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De afbeelding op de voorpagina is afkomstig uit het sprookje van Grimm
"de Bremerstadtmuzikanten".
Als individu hebben de ezel, de hond, de kat en de haan hun tekortkomingen. Echter door
samen te werken stijgen zij uit tot grote hoogte en komt hun doel binnen bereik.
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1.

Samenvatting.

Het DT van de regionale directie Noord-Brabant heeft op 16 September 1997 ingestemd met
de start van de eerste fase van het projectplan 'Visie op functie en structuur van Collectief
Personenvervoer in Noord-Brabant'.
Deze eerste fase heeft tot doel:
• een beschrijving te geven van de rol en taken van de regionale directie Noord-Brabant
binnen dit beleidsveld;
• zoveel mogelijk samen met provincie het probleemveld in kaart te brengen en actoren te
benoemen;
• de vereiste toegevoegde waarde van R W S Noord-Brabant te benoemen.
N a fase 1 wordt pas een keuze gemaakt uit het ontwikkelen van een eigen visie of zich
beperken tot het leveren van een bijdrage aan de door de provincie te ontwikkelen visie.
Voor de beschrijving van de rol en taken is een structuur gehanteerd volgens de onderstaande
tabel.
Beleidsuitgangspunten

Vervoersaanbod

Wet- en
regelgeving

Infrastructuur
aanleg beheer +
onderhoud

nationaal
regionaal
lokaal

Exploitatie

Veiligheid

benutting

Spoorvervoer
(heavy rail)
Stads- en
streekvervoer
Vraagafhankelij k
vervoer

Uit de beschrijving blijkt dat het openbaar vervoer zich in overgangsfase bevindt. De
komende jaren vindt een grootschalige reorganisatie plaats. De volgende ontwikkelingen
kunnen we hierin onderscheiden:
•

van aansturing door het rijk naar regionale aansturing;
Kaderwetgebieden, provincies en BOV/BOS-gemeenten hebben meer kennis van de
regionale en lokale situatie. Bovendien is het flankerend beleid (parkeerbeleid, ruimtelijke
ordening, locatiebeleid) vooral een provinciale en gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Met de inwerkingtreding van de Planwet heeft deze ontwikkeling een formele status
gekregen.
1

•

van een aanbod naar een vraaggeorienteerd openbaar vervoer;
Door ontvlechting van de relatie tussen overheid en vervoerbedrijf en verzakelijking van
die relatie zullen vervoerbedrijven zich sterker gaan richten op de reiziger. Zowel met
betrekking tot spoor, stads- en streekvervoer en vraagafhankelijk vervoer (taxi) zijn

1

Vanaf mei '98 heten de BOS-steden Vervoersautoriteiten Openbaar Vervoer Centrumsteden. Er blijven dan 13
VOC-gemeenten over die nauw gaan samenwerken met BOV-gemeenten en Kadergebieden (zie bijlage 6).
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initiatieven voor marktwerking genomen. Aanbesteding is het middel om via concurrentie
te komen tot een beter OV-product.
•

van aansturing per modaliteit naar een integraal openbaar vervoer;
Voor de reiziger maakt het niet uit met welk OV-middel hij wordt vervoerd. Hij wil zo
snel, comfortabel en betrouwbaar mogelijk van A naar B . Het onderscheid tussen
modaliteiten komt daarmee te vervallen. De overheid kiest voor ketenmobiliteit. Het gaat
om de sterkte van de keten.

•

van sturing op reizigerskilometers naar reizigersopbrengsten;
De nieuwe bekostigingsystematiek van het stads- en streekvervoer gaat niet meer uit van
subsidiering van O V verbindingen met lage kostendekking, maar stimulering van gebieden
waar het O V werkelijk plaatsvindt.

•

van sturing op exploitatie naar sturing op infrastructuur;
Met de De Boer-regeling is een beleidslijn uitgezet waarbij investeringen nu in (OV)infrastructuur op termijn worden terugverdiend door lagere exploitatiekosten. Het openbaar
vervoer moet de concurrentie met de auto aangaan.

•

van sectorale aansturing naar integraal verkeers- en vervoerbeleid;
Het verkeers- en vervoerbeleid hangt sterk samen met andere beleidsvelden zoals
ruimtelijke ordening. Steeds meer is er de noodzaak om beleidsimtiatieven in de ene sector
mede te beoordelen op hun gevolgen in de andere sector.

Met het V E R D I akkoord en de inwerkingtreding van de Planwet is de samenwerking tussen
de verschillende bestuurslagen als centraal element geformuleerd. Uitgangspunt is dat
bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden op het niveau worden gelegd waar ook de
problemen tot een oplossing gebracht moeten worden. De regionale directie Noord-Brabant
wil hierin een van de partners zijn, waarop door de regionale en lokale partners een beroep
kan worden gedaan. RWS Noord-Brabant wil een regionale riikspartner zijn. Doel is het
proces van beleidsontwikkeling zodanig vorm te geven dat er een zo groot mogelijk draagvlak
ontstaat.
Met de ontwikkeling van de Perspectievennota is een beleidsproces in gang gezet dat moet
leiden tot een nieuw S W (iii) ofwel Nationaal Verkeer en Vervoer Plan ( N W P ) .
Elke overheid is zelf verantwoordelijk voor het uitwerken en doorvertalen van het nationale
beleid voor het eigen niveau. Het rijk en provincies doen dat in de vorm van plannen, de
gemeenten zijn vrij in de keuze van de vorm, maar moeten ook een (integraal) verkeer- en
vervoerbeleid zichtbaar maken.
RWS Noord-Brabant ziet er op toe dat essentiele onderdelen van nationaal beleid zeker in de
plannen terugkomen. V i a toetsing van P V V P , R V V P , Streekplannen en bestemmingsplannen
geeft de directie richting aan het beleid. Ook 'politiek zware' projecten, zoals H S L en
interregiospoor vragen om een standpunt namens de Minister. De rol van de directie is die van
riikspartner in de regio.
De rollen die door de overheden kunnen worden ingevuld zijn gedefinieerd. De volgende
rollen kunnen worden onderscheiden:
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Covemotitie behorende bij "Waarom doen wij dat?; actoren, rol en taken R D N - B bij
collectief personenvervoer".
1.
Inleiding.
Collectief personenvervoer kan een bijdrage leveren aan realisatie van S W doelstellingen
m.b.t. bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.
R D N - B heeft een aantal (wettelijke) taken die van invloed zijn op het functioneren van
collectief personenvervoer in de provincie.
De beleidsmatige en bestuurlijke context van collectief personenvervoer is sterk in beweging.
Het betreft ontwikkelingen in de richting van:
decentralisatie van beleid;
meer marktwerking;
verhoging kostendekking.
Het terrein van collectief personenvervoer is voortdurend in beweging.
Afgelopen periode hebben de media uitgebreid stilgestaan bij de opsplitsing van de V S N en
de rol van de B B A , aanbesteding in het stads- en streekvervoer en marktwerking op en rond
het spoor. Deze thema's zullen tijdens en na de kabinetsformatie aktueel blijven.
Een en ander vraagt om een bezinning t.a.v. functie en struktuur van collectief
personenvervoer in Noord-Brabant en de (toekomstige) rol en taken van de R D
Noord-Brabant in relatie tot de herorientatie (HOP) door de Provincie Noord-Brabant.
In opdracht van hoofd IV en met goedkeuring van DT is gestart met de eerste fase; de
beschrijving van (toekomstige) rollen en taken van de regionale directie op het terrein van
collectief personenvervoer. Het resultaat is verwoord in de bijgevoegde rapport "Waarom
doen wij dat?".
Deze covemotitie doet op basis van dit document voorstellen voor het vervolgtraject.
2.
Beslissing die voor ligt.
De opdracht was:
een beschrijving te geven van de rol en taken van de regionale directie Noord-Brabant binnen
het beleidsveld collectief personenvervoer;
zoveel mogelijk samen met provincie het probleemveld in kaart te brengen en actoren te
benoemen;
de vereiste toegevoegde waarde van RWS Noord-Brabant te benoemen.
Na deze fase moet een keuze gemaakt worden uit het ontwikkelen van een eigen visie of zich
beperken tot het leveren van een bijdrage aan de door de provincie te ontwikkelen visie.
Voor de beschrijving van de rol en taken wordt verwezen naar het hoofdrapport "Waarom
doen wij dat?; actoren, rol en taken RD N-B bij collectief personenvervoer".
Dit rapport is met de provincie op ambtelijk niveau besproken.
3.
Toegevoegde waarde.
Op basis van de bevindingen in het rapport kunnen voor de regionale directie de volgende
twee ambitieniveau's met bijbehorende rollen worden onderscheiden:
Het eerste ambitieniveau betreft het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van OV.

uitvoeren:

- toetsing regionale/lokale plannen (PVVP/Streekplan, R V V P , maar in
beginsel niet een G V V P ) ;
- toepassen spelregelkader MIT bij grote projecten (HOV Eindhoven,
Verkenning Breda - Oosterhout) en hieraan gerelateerd de uitvoering
van Wet en besluit Infrafonds;
- aanleg, beheer en onderhoud Hoofdwegeninfrastructuur (incl.
busbanen);
- (tijdelijke) administratieve afhandeling subsidiering kleine
infraprojecten;

stimuleren/faciliteren:

- marginale toetsing De Boer gelden;

en daarnaast
monitoren maatregelen: - vervaardigen regionale BER.
Een onderdeel van dit ambitieniveau vormt ook het monitoren op planniveau.
De regionale directie ziet er op toe dat in de regionale plannen van derden (PVVP, R V V P )
voldoende aandacht is voor essentiele onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid. Dit is
conform de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Planwet.
Het betreft dan de volgende aktiviteiten:
monitoren processen: - inbreng HID in regionaal vervoerberaad;
- inbreng HID in rijksvertegenwoordigersoverleg;
- inbreng HID in Provinciale Planologische Commissie (PPC);
- inbreng HID in Platform Brabantse Kanalen;
- inbreng HID in Verkeers- en VervoersAangelegenheden-overleg
(KvK, Provincie, RWS);
- oog-, oor- en mondfunctie naar regionale partners.
- schakelfunctie tussen D2 en de regio via D3 (=integrale adviestaak);
Het continueren van deze wettelijke taken en monitoring op procesniveau vormt het laagste
ambitieniveau.
Op het tweede ambitieniveau wil de regionale directie een aan een ander toegeschreven taak
zoveel mogelijk ondersteunen of bevorderen. In toenemende mate van 'beleidslast' (tijd, geld,
middelen) vallen hieronder activiteiten als:
faciliteren:

stimuleren:

- toekenning B & M budget voor innovatieve initiatieven (Vb. V C C Brabant);
- beschikbaar stellen geld en menskracht t.b.v. projecten derden (Vb. HOP);
- data verzameling, kennisontwikkeling en -verspreiding (Vb. aanbesteding O V
Tilburg);
- participate in projectteams van derden, zoals:
Gebiedsgerichte Aanpak;
ontwerp Spoorvisie samen met provincie voor goederen- en personenvervoer;
A W Anticiperend Onderzoek;
data/gegevens verstrekking t.b.v. N V V P / P V V P / R V V P ;
toepassen Regeling stimulering Bedrijfsvervoer.

Over participatie bij derden nog het volgende.
Mede naar aanleiding van verzoeken om betrokkenheid van het rijk bij gemeentelijk verkeersen vervoerbeleid zijn werkafspraken gemaakt over de inbreng van het Ministerie van V & W
c.q. RWS Noord-Brabant "in voorkomende gevallen". Deze werkafspraken zijn in staf IV en
AI/IV overleg geaccordeerd. In het kort komt de gedragslijn er op neer dat een "voorkomend
geval" aan de orde is als:
A.
het (in voorbereiding zijnde) beleid wezenlijke gevolgen heeft voor de functie van
de bestaande of geplande hoofdinfrastructuur op het gebied van bereikbaarheid,
leefbaarheid en verkeersveiligheid.
B.
in het geval dat een boven-regionale infrastructurele voorziening met financiering
uit het InfraFonds op stapel staat.
Deze gedragslijn kan ook voor collectief personenvervoer worden overgenomen.
Verder wordt beleidsdeskundigheid m.b.t. essentiele onderdelen alleen in overleg met de
Provincie Noord-Brabant en op verzoek van de gemeente(n) tijdelijk beschikbaar gesteld.
Uiteraard heeft in dit kader ook het in de Planwet vermelde provinciaal verkeers- en
vervoerberaad een belangrijke functie. Immers, een dergelijk beraad is er ten behoeve van de
onderlinge afstemming van het verkeers- en vervoerbeleid van Rijk, provincies en gemeenten
en de uitvoering daarvan. Een goed functionerend beraad kan vergelijkbare functie krijgen als
een PPC op het gebied van ruimtelijke ordening en dient zorgvuldig afgestemd te worden.
Naast deze rollen neemt de regionale directie ook zelf initiatief voor strategische studies. Het
initieren en rezisseren van strategische studies op het terrein van collectief personenvervoer
moet leiden tot vernieuwde inzichten over te nemen maatregelen. Stimulering van vervoer
over water (Samen Vaart Maken) en inzicht in vorm en functie van het wegennet (Samen over
Wegen) zijn hier voorbeelden van. Basis voor dergelijke projecten is dan de
verantwoordelijk-heid voor de (vaar)weginfrastructuur.
A l hoewel de infrastructuur steeds leidraad is geweest voor samenwerking (met provincie)
kunnen studies ook niet-infragebonden zijn. Zo staan studies gepland voor sociaal-recreatief
vervoer, telematica en reductie automobiliteit.
Samenvattend ontstaat schematisch het volgende beeld:

4.
Hoe nu verder
Geconcludeerd kan worden dat de regionale directie Noord-Brabant aan beide ambitieniveau's
een invulling geeft. Blijkbaar is dat een rol die goed bij ons past en op prijs wordt gesteld.
De inhoud van het eerste ambitieniveau, uitvoeren wettelijk opgedragen taken en monitoren
op planniveau vanuit de Planwet, staan nauwelijks ter discussie.
Voor het tweede ambitieniveau is reeds een beleidslijn uitgezet naar aanleiding van verzoeken
van gemeenten om participatie van het rijk. De keuze om al dan niet te faciliteren/stimuleren
kan eveneens langs deze gedragslijn worden gemaakt.
In de praktijk neemt de provincie in toenemende mate initiatief tot korte en lange termijn
studies naar nut en noodzaak van maatregelen op het terrein van stads- en streekvervoer en
collectief vraagafhankelijk vervoer. Een en ander passende binnen haar nieuwe rol. De
regionale directie wordt hier ook bij betrokken.
De keuze om al dan niet zelf een visie op het Brabantse OV-netwerk te ontwikkelen kan met
de vernieuwde inzichten vooralsnog negatief worden beantwoord.
Op grond van de bevindingen is er voor de regionale directie voor dit moment geen grond om
naast de geschetste initiatieven nog aanvullend een visie op het Brabantse OV-netwerk te
doen. Beter is om de aanwezige kennis en kunde in te brengen bij de initiatieven van de
regionale partners, met name de provincie.
De ontwikkeling van een visie Spoorvervoer, onder regie van de provincie, is hiermee in
overeenstemming. Participatie door de regionale directie is voor 1998 voorzien.

Wel zal de regionale directie haar wettelijke taken met betrekking tot grote infrastructurele
projecten, die uit die initiatieven voort kunnen vloeien (Vb. light rail), moeten kunnen
uitvoeren. Het Spelregelkader MIT en de Wet en Besluit infrastructuurfonds geven hiervoor
het benodigde kader. Deze instrumenten zijn qua gehanteerde terminologie en juridische
implicaties voor verbetering vatbaar. De regionale directie is bij die verbetering betrokken.
Kortom, fase 1 de beschrijving van de actoren, rol en taken met betrekking tot collectief
personenvervoer is hiermee afgerond. Voor het vervolg zal de regionale directie haar
bestaande activiteiten voortkomend uit wettelijke taken (w.o. de Planwet) voortzetten. Voor
wat betreft het aandachtgebied 'spoor' zal worden geparticipeerd in de visieontwikkeling door
de provincie. Zij stelt daartoe Plan van Aanpak op. Besluitvorming over gewenste inbreng van
regionale directie (in tijd en geld) zal na realisatie van Plan van Aanpak plaatsvinden.

Regisseren: is gericht op afstemming tussen de bestuurslagen om de partners op een lijn te
krijgen met behoud van ieders inbreng en verantwoordelijkheid.
Stimuleren: is het bevorderen dat een ander een taak oppakt.
Faciliteren: is het mogelijk maken dat een ander een aan hem toegeschreven taak kan
uitoefenen.
Uitvoering: is het realiseren van beleid. De basis om uit te voeren kan liggen in drie
verschillende rollen. In de eerste plaats vanuit de beheerdersrol van de infrastructuur. Ook het
toetsen van plannen van derden voorzover ze van invloed zijn op het gebruik van de eigen
infrastructuur valt hieronder.
Een tweede rol behelst de regie voor een SVV-werkveld voor zover uitvoering niet
infrastructuur gebonden is, bijvoorbeeld beleid t.a.v. gedragsbei'nvloeding.
Tenslotte kunnen vanuit de facilitatorrol bedragen worden toegekend waarvoor men
budgethouder is.
Monitoren: is het registreren en evalueren van effecten. Dat kan op verschillende niveau's. Op
uitvoerend niveau gaat het om effecten van beleidsmaatregelen. Op planniveau gaat het om
behaalde doelstellingen. Op procesniveau gaat het om inzicht in de wijze van facilitering, de
inzet van middelen en welke actoren zijn betrokken.
Op basis van de beschrijving van ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren van
collectief personenvervoer en de onderscheiden rollen zijn de volgende ambitieniveau's voor
de regionale directie Noord-Brabant geformuleerd.
Om te beginnen is dat het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van O V .
Het betreft:
uitvoeren:
- toetsing regionale/lokale plannen (PVVP/Streekplan, R W P etc.)
- toepassen spelregelkader MIT bij grote projecten (HOV Eindhoven,
Verkenning Breda - Oosterhout, HSL-zuid) en hieraan gekoppeld
uitvoeren Wet en Besluit Infrastructuurfonds;
- aanleg, beheer en onderhoud Hoofdwegeninfrastructuur;
- (tijdelijke) administratieve afhandeling subsidiering kleine
infraprojecten;
stimuleren/faciliteren:
- marginale toetsing De Boer gelden;
en daarnaast
monitoren maatregelen: - vervaardigen regionale B E R
Een onderdeel van dit ambitieniveau vormt ook het monitoren op planniveau.
De regionale directie ziet er op toe dat in de regionale en lokale plannen van derden voldoende
aandacht is voor essentiele onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid.
Het betreft dan de volgende aktiviteiten:
monitoren processen: - inbreng HID in regionaal vervoerberaad;
- inbreng HID in rijksvertegenwoordigersoverleg;
- inbreng HID in PPC;
- inbreng HID in Platform Brabantse Kanalen;
- inbreng HID in VVA-overleg (KvK, Provincie, RWS);
- oog-, oor- en mondfunctie naar regionale partners.
- schakelmnctie tussen D2 en de regio via D3 (=integrale adviestaak);
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Het continueren van deze lopende aktiviteiten vormt in zekere zin het laagste ambitieniveau.
Op een volgend ambitieniveau wil de regionale directie een aan een ander toegeschreven taak
zoveel mogelijk ondersteunen of bevorderen. Hieronder vallen activiteiten als:
faciliteren:

- toekenning B & M budget voor innovatieve initiatieven (Vb. V C C Brabant);
- beschikbaar stellen geld en menskracht tbv projecten derden (Vb. HOP);
- data verzameling, kennisontwikkeling en -verspreiding (Vb. aanbesteding O V
Tilburg);

stimuleren: - participatie in projectteams van derden, zoals:
• Gebiedsgerichte Aanpak;
• ontwerp Spoorvisie samen met provincie voor goederen- en personenvervoer,
• A W (Anticiperend) Onderzoek;
- data/gegevens verstrekking t.b.v. N W P / P W P / R V V P
- toepassen Regeling stimulering Bedrijfsvervoer;
Naast deze rollen neemt de regionale directie ook zelf initiatief voor strategische studies. Het
initieren en resisseren van strategische studies op het terrein van collectief personenvervoer
moet leiden tot vernieuwde inzichten over te nemen maatregelen. Stimulering van vervoer
over water (Samen Vaart Maken) en inzicht in vorm en functie van het wegennet (Samen over
Wegen) zijn hier voorbeelden van. Basis voor dergelijke projecten is dan de verantwoordelijkheid voor de weginfrastructuur.
A l hoewel de infrastructuur steeds leidraad is geweest voor samenwerking (met provincie)
kunnen studies ook niet-infragebonden zijn. Zo staan studies gepland voor sociaal-recreatief
vervoer, telematica en reductie automobiliteit.
Het voeren van de regie voor dergelijke studies door het rijk (RD) wordt verantwoord door het
bovenregionale karakter ervan.
Onderstaande figuur geeft de verschillende ambitieniveau's nog eens schematisch weer.
Uitvoeren wettelijke
taken
e

l - niveau

!

