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Actieagenda ‘de sprong’
Toekomstbeeld voor krachtig, duurzaam en
toekomstbestendig regionaal openbaar vervoer en
vraaggestuurde mobiliteit
De wereld is sterk in beweging

• Verduurzaming van mobiliteit is nodig. Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt forse inspanningen om tot CO2-besparing te komen. Het Klimaatakkoord vergt maatregelen om in
2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.
• Technologische ontwikkelingen en beschikbaarheid van data zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor flexibilisering en vernieuwing van de reis van deur tot deur.
• In meer landelijke gebieden loopt de vraag naar openbaar vervoer terug en staat bereikbaarheid met openbaar vervoer onder druk.
• Verstedelijking leidt elders tot een groeiende vraag naar mobiliteit en de opgave om
steden bereikbaar te houden.

Voor 2,4 miljoen reizigers per dag

Reizigers kiezen hun eigen weg van deur-tot-deur. Door drukke, groeiende stedelijke gebieden, in prachtige landelijke buitengebieden en langs levendige, eeuwenoude dorpen.
Steeds meer reizigers maken als onderdeel van hun reis van deur-tot-deur gebruik van het
regionaal openbaar vervoer . Het regionaal vervoer is onmisbaar voor 2,4 miljoen reizigers
per dag. Jaarlijks worden circa 5,5 miljard reizigerskilometers afgelegd per bus, tram, metro en openbaar vervoer over water en bijna 1,2 miljard met regionale treinen die onder
verantwoordelijkheid vallen van provincies en vervoerregio’s. In totaal bedraagt het gebruik
van het regionaal vervoer maar liefst 6,7 miljard kilometer. Dit regionaal openbaar vervoer
is zo een onmisbare schakel is binnen het gehele landelijke openbaar vervoersysteem. De
reizigers staan daarin centraal. Sinds de eeuwwisseling stijgt de klanttevredenheid doorlopend van 6,8 in 2001 tot een 7,6 in 2016. Dit regionaal vervoer zorgt zo voor sociale ontplooiing, draagt bij aan een concurrerende economie, zorgt voor efficiënt ruimtebeslag van
het vervoersysteem en levert een onmiskenbare bijdrage aan een aangename en gezonde
leefomgeving.

Toekomstbeeld OV en ‘de sprong’

De 8 vertrekpunten voor het Toekomstbeeld OV ‘Overstappen naar 2040’2 staan aan de basis van deze actieagenda. Deze actieagenda levert ook een bijdrage aan de drie nu lopende
Het regionale openbaar vervoer omvat al het openbare vervoer dat onder de verantwoordelijkheid van de 12 provincies en 2 vervoerregio’s valt. Deze 12 provincies en
2 vervoerregio’s worden gezamenlijk aangeduid als decentrale opdrachtgevers. Deze instanties zijn in de Wet personenvervoer 2000 aangemerkt als concessieverleners.
Hierna duiden we regionaal openbaar vervoer aan als regionaal vervoer.
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werkstromen van Toekomstbeeld OV: keten en knopen, netwerkalternatieven en regionale
& vraaggestuurde mobiliteit. Deze actieagenda maakt daarbij concreet zichtbaar wat de 14
decentrale opdrachtgevers (hierna: DO’s) in de ontwikkeling van het Toekomstbeeld OV te
bieden hebben. Het maakt duidelijke welke bijdrage zij de komende jaren willen leveren.
Ook biedt het input voor het eindbeeld van het programma Toekomstbeeld OV dat voor
eind 2018 is voorzien. Daarbij biedt deze actieagenda de 14 DO’s in de uitvoering ruimte
om deze te richten naar hun belangrijkste prioriteiten.

