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Aan:  

− Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat 

− Gedeputeerden Mobiliteit 

− Portefeuillehouders Vervoerregio’s 

− Voorzitter OV-NL 

− Tweede Kamer; Vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat  
 
Betreft: Herstelplan Openbaar Vervoer 
 

 
Amersfoort, 1 december 2020 
 
 
Geachte bestuurders en woordvoerders,  
 
De Coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en daarmee ook op het openbaar vervoer. U 
spreekt momenteel met elkaar over een transitieplan, waarin vraag en aanbod in evenwicht gebracht 
moeten worden door het OV-aanbod te verminderen. Het is begrijpelijk dat in deze tijd kritisch naar de 
kosten moet worden gekeken. Kostenbesparingen op korte termijn mogen echter niet leiden tot verlies 
van reizigers voor de lange termijn. De opbrengsten van het openbaar vervoer zijn voor de samenleving 
groter dan enkel de inkomsten van de vervoerders. Enkel een kostensnijdende operatie doet daar geen 
recht aan. Rover pleit er daarom voor het transitieplan een herstelplan te laten zijn voor het OV. 
 
Groei van het openbaar vervoer is namelijk noodzakelijk voor het behalen van klimaatdoelen, het 
verminderen van de stikstofuitstoot en het leefbaar houden van onze steden en het platteland. Doordat 
we steeds meer woningen bouwen en binnensteden steeds vaker autoluw worden, wordt openbaar 
vervoer van steeds groter belang. Daarnaast blijft het OV van onverminderd belang in het zorgen dat 
iedereen kan meedoen in de samenleving: dankzij het OV kan iedereen reizen naar het werk of naar 
school, kan er worden gesport en kunnen sociale contacten onderhouden worden. 
 

Het is van belang dat er weer reizigers komen in het openbaar vervoer. In de bijlage doet Rover een 
aantal voorstellen die ervoor zorgen dat de vraag naar openbaar vervoer wordt vergroot. Ook op deze 
manier kan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod bereikt worden. Wij vragen u deze voorstellen 
als bouwstenen te zien voor een herstelplan waarmee de reiziger, de OV-sector en de samenleving de 
toekomst positief tegemoet kunnen zien.  
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Freek Bos 

Directeur Rover 

 

 

 

 