2 - niveau

Lopende aktiviteiten obv
Haagse richtlijnen

Monitoren op
Planniveau

Data, kennis, overleg

e

Faciliteren

Stimuleren

]

Regisseren
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2.

Inleiding.

Op het gebied van collectief personenvervoer zijn vele ontwikkelingen gaande. Daarbij gaat
het om decentralisatie van verkeer- en vervoerbeleid naar de provincie, kaderwetgebieden en
gemeenten, stimuleren van marktwerking en verhoging van de kostendekkingsgraad.
Decentralisatie en marktwerking ontslaan de R D N - B niet van haar taak om na te denken over
de functie en structuur van een collectief personenvervoerketen in de provincie. Daarbij past
een bezinning op rol en taken.
De regionale directie Noord-Brabant heeft een aantal taken die van invloed (kunnen) zijn op
het functioneren van het collectief personenvervoer in de provincie. Deze taken hebben
betrekking op:
• beheer hoofdwegennet (incl. busbanen);
• toetsing infra projecten (van > 25 min.) met rijksbijdrage;
• toetsing van projecten in kader van stimuleringsregelingen;
• beleidsmatige toetsing PVVP/RVVP/bestemmingsplannen;
• adviestaken railinfra, spoorwegstations;
• adviestaken contractsector railvervoer;
• doorvertalen nationaal beleid en inbrengen regionaal beleid in N V V P .
Het rijtje overziend kan gesteld worden dat R W S N - B invloed uitoefent op schakels binnen de
totale vervoersketen.
Het D T van de regionale directie Noord-Brabant heeft op 16 September 1997 ingestemd met
de start van de eerste fase van het projectplan 'Visie op functie en structuur van Collectief
Personenvervoer in Noord-Brabant'.
Deze eerste fase heeft tot doel:
• een beschrijving te geven van de rol en taken van de regionale directie Noord-Brabant
binnen dit beleidsveld;
• zoveel mogelijk samen met provincie het beleidsveld in kaart te brengen en actoren te
benoemen;
• de vereiste toegevoegde waarde van R W S Noord-Brabant te benoemen.
N a fase 1 wordt pas een keuze gemaakt uit het ontwikkelen van een eigen visie of zich
beperken tot het leveren van een bijdrage aan de door de provincie te ontwikkelen visie.
l

e

fase: rol en taken RD per vervoer segment.

Tijdens deze inventariserende fase worden per vervoersmodaliteit rail, stads- en streekvervoer
en vraagafhankelijk vervoer de 'spelers en spelregels' in kaart gebracht. Voor zover andere
regionale directies al afspraken met partners/actoren hebben gemaakt kan van die ervaringen
worden geleerd.
De rollen en taken waaronder die van de R D , nu en in de toekomst, worden vervolgens
beschreven.
Onderzoeksvragen zijn:
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1. Welke uitgangspunten ("speelveld") kunnen bij een sturend OV-beleid in NoordBrabant gehanteerd worden:
vanuit (inter-)nationaal beleid?
vanuit provinciaal beleid?
vanuit (inter-)regionaal beleid?
vanuit stedelijk beleid?
2. Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de RD Noord-Brabant per
vervoersmodaliteit, nu en in de toekomst, om collectief personenvervoer in gunstige
richting te beinvloeden?
3. Welke sturingsmogelijkheden en bestuurlijke oplossingsrichtingen zijn denkbaar in
geval het OV-netwerk niet conform de door ons gewenste functie(s) kan worden
gebruikt?
Om enige structuur aan te brengen in de verscheidenheid aan rollen en taken is een
onderverdeling gemaakt naar spoorvervoer, stads- en streekvervoer en vraagafhankelijk
vervoer. Dit is een indeling die ook wordt gehanteerd bij de beleidsontwikkeling binnen het
DG Personenvervoer. Voorts wordt onderscheid gemaakt naar wet- en regelgeving, aanleg,
beheer & onderhoud, exploitatie en bekostiging en tenslotte veiligheid.
In matrixvorm ontstaat het volgende beeld.
Beleidsuitgangspunten

Vervoersaanbod

Wet- en
regelgeving

Infrastructuur
aanleg beheer +
onderhoud

nationaal
regionaal
lokaal

Exploitatie Veilighe:

benutting

Spoorvervoer
(heavy rail)
Stads- en
streekvervoer
Vraagafhankelijk
vervoer

Wet- en regelgeving is generiek van aard en als zodanig niet naar vervoerssector
onderscheiden. Indien specifieke wet- en regelgeving geldt is dat in de tekst vermeld.
3.

Uitgangspunten

3.1

Uitgangspunten: Kabinetsstandpunt Brokx

Het kabinetsstandpunt over de adviezen van de commissie-Brokx stelt dat marktwerking
impulsen moet geven aan de vervoerbedrijven om te komen tot een meer op reiziger
afgestemd vervoersaanbod. Marktwerking moet tot stand komen door aanbesteding. Brokx
maakt in dit verband onderscheid tussen de functies beleidsvoering, ontwikkeling en
uitvoering. De beleidsvoering ligt bij de overheid en de uitvoering bij de bedrijven. De
ontwikkelfunctie (lijnennet, innovatieve diensten) zal via financiele prikkels gefaseerd naar de
bedrijven overgaan.
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Het kabinet wil de bevoegdheden ten aanzien van de tarieven bij de decentrale overheid
leggen. De directe verantwoordelijkheid van het rijk houdt dan op. Wel zijn er twee
randvoorwaarden: nationale kaartintegratie (chipcard) en betrouwbare meting van
vervoerprestaties en opbrengsten.
3.2

Uitgangspunten: Kabinetsstandpunt De Boer

Het kabinetsbeleid gaat er van uit dat de kostendekkingsgraad van het stads- en streekvervoer
in 2004 tot gemiddeld 50% is verhoogd. In het kabinetsstandpunt bij het advies van de
commissie De Boer komt vooral de haalbaarheid van de kostendekkingsgraad aan bod. Er is
besloten tot een investeringsimpuls van 900 miljoen gulden, vooral gericht op vergroting van
de snelheid en doorstroming. Dit moet de concurrentiepositie van het O V versterken. Ook
verbetering van de efficiency alsmede flankerend beleid en tariefdifferentiatie moet tot groei
van het OV-gebruik leiden.
3.3

Uitgangspunten: Rol collectief personenvervoer 2010/2015.

Naar aanleiding van de adviezen van de commissies Wijffels, Brokx en de Boer is een
discussiestuk opgesteld om te komen tot een perspectief op het collectief personenvervoer op
middellange termijn. Het document "De rol van het collectief personenvervoer op
middellange termijn (2010/2015)" dat in mei '97 is uitgekomen, is bedoeld als bouwsteen in
de beleidsontwikkeling en besluitvorming omtrent Samen Werken Aan Bereikbaarheid.
Het w i l een heldere visie geven op de toekomst van het collectief personenvervoer.
Belangrijke elementen in lijn met S W II zijn bei'nvloeding van de vraag, selectieve
uitbreiding van het aanbod, kwaliteitsverbetering van alternatieven voor de auto, beheersing
van uiteindelijk resterende schaarste van wegcapaciteit en samenhang in de uitvoering.
Dit nadrukkelijk vanuit de notie dat OV en auto naast elkaar zullen moeten functioneren.
In het discussiestuk wordt voortgebouwd op de ingeslagen weg van marktwerking,
verzelfstandiging, decentralisatie, vermindering van subsidie-intensiteit en verhoging van
investeringen in OV-infrastructuur.
Ter ondersteuning van dit beleid worden nog de volgende wijzigingen c.q. aanvullingen
voorgesteld:
• regierol voor V & W om samen met partners (inter)regionale O V netwerken tot stand te
brengen;
• koppeling van investeringsbeslissingen aan ruimtelijke ordening en inrichting;
• bezinning op financieringsregime;
• goede afbakening van rollen en bevoegdheden bestuurlijke partijen nu decentralisatie nog
niet is uitgekristalliseerd.
Beleidsaccenten zijn:
1.
Versterking van de bereikbaarheidsfunctie van het OV in sterk verstedelijkte gebieden;
Grootste groei van de mobiliteit doet zich voor in de stadsgewesten. Centraal staan daarom
hoogwaardige, (hoog)frequente, regionale OV-stelsels die passen bij het overige, aanvullende
en interregionale stelsel van collectief vervoer. Doel is kortere en voorspelbare reistijden en
meer overstapmogelijkheden.
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2.
Versterking van de mogelijkheden en kansen door aanleg H S L Zuid/Oost;
Centraal staat de benutting van een hoogwaardig (inter)nationaal vervoerstelsel voor
versterking van de ruimtelijke-economische structuur en potenties van mainports.
3.
Behoud van de sociale functie, waar de rol van het O V wijzigt danwel vermindert, door
bevordering van vraagafhankelijk, kleinschaliger, collectief vervoer.
Schrappen of wijzigen van OV voorzieningen is acceptabel, mits een aanvaardbaar en passend
niveau van voorzieningen wordt geboden door de inzet van vraagafhankelijk vervoer. De
decentrale overheden krijgen daarvoor een aansluitend instrumentarium van exploitatie en
aanbesteding.
Kortom, naar de mening van V & W moeten we voor een gezonde mobiliteit en een groter
aandeel O V daarin, het beleid richten op een selectiever gebruik van O V tegen een
verantwoorde exploitatie.
Nu de Planwet per 1-1-'98 in werking is getreden is wat betreft rollen en bevoegdheden meer
duidelijk geworden. De provincie heeft haar Provinciale Verkeer en Vervoer Plan ( P W P )
uitgebracht. Vastgesteld kan worden dat de provincie de geformuleerde beleidsaccenten heeft
overgenomen (zie ook § 3.5) en samen met regionale partners een optimaal OV-net tot stand
probeert te brengen. De regierol heeft de provincie op zich genomen.
3.4

Uitgangspunten: VERDI-convenant en Planwet

Verdi
In het hoofdlijnenakkoord VERDI is de samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen
als centraal element geformuleerd. Uitgangspunt is dat bevoegdheden, taken en
verantwoordelijkheden op het niveau worden gelegd waar ook de problemen tot een oplossing
gebracht moeten worden. Doel is het proces van beleidsontwikkeling zodanig vorm te geven
dat er een zo groot mogelijk draagvlak ontstaat.
Elke overheid is zelf verantwoordelijk voor het uitwerken en doorvertalen van het nationale
beleid voor het eigen niveau. Het rijk en provincies doen dat in de vorm van plannen, de
gemeenten zijn vrij in de keuze van de vorm, maar moeten ook een (integraal) verkeer- en
vervoerbeleid zichtbaar maken. Essentiele onderdelen van nationaal beleid moeten zeker in de
plannen terugkomen.
Waarom doen wij dat?: Gebiedsgerichte aanpak
Reden: Het besef dat door integraal naar de problematiek in een gebied te kijken meer te
bereiken is dan ieder probleem afzonderlijk aan te pakken. Het is in het belang van het
ministerie van V & W de voor verkeer en vervoer beschikbare middelen zo efficient en
effectief mogelijk in te zetten. Sluit goed aan bij de oorspronkelijk door R D geplande
stadsgewestelijke bereikbaarheidsplannen (zie SWAB).
Waarom RD: Vanuit een belang bij een goed en duurzaam regionaal mobiliteitssysteem,
ook als hoofdinfrabeheerder.
Dat: Ondersteunen bij het opzetten van het proces, kennisoverdracht en als
wegbeheerder.
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Het ge'fntegreerde verkeers- en vervoerbeleid en de uitvoering hiervan op ieder van de drie
bestuursniveaus is het resultaat van overleg en onderhandeling. Het is aan de overheden zelf
om te bepalen op welke wijze aan dat overleg vorm en inhoud wordt gegeven. In de Planwet
Verkeer en Vervoer is wel afgesproken dat een 'verkeers- en vervoerberaad' zowel op
landelijk ( L O W ) als provinciaal niveau wordt gevormd.
A l met al ontstaat een 'lichte' planstructuur, maar wel met waarborgen tegen vrijblijvendheid.
Dat gebeurt via aanwijzingsbevoegdheden (voor essentiele onderdelen) en bestuurscontracten.
De gelden gemoeid met de gebundelde doeluitkering ten behoeve van kleine infrastructutrr (<
25 min.) zouden moeten worden overgeheveld naar het provincie- en gemeentefonds.
Inmiddels is de motie Remkes aangenomen. Om versnippering van gelden te voorkomen en
zekerheid te bieden dat de gelden ook voor infrastructurele doeleinden worden aangewend
worden de middelen voor kleine infrastructuur vooralsnog via een gebundelde doeluitkering
(GDU) aan de provincies en kaderwetgebieden uitgekeerd. Doordecentraliseren naar
inliggende grote gemeenten is mogelijk, maar gebeurd in Noord-Brabant niet.

Waarom doen wij dat?: subsidieren van kleine infrastructuur.
- Integraal Vervoersknooppunt Den Bosch
- BBA, Uden-Den Bosch (doorstroming)
- BBA vetag Breda-Oosterhout (doorstroming)
- Provincie vecom prov.weg 314 (doorstroming)
- busstation Grave (verbetering kwaliteit van de in-, over- en uitstappunt)
- stationsomgeving Boxtel (idem)
- Den Bosch transferium Willemspoort (intermodaal vervoer reizigers)
Reden: De ombouw van het station heeft tot doel een verbetering van de kwaliteit van
het in- over- en uitstappunt. Doorstromingsmaatregelen moeten leiden tot betere
concurrentiepositie van O V ten opzichte van auto.
Waarom RD: Op grond van artikel 30 lid 1 van het Besluit mfrastracmurfonds worden
subsidieprojecten van derden onder de 25 miljoen waarop voor l - l - ' 9 6 is beschikt, door
R W S afgewerkt. Door uitstel van de overdracht van de middelen naar de provincie- en
gemeentefondsen zullen naar alle waarschijnlijkheid deze projecten ook in 1998 en
1999 door RWS administratief worden afgewikkeld. De provincie ontvangt voor kleine
infrastructuur een Gebundelde Doeluitkering (GDU).
Dat: RWS subsidieert/faciliteert deze projecten en behandelt de declaraties.

Voor investeringen in infrastructuurprojecten groter dan fl. 25 min. blijft de bestaande
regeling conform de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds van kracht. Toekenning van
gelden vindt plaats op basis van toetsing aan provinciale- en lokale plannen.
Planwet.
In de Planwet krijgt de planstructuur van het Verdi-convenant een wettelijke basis. Om een
planverplichting op te kunnen leggen, schrijven de Provinciewet en Gemeentewet voor dat dat
bij wet moet worden geregeld. Een derde argument voor de Planwet is van inhoudelijke aard.
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Omdat alle overheden met verkeers- en vervoerproblemen worden geconfronteerd is
afstemming in beleidsontwikkeling en -uitvoering tussen de bestuurslagen onontbeerlijk. De
Planwet regelt die omgangsvormen.
De Kaderwetgebieden, i.e. SRE, heeft voor wat betreft de voorbereiding van en de binding
aan het nationale verkeers- en vervoerplan dezelfde positie als de provincie.
De inhoud van de Planwet komt in de paragraaf 4 'Wet- en regelgeving' nader aan de orde.
3.5

Uitgangspunten: P W P , R W P en G W P ' s

PVVP.
De provincie heeft per 1-1-98 de bevoegdheden over het interlokaal openbaar vervoer
gekregen. Zij is verantwoordelijk voor de subsidiering van het (inter)lokaal collectief vervoer,
de financiering van infrastructurele voorzieningen, de afstemming tussen lokaal en interlokaal
collectief vervoer en de afstemming met de aangrenzende provincies en BON-gebieden. De
bevoegdheden voor het lokale O V blijven bij de BOS-gemeenten Breda, Tilburg en Den
Bosch. De SRE is verantwoordelijk voor (inter)lokaal vervoer in het gebied rond Eindhoven.
Vooruitlopend op de feitelijke inwerkingtreding van de decentralisatie werden al collectief
vervoer taken samen met Rijkswaterstaat Noord-Brabant uitgevoerd. Het betreft de De Boerregeling, goedkeuring van de dienstregeling voor interlokaal openbaar vervoer, verdeling van
bevoegdheden en middelen over interlokale openbaar vervoer lijnen, die de provinciegrens
overschrijden, het Basisnet Collectief Vervoer en de voorbereiding van de decentralisatie.
Waarom doen wij dat?: Bijdrage Provinciaal Planologische Commissie
Reden: Toetsen of gemeenten zich bij bestemmingsplannen houden aan rijksregels en
criteria.
Waarom RD: R D is in de provincie de aangewezen partij die de rijksregels voor verkeer
en vervoer toetst.
Dat: Omdat we volgens de wet de aangewezen partij zijn. We proberen wel door
overdracht van inzicht en kennis te bevorderen dat gemeenten rijksregels en criteria
vanzelfsprekend meenemen in bestemmingsplannen. Maar toetsen blijft nodig.