Samen de sprong maken

Het regionaal vervoer loopt op een aantal plaatsen tegen de grenzen van de maximaal
mogelijke groei aan. In andere gebieden is de uitdaging juist om het regionaal vervoer aan
reizigers te blijven bieden. De betaalbaarheid van het regionaal vervoer staat in heel Nederland onder druk. Daarom maken de 12 provincies en 2 vervoerregio’s werk van vernieuwing van het regionaal vervoer. Dag in dag uit zijn zij in beweging voor hun reizigers. De
14 DO’s van het regionaal vervoer zien vanuit hun eigen rol volop kansen om te verzilveren.
Deze actieagenda toont wat zij de reizigers de komende jaren te bieden hebben en wat zij
daarvoor gaan doen. Zo maken zij de sprong naar een toekomstbeeld met krachtig, duurzaam en toekomstbestendig regionaal openbaar vervoer en vraaggestuurde mobiliteit. Dat
doen zij elk vanuit hun eigen kracht met coördinatie vanuit het IPO. Daartoe worden in deze
actieagenda drie typen acties onderscheiden:
 Pionier: één of meerdere DO’s pakken een actie zelfstandig op en delen hun kennis actief met de andere DO’s.
 Bondgenootschap: combinaties van DO’s trekken op basis van bereidheid gezamenlijk
op in de uitvoering van een actie waarbij één DO als trekker optreedt.
 Alliantie: De 14 DO’s voeren deze actie gezamenlijk met medewerking van alle 14 DO’s
uit waarbij één DO als trekker optreedt.
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Definitielijst

Regionaal openbaar vervoer = Het regionale openbaar vervoer omvat al het openbare
vervoer dat onder de verantwoordelijkheid van de 12 provincies en 2 vervoerregio’s valt.
Deze instanties zijn in de Wet personenvervoer 2000 aangemerkt als concessieverleners.
Deze 12 provincies en 2 vervoerregio’s worden gezamenlijk aangeduid als decentrale opdrachtgevers.
Knooppunten = locatie waar het aanbod van openbaar vervoer en/of mobiliteitsconcepten, voorzieningen en functies zich ruimtelijk concentreert. Knooppunten zijn ook wel
bekend onder de noemer hubs, mobipunten en overstappunten.
Bereikbaarheidskwaliteit = het aantal mensen dat binnen een bepaalde reistijd van deur
tot deur bereikt kan worden.
Bereikbaarheidsladder = de bereikbaarheidsladder is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik van mobiliteit, verduurzaming en meer actieve verplaatsingen in (hoog)stedelijke gebieden.
Reistijdverkorting = Het terugbrengen van de reistijd van deur tot deur door sneller te
rijden, bepaalde stations over te slaan en anders te bedienen, de overstap te verbeteren
of de frequentie te verhogen.
Spitsspreiden = De drukte in de spits verminderen door reizigers te verleiden op minder
drukke momenten te reizen, bijvoorbeeld door experimenteren met slimme producten,
tarieven, alternatieve beprijzing van mobiliteit, gezamenlijke afspraken en marketing
Mobiliteitsconcepten = aanbod aan reizigers om zich te kunnen verplaatsen dat niet valt
onder traditioneel dienstregelinggebonden danwel aanbesteed vervoer, zoals vraaggestuurde mobiliteit en deelmobiliteit.
Mobiliteitsaanbieders = Partijen die mobiliteitsconcepten aanbieden
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Knooppunten zijn essentiële schakels in het
functioneren van het totale multimodale mobiliteitssysteem van deur-tot-deur. Knooppunten worden steeds meer brandpunten
van economische en sociale activiteit. Elk
knooppunt is uniek als het gaat om de bediening per openbaar vervoer, inbedding in
het multimodale netwerk (transfer), dichtheid
qua functies en voorzieningen en ontwikkelcapaciteit. Die diversiteit aan knooppunten
vraagt om maatwerk en een opgavegerichte
aanpak. Elk knooppunt heeft immers zijn eigen opgaven voor de ontwikkeling als toe3

komstvaste knoop. Tegelijk is voor reizigers één herkenbare uitstraling cruciaal. Eén herkenbare uitstraling van knooppunten in heel Nederland draagt bij aan herkenbaarheid voor
reizigers. Zij hechten aan een passende en integrale dienstverlening die goed toegankelijk
is voor iedereen. Het in kaart brengen van aanwezige voorzieningen is daarvoor nodig. Op
knooppunten komen zoveel opgaven bij elkaar dat er één duidelijke coördinator nodig is
voor elk knooppunt.

