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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/20/044455 

Documentnummer: 207052 
Datum: dinsdag 29 september 2020 
Onderwerp: openbaar vervoer en corona 
Bijlage(n): 1. Brief van MRDH ‘openbaar vervoer en corona’ 

2. Nota van Reactie Vervoerplannen 2021 (bijlage brief van MRDH) 
 

Geachte Raad, 

Op 23 september jongstleden zijn de 23 wethouders verkeer tijdens de bestuurscommissie 

Vervoersautoriteit door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) geïnformeerd over de 

stand van zaken van het openbaar vervoer in relatie tot corona. Graag delen wij deze informatie 

met u en bijgevoegd bij deze informatiebrief treft u dan ook een brief van de MRDH aan. 

Kort samengevat komt het er op neer dat gezien de zeer sterke daling van het aantal reizigers en 

het aangepaste reisgedrag de vervoerbedrijven zijn verzocht om scenario’s te ontwikkelen op 

welke wijze hier mee om te gaan. Het betreft voorstellen die ertoe leiden dat voor de 

vervoerbedrijven de kosten worden verminderd (bijvoorbeeld verlaging van frequentie in daluren 

en/of schrappen lijnen) en/of de opbrengsten worden verhoogd (bijvoorbeeld verhogen van OV-

tarieven). Dit alles met als doel om de continuïteit van het openbaar vervoer te kunnen 

waarborgen. De Beschikbaarheidsvergoeding vanuit het Rijk is namelijk niet toereikend voor de 

vervoerders.  

Zoals ook reeds in de brief van de MRDH aangegeven zal vooral de adviescommissie 

Vervoersautoriteit in dit proces en bij het afwegingskader worden betrokken.  

Naast de MRDH heeft de gemeente Wassenaar ook te maken met de provincie Zuid-Holland als 

opdrachtgever van het openbaar vervoer. In opdracht van de provincie rijden namelijk ook bussen 

van Arriva door Wassenaar. Binnen deze concessie spelen soortgelijke kwesties. Zo heeft de 

provincie bijvoorbeeld onlangs besloten om de vrijgave van het programma van eisen voor de 

aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord uit te stellen in verband met de onzekere 

marktsituatie.    

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en houden u op de 

hoogte van het verdere proces. 

 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, 

 
 
 
 
 

drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