Met inachtneming van de Wet en het besluit Personenvervoer en de Algemene Wet
Bestuursrecht heeft de provincie de "Regeling Voorzieningenniveau interlokaal openbaar
vervoer 1998" opgesteld. Hierin zijn bepalingen opgenomen over minimumvoorzieningen,
opheffen van verbindingen, ongewenste parallelliteit, interlinerverbindingen, experimenten,
aansluitingen, buurtbussen, bezuinigingstaakstelling, vaststelling/goedkeuring van de
dienstregeling, informatievoorziening, coordinate en afstemming.
De provincie heeft de decentralisatie verder vorm gegeven door regelingen te treffen voor
reizigersbescherming en werkt zij aan het opzetten van een raam- en exploitatieovereenkomst
voor het vastleggen van zakelijke verhouding tussen opdrachtgever-vervoerder bij
concessieverlening.
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De provincie hanteert in het P V V P voor het interlokaal collectief vervoer de volgende
doelstellingen:
• vergroten van aandeel collectief vervoer in totale mobiliteit (modal-shift);
• waarborgen minimaal niveau van vervoervoorzieningen naar tijd en plaats;
• bouwen aan duurzaam en samenhangend stelsel van interlokale collectiefvervoervoorzieningen.
Binnen de geformuleerde beleidsaccenten staat alleen bij het project Herorientatie Openbaar
Personenvervoer (HOP) het rijk als betrokkene bij de uitvoering.
De provincie heeft verder onderzoek laten doen naar de inrichting van een 'Basisnet Collectief
Vervoer' wat aan deze doelstellingen zou moeten bij dragen. Het Basisnet bestaat uit een
(inter)nationaal verbindend, een (inter)regionaal verbindend net en een ontsluitend net.
Een 'beleidsvisie spoorwegen' moet voornoemde knelpunten in samenhang gaan bezien en de
behoefte peilen naar noodzakelijke railinfrastructuur voor personen en goederen. Trekker is de
provincie, het rijk is partner. Overleg is gaande over inzet en betrokkenheid bij het opstellen
van een plan van aanpak.
Het overige verbindend en ontsluitend net voor regionaal vervoer per trein en bus is een
verantwoordelijkheid voor de provincie.
De provincie onderzoekt de mogelijkheden van een light-railsysteem tussen de Brabantse
steden (Interregiospoor Brabant).
Na modelberekeningen is geconcludeerd dat het collectief vervoer 'op eigen kracht' (dus
binnen de bestaande financiele kaders) kan bij dragen aan reizigersgroei en verhoging van de
kostendekkingsgraad. De gemiddelde kostendekkingsgraad ligt nu op 43% interlokaal en op
34% lokaal. De S R E haalt een kostendekkingsgraad van 31% over-all.
HOP.
In verband met decentralisatie van taken, invoering van marktwerking en efficiencyverbetering besloot het bestuur van de provincie Noord-Brabant tot een herorientatie op het
OV. Het project H O P (Herorientatie Openbaar Personenvervoer) moet resulteren in een
gedegen en gedragen visie op het OV in Noord-Brabant op lange termijn.
Het project kent een uitvoerige analysefase via consultatie van de relevante omgeving, een
fase van verificatie en dialoog, een fase van uitwerking en tenslotte uitvoering. De analysefase
is afgerond. Dit heeft een totaalbeeld gegeven van de problemen en oorzaken binnen het O V .
De uitkomsten laten zien dat het OV een buitengewoon complex systeem is van
samenhangende factoren en actoren.
Inmiddels is een concept Visienota met de probleem- en oorzakenanalyse, ambitieniveau en
oplossingsrichtingen geconcipieerd. De functie van dit stuk is een basis te hebben voor
wederom uitgebreide consultatie van relevante partijen. Hieruit moet een gedeelde visie
komen op collectief vervoer die tot de verbeelding spreekt en elementen bevat voor een
onomkeerbaar veranderingsproces. Het Uitvoeringsplan zal tenslotte een concreet pakket van
acties, projecten en maatregelen bevatten. Op 1 augustus 1998 moet er een compleet,
consistent en vernieuwend actieprogramma liggen dat gereed is voor besluitvorming.
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RVVP.
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) dient als Kaderwetgebied een eigen
Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP) op te stellen. Dit R W P is in juni 1996
bestuurlijk vastgesteld.
In het R V V P wordt het voorzieningenniveau van het O V als een van de drie kernproblemen
genoemd (naast verkeersveiligheid en groei autogebruik).
De regio streeft, binnen de gegeven (financiele) beperkingen naar een optimaal product voor
de klant dat tegelijkertijd een bijdrage levert aan het na te streven ruimtelijk, economisch en
mobilteitsbeleid. Dit betekent volgens het SRE dat de regio dient te beschikken over een
integraal OV-net, dat enerzijds snelle verbindingen biedt op drukke lijnen met eigen
infrastructuur (HOV), doorstroming op kansrijke O V lijnen (VOV), een goede ontsluiting in
woon-werkgebieden aangevuld met collectief vraagafhankelijk vervoer ( C W ) .
Project InterRegiospoor Brabant.
De portefeuillehouders Verkeer van de provincie en de vijf Brabantse steden (B5/verkeer)
hebben in juni 1996 in het kader van P V V P gesproken over verbetering van het C P V .
Afgesproken is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het bestaande railnet om de
groei van het aantal autokilometers substantieel te beperken. Het light-railsysteem heeft meer
haltes en een hogere frequentie dan nu het geval is.
Het studievoorstel bestaat uit drie onderdelen:
1. ontwikkelen van beleidsvisie;
2. ontwikkelen van een (inter)regionaal OV-netwerk;
3. opstellen van een uitvoeringsprogramma.
Een van de onderdelen van de beleidsvisie bestaat uit de afbakening van de rollen en
verantwoordelijkheden van de actoren, die betrokken zijn bij het openbaar vervoer in het B 5 gebied. Bij de vormgeving van de organisatie rond light-railvervoer gaat het dan om
rolverdeling tussen overheid, vervoerbedrijf en reiziger, afstemming met overig openbaar
vervoer, bekostiging, concurrentie en eigendom, beheer en onderhoud van de infrastructuur.
Daarnaast maakt een globaal ontwerp van een wensassenstelsel onderdeel van de visie uit.
Dit project loopt nog en is uitbesteed aan adviesbureau A G V .
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Waarom doen wij dat?: HOV-Eindhoven
Reden: Verkeer en Waterstaat neemt naast E Z , V R O M en het regionale bedrijfsleven
deel aan dit experiment om inzicht te krijgen in de aard en mate waarin een dergelijk
openbaar vervoersysteem de modal-split in een middelgrote stad kan beinvloeden.
Waarom RD: Wij participeren in dit project omdat het project wordt gefinancierd uit het
Infrafonds (project kosten hoger dan 25 miljoen). Dit houdt in dat wij bij alle MIT-fasen
(intake, verkenning, planstudie en realisatiefase) betrokken zijn teneinde de beschikking
te kunnen afgeven.
Dat: De rol en taken die de R D hierin heeft is sturend, adviserend en controlerend.
Sturend en adviserend met name als het gaat over de inhoudelijke kant controlerend als
het gaat om de financiele kant van het project. De R D is namelijk verantwoordelijk voor
de financiele afwikkeling van het project in de vorm van het afhandelen van de
declaraties.

GVVP's.
Breda, Eindhoven/Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg hebben een verkeer- en vervoer
plan. Ofwel vanuit een vervoerregionaal verleden ofwel als grote gemeente met een
centrummnctie. Het voert hier te ver om de inhoud van die plannen te beschrijven. De
contacten lopen via de provincie, bijvoorbeeld in het kader van de herziening van het
Streekplan.
4.

Wet- en regelgeving.

De relevante wetgeving op gebied van collectief vervoer is deels van toepassing op het gehele
terrein van het personenvervoer, dan wel tevens op het goederenvervoer. Het is derhalve niet
zinvol om deze wetgeving onder te verdelen naar beleidscategorieen. Indien specifieke
wetgeving van toepassing is wordt er in de tekst expliciet melding van gemaakt.
I. De Planwet Verkeer en Vervoer heeft betrekking op personen en goederenvervoer en kent
aan de rijksoverheid met name de volgende taken toe:
• het rijk (dwz de minister van V & W) draagt zorg voor de vorming van een Nationaal
Verkeers- en Vervoersplan ( N V V P , ofwel S W III);
• het N V V P wordt 'bottom up' tot stand gebracht, d.w.z.:
- het rijk dient het overleg met de andere overheden te organiseren teneinde dit N V V P
tot stand te brengen;
- bij de opstelling van het N V V P wordt gebruik gemaakt van de bestaande plannen van
provincies en regio's, dan wel gemeenten.
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• het rijk formuleert, ten behoeve van de uitwerking van de doelstellingen en andere
essentiele onderdelen van het N V V P , het eigen rijksbeleid betreffende verkeer en vervoer,
alsmede de uitwerking daarvan (overigens is ook het MIT een uitvoeringsprogramma van
het N V V P ) .
Waarom doen wij dat?: Bijdrage S W 3
Reden: Van belang om de problematiek die in Brabant speelt of mogelijk gaat spelen
goed voor het voetlicht te brengen. En om tijdig te weten waar men in Den Haag aan
denkt zodat we daar op in kunnen spelen.
Waarom RD: De R D omdat wij vanuit een ander belang naar Brabant kijken dan
bijvoorbeeld de provincie. En omdat het van grote invloed kan zijn op toekomstig
functioneren van "V&W-wereld".
Dat: De bijdrage vindt op verschillende manieren plaats, rechtstreeks naar Den Haag
maar ook in samenwerking met de provincie. Zowel regisseren als faciliteren als
stimuleren.

•

evenzo dienen de andere overheden eigen verkeer- en vervoerplannen op te stellen; bij de
opstelling van het provinciale P W P dient het rijk te worden betrokken;
• het rijk kan de provincie een aanwijzing geven terzake van de inhoud van het P W P ;
• ten behoeve van de onderlinge afstemming van het verkeer- en vervoerbeleid van de
diverse overheden draagt de provincie zorg voor een beraad op provinciaal niveau, waarbij
ook het rijk wordt betrokken;
• ten behoeve van de uitvoering van de diverse verkeer- en vervoerplannen kunnen
bestuurscontracten worden gesloten.
In bovenstaande liggen eveneens de diverse relevante taken voor de R D besloten, uiteraard
begrensd door het gebied van de directie.
De Planwet is met ingang van dit jaar (1998) van kracht.
II. Wet Personenvervoer en Besluit Personenvervoer.
Er zijn diverse wijzigingen in de Wet Personenvervoer doorgevoerd:
1. decentralisatie van bevoegdheden betreffende het interlokaal vervoer. Datum van
inwerkingtreding: 1 januari 1998. Het gaat hierbij om de overgang naar de provincie van de
volgende bevoegdheden:
- afgifte vergunningen inzake interlokaal vervoer;
-jaarlijkse goedkeuring dienstregelingen, inclusief behandeling bezwaarschriften;
- afstemmingsoverleg met lokale vervoerautoriteiten (koppeling/integratie van lijnen);
- inzet van collectief vraagafhankelijk vervoer in samenhang met OV;
- doordecentralisatie van interlokaal openbaar vervoer naar (samenwerkende)
gemeenten;
- vaststelling van de financiele bijdrage voor het interlokaal openbaar vervoer.
Deze decentralisatie van bevoegdheden is in feite een voorloper op de invoering van
marktwerking/concurrentie in het personenvervoer.
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2. Introductie van marktwerking/concurrentie in het personenvervoer. De decentrale
overheden voeren stapsgewijs marktwerking in het regionaal vervoer in. De Minister is met
de Tweede Kamer overeengekomen om in 2003 35% van het O V gespreid over Nederland
aan te besteden.
Ten aanzien van het spoorvervoer zal marktwerking na 2000 ingevoerd worden. Deze
invoering zal gepaard gaan met een vergunningen/concessiestelsel, waarin met name de
provincies een rol zullen spelen.
Voorts is per 6 juni 1997 het Besluit Personenvervoer gewijzigd. Als gevolg hiervan hebben
de betrokken overheden thans ook de mogelijkheid om als extra optie boven de in de Wet
Personenvervoer genoemde opties (taxi, besloten busvervoer en openbaar vervoer) ook
collectief vraagafhankelijk vervoer en bedrijfsvervoer in te laten zetten.
Gelet op het bovenstaande zal de rol van RWS/RD in het collectief personenvervoer duidelijk
afnemen, ten gunste van de provincie.
III. Wet Infrastructuur Fonds;Tracewetgeving (MIT-procedure).
De MIT-procedure onderscheidt drie fasen: verkenningenfase, planstudiefase en realisatiefase.
De algemene besluitvormingsstructuur van MIT-projecten, die geheel of gedeeltelijk uit het
Infrastructuurfonds worden gefmancierd, de procesgang en informatiebehoefte bij de zes
beslismomenten is vastgelegd in de uitgave "Spelregels van het Meerjarenprogramma
Infrastructuur en Transport" (juni 1997).
Terzake de rollen, welke de R D in dit kader vervult wordt verwezen naar de betreffende
uitgave en bijlage 1.
Waarom doen wij dat?: Verkenning Breda - Oosterhout
Reden: Vanwege het strategisch belang van de studie is 40% van de totale kosten van
het onderzoek voor rekening genomen door RWS.
Waarom RD: R W S - N B heeft zitting genomen in de ambtelijke begeleidingsgroep.
Medio 1996 heeft R W S als lid van de begeleidingsgroep het concept-eindrapport mogen
ontvangen. Dit rapport is echter, ondanks herhaaldelijk aandringen van RWS-zijde, nog
niet met een formeel vervolg aan R W S - N B aangeboden. Reden daarvoor is dat er nog
geen bestuurlijke consensus over de inhoud van het rapport is. Pas na formele ontvangst
van het rapport, zal verdere inzet op het project worden gepleegd.
Dat: het project is in de verkenningentabel van het MIT 1996-2000 opgenomen.

Naast deze eventuele inhoudelijke rol in de verschillende fasen, heeft de R D een rol in het
kader van de subsidieverlening op grond van de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds.
Voor een toelichting wordt verwezen naar de in deze nota opgenomen kaders ("Waarom doen
wij dat?")
De Tracewetgeving geeft procedureregels waar het betreft rijks-infrastructuur. De wet heeft
betrekking op de planstudiefase van het MIT en geeft daarvoor procedure regels over de
voorbereiding van besluiten m.b.t. rijks-infrastructuur, incl. inspraak en advisering, alsmede
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voorschriften over de inhoud van een (ontwerp-)Tracebesluit en beroepsmogelijkheden. Zie
ook bijlage 1.
Voorts wordt opgemerkt, dat de bijzondere procedure, genoemd in de Tracewet, ofwel de
PKB-procedure, slechts van toepassing is op de grote projecten van nationaal belang. De
verschillen met de algemene procedure van de Tracewet zitten met name in het feit dat de
eerste twee fasen van de algemene procedure, zijnde het beleidsvoornemen en de trajectnota
worden vervangen door de pkb-procedure uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ook zijn de
Staten-Generaal nadrukkelijker betrokken bij laatstgenoemde procedure. Hoewel de pkbprocedure ook kan gelden voor wegen is deze tot op heden alleen voor spoorwegen
(Betuweroute, HSL) toegepast. Zie ook § 5.1 'spoor: infrastructuur - aanleg'.
Tenslotte geeft bijlage 2 een overzicht van wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur
m.b.t. trein-, tram- en metrovervoer.
5.

Spoorvervoer algemeen.

Om tot het spoorvervoer te kunnen worden toegelaten is het op dit moment zo dat aan drie
toelatingseisen moet zijn voldaan:
1. toegang tot het beroep van spoorwegondernemingen: vergunningverlening op basis van
Wet Personenvervoer;
2. toegang tot de markt: erkenning op basis van dezelfde wet;
3. toegang tot het verkeer: kwaliteitseisen vastgelegd in Toegangsovereenkomst.
Om andere aanbieder 'beheerst en gefaseerd' toe te laten is een Overgangscontract met N S
afgesloten. Het Overgangscontract van juni 1995 eindigt op 1 januari 2000. De
verzelfstandiging van de NS zal dan moeten zijn voltooid. De financiele ondersteuning van
rijkswege is dan teruggebracht tot exploitatie van onrendabele lijnen (contractsector).
Met de notitie "Derde Eeuw Spoor" wil het kabinet aangeven op welke wijze vanaf het jaar
2000 enerzijds herstructurering van bestuurlijke verantwoordelijkheden voor het regionaal
spoor tussen rijksoverheid en decentrale overheden en anderzijds overheidssturing en
marktwerking vorm gegeven kan worden. Alles met als doel de modal-shift en/of lagere
kosten te realiseren.
Op grond van de functie van het spoorvervoer komen de opstellers tot de volgende
marktsegmentatie:
• internationaal: het toekomstig hogesnelheidsnet HSL-Zuid/HSL-Oost;
• nationaal/interregionaal: het hoofdrailnet w.o. de Brabantse stations Breda, Tilburg, 'sHertogenbosch, Eindhoven. Vanuit hun knooppuntfunctie is het mogelijk andere stations
aan deze categorie toe te voegen. Op basis van vastgestelde criteria en in overleg met
RailNed, decentrale overheden en de NS, wordt de lijst met stations voor het hoofdrailnet
nader uitgewerkt;
• regionaal/stadsgewestelijk: regionale treinen die stations onderling verbinden of verbinden
met nationaal knooppunt.
Dit betekent dat op delen van de spoorinfrastructuur zowel hoofdrailnettreinen als regionale
treinen rijden. Extra aandacht vraagt dan de inzet van de capaciteit.
Afhankeljk van ontwikkelingen in ruimtelijke ordening en mobiliteit is het streven om per
ministerieel besluit een station een regionale of nationale status te geven.
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Het kabinet wil de verantwoordelijkheid voor het spoorvervoer met een typisch regionaal
karakter vanaf 2000 gefaseerd decentraliseren. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de
decentralisatie van de bevoegdheden voor stads- en streekvervoer. De decentrale overheden
kunnen dan het spoorvervoer aansturen als onderdeel van een ge'integreerd regionaal O V systeem. Door het provincie-overstijgende karakter zal dan onderlinge afstemming en
gezamenlijke aanbesteding noodzakelijk zijn. V & W kiest daarmee voor concurrentie om het
spoor.
In hoofdlijnen ontstaat dus ten aanzien van aanbesteding van regionaal vervoer het volgende
beeld.
De aanbestedende overheid:
• koopt regionale spoordiensten in bij vervoerders;
• kan dit vervoer intermodaal aanbesteden met andere soorten regionaal vervoer;
• kan de ontwikkelingsfunctie en/of uitvoeringsfunctie aanbesteden;
• kan voorwaarden stellen aan voorzieningenniveau, tarieven, geleverde output of het
subsidiebedrag;
• moet rekening houden met beperkingen in capaciteit door gedeeld gebruik door
(inter)nationaal goederenvervoer en het onderhoud.
De vervoerder:
• offreert in concurrentie;
• verwerft exclusieve concessie;
• voor de duur van maximaal 6 jaar.
Het rijk blijft onveranderd verantwoordelijk voor de infrastructuur op het nationale net,
waarbij voor de hoge snelheidslijnen gedeeltelijke private financiering wordt nagestreefd. Op
regionale schaal zullen vervoerconcepten moeten ontstaan die verder gaan dan alleen
spoorvervoer. Menging van aanleg, instandhouding en exploitatie door een (deels) private
concessiehouder is dan mogelijk. Dit opent de weg voor een op termijn aanzienlijk geringere
rijksverantwoordelijkheid voor de regionale infrastructuur.
Onderstaande tabel geeft het tijdpad van decentralisatie en aanbesteding.
Actie
goedkeuring nota parlement en wetgeving
tbv marktordening

gunning concessie hoofdrailnet aan NS met
prestatie-afspraken

decentralisatie en aanbesteding regionale
netwerken buiten stadsgewesten

Motieven
• aanpassing spoorwegwet ivm:
nu - 2000
- rol taakorganisaties
- verantwoordelijkheid infrastructuur
- waarborgen veiligheid
- marktordening
• voorbereiden concessie N S
2000 - 2004 • vervoerkundige samenhang
2004 - 2008 • effecten van H S L onbekend
• investeringen en risico's van verlies
kernact. NS
2000 - 2005 • infrastructurele uitlopers zonder cap.
tekort
• aansluitend bij decentralisatie
stads/streek vervoer
tijdpad
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• pilot IGO+
H S L - Zuid in bedrijf
H S L - O o s t in bedrijf
decentralisatie en aanbesteding
stadsgewestelijke (ster)netwerken
volledige aanbesteding hoofdrailnet

vanaf2005
vanaf2007
2002 - 2008 • na op peil brengen infra-cap.
• pilot Randstadrail
vanaf2008 • geen 'alles of niets' voor NS