Lopende acties

• DO’s leveren (financiële) bijdragen aan de doorontwikkeling van knooppunten en vragen
onder meer met concessies gerichte voorzieningen voor knooppunten uit. Elke decentrale overheid geeft hieraan op zijn eigen manier invulling. Dit gaat om aan mobiliteit
gerelateerde voorzieningen, maar kan ook andere dienstverlening betreffen.
• DO’s werken toe naar een uitbreiding met meer uniforme vormgeving van knooppunten
middels doorontwikkeling van bestaande formules (R-net, Hubs, Blauwnet, Limburgnet,
Bravo).

Nieuwe agenda

De decentrale opdrachtgevers zetten zich maximaal in om onderstaande bijdrage te leveren. Dit is tevens onze bijdrage aan het spoor ‘Ketens en knopen’ uit het Toekomstbeeld
OV.
 1. DO’s nemen binnen hun concessiegebied de coördinatierol op voor door elk van
de decentrale opdrachtgevers aan te wijzen knooppunten. Zij geven zo op sterke en
consequente wijze als coördinator samen met alle betrokken partijen (o.a. vervoerders,
MaaS-aanbieders, spoorbeheerder, gemeenten en eigenaren) invulling aan opgaven en
ontwikkelwensen per knooppunt. Dat doen zij nu al succesvol voor onder meer de MerwedeLingelijn, RandstadRail en de Valleilijn. De taken en het mandaat dat bij de coördinatierol hoort, wordt met betrokken partijen nader uitgewerkt. Voor Intercitystations zien de
decentrale opdrachtgevers zich niet als natuurlijke partij om deze coördinatierol op zich te
nemen.
 2. DO’s gaan voor reizigers de informatie over voorzieningen op knooppunten samen
met alle betrokken partijen op soortgelijke wijze middels een Model Informatieprofiel
Knooppunten (MIK) vastleggen, in navolging van het MIPOV. Daarbij maken zij zoveel mogelijk gebruik maken van bestaand materiaal, onder meer vanuit het ‘dashboard deur tot
deur’, ‘Maak plaats!’ en het ‘Programma HOV, Spoor en Knooppunten’.

2. Snellere verbindingen door differentiatie in bereikbaarheidskwaliteit

De economische kerngebieden in Noordwest-Europa vragen om snelle onderlinge verbindingen voor een concurrerende economie. Overbruggen van afstanden tussen deze
gebieden met de trein is een duurzaam alternatief voor het vliegtuig. Om verduurzaming
te realiseren is een kortere reistijd per trein tussen deze gebieden en een hoogwaardige
kwaliteit cruciaal. Zo kan de trein meer concurrerend worden met luchtvaart. Een goede
en snelle aansluiting op het internationale hogesnelheidsnetwerk is daarvoor gewenst. Dit
is een extra reden om ook de verbinding tussen economische kerngebieden binnen Nederland te versnellen. Dit versterkt bovendien de concurrentiepositie van de Nederlandse
economie. Binnen de beperkte investeringsruimte zijn de mogelijkheden daarvoor de komende jaren echter beperkt.
Sleutel tot reistijdverkorting is kiezen voor differentiatie in bereikbaarheidskwaliteit. Dit vraagt
om gerichte keuzes om collectief vervoer te versterken daar waar de potentie groot is.
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snellere verbindingen

2.

