omvatten Vergemakkelijken
in- en uitstap, Verbeteren OV-chipkaart, Verbeteren
reisinformatie, Verminderen wachttijd, Ontwikkelen
gezamenlijke proposities, Verbeteren van de
ervaring bij stations/halten.

Hoewel maatregelen voor een fijnmazig en op afroep beschikbaar aanbod van gedeelde vervoeropties in de stedelijke gebieden ook apart in de
verschillende steden opgepakt kunnen worden,
kunnen we beter samen deze vernieuwingsslag
maken. Het op schaal invoeren of uitbreiden
van deelauto-systemen, deelfiets-systemen en
deeltaxi’s of -taxibusjes is goedkoper. En voor
de reizigers is het prettiger als niet elke stad een
ander aanbod heeft.

Om te profiteren van de voordelen van zo’n
divers vervoeraanbod, zullen de verschillende
soorten infrastructuur en vervoermiddelen zo
goed mogelijk met elkaar geïntegreerd moeten
worden. De reiziger heeft geen last van het
combineren van verschillende vervoermiddelen
over de hele reis.

D. Maatregelen voor duurzaamheid en
emissie vrij

Na het klimaatakkoord in Parijs is stilzitten geen
optie meer. Op alle terreinen moeten we verduurzamen, en niet in de laatste plaats op het
gebied van verkeer en vervoer. OV kan hierin
voorop lopen. We werken onder andere toe
naar klimaatneutraal reizen door zero-emissie
bussen en het inkopen van “donkergroene”
stroom.

a.
b:

Indicatieve investering €1 mrd (incl B)

Mogelijke maatregelen omvatten Schone bussen,
Groene stroom, Afvalreductie & recycling op
stations, Zuinig rijden /energiebesparing,
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
Indicatieve investering €1,5 mrd

Tevens ongeveer €5mrd nodig voor het realiseren van bestaande plannen tot 2028 en beheer en onderhoud;
Oplossingen voor capaciteitsknelpunten van exceptionele orde zijn hierin niet meegenomen. De aard van
dergelijke knelpunten zijn dermate ingrijpend en de uiteindelijk te kiezen oplossingsrichting zodanig bepalend
voor de omvang van de benodigde investeringen dat deze niet gekwantiﬁceerd zijn. Het vereist een lokaal en
nationaal maatschappelijk en politiek debat. Het past ons vervoerders niet daarover nu een uitspraak te doen.
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EEN ROL VOOR IEDEREEN

Samen willen wij een significante bijdrage leveren om deze toekomstvisie te realiseren. Wij zien dat als onze publieke
verantwoordelijkheid, die we uiteraard delen met onze opdrachtgevers. Naast bovengenoemde investeringen zien
wij nog twee onderwerpen waar we met onze opdrachtgevers aan moeten werken om tot geïntegreerde mobiliteit
te komen.

Geïntegreerde mobiliteit vereist geïntegreerde verantwoordelijkheid

Als vervoeraanbieders hebben wij, samen met FMN, reeds structurele samenwerking opgezet, zoals branchevereniging
OVNL, de Coöperatie voor vernieuwingen in OV betalen. We onderzoeken hoe we de bestaande samenwerking aan
overkoepelende diensten, zoals informatie- en betaaldiensten (9292ov, de OV-chipkaart) kunnen intensiveren. Immers,
opdat openbaar vervoer een ketendienst is, zorgen we er gezamenlijk voor dat de reiziger met meer gemak van
deur-tot-deur kan reizen.
Om daadwerkelijk maatregelen te implementeren vanuit het perspectief van de reiziger over de grenzen van onze
individuele bedrijven heen, hebben we aan de kant van de overheid ook een evidente gesprekspartner nodig. De
huidige besturing van mobiliteit en openbaar vervoer is bijvoorbeeld versnipperd. De overheid kan ons ondersteunen
bij het realiseren van onze visie, door betere coördinatie van mobiliteit over de weg en in het openbaar vervoer en
een betere coördinatie tussen vervoer en ruimtelijke ordening.

Nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit, ruimte voor innovatie

Vernieuwing van mobiliteit vereist kennis en ervaring van verschillende partijen. De openbare vervoerders willen
daarom veel samenwerken met andere spelers. Voor sommige nieuwe vormen van mobiliteit zal het meer voor de
hand liggen dat de uitvoering aangeboden wordt door andere (private) partijen. Hiervoor is tijdige vaststelling van
wettelijke en ruimtelijke kaders voor nieuwe concepten en zelfrijdende technologieën van belang.
De overheid kan een belangrijke ondersteunende rol spelen voor het ontwikkelen en invoeren van nieuwe vormen
van mobiliteit, door in bestaande OV-concessies meer ruimte te bieden voor innovatie en nieuwe pilots. Dat kan
bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor flexibele inzet van vervoer (los van route of dienstregeling) of voor prijsdifferentiatie. Daarnaast kan klantinzicht bevorderd worden door meer integratie van databronnen, zoals bijvoorbeeld
de OV-chipkaart; hiervoor is meer helderheid nodig wat verantwoord is binnen privacy en kans op marktverstoring.
Ten slotte, is ook een andere manier van denken over geldstromen nodig. We zien dat de scheidingen – en de bijbehorende wetten, beslisorganen en bevoegdheden van gemeenten en provincies – voor WMO, leerlingenvervoer
en openbaar vervoer het moeilijk maken om de best passende optie aan te kunnen bieden. Dat vraagt om een
andere blik en een ‘ontschotting’ van al deze stromen. Concessieverlening zal in optiek van de vervoerders andere
en gedifferentieerde vormen moeten gaan krijgen.

TOT SLOT

Wat is nu concreet nodig om de gehele deur-tot-deurreis te verbeteren? We geloven dat een goed mobiliteitssysteem
alleen kan ontstaan wanneer we de handen ineen slaan: wij, als vervoerders, maar ook met de overheid en met
andere (private) spelers op het gebied van mobiliteit en technologie. In programma ‘Toekomstbeeld OV’ onder regie
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn we hiermee al goed aan het werk.
Wij menen dat maatregelen op een aantal terreinen noodzakelijk zijn voor een robuust, concurrerend en toekomstvast mobiliteitssysteem en met deze visie een eerste stap te zetten in een proces op weg naar verdere verbetering
van het personenvervoer in Nederland. Wij hopen u aan onze zijde te vinden voor de verdere uitwerking van deze
visie in concrete projecten.
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