Met de komst van nieuwe toetreders op de spoormarkt kan het handelen van de een invloed
hebben op de effectiviteit en efficiency van de ander. Om die reden doet het kabinet
voorstellen voor prikkels (via bonus/malus, toezicht, etc.) ten behoeve van marktordening.
Tevens wil het toetredingsdrempels op gebied van materieel, personeel en gebruik stations
verlagen.
Met betrekking tot de railinfrastructuur kunnen drie categorieen worden onderkend, waarbij
met de NS in het Overgangscontract de volgende afspraken zijn gemaakt:
1. infrastructuur geheel ten dienste van de publieke verkeer- en vervoersfunctie: "railverkeersen vervoersinfrastruktuur". In grote lijnen gaat het om de rails en de perrons.
Verantwoordelijkheid voor de planvorming, realisatie, instandhouding en benutting en
financiering berust geheel bij de rijksoverheid. Die zeggenschap loopt via Railinfrabeheer
(RIB) waar het economisch eigendom is ondergebracht. NS Stations voert het dagelijks
beheer van de perrons en tunnels e.d. Zij ontvangt daarvoor via RIB van de rijksoverheid
een vergoeding. Overigens heeft zij een niet overdraagbaar recht voor commerciele
benutting van die perrons, tunnels e.d. Voor nieuwe of uitbreiding van bestaande
commerciele activiteiten is goedkeuring van RIB nodig.
2. infrastructuur die zowel vanuit de commerciele belangen van NS, als ook vanuit de
verkeers -en vervoersoptiek een belangrijke functie vervult. Het betreft delen van
stations(gebouwen) voor zover geen onderdeel van categorie 1 en delen van
telecomvoorzieningen. De rijksoverheid stelt regels en normen op om de transferfunctie
van stations te waarborgen (bouwnormen, criteria voor reizigersstromen, veiligheid).
Verder zijn afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid en financiering ten aanzien
van stationsgebouwen.
Daarnaast beslist zij over openstelling/sluiting, verbouw en vervreemding van stations.
3. infrastructuur geheel ten dienste van commerciele ontwikkeling en dus ook voor
verantwoordelijkheid van de NS. Indien gronden niet langer voor railinfrastructuur zijn
bestemd of gebruikt zullen deze naar NS Vastgoed overgaan.
Wanneer een andere marktordening leidt tot meerdere en andere aanbieders van vervoer op
een station moet nader worden gekeken naar inrichting en eigendom. Het station is immers
voor de vervoerder ook het visitekaartje naar de klant.
Resumerend is de rol van de rijksoverheid tweeledig:
1. verantwoordelijk voor adequaat niveau van voorzieningen op het hoofdrailnet (gunning en
aanbesteding);
2. voorwaardenscheppend voor decentrale overheden en bedrijfstak (wetgeving).
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De decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor de formulering van beleidsmatige eisen
aan leefbaarheid en bereikbaarheid, afstemming tussen de modaliteiten van openbaar vervoer
en andere onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid (parkeren!), prijs en kwaliteit van
regionale spoor en uiteindelijk de aanbesteding van het regionale netwerk.
De vervoerder doet in concurrentie een aanbod van een netwerk van voorzieningen dat
aansluit bij de vraag.
5.1

spoor: infrastructuur - aanleg.

Op strategisch niveau wordt het beleid vastgelegd in de P K B S W met uitwerking voor het
aspect hoofdspoorwegen. Op tactisch niveau wordt dit uitgewerkt in tactische pakketten zoals
Prorail en het Tweede Tactische Pakket (TTP). Wijzigingen hierin is de verantwoordelijkheid
van D1/D2. In een samenwerkingsverband kan D3 regionale inbreng leveren. RailNed treedt
op als adviseur.
Het M I T geeft een actueel overzicht van de infrastructuurprojecten, die in ons land op het
programma staan of in uitvoering zijn. Het MIT- programma betreft nationale, regionale en
lokale projecten die naar verwachting meer dan 25 miljoen gulden gaan kosten en geheel of
gedeeltelijk door V & W uit het Infrastructuurfonds worden gefinancierd.
In het M I T worden drie fasen in de besluitvorming over de infrastructuurprojecten
onderscheiden. Bijlage 1 geeft per fase een overzicht van de activiteit, de actor (primair
verantwoordelijke), betrokkenen en hun inbreng en het resultaat.
De regionale directie Noord-Brabant geeft in de hoedanigheid van regionale V & W vertegenwoordiger, advies en komt met voorstellen voor D G P m.b.t. regionale invulling van
centraal opgestelde beleidskaders ('strategische railinfraplanning'). De RD/HID heeft vanuit
zijn I V V verantwoordelijkheid een integrale adviestaak aan D1/D2 en geeft dus niet alleen
een projectgebonden advies, maar plaatst een project in het regionale verkeer- en
vervoerbeleid.
RailNed, met bij dragen van RIB, richt zich in de verkenningen fase op advisering/informatieverstrekking over lange termijn marktverwachtingen voor het railvervoer,
potentiele problemen en mogelijke oplossingen (infra-uitbreiding, betere benutting). Dit
advies is meer sectoraal van aard, De genoemde regionale invulling zal v.w.b. de railinfra
afgestemd moeten worden met de uitwerking door RailNed. Daarvoor heeft de R D NoordBrabant normaliter rechtstreekse contacten met RailNed.
DGP en de R D wijzen per project aan beide zijden een projectbegeleider aan. Voor RailNed
en RIB is het daardoor duidelijk wie aanspreekbaar is bij D2 en wie bij D3. De
projectbegeleider bij de R D is ook verantwoordelijk voor de advisering en de voorbereiding
van de HID indien deze moet optreden in bestuurlijke overlegsituaties.
Voorafgaand aan de planstudiefase worden projecten in drie categorieen onderscheiden,
afhankelijk van de omvang, de financiele en/of bestuurlijke complexiteit. De betrokkenheid
van de rijksoverheid verschuift naarmate de bestuurlijke complexiteit afheemt.
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Bij de afsluiting van de verkenningenfase neemt V & W een beslissing over de categorie
indeling van een project. Voor de laatste 2 categorieen doen RailNed en RIB per project een
indelingsvoorstel. In alle projectcategorieen gaat het om projecten die via het Infrafonds
worden gefinancierd.
Categorie 1: planstudies m.b.t. railinfrastructuur vallend onder Tracewet/MER-plicht resp. de
bijzondere procedure Tracewet (PKB). Hier gelden wettelijke vereisten.
V & W is initiatiefhemer en (eind)verantwoordelijke voor de inhoudelijke kwaliteit en formele
procedures en voert uit dien hoofde het bestuurlijk overleg. De HID (of een apart
projectbureau) ontvangt de opdracht van DGP om op te treden als initiatiefhemer. De
directeur RIB is de formele opdrachtnemer voor de uitvoering van categorie 1 planstudies. De
initiatiefhemer (HID) en RIB hebben dan ook intensief contact.
Categorie 2: planstudies m.b.t. railinfrastructuur die niet Tracewet/MER-plichtig zijn, doch
wel bestuurlijk en/of financieel complex. Voor deze projecten moet een bestemmingsplanprocedure en/of besluit Geluidhinder Spoorwegen en/of milieuvergunningsprocedure worden
gevolgd. RIB ontvangt van V & W een planstudieopdracht en financieringsgarantie. In het
algemeen is RIB volledig verantwoordelijk, maar voert door de vele en/of complexe
omgevingsinvloeden in een vroeg stadium overleg met de HID. V & W / H I D voert het
bestuurlijk overleg;
Categorie 3: niet bestuurlijk/financieel complexe projecten.
De consequenties van deze categorie projecten op de omgeving of de rijksfinancien (< 5 min.)
zijn niet ingrijpend en kunnen vrij gei'soleerd van andere verkeer en vervoeraspecten
beschouwd worden.
De R D zal haar oordeel geven over nut en noodzaak richting D G P en het voortouw nemen bij
de begeleiding van RIB. Projecten in deze categorie maken deel uit van een functioneel
(meerjaren)programma (dragen & geleiden, energievoorziening, beveiligen, transfer). D G P
toetst deze. Goedkeuring en het afgeven van een beschikking door D G P betekent dat voor de
duur van het (realisatie)plan budget beschikbaar wordt gesteld. RIB voert zelfstandig
bestuurlijk overleg met de regio maar doet dit in afstemming met de RD.
Naast deze programmatische aanpak van de railinfrastructuur vinden er incidentele
verbeteringen in capaciteit of toevoegingen van nieuwe stations aan het net plaats, die niet via
de MIT procedure verlopen. Initiatieven ontstaan veelal in de regio (Vb. Interregiospoor
Noord-Brabant, Randstadrail). De regio kan een geheel eigen studietraject opstarten of om
medewerking van RD/RIB/RailNed vragen. Indien de specifieke deskundigheid van de N S taakorganisaties bij een regio-initiatief vereist is, regelt D G P de betrokkenheid d.m.v. een
opdracht. RD/RailNed/RIB geven onderling afgestemd advies aan DGP inzake aanlegvariant.
De HID vanuit zijn IVV-verantwoordelijkheid en de NS taakorganisaties vanuit hun
deskundigheid.
De regionale directie en/of specialistische diensten van R W S zijn alleen dan betrokken bij
aanleg/realisatie van railinfra, indien deze door DGP worden gevraagd ter ondersteuning van
de opdrachtgevende rol jegens RIB. Ook de RIB kan als opdrachtnemer V & W expertise
inroepen.
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De R D en RIB streven naar zoveel mogelijk onderlinge afstemming bij de realisatie van
werken (ramingen, bestekopbouw, aanbesteding), omdat ze beide namens de rijksoverheid in
hetzelfde gebied werken.
Voor de realisatie van 'overige' projecten wordt de RD niet betrokken behalve wanneer er
bestuurlijke problemen gaan ontstaan, waarbij het rijk een zeker risico loopt. In dat geval zal
de HID voor het bestuurlijk overleg zorgen.
Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd:
• Railned en RIB kunnen als zelfstandige taakorganisaties van V & W gezien worden met hun
specifieke deskundigheid, ze leveren een sectoraal advies aan D2/D1.
• D3/HID heeft namens V & W de verantwoordelijkheid voor het integrale verkeer- en
vervoerbeleid in de regio, en heeft een integrale adviestaak.
• Bestuurlijke verantwoordelijkheid/rol ligt bij HID/RWS, in ieder geval voor projecten
waarvoor een P K B - , Trace/MER procedure gevolgd moet worden, en de complexe overige
projecten.
• Ook bij niet complexe projecten waarbij bestuurlijke problemen van importantie ontstaan
is het noodzakelijk dat HID/D3 zorg draagt voor het bestuurlijk overleg.
• De bestuurskern en de regionale directie wijzen per project aan beide zijden een
projectbegeleider aan.
• Het opstellen van tactische pakketten is de verantwoordelijkheid van D2/D3. In een
samenwerkingsverband kan D3 regionale inbreng leveren. Railned treedt als adviseur op.
• Voor kleinere projecten (vergroten veiligheid/bedrijfszekerheid en nieuwe stations) kunnen
minder zware procedures doorlopen worden. D2 zal steeds D3 haar oordeel vragen over de
zinnigheid van dergelijke projecten en D3 waar mogelijk het voortouw geven bij de
begeleiding van RIB.
Verkenning nieuwe stations
De verkenning van Railned naar nieuwe stations is afgerond. Deze verkenning komt voort uit
het Tweede Tactische Pakket (TTP), waarin de koers voor spoorinfrastructuur is vastgesteld.
De lijst van opgenomen stations is indicatief. De verkenning dient als hulpmiddel voor
Ministerie van V & W om vast te stellen welk station voor opening het meest in aanmerking
komt. Het beleid hieromtrent moet nog door DG-P worden opgesteld (april/mei '98).
Dit beleidsstuk handelt over de vraag welke stations gezien de meetlat van Railned als goed
bestempeld kunnen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van de marktordening
spelen daarbij een rol (zie § 5.1 'spoor: algemeen'). Tevens wordt er gezocht naar een
objectieve indeling. Het beleid zal voor de besluitvorming nog worden besproken in het A R O overleg van de Randstad-directies en daarbuiten worden voorgelegd aan de andere HID's.
Procedure aanleg nieuwe stations
In 1996 is gebleken dat de procedure met betrekking tot de besluitvorming door de
rijksoverheid over de aanleg van nieuwe stations verduideling behoeft. Met name was het
gewenst aan te geven wie wanneer het voortouw neemt en wanneer van wie welke informatie
nodig is. Het procedure-voorstel van DG-P wordt momenteel aangepast n.a.v. commentaar
van de RWS-directies. Er wordt uitgegaan van 2 fases: de eerste fase betreft de info gericht op
het scoren van een station en de tweede fase betreft de eventuele verdere uitwerking.
Als een nieuw station gewenst is dan dient de betrokkene/gemeente contact op te nemen met
de regionale RWS-directie. De betrokkene verstrekt de gewenste informatie aan de R W S actoren, rol en taken RD N-B bij collectief personenvervoer
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directie, zodat Railned vervolgens haar meetlat kan gebruiken om de score van het station te
bepalen. Voor deze activiteit is door Railned tijd ingeruimd.
Met de goed scorende stations wordt verder gegaan, met aandacht voor: ontsluiting,
ruimtelijke aspecten, functionele aspecten, beheersaspecten, bedieningsconcept/inpassing in
de dienstregeling en eventuele financiele participatie. Dit alles resulteert in werkafspraken. De
RWS-directie is de voortrekker in dit proces en niet RIB of DG-P. RWS voert overleg met
RIB (hoe gaat het station emit zien) en met de gemeente (hoe gaat het voorplein emit zien).
Op het laatste moment is er pas via DG-P de gang naar de minister.
Bij matig scorende stations is het zaak voor de RWS-directie om met de betrokkene te
bekijken hoe de score verbeterd kan worden (vervoersconcept, bedieningsconcept, financiele
bijdrage betrokkene). Slecht scorende stations worden in beginsel niet meegenomen, tenzij de
betrokken overheid wil betalen.
Deze procedure is ook geldig voor nieuwe haltes bij VINEX-locaties. In de contracten is
opgenomen dat de betreffende haltes goed dienen te scoren op de 4 punten van de Railned
meetlat (vervoerwaarde, inpassing in de treindienst, investeringen station en
bedrijfseconomisch rendement).
De procedure geldt alleen zolang het rijk verantwoordelijk is voor de spoorinfrastructuur.
5.2

spoor: infrastructuur - beheer & onderhoud.

De rijksoverheid stelt vanuit de (politieke) zorg voor de railinfrastructuur met een publieke
verkeer- en vervoerfunctie (zie § 5.1'spoorvervoer algemeen') middelen beschikbaar voor het
instandhouden en beheren van een bepaald infravolume.
In het verleden werden de instandhoudingsmiddelen via een gecombineerde bekostigingsregeling voor exploitatie en instandhouding (FOR) door de overheid toegekend.
De onderbouwing van de FOR werd uitsluitend uit de exploitatie-motieven verkregen
(handhaving van voorzieningen).
In de nieuwe verhouding wordt het instandhoudingsbudget gescheiden van de
exploitatiebijdrage (contractsector reizigersvervoer). Dit budget wordt door V & W en
Railinfrabeheer gelegitimeerd door het instandhoudingsbeleid (infravolume, kwaliteit
infrastructuur, prijspeil, bedrijfsvoering).
Gestreefd wordt naar een meerjarig raamcontract, dat de basis vormt voor jaarcontracten
tussen V & W en Railinfrabeheer. Het raamcontract omvat definities, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, rekenregels en procedures. Het instandhoudingscontract is een
uitwerking hiervan.
5.3

spoor: infrastructuur - capaciteitstoedeling en benutting.

RailNed is binnen N . V . Nederlandse Spoorwegen een taakorganisatie die werkt in opdracht
van V & W . De taken van RailNed zijn vastgelegd in een contract met het ministerie. In
hoofdlijnen zorgt RailNed voor:
• capaciteitstoedeling beschikbare infrastructuur (w.o. nieuwe toetreders);
• capaciteitsplanning uitbreiding infrastructuur (verkennende studies);
• betere benutting infrastructuur door innovatie;
• spoorwegveiligheid.
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De transformatie van een regiem met een spoorvervoerder naar meerdere marktpartijen is
ingezet met het proces van verzelfstandiging van de NS. Dit houdt in dat met de komst van
nieuwe vervoerders een aantal functies die nu nog verweven zijn met de NS worden
losgemaakt. Het gaat daarbij om de volgende taken
• toegang tot infrastructuur en verkeersdeelname voor vervoerders en capaciteitstoewijzing
aan vervoerders (nu uitgevoerd door RailNed);
• veiligheid (nu uitgevoerd door RailNed/Rijksverkeersinspectie);
• regulering van de dagelijkse treinenloop (nu uitgevoerd door NS Verkeersleiding);
• beheer en onderhoud van de infrastructuur (nu uitgevoerd door NS Railinfrabeheer).
In de brief van 11 februari 1997 heeft de Minister de spelregels voor toelating tot de markt tot
2000 voor niet-gecontracteerde diensten uiteengezet. Bovendien schetst zij het beleidskader
voor toedeling van capaciteit. In bijlage 3 staan de spelregels en toedelingsregels opgesomd.
Voor de capaciteitstoewijzing vanaf 2000 zijn nieuwe spelregels nodig. Er zijn dan immers
regionale aanbestedingen en een gunning aan NS voor het hoofdrailnet. Verschillende
goederen- en personenvervoerders kunnen claims leggen op dezelfde capaciteit.
In bijlage 4 staan de te hanteren principes bij de verdeling van capaciteit.
5.4

spoor: exploitatie en bekostiging.