Voor bepaalde verbindingen tussen economische kerngebieden betekent dat inzet op een
snellere reistijd per trein. In andere regionale centra en middelgrote steden is de auto als
vanouds een sterke modaliteit waarop de nadruk ligt. Dat vraagt doelgroepgerichte keuzes
en differentiatie afhankelijk van de stedelijkheid van gebieden. Inzet op het gemak en de
kwaliteit van de reis zijn andere belangrijke aspecten.
Reistijdverkorting realiseer je daar waar op corridors netto relatief de meeste reizigers profiteren en zodoende de minste reizigers benadeeld worden. Dat vraagt gericht versterken
daar waar investeringen veel nieuwe reizigers oplevert en optimaal bijdraagt aan vitale, bereikbare regio’s. Dat kan gaan om (inter)nationale verbindingen, maar ook op investeringen
in het regionale spoornetwerk. Dat betekent losser komen van het primair oplossen van
knelpunten en lef om toe te werken naar een robuust, concurrerend Openbaar vervoersysteem met veel potentie voor de toekomst. Daarbij is ook het overslaan van bepaalde
intercitystations tussen economische kerngebieden met deze snelle trein acceptabel, wanneer relatief de meeste (potentiële) reizigers op een corridor daarvan profiteren. Ook voor
reistijdverkorting tussen middelgrote steden en regionale centra is het onder die voorwaarde reëel om bepaalde stations niet langer op te nemen in de dienstregeling. Dat betekent
wel dat die stations op een andere wijze goed ontsloten worden, met een ander trein- of
collectief vervoersproduct. Met investeringen in de first en last mile dragen we sowieso bij
aan een kortere en meer betrouwbare reistijd van deur tot deur, waar onder meer de combinatie van fiets en trein in voor- en natransport een ongekend succes is. Hierdoor wordt
het gemak voor de reiziger vergroot en neemt de betrouwbaarheid van de ketenreis toe.

Lopende acties

• DO’s experimenteren met zelfrijdende treinen en zelfrijdende bussen om kostenbesparingen op de exploitatie ten behoeve van kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Dit doen
zij respectievelijk op in regionale concessies ondergebrachte spoor en op HOV-lijnen met
vrijliggende infrastructuur. Gezamenlijk kennisontwikkeling en -deling maakt daar onderdeel vanuit.
• DO’s werken middels uitbreiding van hoogwaardig openbaar vervoer tussen steden aan
meer snelheid, kwaliteit en een beter imago, middels zeer succesvolle productformules
als Brabantliner, Qliner en R-net.
• DO’s dragen financieel bij aan hoogwaardige dedicated busbanen voor HOV ten behoeve van een hoge betrouwbaarheid en comfort. Decentrale opdrachtgevers kunnen daarbij zelf afwegen of zij kiezen voor het anders benutten van bestaande weginfrastructuur,
bijvoorbeeld door het omzetten van rijstroken in busbanen.
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• DO’s dragen financieel bij aan het verbeteren van (keten)voorzieningen inclusief informatie en wayfinding, bijvoorbeeld (vrije) fietsparkeerplaatsen/ fietskluizen, (beschikbare)
deelfietsen en (vrije) oplaadplaatsen voor E-fietsen, (vrije) P+R plekken, oplaadplaatsen
EV’s, (beschikbare) deel-fietsen en -auto’s) en hoverboards, etc. Elke decentrale overheid
geeft hieraan op zijn eigen manier invulling. Binnen het programma Wayfinding heeft de
MRA daarvoor bijvoorbeeld het knooppuntoriëntatiepunt (KnoP) ontwikkeld.
• DO’s dragen (via concessies) bij aan het versnellen van de first- en last mile per openbaar
vervoer inclusief de herkenbaarheid en uitstraling. Ook gemeenten leveren daaraan een
belangrijke bijdrage met investeringen voor fietsers en voetgangers.