Met de verzelfstandiging van NS is afgesproken dat de generieke financiele bijdrage van het
rijk aan NS voor de exploitatie van openbaar vervoerdiensten per trein geleidelijk wordt
verminderd tot 0 in het jaar 2000.
Voor spoordiensten die vanuit bedrijfseconomisch optiek niet langer worden geboden, maar
wel maatschappelijk wenselijk worden geacht heeft de rijksoverheid de contractsector
spoorvervoer ingericht. Het gaat om 29 onrendabele treindiensten en de bediening van een
zevental stations. Ook is er in het kader van Samen Werken Aan Bereikbaarheid een aantal
treindiensten ingekocht. De lijn Nijmegen-Venray valt hieronder, maar het deel door Brabant
is zo klein dat is afgesproken de verantwoordelijkheid onder de directie Limburg te laten
vallen.
Het spoorvervoer in zijn huidige vorm is sterk gebaseerd op kruissubsidiering binnen NS. Met
het nieuwe marktordeningsregime ontstaan drie deelmarkten (HSL-net, hoofdrailnet en
regionaal spoorvervoer), ieder met eigen financiele karakteristieken.
Per 1 januari 2000 zal elke vervoerder een vergoeding worden gevraagd voor het gebruik van
de spoorweginfrastructuur. E U Richtlijnen eisen dat. Over de wijze van berekening bestaat
veel ruimte voor de lidstaten.
Met ingang van 1 januari 1998 is in Nederland voor goederenvervoer op Trans-European Rail
Freight Freeways een gebruikersvergoeding van kracht. Voor het overige vervoer zal per 1
januari 2000 een gebruiksvergoeding worden gei'ntroduceerd. Het tarief zal zo worden
vastgesteld dat kosten die samenhangen met aanleg, onderhoud, instandhouding en
capaciteitsmanagement het regionale spoorvervoer moet kunnen worden bekostigd.
Een voorstel over de vormgeving moet nog worden uitgewerkt.
Met de decentralisatie van het regionale spoorvervoer ontstaat ook een nieuwe financiele
relatie tussen het rijk en betrokken provincies en Kaderwetgebieden. Het kabinet wil hierin
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aansluiten bij de regiobekostiging via de opbrengstsuppletie. Niet de vervoerstechniek, maar
de vervoersprestatie bepaald de subsidiemaat.
Hierin moeten dan wel de onderhouds- en instandhoudingskosten, alsook de kosten voor
capaciteitsmanagement (RailNed en Verkeersleiding) worden betrokken.
Met de integratie van budgetten voor regionaal spoorvervoer in de regiobekostiging, ontstaat
een bekostiging die gericht is op de exploitatie van totale regionale OV-netwerken.
Additionele bestuurs- en beheerskosten door de introductie van marktwerking moeten worden
gecompenseerd door betere efficiency en rendement voor vervoerders, lagere tarieven en/of
subsidies, meer voorzieningen voor reizigers.
Op termijn is vervreemding van het 100% belang van het rijk in de NS (=privatisering) om tot
een verdere verzakelijking van de relatie te komen een vervolg stap.
5.5

spoor: veiligheid.

Veiligheid op en rond het spoor kent meerdere gezichten. Onderscheid kan worden gemaakt
naar:
•
•
•
•

Reizigersveiligheid;
Personeelsveiligheid;
Overwegveiligheid;
en veiligheid van passanten (w.o. suicide).

Algemeen kan worden gesteld dat drie ontwikkelingen als effect hebben dat het aantal
ongevallen toeneemt: aanleg nieuwe spoorlijnen, toename van de intensiteit van het
treinverkeer en snelheidsverhoging (naar 160 km/h).
Rijkswaterstaat heeft geen directe verantwoordelijkheid voor reizigersveiligheid,
personeelsveiligheid en het probleem van suicide. Dat is de verantwoordelijkheid van de
vervoerder. In bijlage 5 wordt uitgebreider op de aard en emst van het probleem ingegaan.
Voor deze notitie kan worden volstaan met op te merken dat als het gaat om infrastructuur de
algemene lijn wordt aangehouden dat de aanleg van nieuwe gelijkvloerse overwegen alsmede
de uitbreiding van bestaande niet is toegestaan. Dit geldt zowel voor de wegbeheerder als de
railinfrabeheerder. Nader zal worden vastgesteld in welke situaties van deze algemene lijn
mag worden afgeweken. Te denken valt aan z.g. 40-km lijnen (goederenverkeer,
museumlijnen)
Eerste verantwoordelijke: Railinfrabeheer.
6.

Stads- en streekvervoer algemeen.

In de Implementatienota Marktwerking in het Regionaal Openbaar Vervoer zijn
marktwerking, verzelfstandiging en ontvlechting (VSN) kernbegrippen die moeten leiden tot
versterking van de rol van het openbaar vervoer in de regio.
De kern van de implementatienota marktwerking in het regionaal openbaar vervoer is het
antwoord op de vraag hoe het invoeringsproces van marktwerking in het stads- en
streekvervoer vorm moet krijgen. Hierbij wordt aangegeven volgens welke stappen en
randvoorwaarden de invoering tot 2005 kan plaatsvinden en wat dit vraagt van de decentrale
overheden en vervoerbedrijven. De rijksoverheid wil dat proces regisseren en faciliteren.
Spelregels zijn opgesteld omtrent de concessiesystematiek, aanbestedingssystematiek, regels
ten aanzien van marktordening en mededinging. De bescherming van de positie van
consument en werknemer wordt eveneens geregeld.
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Rol van de rijksoverheid is met name het bieden van een wettelijk kader (herziening Wet
Personenvervoer), overleg, communicatie naar de partners en evaluatie en monitoring. Dit is
de regisseursrol. Verder is in het VERDI-convenant afgesproken dat er een expertise centrum
over C P V komt (Forum OV). De rijksoverheid faciliteert hierin. Daarnaast vergoedt de
rijksoverheid directe kosten van decentrale overheden voor eerste aanbesteding en
offerteaanvraag (stimuleren). Tenslotte structureert de rijksoverheid de informatievoorziening
en (mede-)gebruik van de infrastructuur.
Waarom doen wij dat?: Aanbesteden OV-Tilburg
Reden: Ervaring opdien met aanbesteden, als input voor kennisverwerving D G P .
Waarom RD: Als regionale poot van het ministerie en dus ook van D G P .
Dat: Behoefte aan kennis bij DGP.

Ten aanzien van de tarieven voor het stads- en streekvervoer wordt ernaar gestreefd een grote
mate van verantwoordelijkheid bij de vervoerders neer te leggen. Deze tariefvrijheid wordt
afhankelijk gesteld van de introductie van een elektronisch kaartsysteem.
6.1

stads- en streekvervoer: infrastructuur - aanleg.

Iedere provinciale, regionale of lokale overheid zal zijn eigen afweging maken ten aanzien
van nieuw aan te leggen infrastmctuur. Deze investeringen worden uit het Infrafonds
gefinancierd. Eventueel kunnen bij kleine projecten gemeenten een beroep doen op financiele
middelen bij de provincie (of SRE) uit de G D U . Wanneer de geraamde kosten de 25 miljoen
overstijgen dan valt dat ook onder de werking van de wet Infrastructuurfonds, maar is het rijk
mede-financier.

Waarom doen wij dat?: verbetering van de Doorstroming, Regelmaat en Stiptheid
van het O V te Eindhoven.
Reden: Met het DRS-project streeft het SRE naar verbetering van de concurrentiepositie
van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto.
Waarom RD: Met het DRS-project is een investering gemoeid van / 58,1 miljoen d.w.z.
een investeringsproject, waarvan de geraamde kosten op grond van artikel 5 Wet
Infrastructuurfonds tenminste / 25 miljoen bedragen. Rol van R W S in deze: uitvoeren
van wet- en regelgeving/subsidiering van regionale infrastructuur (voor een definitie van
regionale infrastructuur: zie artikel 1 l i d j Wet Infrastructuurfonds).
Dat: Door het DRS-project wordt de doorstroming van het O V aanzienlijk verbeterd en
kunnen ritten sneller en stipter worden uitgevoerd. De beoogde rijtijdwinst moet
enerzijds leiden tot kortere reistijden (met als gevolg meer OV-reizigers, met name
onder automobilisten) en anderzijds tot lagere exploitatiekosten (met als gevolg een
verhoging van de kostendekkingsgraad van het OV).

Bovenop de reguliere financiering bestaan er ook een aantal specifieke stimuleringsregelingen. De voornaamste is de De Boer regeling en SWAB-gelden voor 'extra
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spitsvoorzieningen'. Voor een toelichting wordt verwezen naar de gearceerde kaders in deze
notitie.
6.2

stads- en streekvervoer: infrastructuur - beheer & onderhoud.

Stads- en streek vervoer maakt gebruik van de weginfrastructuur in beheer bij de lokale,
regionale, provinciale of rijksoverheid. Zij zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het in
stand houden van deze infrastractuur.
In het kader van deze notitie wordt hier niet verder op in gegaan.
6.3

stads- en streekvervoer: infrastructuur - capaciteitstoedeling en benutting.

In de Wet Personenvervoer wordt onderscheid gemaakt tussen lokaal en interlokaal O V .
Lokaal OV is O V binnen een gemeente. Het College van Burgemeester en Wethouders
verleent de vergunning en stelt de dienstregeling vast.
Interlokaal vervoer is O V over de gemeente grenzen heen. Hier is het Ministerie van V & W de
bevoegde instantie voor het verlenen van vergunningen en het goedkeuren van de
dienstregeling. Het rijk kan zijn bevoegdheden wat betreft het interlokale vervoer overdragen
aan een gemeente die zelf al verantwoordelijk is voor het lokaal O V (zogenaamde
centrumgemeenteconstructie) of aan een 'openbaar lichaam' van samenwerkende gemeenten.
In Noord-Brabant is dat gebeurd met het Stadsgewest 's-Hertogenbosch.
Met ingang van 1 januari 1996 ontvangen de Kaderwetgebieden, w.o. SRE, een rijksbijdrage
voor het inliggende lokale en interlokale OV. In deze gebieden is het onderscheid tussen
lokaal en interlokaal O V verdwenen. De toekomst van de Kaderwetgebieden staat nog ter
discussie. Van de Tweede Kamer mag het SRE uitgroeien tot provincie-nieuwe stijl.
Waarom doen wij dat?: subsidiabele projecten De Boer
Reden: verbetering stads- en streekvervoer ten opzichte van auto in termen van
rijtijdwinst.
Waarom RD: gelden komen van het rijk. Zij toetst marginaal en bewaakt de voortgang
en integraliteit. De provincie hanteert aanvullende beleidsregels om selectie van
projecten te kunnen doen.
Dat: Voor subsidiering komen in principe in aanmerking de kosten van primaire
infrastructuur (met name busbanen, -stroken, voorzieningen aan gelijkvloerse
kruisingen, maatregelen in de vorm van het strekken van lijnen en
vecomvoorzieningen).
Tevens kan zogeheten secundaire infrastructuur gesubsidieerd worden. Hiermee wordt
gedoeld op voorzieningen voor het in- en uitstappen door reizigers (halte- en
stallingsfaciliteiten etc.)
Tenslotte kan infrastructuur voor veiligheid, communicatie en verkeersregeling
gesubsidieerd worden. Voor de laatste twee categorieen infrastructuur geldt dat ze direct
moeten samenhangen met primaire infrastractuur.
Bovenstaande afbakening is ooit populair samengevat als 'subsidiering van
snelheidsbevorderende maatregelen beneden het rubber (de wielen).
De bij ons door de provincie, SRE en de BOS-gemeenten ingediende projecten (ca. 100)
passen in bovenstaand profiel. Vecom-maatregelen blijken zeer populair.
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6.4

stads- en streekvervoer: exploitatie en bekostiging.

Het Nederlandse Stads- en Streekvervoer wordt uitgevoerd door enkele tientallen
vervoerbedrijven. In Noord-Brabant zijn dat de Brabantsche Buurtspoorwegen en
Autodiensten (BBA) en de Hermes Groep. De verantwoordelijkheid voor het stadsvervoer ligt
bij de Colleges van Burgemeester en Wethouders. De gemeenten verenigd in het
Beleidsorgaan Openbaar Vervoer (BOV) beschikken over een eigen gemeentelijk
vervoerbedrijf. Naast de vier grote steden betreft het Arnhem, Groningen, Maastricht,
Nijmegen en Dordrecht. Noord-Brabant heeft geen B O V gemeenten.
In de BOS-gemeenten, genoemd naar het Beleidsorgaan Openbaar vervoer Subsidierende
gemeenten, heeft het College daarvoor een streek- of stadsvervoerbedrijf ingeschakeld.
Op grond van het VERDI-convenant is afgesproken dat de B O V / B O S structuur zou worden
onderzocht. De werkgroep Van der Doef heeft in juni 1996 een eindrapport uitgebracht waarin
vier criteria zijn voorgesteld op basis waarvan de Minister de doelmatigheid heeft beoordeeld:
1. verhouding lokaal en interlokaal OV;
2. het klantenpotentieel (centmmfunctie);
3. de omvang van het netwerk (aanbestedingseenheid);
4. hoogte van de kostendekkingsgraad (prognose).
Op basis van deze criteria resteren 16 BOS-gemeenten. In bijlage 6 is een overzicht van
gemeenten met B O S status opgenomen. Voor Noord-Brabant zijn dat Breda, Tilburg en Den
Bosch. De overige gemeenten ontvangen de rijksbijdrage voortaan via de provincie.
In Noord-Brabant heeft de rijksoverheid interlokaal verkeer aan de Stadsregio Eindhoven
(SRE) en de provincie overgedragen. B B A en Hermes zijn de vervoerders.
De rijksoverheid verstrekt bestuurlijke autoriteiten en bedrijven een bijdrage voor de
exploitatie van stads- en streekvervoer.
Met ingang van 1998 is een bekostigingssysteem op basis van reizigersopbrengsten in plaats
van reizigerskilometers ingevoerd. Uitgangspunt is dat de rijksbijdrage daar terecht moet
komen waar het vervoer plaatsvindt.
Het rijk bepaalt de omvang van de beschikbare middelen en de verdeling ervan over de
bevoegde decentrale overheden. Zij hebben dan een bekostigingsrelatie met de betreffende
vervoerders, die zij vrij kunnen invullen.
De huidige kostenstructuur van normkosten per vervoerwijze wordt losgelaten. Daarmee
wordt het onderscheid tussen lokaal en interlokaal ('stad' en 'streek') en tussen modaliteiten
(bus, tram, metro) verlaten. Zo valt het collectief vraagafhankelijk vervoer vanaf 1 januari
1998 onder de regiobekostiging.
Ook (kleinere) budgetten, die nu afzonderlijk bestaan zullen geoormerkt worden opgenomen.
Het betreft:
• ca. 15 miljoen geoormerkte gelden voor toegankelijkheid;
• ca. 25 miljoen aan 'extra spitsvoorzieningen' (SWAB-gelden);
en verder niet-geoormerkt
• ca. 15 miljoen voor sociale veiligheid;
• ca. 5 miljoen voor buurtbussen;
A l met al wordt hiermee de integraliteit van OV gestimuleerd.
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Met het Besluit tot wijziging van het Besluit Personenvervoer worden nog twee verschillende
vormen van vervoer tevens opgenomen in de regiobekostigingssystematiek van het O V : O V
te water en bedrijfsvervoer.
O V te water biedt met name in congestiegevoelige gebieden rond Amsterdam en Rotterdam
kansen voor modal-shift.
Het bedrijfsvervoer is geen O V in de zin van het woord, maar wel geplaatst onder de werking
van de Wet en het Besluit Personenvervoer. Daarmee komen zowel vervoer over water als
bedrijfsvoer voor een bijdrage in aanmerking.
Waarom doen wij dat?: Regeling stimulering Bedrijfsvervoer
Reden: Doel van deze regeling is het financieel stimuleren van bedrijven om
bedrijfsvervoer te laten organiseren. Onder bedrijfsvervoer wordt verstaan het collectief
vervoer van werknemers door of vanwege de werkgever van en naar de werkplek. Voor
1998 hebben 8 bedrijven in Noord-Brabant een beschikking tot subsidieverlening
ontvangen.
Waarom RD: Ook van deze regeling was van oorsprong de bedoeling deze per l - l - ' 9 8
over te dragen aan de Provincie of aan het Kaderwetgebied. Deze overdracht is in ieder
geval met een jaar uitgesteld.
Dat: RWS subsidieert/faciliteert deze projecten gebaseerd op de Beleidsregel subsidie
bedrijfsvervoer 1998.

In het regiobekostigingsmodel is de rijksbijdrage afhankelijk van de opbrengsten en enkele
correctiefactoren die rekening houden met specifieke kenmerken van de regio en de sociale
functie. Om grote verschillen tussen de oude en nieuwe situatie te nivelleren is er een
overgangsregeling. Voor Noord-Brabant wordt een groei van de opbrengsten voor 1998
berekend.
De nieuwe bekostiging is een logische stap die moet leiden van een aanbod-georienteerde
open-einde regeling naar een vraag-georienteerde systematiek, die verweven is met
marktwerking en decentralisatie. In artikel 13 van de 'Ministeriele Regeling kosten exploitatie
openbaar vervoer 1998' wordt de bestemming van de financiele bijdrage van het rijk
geexpliciteerd:
• contracteren van een vervoerder voor het uitvoeren van de dienstregeling;
• publicatie van de dienstregeling en juridische bijstand bij geschillen terzake;
• inhuren van adviseurs bij optimaliseren van OV-netwerk;
• projecten sociale veiligheid;
• investeringen in, onderhoud en instandhouding van lokale en regionale (rail)infrastructuur
(tram, metro, bus);
• vervoer op afroep ( C W ) ;
• vervoer te water en regionaal spoor;
• voorbereiding aanbesteding en contractering (invullen regierol decentrale overheden).
Teneinde ruimte te scheppen voor bekostiging van groei is een Groeibuffer in het leven
geroepen. Daartoe wordt 100 miljoen gulden uit het budget van 1997 vrij gemaakt. De
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Groeibuffer houdt op te bestaan indien over de jaren het volledige bedrag is gebruikt (ter
indicatie: 45 min in 1998).
Overigens gaat het hier bij de bekostiging steeds om de exploitatiebekostiging. Daaronder valt
ook het onderhoud van de (rail)infrastructuur. De (aanleg van) infrastructuur wordt op andere
manieren bekostigd, namelijk vanuit het Infrastmctuurfonds voor projecten groter dan 25
miljoen gulden en vanuit De Boer-gelden voor investeringen in snelheidsverhogende inframaatregelen. Zie ook de paragraaf'aanleg infrastructuur'.
In bijlage 7 is schematisch de besturing en bekostiging in het stads- en streekvervoer voor de
afgelopen en komende jaren weergegeven
6.5

stads- en streekvervoer: veiligheid.

De verbetering van de verkeersveiligheid van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer
wordt enerzijds aangepakt in het verlengde van de zorg voor de veiligheid van het
wegverkeer. Aanvullend zijn aan de orde extra eisen in verband met specifieke kenmerken
van in- en uitstapmogelijkheden bij haltes, rijgedrag van OV-personeel, arbeidsveiligheid en
bij werken aan de infrastructuur.
In stad- en streekvervoer zijn de wegbeheerders en de vervoerbedrijven verantwoordelijk voor
het effectueren van een voldoende veiligheidsniveau.
In bijlage 5 wordt uitgebreider op het thema veiligheid ingegaan. Hier volstaan we met de
opmerking dat het rijk vanuit haar algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid een
faciliterende functie heeft. De rijksoverheid moet zorgdragen voor het creeren van de
uitgangspositie, waarbinnen de partners effectieve acties kunnen ondememen. Zij ontwikkelt
daartoe wet- en regelgeving en stelt kennis beschikbaar. Zo brengt zij de Aanbevelingen voor
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom ( A S W ) onder de aandacht van de
betrokken overheden (provincie, kaderwetgebied, gemeente).
Een tweetal ontwikkelingen is mede richtinggevend voor het denken over de veiligheid van
het openbaar vervoer. Dat betreft in de eerste plaats de verdergaande verzelfstandiging en
daaraan gekoppeld de toenemende marktwerking. Vervoerbedrijven zullen in onderlinge
concurrentie tegen minimale kosten moeten inspelen op de vervoerbehoefte. De systematische
veiligheidszorg zou dan weleens onvoldoende aandacht kunnen krijgen.
Een tweede ontwikkeling is de decentralisatie. Rijkstaken op het terrein van bekostiging,
vergunningverlening en instandhouding komen bij andere overheden te liggen. Zij hebben
echter geen bevoegdheden inzake voertuigregelgeving of rij-opleiding.
Langs twee paden worden mogelijkheden aangegrepen om bij dit veranderingsproces het
verkeersveiligheidsbelang te dienen. Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer kunnen
nadere afspraken omtrent veiligheid met vervoerders worden gemaakt. Anderzijds zal door
toepassing van waarderingssystemen voor schadevrij rijden bij vervoerbedrijven de veiligheid
worden gepromoot.
7.

Vraagafhankelijk vervoer algemeen.

Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) heeft een plaats tussen regulier O V en taxivervoer.
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Het wordt gekenmerkt door:
•
•
•
•

vervoerssysteem zonder dienstregeling (op afroep);
gebaseerd op deelgebruik van hetzelfde voertuig (auto);
niet voorbehouden aan bepaalde groepen (zoals gehandicapten);
van deur/deur, deur/halte en halte/deur vervoer.

Het C V V zal vooral in 'dunne' gebieden, stedelijke omgeving en in rustige uren uitkomst
bieden. Volgens Brokx-II moet de verantwoordelijke overheid niet alleen het OV, maar ook
het C V V -apart- openbaar aanbesteden. Het C V V sluit qua organisatievorm nauw aan bij het
taxivervoer. Ontwerp regelingen voor het taxivervoer maken het mogelijk voor taxibedrijven
op CVV-opdrachten in te schrijven.
De bekostiging zal onderdeel uitmaken van de bekostiging exploitatie OV, die in
ontwikkeling is.
De functie van de taxi in het totale verkeer en vervoerbeleid is neergelegd in het
kabinetsstandpunt "Naar een klantgericht taxivervoer" van 13 december 1996.
De rol van de taxi (in al zijn verschijningsvormen) in de totale mobiliteit schiet tekort.
Het rijksbeleid is er op gericht zowel het openbaar vervoer als taxivervoer een belangrijkere
bijdrage te laten leveren aan verbetering van de bereikbaarheid en terugdringen van congestie.
In lijn met de implementatienota "Marktwerking regionaal openbaar vervoer" zet het rijk in
op betere afstemming tussen vervoersvraag en aanbod via marktwerking en concurrentie.
Als onderdeel van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit zijn met
betrekking tot het taxivervoer voorstellen gedaan om het taxivervoer vergaand te liberaliseren.
In de toekomst mag de taxibranche zelf bepalen waar en wanneer het zijn vervoer aanbiedt en
tegen welke tarieven. De overheid zal per 1 januari 1998 alleen nog uniforme kwaliteitseisen
stellen aan de ondememer, zijn chauffeur en het voertuig. Per 1 januari 2000 zal er afbouw
van het bestaande capaciteitsbeleid plaatsvinden en zal een landelijk maximumtarief gaan
gelden. Per 1 januari 2002 zullen het capaciteits- en prijzenbeleid volledig worden afgeschaft.
Nederland wordt dan een vervoergebied.
De Sector marktwerking van het RVI zal bij de controle en handhaving van de nieuwe regels
een belangrijke rol spelen.
Onder invloed van de geschetste ontwikkelingen op de vervoermarkt zullen zich naar
verwachting twee belangrijke ontwikkelingen voordoen. Enerzijds ontstaat er een sector van
semi-collectief vervoer dat collectief en individueel openbaar vervoer mengt. Uiteindelijk
krijgt de taxi een grotere rol in de totale vervoersketen.
Anderzijds gaan taxibedrijven zich meer en meer manifesteren op markten die nu nog
voorbehouden zijn aan openbaar vervoerbedrijven. Langs de weg van aanbesteding dingt men
mee naar concessies voor collectief vraagafhankelijk vervoer.
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Waarom doen wij dat?: Vervoermanagement/carpoolen
Reden: Een kansrijk middel om het sologebruik van de auto terug te dringen en daarmee
positieve gevolgen voor bereikbaarheid en leefbaarheid te bereiken.
Waarom RD: Met name vervoermanagement wordt bij de Bestuurskern (zie S W A B )
nog zo belangrijk geacht dat, naast de provincie en andere partners ook R D zich nog
(tijdelijk) inzet. Voor carpoolen ligt de taak op het bordje van de provincie, R D komt in
beeld als beheerder van de hoofdinfra. Wij nemen het vooral mee in relatie met
vervoermanagement.
Dat: We faciliteren en stimuleren nog een aantal jaren, omdat het nog niet vanzelf gaat.
De uitvoering is verschoven naar het V C C Noord-Brabant.

Op grond van afspraken in het VERDI-akkoord krijgt de provincie per 1 januari 1998 de
inhoudelijke en financiele zeggenschap over het interlokaal openbaar vervoer binnen haar
grondgebied. In het (ontwerp)PVVP zijn als doelstellingen o.a. geformuleerd:
• waarborgen van minimum-niveau van vervoervoorzieningen in die gebieden waar een
duurzame voorziening van regulier openbaar vervoer niet tegen maatschappelijke
aanvaardbare kosten in stand te houden is;
• ontwikkeling van een duurzaam en samenhangend stelsel van interlokaal openbaar vervoer.
Ook in het kader van het programma Regionale vernieuwing is de bereikbaarheid van
voorzieningen voor inwoners van kleine kernen onderkend als belangrijk vraagstuk.
De markt van het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) in Noord-Brabant wordt thans
gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers, doelgroepen en een dito
sterke versnippering van financiele stromen. Naast het provinciale budget voor openbaar
vervoer zijn er budgetten voor WVG-vervoer (gehandicapten), vervoer voor ouderen,
scholieren speciaal onderwijs en ziekenvervoer. Ook budgetten van de BOS-steden zijn
relevant.
Het aantal vervoersvormen vertoont een al even grillig beeld. Deeltaxi's, buurtbussen en
belbus zijn de voornaamste vormen.
Er bestaan allerlei afspraken over aansluiting en/of integratie met het omringend bovenliggend
(regulier) openbaar vervoer.
De huidige praktijk is al met al ondoorzichtig. Om die reden is de provincie een onderzoek
gestart naar deze onderkant van de vervoersmarkt. In die verkenning komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
• inventarisatie van bestaande CW-systemen en raakvlakken met lijngebonden openbaar
vervoer;
• evaluatie sterke en zwakke kanten van operationele CVV-systemen;
• analyse van slaag- en faalfactoren;
• analyse van gebruikerseisen en vervoerwaarde;
• onderzoek naar financieel-economisch draagvlak (kostendekking)
M e i 1998 zijn de resultaten opgeleverd.

actoren, rol en taken RD N-B bij collectief personenvervoer
fase 1

34

Op basis hiervan zal vervolgens beleid ter zake worden geformuleerd. Dit beleid zal passe
binnen de uitwerking van het P W P en tegen de achtergrond van de Visienota binnen het
HOP project.
7.1

vraagafhankelijk vervoer: infrastructuur-aanleg.

Ten aanzien van infrastractuur kan onderscheid worden gemaakt naar (gebruik van) wegen,
standplaatsen en voorzieningen. Deze infrastracturele voorzieningen hebben gemeen dat zij in
eigendom en beheer zijn van voornamelijk lagere overheden. De mogelijkheden om van
rijkszijde invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld mede-gebraik van busbanen en aanpassing
van standplaatsen zijn derhalve beperkt. Het rijk, IPO, V N G en bestuurders van de vier grote
steden kijken gezamenlijk naar verbeteringen aan de infrastractuur.
Het kabinet is van mening dat het huidige first-in first-out systeem bij taxivervoer weinig
keuzemogelijkheden voor de klant biedt. Standplaatsen zullen daarom moeten worden
aangepast om uit een opstelling van auto's (bijvoorbeeld in een visgraat) daadwerkelijk een
keuze te maken.
In Noord-Brabant spelen taxistandplaatsen bij voorstadstations en in dorpsachtige situaties
geen rol (Oudenbosch, Zevenbergen, Prinsenbeek, Tilburg West, Lage Zwaluwe, Vugt, Best,
Oisterwijk, Heeze, Deume en Rosmalen). Meestal is er sprake van 1 aanbieder of is er fysiek
voldoende ruimte in geval van concurrentie.
In plaatsen als Etten-Leur, Gilze-Rijen, Boxtel, Geldrop, Oss, Roosendaal en Helmond zullen
probleemsituaties zich ook nauwelijks voordoen.
Hooguit in steden als Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch kunnen zich in principe
problemen in de opstelling van aanbieders van taxivervoer voordoen.
Breda: thans first in first out. Er loopt een (prille) MIT-verkenning, waarin dit verschijnsel
meegenomen kan worden.
Tilburg: rommelig patroon thans. Nog geen concrete plannen voor stationsomgeving. Geen
ruimte om op keuze in te spelen.
Eindhoven: taxi's aan voorzijde, O V aan achterzijde station. Geen duidelijke afbakening voor
taxi. Ruimte is wel aanwezig om te herinrichten.
Den Bosch: nieuwe station is sinds kort in gebruik. Taxi's staan in een boog (buitenzijde van
een rond pleintje) voor het station. Er is geen ruimte om wezenlijk andere opstelling te plegen,
tenzij via fysiek forse ingrepen.
7.2

vraagafhankelijk vervoer: infrastructuur - beheer en onderhoud.

Collectief vraagafhankelijk vervoer maakt gebruik van de weginfrastractuur in beheer bij de
lokale, regionale, provinciale of rijksoverheid. Zij zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor
het in stand houden van deze infrastractuur.
In het kader van deze notitie wordt hier niet verder op in gegaan.
7.3

vraagafhankelijk vervoer: infrastructuur - capaciteitstoedeling en benutting.

In de nota "Taxi naar de toekomst" stelt het kabinet voor het vigerende capaciteitsbeleid in
drie fasen af te bouwen.
Tot 2000 - de eerste fase - zal het huidige capaciteitsregime van toepassing blijven.
Na die datum zal de uitgifte van vergunningen (bedrijfsvergunning en chauffeurspas) worden
overgeheveld van provincie, regionale en gemeentelijke autoriteit naar het rijk. Argument is
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dat door de afschaffing van de vervoersgrenzen de beoordeling en uitvoering van de
regelgeving bij een instantie moet komen. De rijksverkeersinspectie zal worden belast met de
uitgifte van de vergunningen.
Met ingang van 2002 moet het capaciteitsbeleid volledig zijn afgeschaft.
7.4

vraagafhankelijk vervoer: exploitatie en bekostiging.

De rendementen binnen de taxibranche staan onder druk. In een van de onderzoeken die in het
kader van herziening van het taxibeleid zijn uitgevoerd (Horlings, april 1996), wordt
geconcludeerd dat veel taxibedrijven een marginaal bestaan leiden. Niet alleen de
winstgevendheid is laag, ook het eigen vermogen nodig om financiele tegenvallers op te
vangen is laag. Innovaties komen niet van de grond.
Het kabinet kiest voor verbetering via de weg van deregulering en marktwerking.
7.5

vraagafhankelijk vervoer: veiligheid.

In de nota "Taxi naar de toekomst wordt herziening van de regels van respectievelijk (taxi)ondernemer, (taxi-)chauffeur en (taxi-)voertuig voorgesteld. Samen met intensivering van
handhaving en controle wordt hiermee ook de veiligheid gediend. In het kader van deze
notitie gaan we hier niet verder op in.
8.

Wat denken andere regionale directies ervan?

Nu volgen enkele korte beschouwingen over de situatie bij enkele collega RWS-directies.
Regionale Directie
Usselmeergebied.
Bij de regionale directie Usselmeergebied zijn de taken met betrekking tot integraal verkeer
en vervoer van na de decentralisatie. Zij heeft dan ook geen historisch gegroeide taken op dit
gebied.
Wat wel speelt binnen deze directie is de aanleg van de Hanzelijn.
De directie volgt hierin het spelregelkader van het MIT.
Men werkt expliciet op basis van een opdracht van DG-P.
De samenwerking met RIB en RailNed ligt vast. Grondslag is de afspraken die landelijk zijn
opgesteld in de verhouding tussen V&W-RD/RIB/RailNed.
Zoals gezegd hanteert men de spelregels van het MIT bij aanleg van infrastructuur (Infrafonds
gefinancierd) en infrastructuurprojecten van provincie en gemeenten met rijkssubsidie (> 25
min.). Hieronder vallen ook busbanen en (light-)rail projecten.
De Tracewet valt binnen de Planstudiefase en omvat alle wettelijke stappen.
Voor stad- en streekvervoer gelden sinds de inwerkingtreding van de Planwet andere
verhoudingen. Dit moet de directie Usselmeergebied nog uitwerken.
Vragen die zij daarbij beschouwen zijn:
• wat is de rol van de HID bij het regionale vervoerberaad? Stemrecht of adviserend?
• wat is de rol van de R D bij het regionale debat in het kader van S V V - I I I / N W P ?
• welke gremia kan HID benutten om invloed te laten gelden?
Voorts doet de directie mee aan een pilot om vanaf vroeg stadium VINEX-locaties met C W
te ontsluiten. Hiervoor heeft het rijk 10 min. gereserveerd voor experimenten. In Almere loopt
zo'n experiment. Rol van de regionale directie hierbij was het inbrengen van gemeentelijk
initiatief bij DG-P.
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Regionale Directie Utrecht.
Op basis van de (concept)offerte "Beleidsproducten en OV- & infrastructuurontwikkeling"
voor 1998 - 2000 kan het volgende worden opgemaakt.
Utrecht stelt dat decentralisatie en ontvlechting Rijkswaterstaat op het terrein van O V niet aan
de zij lijn zet. De regionale directie blijft regionaal aanspreekpunt van V & W . De monitorfunctie en ogen en oren van het departement in de regio.
Meer nog dan dat, heeft de directie als gevolg van afspraken over de nieuwe verhouding
tussen de rijksoverheid en NS een adviestaak richting de NS taakorganisaties bij realisatie van
railprojecten.
De directie stelt zich op het standpunt dat men niet uitsluitend reactief moet opereren op
voorstellen van partners. Ze wil haar regierol inkleuren vanuit een visie op het netwerk
(verbindingen en infrastractuur).
Hierbij onderkent Utrecht een kennislacune met betrekking tot 'infra-techniek, voertuigontwikkeling en omgevingsfactoren'.
De kerntaak van advisering naar D2 blijft uiteraard overeind.
De afdeling V I V P / V I V S binnen de directie wil zich ontwikkelen van 'een partij bij intensief
gedetailleerd overleg over operationele kwesties' tot een 'deskundige partner' zowel naar
binnen als buiten de directie.
Het productenpakket van de directie Utrecht omvat:
1. produkten 'OV-kern' waarin OV in directe relatie met congestie op hoofdwegennet wordt
gebracht. Inzet wordt gepleegd op ontwikkelen van een netwerkstractuur op verschillende
schaalniveau's. Doel is om plannen van derden hiermee te voeden en te beinvloeden.
Relaties worden gelegd met H W N / O W N , Fietsbeleid, R.O. en milieu.
Verder staat het leveren van advies aan DG-P met betrekking tot S W A B
Spits voorzieningen (spoor en stad-streek) op ingediende projectplannen gepland.
Personenvervoer over water wordt nader onderzocht.
Een tweede onderdeel van de OV-kern vormt inhoudelijke en procesmatige afstemming in
HST Oost project. Het gaat dan om het leveren van deelnota's en participatie in
projectteams. Daarnaast levert de afdeling advies over railinfraprojecten in kader van
Tweede Tactisch Pakket (TTP).
Een derde element is gericht op ontwikkelen van fasering, investeringsplan en exploitatie
van Randstadspoor. Het betreft advisering richting gemeenten, provincie en DG-P.
Een vierde brok van de inspanningen gaat zitten in ontwikkelen van een plan van aanpak,
planning, structurering voor overleg met regionale partners over dienstregelingen en
exploitatie van spoorverbindingen en stations. Hieronder vallen ook adviezen aan DG-P
over treindiensten en -series.
Een interessante activiteit vormt verder de ontwikkeling van een visie op knopen en
stations in het railnet. Het gaat over een toekomstbeeld over functies van stations, overstap,
eindpuntvorming etc.
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Als vijfde aandachtgebied vermeldt de directie Utrecht OV-verbindingen in relatie met
V I N E X locaties. De ontwikkeling van het Utrecht Centrum Plan en Leidsche Rijn leidt tot
advies- en subsidieaanvragen van gemeente en provincie voor (H)OV-assen. Verkenning
naar een-terminal concept van Utrecht CS valt ook onder deze categorie.
Een zesde onderdeel betreft de kostendekkingsgraad in stads- en streekvervoer. De directie
beoordeelt de voortgangsrapportage en wijzigingen in het programma van de provincie
Utrecht en het B R U , dat is opgesteld in het kader van de extra investeringen in het O V (De
Boer regeling). Verder worden lopende 'kleine infrastructuurprojecten' (<25mln.)
financieel en administratief afgehandeld.
Tenslotte een categorie 'Kennis, beleidsevaluatie, MIT en onderzoek', waarin analyses
naar draagvlak en effectiviteit van O V gebruik worden uitgevoerd. Dit voor zowel rail,
weggebonden, water als individuele modaliteiten van gecombineerd vervoer (taxi's).
Zo wil Utrecht een beeld opbouwen van het OV-gebruik via een 'OV-thermometer'.
2. produkten 'Onderliggend Wegennet', waarin integrale verkeer- en vervoerafweging bij
grote planstudiprojecten. Beleidsadvies aan DG-P dient ter beoordeling van
subsidieaanvraag. Binnen deze rubriek valt ook beleidsontwikkeling met betrekking tot
transferpunten. Utrecht wil een verkenning doen naar lokatie en vormgeving van transferia
in de regio op verschillende schaalniveau's en netwerkonderdelen. Bovendien worden de
condities voor samenwerking en realisering onderzocht.
Verder worden 'grote infrastructuurprojecten' (>25mln.) financieel en administratief
afgehandeld (Amersfoort).
Tenslotte vallen nog een aantal adviezen over verkenningen/planstudies van provinciale
wegen onder deze rubriek.
3. produkten 'beleid', waarin opgenomen activiteiten met betrekking tot rekening rijden
(advies over uitvoeringsvorm, systeemtest, communicatie), flankerend beleid en innovatie.
Het laatste betreft produktontwikkeling ten behoeve van N V V P / S V V - i i i en visie
ontwikkeling op functie en structuur van het hoofdwegennet (in Noord-Brabant bekend
onder de titel Samen Over Wegen).
Een laatste activiteit vormt de voorbereiding ('regionaal MIT-boek') en bijdrage aan DG-P
voor infrastructuur(subsidie)projecten op het H W N , in stad- en streekvervoer en O W N .
Regionale Directie Zuid-Holland.
De activiteiten van de directie Zuid-Holland voor O V laten zich in 1998 als volgt indelen:
• visie-ontwikkeling;
in onderlinge samenhang ontwikkelen van een visie op de structuur van het hoofdwegennet
en het O V in de regio op langere termijn. Dit moet dienen als een kader voor toekomstige
MIT intake-beslissingen en als input voor het N W P en overleg met regionale partners.
Opstellen notitie praktische consequenties decentralisatie bevoegdheden
stad/ streekvervoer.
Praktische uitwerking van transferia in de provincie Zuid-Holland.
•

uitvoeren of begeleiden van verkenningen en planstudies;
Het betreft rail-verkenningen en verkenningen in stad/streekvervoer w.o. HOV-lijnen en
realisaties van tramplus en metro.
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• subsidieverlening en projectbegeleiding.
Hier gaat het om toekennen van bedragen in het kader van de Extra Investeringsimpuls
Stad/Streek (= "de Boer"-regeling) en investeringen in infrastructuur via Wet en besluit
Infrafonds (<25 min.). Hier hoort ook de afhandeling van de beschikkingen bij met de
beoordeling van de voortgangsrapportages.
Daarnaast wordt sterk ingezet op flankerende maatregelen (parkeren, fiets, transferia etc.),
spitsbussen en vervoermanagement. Daarbij schuiven de taken van de directie ZuidHolland op van operationeel/inhoudelijk naar tactisch/procesmatig. Uitvoering van het
beleid gebeurd zoveel mogelijk met andere overheden en partners in de regio. De
regiefunctie berust op kennis en middelen.
9.