Nieuwe agenda

De decentrale opdrachtgevers zetten zich met deze actieagenda maximaal in om de onderstaande bijdrage te leveren. Dit is tevens onze bijdrage aan het spoor ‘Netwerkalternatieven’ uit het Toekomstbeeld OV.
 3. DO’s werken met oog op snellere verbindingen mee aan een op corridorniveau onderbouwde analyse voor de verschillende potentiële reizigers en doelgroepen. Daarbij zijn
zij bereid in het belang van:
 3.1. snellere verbindingen voor reizigers tussen economische kerngebieden om reistijdverkorting te onderzoeken, inclusief de mogelijke consequenties en daarbij passende
oplossingen voor andere reizigers.
 3.2. snellere interregionale verbindingen voor reizigers tussen middelgrote en regionale
centra om reistijdverkorting te onderzoeken, inclusief de mogelijke consequenties en daarbij passende oplossingen voor andere reizigers.
 3.3. snellere regionale verbindingen voor reizigers om reistijdverkorting te onderzoeken,
inclusief de mogelijke consequenties en daarbij passende oplossingen voor andere reizigers.
 4. In het belang van een betere kwaliteit voor de reiziger zijn DO’s onder voorwaarden
bereid om (inter)regionale treinen onderdeel te maken van regionale concessies. Goede
financiële voorwaarden over beheer en onderhoud, vervanging en exploitatie zijn daarvoor
randvoorwaardelijk. Decentralisatie biedt kansen om meer succesvolle frequentieverhogingen met regionale treinen te realiseren (o.a. Maaslijn, Heuvellandlijn).
 DO’s experimenteren met zelfrijdende treinen en zelfrijdende bussen om kostenbesparingen op de exploitatie ten behoeve van kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Dit doen
zij respectievelijk op in regionale concessies ondergebrachte spoor en op HOV-lijnen met
vrijliggende infrastructuur. Gezamenlijk kennisontwikkeling en -deling maakt daar onderdeel vanuit.

3.

Gedurfde keuzes maken voor bereikbare stedelijke regio’s

In stedelijke regio’s doet zich een enorme groei voor. Ook qua verduurzaming en vitaliteit
van inwoners ligt er een grote uitdaging in steden. Lef en gedurfde keuzes zijn cruciaal nu
stedelijke regio’s overbelast dreigen te raken. Beter gebruik van de regionale infrastructuur
is nodig. Nu is grote drukte in het OV voor reizigers in stedelijke regio’s steeds vaker aan
de orde van de dag. Zeker naar grote onderwijs- en werkgelegenheidsclusters dreigen in
de hyperspits buitengewone pieken in het OV-gebruik gemeengoed te worden. ‘Spitsspreiden’ is nodig. Door slimme producten, tarieven, alternatieve beprijzing, gezamenlijke
afspraken en marketing benutten we het stedelijk openbaar vervoer anders en minstens zo
efficiënt. Logische routes en herkenbare wayfinding bij knooppunten maakt daar vanzelfsprekend onderdeel van uit.
Gerichte keuzes gebaseerd op de bereikbaarheidsladder dragen verder bij aan anders
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benutten van schaarse ruimte, verduurzaming en
meer actieve verplaatsingen. In hoogstedelijke gebieden -waaronder binnensteden- betekent dit gericht prioriteit voor modaliteiten met een beperkt
ruimtebeslag. Een aangename en gezonde leefomgeving komt daardoor veel meer centraal te staan.
gedurfde keuzes
Provincies en vervoerregio’s willen hier richting gemet bereikven met de bereikbaarheidsladder. Dat betekent in
baarheidsladder
stedelijk gebied in de eerste plaats prioriteit voor
de voetganger, te beginnen in de binnensteden.
De fietsers staan op dezelfde trede als onmisbaar
vervoermiddel om stedelijke regio’s gezond en in
beweging te houden. Ook uitbreiding van regionale snelfietsroutes dragen bij aan bereikbaarheid
van de stedelijke regio’s. Het openbaar vervoer is
de derde belangrijke modaliteit waarvoor de doorstroming op bepaalde assen optimaal wordt gefaciliteerd. Andere modaliteiten met een fors ruimtebeslag per reiziger zijn hier vanuit het oogpunt van
de leefkwaliteit, ruimtebeslag en vermindering van
de CO2-uitstoot minder gewenst. Ook bij binnenstedelijke ontwikkeling is deze bereikbaarheidsladder bepalend voor de ruimtelijke inrichting en
(fiets)parkeren.
De forse verstedelijkingsopgave in stedelijke gebieden noodzaakt bovendien tot investeringen in het openbaar vervoersysteem. Die zijn nodig om steden in de toekomst bereikbaar
te houden. Daarvoor is een sterke koppeling van verstedelijking en investeringen in het
openbaar vervoer middels regionale mobiliteitsfondsen nodig. Dat vergt naast bestaande
ook nieuwe vormen van bekostiging en financiering voor regionale bereikbaarheidsinvesteringen en een integraal mobiliteitsaanbod als onderdeel van woningbouw. Dit gaat voor
de grootste stedelijke regio’s om integratie van het regionaal en stedelijk railsysteem en
in andere stedelijke regio’s om hoogfrequente en snelle HOV-verbindingen door stedelijk
gebied.