De rollen nader gedefinieerd.

Met in achtneming van de geformuleerde uitgangspunten en voortbouwend op de beschreven
ontwikkelingen kunnen de volgende rollen worden onderscheiden.
Regisseren.
Elk bestuurlijk niveau is voor de regie over een beleidsterrein verantwoordelijk indien de
problematiek zich op zijn niveau het sterkst manifesteert en het meest effectief kan worden
opgelost.
Regisseren is gericht op afstemming tussen de bestuurslagen om de partners op een lijn te
krijgen met behoud van ieders inbreng en verantwoordelijkheid.
Het krijgt gestalte via de in de Planwet vastgelegde planstructuur en de daaruit voortvloeiende
bestuurscontracten en overlegstructuur.
Stimuleren.
Stimuleren is het bevorderen dat een ander een taak oppakt. Dit kan ingevuld worden door het
oppakken van een voortrekkersrol voor experimenten en innovatieve ontwikkelingen, dan wel
door het scheppen van voorwaarden, zoals het verlenen van bijdragen.
Faciliteren.
Faciliteren is het mogelijk maken dat een ander een aan hem toegeschreven taak kan
uitoefenen. Voorbeelden van faciliteren zijn wet- en regelgeving, toekennen van financiele
bijdragen, uitdragen of verzamelen van kennis, ervaringen of tijdelijk ter beschikking stellen
van menskracht.
Met het OV-Forum en het projectburo Implementatie VERDI wordt invulling gegeven aan de
faciliterende rol.
Uitvoering.
Uitvoering is het realiseren van beleid. De basis om uit te voeren kan liggen in drie
verschillende rollen. In de eerste plaats vanuit de beheerdersrol van de infrastructuur. Vanuit
de MIT-systematiek worden dan bepaalde planprocessen doorlopen of beheer en
onderhoudstaken uitgevoerd. Ook het toetsen van plannen van derden voorzover ze van
invloed zijn op het gebruik van de eigen infrastructuur valt hieronder.
Een tweede rol behelst de regie voor een SVV-werkveld voor zover uitvoering niet
infrastructuur gebonden is, bijvoorbeeld beleid t.a.v. gedragsbeihvloeding. Tenslotte kan
vanuit de facilitatorrol bedragen worden toegekend waarvoor men budgethouder is.
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Monitoren.
Monitoren is het registreren en evalueren van effecten. Dat kan op verschillende niveau's. Op
uitvoerend niveau gaat het om effecten van beleidsmaatregelen. Op planniveau gaat het om
behaalde doelstellingen. Op procesniveau gaat het om inzicht in de wijze van facilitering, de
inzet van middelen en welke actoren zijn betrokken.
10.

Besturingsfilosofie.

Regisseren.
Het rijk, IPO en V N G ontwikkelen gezamenlijk de nationale doelstellingen die worden
vertaald in een nieuw nationaal verkeer en vervoerplan (NVVP). Daarbij worden tevens de
essentiele onderdelen vastgesteld. Het rijk (=D2) voert hierbij de regie, hetgeen zoveel wil
zeggen dat zij verantwoordelijk is voor het ontwikkelingsproces en de afstemming met andere
bestuurslagen. Zij initieert het overleg met IPO, V N G , Kaderwetgebieden andere
departementen en maatschappelijke koepelorganisaties.
De regionale directie levert vanuit haar rijksrol in de regio en schamierfunctie tussen
provincie en D G P op D2 niveau kennis en informatie uit de regio.
DGP is verantwoordelijk voor de doorvertaling van de nationale doelstellingen in het MIT. Z i j
maakt de beleidskeuzes en stelt prioriteiten. Hiertoe levert de regionale directie gegevens en
input voor beleidskaders, regelgeving en instrumenten vanuit de regionale invalshoek.
De provincie en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regie van het tot stand brengen van
een integraal verkeers- en vervoerbeleid op provinciaal/regionaal en lokaal niveau. Ook hier
hoort overleg en afstemming daarover met de andere overheden bij. De HID treedt daarbij op
als de rijkspartner in de regio. Hij brengt in wat het rijk wenselijk acht in het kader van het
nationaal beleid en de essentiele onderdelen. De aansturing van de gemeente behoort tot de
verantwoordelijkheid van de provincie.
Stimuleren/faciliteren.
De stimuleringsfunctie ligt bij alle drie de overheden. Naar gelang de aard en schaal draagt D2
zorg voor het ontwikkelen en verspreiden van algemene kennis en innovatie. Daarbij krijgt D2
input van Adviesdienst Verkeer en Vervoer en de regionale directie. De laatste verspreid ook
de kennis aan actoren in de regio. Experimenten en voorbeeldprojecten worden in nauwe
samenwerking tussen DGP, vanuit ontwikkelfunctie, en regionale directie, vanuit uitvoeringsen voorportaalfunctie, uitgevoerd. Illustratief is het B & M (bereikbaarheid/mobiliteit) budget
voor innovatie, beheert door D2. De regionale directie heeft het voortouw bij initiatieven voor
experimenten. A l s de innovatie is uitgekristalliseerd kan de implementatie door andere
overheden worden overgenomen.
Met het OV-Forum en het projectbureau Implementatie V E R D I wordt tevens invulling
gegeven aan de faciliterende rol.
Uitvoeren.
Voor de uitvoering van het verkeers- en vervoerbeleid kunnen de overheden
bestuurscontracten afsluiten. Het initiatief daartoe ligt bij de overheid die "probleemeigenaar"
is. De regionale directie zal als vertegenwoordiger van de Minister en als beheerder van de
rijks(vaar)wegen in het gebied optreden.
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De taken die V & W verricht in het kader van subsidiering van kleine infrastructuurprojecten
(<25 min.) worden overgeheveld naar provincie- en gemeentefonds. N u is er nog sprake van
een overgangssituatie waarbij het budget voor kleine infrastructuur via een G D U naar de
provincie en Kaderwetgebieden wordt overgemaakt. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de
subsidieverlening, voorbereiding en prioritering, beschikking en uitvoering. De lopende
projecten van derden die op l - l - ' 9 6 zijn beschikt zullen naar het zich laat aanzien ook in 1998
en 1999 onder regie van R W S worden uitgevoerd.
Grote projecten in het kader van het provinciale of regionale verkeers- en vervoerbeleid
worden onder regie van de bestuurskern getoetst en gesubsidieerd. De regionale directie voert
overleg over de vertaling van de nationale en regionale planvorming naar programma's van
grote projecten, gegeven de budgettaire kaders. In de verkennende fase van de MITsystematiek geldt dat bij samenhangende problemen welke door nieuwe infrastructuur zouden
moeten worden opgelost de partijen in de regio worden gestimuleerd ook nietinframaatregelen in de verkenning mee te nemen.
De overgang van grote projecten van verkenning naar planstudie en realisatie vergt specifieke
besluitvorming van de Minister. Deze besluitvorming wordt onder regie van de Bestuurskern
voorbereid door de regionale directie. Hier geldt het spelregelkader M I T opgesteld door het
Ministerie van V & W .
De regionale directie toetst of het project voldoet aan de subsidie regels, ziet er op toe dat de
regio werkt met een gekwalificeerde projectorganisatie, beziet de rechtmatigheid en financiele
controle.
Monitoren.
Het monitoren en evalueren van effecten van maatregelen gebeurt vanuit de
uitvoeringsverantwoordelijkheid. Illustratief is hiervoor de Regionale BeleidsEffectrapportage
die door de regionale directie Noord-Brabant wordt opgesteld. D G P doet op nationaal niveau
hetzelfde voor het nationale beleid.
Het monitoren en evalueren van beleidseffecten op planniveau gebeurt vanuit de regierol. Het
rijk ziet bijvoorbeeld toe op voldoende aandacht voor essentiele onderdelen van het verkeeren vervoerbeleid. De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor de effectmeting van het
provinciale plan. Provincie, gemeenten en regionale directie bundelen daartoe hun gegevens.
Tenslotte is er sprake van procesmonitoring. welke de regiefunctie ondersteunt. Zo kan de
HID als regionale vertegenwoordiger van V & W de actoren aanspreken op invoering van een
regionaal vervoerberaad.
11.

Aanbevelingen, conclusies.

Het beleidsterrein van collectief personenvervoer is sterk in beweging.
Het openbaar vervoer moet een prominentere rol spelen bij de geleiding van de mobiliteit. De
diverse overheden zijn met de nieuwe afspraken over samenwerking (Planwet) aan de slag
gegaan.
De provincie Noord-Brabant heeft de decentralisatie goed opgepakt. Op de kortere termijn is
een reeks activiteiten voorbereid die anticiperen op haar nieuwe taken. Op de langere termijn
werkt zij vol enthousiasme aan een visie op collectief vervoer (HOP). In het P W P neemt zij
de doelstellingen van het rijk met betrekking tot een beter collectief personenvervoer over.
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Concrete acties zijn in gang gezet, waarbij de regionale directie Noord-Brabant zich als
partner in de regio presenteert.
Terugkijkend naar de verschillende vervoerssectoren en de beleidsterreinen wet- en
regelgeving, infrastructuur, exploitatie en veiligheid lijkt de invloed van het rijk zich grosso
modo langs de volgende lijn te manifesteren:

Beleidsuitgangspunten

nationaal
regionaal
lokaal

Vervoersaanbod

Wet- en
Infrastructuur
regelgeving
aanleg beheer +
onderhoud

Exploitatie Veiligheid
benutting

Spoorvervoer
(heavy rail)
Stads- en
streekvervoer
Vraagafhankelijk
vervoer

Wet- en regelgeving is per definitie een taak van de wetgever (rijk) en heeft generieke
werking. Uitgangspunt is verder dat verkeer- en vervoerproblemen op het overheidsniveau
moeten worden opgelost, waarop ze optreden. Daarmee neemt de rijksinvloed voor
regionaal/lokaal vervoer af. Alleen bij grote infrastructurele projecten is rijksinvloed vanuit
financiele en politieke motieven gewenst.
In deze afsluitende paragraaf worden enkele ambitieniveau's van de regionale directie NoordBrabant op het gebied van collectief personenvervoer geschetst.
Om te beginnen is dat het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van O V .
Het betreft:
uitvoeren:
- toetsing regionale/lokale plannen (PVVP/Streekplan, R W P etc.)
- toepassen spelregelkader MIT bij grote projecten (HOV Eindhoven,
Verkenning Breda - Oosterhout, HSL-zuid) en hieraan gerelateerd de
uitvoering van Wet en besluit Infrafonds;
- aanleg, beheer en onderhoud Hoofdwegeninfrastructuur;
- (tijdelijke) administratieve afhandeling subsidiering kleine
infraprojecten;
stimuleren/faciliteren:

- marginale toetsing De Boer gelden;

en daarnaast
monitoren maatregelen: - vervaardigen regionale B E R
Een onderdeel van dit ambitieniveau vormt ook het monitoren op planniveau.
De regionale directie ziet er op toe dat in de regionale en lokale plannen van derden voldoende
aandacht is voor essentiele onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid.
Het betreft dan de volgende aktiviteiten:
monitoren processen: - inbreng HID in regionaal vervoerberaad;
- inbreng HID in rijksvertegenwoordigersoverleg;
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-

inbreng HID in PPC;
inbreng HID in Platform Brabantse Kanalen;
inbreng HID in VVA-overleg (KvK, Provincie, RWS);
oog-, oor- en mondfunctie naar regionale partners.
schakelfunctie tussen D2 en de regio via D3 (^integrate adviestaak);

Het continueren van deze lopende aktiviteiten zou je het laagste ambitieniveau kunnen
noemen.
Op een volgend ambitieniveau wil de regionale directie een aan een ander toegeschreven taak
zoveel mogelijk ondersteunen of bevorderen. Hieronder vallen activiteiten als:
faciliteren: - toekenning B & M budget voor innovatieve initiatieven (Vb. V C C Brabant);
- beschikbaar stellen geld en menskracht t.b.v. projecten derden (Vb. HOP);
- data verzameling, kennisontwikkeling en -verspreiding (Vb. aanbesteding O V
Tilburg);
stimuleren: - participatie in projectteams van derden, zoals:
• Gebiedsgerichte Aanpak;
• ontwerp Spoorvisie samen met provincie voor goederen- en personenvervoer;
• A W Anticiperend Onderzoek;
- data/gegevens verstrekking t.b.v. N V V P / P W P / R V V P
- toepassen Regeling stimulering Bedrijfsvervoer;
Naast deze rollen neemt de regionale directie ook zelf initiatief voor strategische studies. Het
initieren en regisseren van strategische studies op het terrein van collectief personenvervoer
moet leiden tot vemieuwde inzichten over te nemen maatregelen. Stimulering van vervoer
over water (Samen Vaart Maken) en inzicht in vorm en functie van het wegennet (Samen over
Wegen) zijn hier voorbeelden van. Basis voor dergelijke projecten is dan de
verantwoordelijkheid voor de (vaar)weginfrastructuur.
A l hoewel de infrastructuur steeds leidraad is geweest voor samenwerking (met provincie)
kunnen studies ook niet-infragebonden zijn. Zo staan studies gepland voor sociaal-recreatief
vervoer, telematica en reductie automobiliteit.
Onderstaande figuur geeft de verschillende ambitieniveau's nog eens weer.

actoren, rol en taken RD N-B bij collectief personenvervoer
fase 1

43

Uitvoeren wettelijke taken 1

—r

e

l - niveau

I
e

2 - niveau

Faciliteren

Lopende aktiviteiten obv
Haagse richtiijnen

Data, kennis, overleg

F

Stimuleren

] |

Participatie bij derden,
innovatie d.m.v. pilots

Strategische studies
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Bijlage 1.

Activiteiten, actoren en verantwoordelijkheden bij aanleg rail
infrastructuur

Pre-MIT fase
Besluitvoorbereiding
Activiteit
Actor
initiatiefhemer D1/D2
beleidskaders
zoals S W

Betrokkenen
R D N B advies/voorstellen regionale
uitwerking aan D2 en reg. bestuurlijk
overleg
RailNed strategische visies
spec, diensten ( A W , D W W , RIB,
Bouwdienst)
D1/D2

R D N B (bij
meerdere
modaliteiten)
RailNed
(spoor sec)
Provincie,
R D NB/RailNed
SRE,
onder goedkeuring van D1/D2
gemeente(n)
bedrijfsleven, D1/D2/D3
wetenschap
etc.

Verkenningen fase
Besluitvoorbereiding/-uitvoering
Activiteit
Actor
Betrokkenen
sectorale
RailNed
D2 opdrachtverlening en
verkenning mbt
afstemming met R D N B
landelijk
RailNed verkenningen
railproject
spec, diensten ( A W , D W W , RIB,
Bouwdienst)
intersectorale
RD N B
RailNed
verkenning mbt
D2
landelijk net
verkenning mbt Provincie,
D2/D3
regionaal/stads- SRE,
RailNed onder goedkeuring van D2
gewestelijk net gemeente(n)

Besluitvaststelling
Actor
Resultaat
D1/D2
j a/nee opname in
verkenningentabel

D1/D2

ja/nee opname in
verkenningentabel
(intake-besluit)

D1/D2

ja/nee opname in
verkenningentabel
(intake-besluit)
ja/nee opname in
verkenningentabel
(intake-besluit)

D1/D2

Besluitvaststelling/bevoegd geza;
Actor
Resultaat
RailNed verkenningsnotitie
D1/D2
ja/nee naar
planstudiefase

D1/D2

ja/nee naar
planstudiefase

D1/D2

ja/nee naar
planstudiefase

N.B. als actor c.q. betrokkenen van mening verschillen over de inhoud/interpretatie van de
opdracht leggen zij dit gemotiveerd voor aan D2 (opdrachtgever).
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Planstudie fase categorie 1. (zie ook PKB/trace/MER procedure!)
Besluitvoorbereiding/-uitvoering
Activiteit

Besluitvaststelling/bevoegd gezag
Resultaat
Actor

Actor

Betrokkenen

RIB/RailNed/RD formuleren in
samenspraak DGP PvA, incl.
Samenwerking intern/extern V & W .
Formele opdracht planstudie aan
RIB

RIB

RailNed/RD
RIB
proj ectmngr/Pl-ers

DGP

DGP

opdracht tot
Planstudie

Op initiatief HID stellen
RTB/RailNed startnotitie op.

RTB/RaiNed/RD
HIDRD
RIB voor
uitvoering
DGP

HIDRD

(concept)
Startnotitie

DGP

inspraak notitie

Cie/MER

advies C i e / M E R

RD/DGP/RailNed/
RIB

V&W/VROM

Richtlijnen M E R

Trajectnota

D G P toetst aanvaardbaarheid
startnotitie en stemt af met V R O M .
R D voert bestuurlijk overleg.
Ter visie legging startnotitie,
inspraak op initiatief HID
verwerking inspraak reacties

HIDRD

RIB

(concept)advies tbv richtlijnen
opstellen concept door
DGP/RD/NS-taakorganisaties
advies aan D G P inzake trajektnota.
Interdepartementaal overleg.

pr-mngr.
RIB

RD/RailNed/RTB
VROM

DGP

Ter inzage legging trajektnota,
inspraak op initiatief HID
verwerking inspraak reacties

HIDRD

RIB

DGP

Plan van Aanpak

Cie/MER

advies C i e / M E R

RPC

RPC

advies door R P C

standpuntbepaling

V&W,
VROM

Min. V & W ,
VROM

definitieve
standpuntbepaling

opstellen en vaststellen OTB
Ter inzage legging OTB, inspraak
door Prov./Gem. op initiatief HID
verwerking inspraak reacties

HIDRD

DGP

Ontwerp Trace
Besluit (OTB)

opstellen/vaststellen Tracebesluit

DGP

V&W/VROM

Tracebesluit

(concept)advies tbv Ontwerptrace
OTB
advies over concept standpunt

RIB/DGP
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RD/R1B advies naar S G en
prov./gem. etc ter visie
evt. Beroepsprocedure RvS.

DGP

opstellen beschikkingsaanvraag
toetsen besch. aanvraag door
DGP/RD

RIB

Prov//Gem.
belanghebbenden

DGP

Beschikkingsaanvraag
(start realisatie)

Planstudie fase categorie 2.
Besluitvoorbereiding/-uitvoering
Activiteit
RTB/RailNed/RD formuleren in
samenspraak D G P PvA, incl.
Samenwerking intern/extern V & W .
Afschrift aan HID.
Formele opdracht aan RIB.

Actor
RIB

Betrokkenen
RIB/RailNed/RD
DGP

Besluitvaststelling/bevoegd gezag
Actor
Resultaat
DGP
Plan van Aanpak

DGP

Opdracht

advies aan D G P inzake nota en
voorkeurstrace
bestuurlijk overleg + inspraak.

pr-mngr.
RIB
HID

DGP/RD/RailNed

DGP

Nota voorkeursoplossing

opstellen projectnota,
informatieronden en bestuurlijk
overleg
opstellen besch. aanvraag.
Toetsen besch. aanvraag.

RIB

DGP

DGP

Projectnota

D1/D2

Beschikkingsaanvraag
(start realisatie)

RIB
DGP/RD

Verkenning-, Planstudie-, Realisatie fase categorie 3.
Besluitvoorbereiding/-uitvoering
Activiteit
RIB/RailNed formuleren in
samenspraak D G P
proj ectinventarisatie
opstellen vijfjarenplan per
programma
opstellen
jaarprograrmria/beschikkingsaanvraag
programma uitvoering en interim
rapportage
opleveren/indienststellen
programma(onderdelen)

Betrokkenen
RD/DGP

Besluitvaststelling/bevoegd gezag
Actor
Resultaat
DGP
Projectinventarisati

DGP/RD

DGP

Vijfjarenplan

DGP

j aarprogramma/beschikking

RIB

DGP

RIB

DGP

voortgangs/eindrapportage
bericht
oplevering/indienst

Actor
RIB/Rail
Ned

RIB/Rail
Ned
RIB
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opstellen financiele eindafrekening
en opname in
instandhoudingsbudget

stelling
eindafrekening

RIB

DGP

Actor

Besluitvaststelling/bevoegd gezag
Actor
Resultaat
D2
Beoordelings-notitie

Realisatiefase categorie 1 en 2.
Besluitvoorbereiding/-uitvoering
Activiteit

Betrokkenen

R D stelt beoordelingsnotitie op nav R D
beschikkingsaanvraag. R D betrekt
RIB en DGP hierbij. Zonodig
organiseren D2 en D3 een workshop
met RIB en RailNed voor verdere
beoordeling.

DGP
RIB/RailNed

Opstellen conceptbeschikking.

RD

Vaststellen definitieve beschikking
en afgeven aan RIB met:
prestatie/resultaat,
projectorganisatie, kosten,
tijdsplanning, rapportage, bijdrage
RailNed.

DGP

DGP, Bouwdienst D2
bij contra-expertise
D1/D2

(voorbereiding) realisatie.
Bestuurlijk overleg bij
planuitwerking en voorbereiding of
grote afwijkingen.
Goedkeuring

RIB

RailNed
DGP

D2

RailNed

DGP

HID/RIB

concept beschikking
beschikking

Bestuurlijk Overleg
Overdracht/decharge

DGP
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Bijlage 2. Wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur m.b.t. trein-, tram en
metrovervoer.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur
m.b.t. trein-, tram- en metrovervoer.
Soort railvervoer

Wet

AMvB

Hoofdspoorwegen

Spoorwegwet

Lokaalspoorwegen

Lokaalspoor- en Tramwegwet

Stadsspoorwegen
Tramwegen

Lokaalspoor- en Tramwegwet
Lokaalspoor- en Tramwegwet

niet-openbare spoorwegen

Lokaalspoor- en Tramwegwet

gemeentelijke spoorwegen
voor uitsluitend
personenvervoer

Lokaalspoor- en Tramwegwet

Reglement Dienst Hoofd- en
Lokaalspoorwegen
Reglement Dienst Hoofd- en
Lokaalspoorwegen
Metroreglement
Tramwegreglement
Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens
a. Reglement op de
Raccordementen
b. pretparkenen
bedrijfsterreinen geen
regelgeving
geen regelgeving

De regelgeving voor busvervoer is uitvoerig beschreven in het Besluit Personenvervoer en
keuringseisen krachtens de Wegenverkeerswet 1994, waarin regels zijn vastgelegd ten aanzien
van materieel en personeel.
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Bijlage 3. Spelregels voor een beheerste toelating van vervoerders tot het openbaar
personenvervoer per spoor in de niet-contractsector tot 2000
1. elke aanvraag wordt per traject afzonderlijk getoetst;
2. fysieke verdringing van bestaande diensten door nieuwe wordt niet toegestaan
(=bescherming NS);
3. herkenbare meerwaarde op vervoerkundig en/of marktkundig gebied;
4. geen toekenning van vergunning indien reeds een openbaar dienstcontract is gesloten;
en overigens bepalingen ten aanzien van:
•

aanvraagtermijn,

•
•
•
•
•
•

traject,
tijdsperioden,
exclusiviteit,
subsidiering,
geen rechten op aanpassing infrastructuur,
looptijd vergunning.

Toedelingsregels.
In het beleidskader toedeling komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:
• toelating is vereist voordat van toedeling sprake kan zijn;
• bij conflicten binnen een marktsegment zullen vervoersondernemingen in eerste aanleg zelf
een oplossing moeten zoeken;
• RailNed kan bij onvermogen om een passende oplossing te presenteren als arbiter optreden
(bijvoorbeeld wanneer het gaat om verschillende marktsegmenten i.e. goederenvervoer vs.
personenvervoer)
•

'dedicated' infrastractuur (=HSL-lijnen, Betuweroute etc.) kunnen bij gebrek aan
restcapaciteit worden uitgesloten voor algemeen en gemengd gebruik.
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Bijlage 4.

Principes voor capaciteitstoedeling tussen goederen en personenvervoer
per spoor na 2000

Er zijn twee soorten voorrang bij de capaciteitstoedeling, harde en zachte. Harde voorrang
kent nagenoeg geen concessies ten aanzien van verschuiving in de tijd van de geplande dienst.
Bij zachte voorrang mag de capaciteitstoewijzer de geplande tijd van de dienst wijzigen.
1. verdeling tussen goederen en personenvervoer
• harde voorrang voor goederenvervoer in de nachtelijke uren;
• harde voorrang voor personenvervoer in de spits;
• zachte voorrang voor personenvervoer in de voor- en na spits;
• zachte voorrang voor goederenvervoer in de daluren.
N . B . Na realisatie van de Betuweroute kunnen verschuivingen in de dienstregeling voor
personenvervoer optreden.
2. verdeling capaciteit binnen het personenvervoer
• harde voorrang voor internationaal vervoer over HSL-lijnen op knooppunten met
het conventionele net;
• internationaal vervoer niet rijdend op HSL-lijn krijgt dezelfde prioriteit als
treindiensten op het hoofdrailnet;
• binnenlands hogesnelheidsvervoer krijgt op de aansluitingen met het conventionele
net dezelfde prioriteit als vervoer op het hoofdrailnet;
• vervoer op hoofdrailnet krijgt harde voorrang boven regionaal vervoer;
• regionaal vervoer krijgt zachte voorrang voor het aantal treindiensten dat in de
concessievoorwaarden is vastgelegd;
• chartervervoer krijgt toegang in de restcapaciteit.
3. verdeling tussen segment aanleg/onderhoud en vervoer
Vanuit veiligheid voor baanwerkers worden bij onderhoud en aanleg van inrrastructuur de
dienstregeling stilgelegd. Daarmee wordt een aanzienlijk capaciteitsbeslag vastgelegd dat niet
voor spoorvervoer beschikbaar is. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
• noodzakelijk onderhoud moet uitgevoerd kunnen worden;
• economische waarde voor de vervoerder (inkomstenderving, kwaliteitsverlies etc.)
• belangen van de reiziger en verlader;
• belang van de overheid als bekostiger van uitvoeringsprojecten;
• veiligheidsbelang uitvoerend personeel.
Het kabinet wil met het instellen van capaciteitsplafonds voor onderhoud vervoerders
meerjarige zekerheid geven. RIB is aansprakelijk voor opgelopen schade bij uitlopen van
werkzaamheden.
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Bijlage 5. Veiligheid rond het spoor en in stad- en streekvervoer.
Spoor.
Onderstaande tabel geeft de jaargemiddelden van letselongevallen per veiligheidsthema in het
spoorvervoer.
reizigers personeel

jaren '91-'95

overweggebruikers

passanten suicide

'86-'95

'91-'95

'91-'95

'91-'95

gem. aantal doden per jaar

2,4

2,6

42

1,4

199

gem. aantal gewonden per jaar

158

51

39

1,2

19

Reizi gersvei li gheid
Bij reizigersveiligheid gaat het om de kans op letsel voor reizigers gedurende de reis in de
trein, bij in- en uitstappen en verblijf op de perrons.
De beleidslijn is deze. Aan de exploitanten op het spoorwegnet in casu NS Reizigers wordt de
zorg toebedeeld het in- en uitstapproces te verbeteren. Nieuwe ontwikkelingen mogen niet
leiden tot een structurele verhoging van het risiconiveau en zullen bij overschrijding van de
risicomarge worden gecompenseerd.
Personeelsveiligheid
B i j personeelsveiligheid gaat het om de beperking van de kans op letsel van personeel bij
werken aan de infrastructuur. Werken aan de railinfrastructuur en rangeeractiviteiten blijken,
zeker in vergelijking met werken in de bouwnijverheid, zeer risicovol te zijn. Voor de
veiligheidsverbetering is een plan van aanpak opgesteld dat voorziet in een aangepaste
werkwijze, aanscherping van de regelgeving en een verbeterde planning. Een werkgroep van
NS studeert op mogelijkheden voor strikte scheiding van werkenden en treinen.
Eerste verantwoordelijke: NS en bedrijven met rangeerders.
Overwegveili gheid
B i j overwegveiligheid gaat het om de beperking van de kans op letsel of schade als gevolg
van het op een overweg in botsing komen van wegverkeer (inclusief fietsers en voetgangers)
met treinverkeer.
B i j verbetering van de overwegveiligheid zijn twee soorten oplossingen aan de orde:
1. risico-uitsluitende; vervanging van een of meer overwegen door een ongelijkvloerse
kruising of opheffing van een overweg. De kosten zijn hoog. Hierbij zijn vaak lange
procedures van kracht ivm inpassing in de omgeving. Voor besluitvorming is medewerking
van de plaatselijke wegbeheerder nodig.
2. risico-beperkende; richten zich op aanbrengen van een beveiliging of verbetering van
bestaande beveiliging. Deze maatregelen kunnen in het algemeen op korte termijn worden
aangebracht. Het op peil houden van een goed beveiligingsniveau is de
verantwoordelijkheid van RIB in samenwerking met RailNed.
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Als onderdeel van het nieuwe beleid tot vermindering van het aantal overwegen en
verbetering van de veiligheid op de blijvende overwegen, wordt als algemene lijn
aangehouden dat de aanleg van nieuwe overwegen alsmede de uitbreiding van bestaande niet
langer is toegestaan. Dit geldt zowel voor de wegbeheerder als de railinfrabeheerder. Nader
zal worden vastgesteld in welke situaties van deze algemene lijn mag worden afgeweken. Te
denken valt aan z.g. 40-km lijnen (goederenverkeer, museumlijnen)
Eerste verantwoordelijke: Railinfrabeheer.
In het MIT zijn voor het spoorwegnet projecten aangemerkt waarvan de uitvoering tot 2003
nagenoeg zeker is. Deze staan in het "Realisatieprogramma Spoorwegnet Personenvervoer".
Voor Brabant hoort het traject Den Bosch-Vught hierbij.
Projecten waarbij het voornemen bestaat deze in uitvoering te nemen staan in het
"Planstudieprogramma Spoorwegnet Personenvervoer". Uitvoering is voorzien voor 2006.
Hier zijn geen Brabantse projecten bij.
Realisering van de projecten in het "Verkenningenprogramma" is allerminst zeker.
Veiligheid van passanten (w.o. suicide")
Algemeen kan worden gesteld dat drie ontwikkelingen als effect hebben dat het aantal
ongevallen toeneemt: aanleg nieuwe spoorlijnen, toename van de intensiteit van het
treinverkeer en snelheidsverhoging (naar 160 km/h).
Het aantal ongevallen met passanten is gering. Suicide op het spoorwegnet is echter een groot
maatschappelijk probleem. Onderzoek (NS, C B S en RVI) heeft uitgewezen dat er 13 "blackspots" zijn waar 20% van de zelfdodingen plaatsvindt. De aanwezigheid van psychiatrische
inrichtingen houdt hiermee verband. Op basis van de analyses zijn aanbevelingen gedaan per
locatie. Eerste verantwoordelijke: RailNed en Railinfrabeheer (voor de proefopzet).
Stads- en streekvervoer.
De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de coordinatie en sturing van de
verkeersveiligheid. Instrumenten om deze taak uit te oefenen zijn het functioneren van het
Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid, het provinciale verkeer- en vervoerplan,
streekplannen en de toetsing van bestemmingsplannen.
Gemeenten geven op lokaal niveau vorm aan leefbaarheid en veiligheid; als wegbeheerder en
als bestuurder. Zij beslissen over de inrichting van de halteplaatsen, aanleg vrije busbanen,
etc.
Uiteraard hebben openbaar vervoerbedrijven ook een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien
van onderhoud van voertuigen, opleiding van personeel en kwaliteitzorg.
Over de inrichting van haltes en de vormgeving van businfrastructuur heeft de VSN-groep een
bundel met aanbevelingen en richtlijnen uitgegeven: "Maten voor de bus". Veel gemeenten
maken er inmiddels gebruik van.
Drie soorten van belanghebbenden zijn aan te merken:
1. reizigers: in het voertuig, op weg naar/komende van halte;
2. personeel: bestuurders en conducteurs, onderhoudspersoneel;
3. derden: andere weggebruikers.
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Reizigersveiligheid.
De dagelijkse zorg voor de veiligheid van passagiers is in eerste instantie een taak voor het
vervoerbedrijf en de betreffende wegbeheerder. Zij staan aan de lat voor klantgericht en veilig
rijgedrag van bestuurders en een goede vormgeving van halteplaatsen en infrastructuur.
Door de aandacht te vestigen op (bestaande) richtlijnen en aanbevelingen hoopt het rijk tot
een verbetering in de veiligheidssituatie te komen.
Ten aanzien van de problematiek van passagiers op weg naar en komende van een halte zal
het rijk in nader overleg treden met betrokken wegbeheerders.
Personeelsveili gheid.
De verkeersveiligheidssituatie van het uitvoerende personeel in busvervoer (en tram/metro)
geeft geen aanleiding tot de ontwikkeling van nieuw beleid op rijksniveau.
In het kader van het ARBO-zorgbeleid van de Arbeidsinspectie is voor het uitvoeren van
werken aan de railinfrastructuur een risicoinventarisatie verplicht.
De vervoerbedrijven en lokale overheden beschikken over voldoende maatregelen om het
huidige veiligheidsniveau te handhaven.
Veiligheid van derden.
Veiligheid voor derden vormt een onderdeel van het algemene verkeersveiligheidsbeleid. Er
zijn velerlei maatregelen denkbaar en noodzakelijk, zoals verbetering van de infrastmctuur,
beveiliginginstallaties, vrije banen voor OV, educatie en voorlichting, voorzieningen aan
voertuigen.
Verschillende actoren zijn bij realisatie van deze maatregelen verantwoordelijk.
Aanpassingen aan de infrastructuur vallen onder de verantwoordelijkheid van de
wegbeheerder. Voor het materieel en de rijvaardigheid is de exploitant verantwoordelijk.
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Bijlage 6. Overzicht gemeenten met BOS status
BOS gemeenten met zelfstandige bijdrage in exploitatie OV:
1. Alkmaar
2. Almere
3. Amersfoort
4. Apeldoom
5. Breda
6. Den Bosch
7. Dordrecht -> met eigen stadsvervoerbedrijf
8. Groningen (stad) -> met eigen stadsvervoerbedrijf
9. Haarlem
10. Hilversum
11 .Leeuwarden
12. Leiden
13. Lelystad
14. Maastricht-> met eigen stadsvervoerbedrijf
15. Tilburg
16. Zwolle
Bergen op Zoom, Oss en Roosendaal hebben hun BOS-status verloren. De bijdrage van deze
steden loopt nu via de provincie.
N.B.
V & W wil dat gemeenten met een gemeentelijk vervoerbedrijf (GVB) deze verzelfstandigen.
In de implementatienota "Marktwerking in het regionaal openbaar vervoer" heeft zij al
aangekondigd dat hiervoor een instrument zal worden ontwikkeld.
In een brief aan de Tweede Kamer maakt zij melding van de oprichting van een stichting die
gemeenten bij verzelfstandiging ondersteunt. Dit participatiefonds gemeentelijke
vervoerbedrijven stelt G V B ' s in staat voldoende solvabiliteit op te bouwen om zelfstandig op
de markt te kunnen opereren.
Tot 2003 kan een aanvraag worden ingediend. Op termijn zullen de beheerde aandelen weer
worden vervreemd om tot privatisering te komen.
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Bijlage 7. Schematische weergave besturing en bekostiging stads- en streekvervoer
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Bijlage 8. Overzicht van overlegcircuits met participatie van de RD Noord-Brabant
IVV-landelijk rail
Vanuit onze rol als regionale vertegenwoordiger van de infrastructuurbeheerder.
Het rijk is beheerder van de spoorweginfra en de provincie (nog) niet.
DGP/Mobiliteitsmarkt-IW
Vanuit onze rol als regionaal onderdeel van het ministerie van V & W . Hier leveren wij input
vanuit de regio voor bijstelling landelijk beleid en krijgen we input voor doorvertaling van
landelijk beleid naar de regio (o.a. flankerend beleid).
VATOV (SRE/Eindhoven/Helmond)
Elkaar informeren over de stand van zaken rond projecten in de regio.
Gezien onze belangen als hoofdinfrabeheerder en subsidieverstrekker.
Afstemming tussen betrokken partijen.
Periodiek overleg Verkeer en Vervoer
Afstemming tussen de hoofdafdelingen IV bij de verschillende RD's.
Landelijk overleg vervoermanagement
Elkaar informeren over de stand van zaken rond projecten in de regio.
Stimuleren en kennisoverdracht.
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