3.

Lopende acties

• DO’s geven via de provinciale Omgevingsvisies, provinciale en regionale mobiliteitsstrategieën en verstedelijkingsagenda’s richting aan de ambities voor de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving gebaseerd op de bereikbaarheidsladder.
• DO’s maken succesvolle afspraken met onderwijsinstellingen en grote werkgevers over
spreiding van onderwijstijden en vergadermomenten om zo slimmer gebruik te maken
van de infrastructuur en om specifiek de drukte in de (hyper)spits voor reizigers te verminderen.
• DO’s werken aan een verdere reistijdverkorting van HOV binnen stedelijke regio’s en verbetering van de kostendekkingsgraad, naar het succesvolle voorbeeld van onder meer
R-net en Q-link.
• DO’s zorgen dat in 2030 al het regionaal busvervoer zero-emissie is.
• DO’s dragen bij aan investeringen in regionale snelfietsroutes.
• DO’s maken in verstedelijkingprogramma’s een harde koppeling middels afspraken over
(dedicated) uitbreiding in de vorm van HOV of integratie van regionaal openbaar vervoer
met het stedelijk gebied (lightrail).
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• DO’s werken toe naar integrale opgavengerichte mobiliteitsafwegingen en benutten bestaande mogelijkheden bij het bestuurlijk overleg MIRT door afzonderlijke provinciale
financieringspotjes gericht op één modaliteit te ontschotten voor zover daarvan sprake is.

Nieuwe agenda

De decentrale opdrachtgevers zetten zich met deze actieagenda maximaal in om de onderstaande bijdrage te leveren.
 5. DO’s gaan experimenteren met slimme producten, tarieven, alternatieve beprijzing
van mobiliteit, gezamenlijke afspraken en marketing om de spitsdrukte op drukke lijnen in
stedelijke regio’s meer te spreiden, waarmee al succesvol geëxperimenteerd wordt in onder meer Nijmegen en Zwolle.
 6. DO’s willen experimenteren met regionaal maatwerk en drempelbijdragen voor reizigers met OV-studentenkaart in het stedelijk mobiliteitssysteem om te voorkomen dat kostbare investeringen in capaciteitsuitbreiding nodig zijn en zodat actieve modaliteiten meer
worden gebruikt voor korte verplaatsingen.
 7. DO’s gaan -voor zover daarvoor draagvlak is- alternatieve vormen van bekostiging en
financiering doorontwikkelen ten behoeve van een regionaal mobiliteitsfonds waarop de
regio gezamenlijk stuurt. Opbrengsten kunnen bestaan uit bijdragen vanuit exploitatie van
mobiliteit (parkeren, vrachtheffing), exploitatie van openbaar vervoer (mee-investeren of
bijdragen), nieuwe gebiedsontwikkelingen (grondexploitatie) en bestaand vastgoed (bereikbaarheidsheffing).

4.

Zorgeloos reizen mogelijk maken

Reizigers zijn steeds minder gebonden aan één modaliteit. Zij richten hun reis van deurtot deur meer multimodaal in. Grenzen tussen modaliteiten vervagen. Nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals vraaggestuurde mobiliteit en deelmobiliteit, bieden reizigers nieuwe
mogelijkheden met meer keuzevrijheid qua service, snelheid, prijs en beleving. Real-time
beschikbaarheid van reisinformatie maakt dit steeds beter mogelijk. Meer zeggenschap
over platforms met reisinformatie en betaalsystemen door decentrale opdrachtgevers van
regionaal vervoer is daarbij gewenst. Zorgeloos reizen betekent verder dat reizigers hun
reis van A naar B eenvoudig plannen, reserveren en betalen. Met integrale, multimodale
reisinformatie wordt overstappen veel laagdrempeliger en creëren we als decentrale opdrachtgevers een open speelveld voor mobiliteitsaanbieders. We dagen hen zo uit producten te vernieuwen en nieuwe producten te ontwerpen, op weg naar Mobility-as-a-Service.
De real-time data over mobiliteit wordt openbaar en actief toegankelijk gemaakt zodat ze

4.

zorgeloos
reizen
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voor iedereen te vinden en te gebruiken zijn. De investeringen in knooppunten (zie onder
1) en het toegankelijk maken van voorzieningen versterken mobiliteitsketens. Zo creëren
we tegelijk aangename economische en sociale brandpunten als tussenstop voor een aangename ketenreis.
Met nieuwe betaalwijzen wordt betalen voor de reiziger eenvoudiger. Niet langer is afrekenen per vervoerder aan de orde. Een reis met één ticket voor één prijs van deur tot deur
wordt gemeengoed, ook voor regionaal reizen over de grens. Ook nieuwe mobiliteitsconcepten maken daar zo snel mogelijk onderdeel van uit.

Lopende acties

• DO’s maken werken van de toegankelijkheid van en sociale veiligheid in het regionaal
openbaar vervoer.

Nieuwe agenda

De decentrale opdrachtgevers zetten zich met deze actieagenda maximaal in om de onderstaande bijdrage te leveren. Dit is tevens onze bijdrage aan het spoor ‘Regionale en
vraaggestuurde mobiliteit’ van het Toekomstbeeld OV.
 9. DO’s gaan de data van de deur-tot-deurreis bestaand uit reeds aanbesteed of gesubsidieerd regionaal collectief & vraaggestuurd (individueel) vervoer, service & faciliteiten op
knooppunten en de overige mobiliteitsdiensten actief beschikbaar stellen ten behoeve van
integrale multimodale reisinformatie en planning. Op termijn maakt het voorzieningenaanbod op knooppunten (zie actie 1.2) hier integraal onderdeel vanuit.
 10. DO’s ontwikkelen voor het regionaal vervoer gezamenlijk één standaardtaal en protocol, waardoor nieuwe mobiliteitsaanbieders volledig onderdeel kunnen worden van integrale, multimodale deur-tot-deur reisinformatie en betalen. Dit wordt gebaseerd op de
bestaande uitwerkingen op het gebied van interoperabiliteit.
 11..DO’s werken toe naar single check-in check-out voor het gehele regionale openbaar
vervoer in navolging van het bestaande Blauwnet per 1 januari 2025. We werken toe naar
integratie van plannen, reserveren en betalingen voor nieuwe mobiliteitsconcepten. Ook
wordt naadloos regionaal reizen met één ticket voor één prijs uitgebreid naar alle provincies met grensoverschrijdende regionale lijnen, waarin de resultaten uit pilotprojecten worden meegenomen (Drielandentrein en ticketing Maastricht – Aken).

5. Innoveren in landelijk gebied

Innoveren in
landelijk gebied

5.

1.

herkenbare
knooppunten
voor reizigers

In landelijke en andere dunbevolkte gebieden sluit
traditioneel lijngebonden
openbaar
gedurfde
keuzes om verschillende
redenen niet altijd meer
adequaat
aan3.bij de wens
met bereikvan de reiziger, onderbaarheidsladder
meer door een beperkte frequentie en bediening. Daarnaast zijn de maatschappelijke kosten van dit vervoer in verhouding tot het
aantal reizigers hoog. Daarmee ontstaat de behoefte
aan alternatieven. Voor de vitaliteit en leefbaarheid
van deze gebieden is toegang tot mobiliteit immers
essentieel. De uitdaging is om samen met de reizizorgeloos
gers en alle betrokken
overheden en stakeholders de
reizen
mogelijkheid van nieuwe mobiliteitsconcepten te onderzoeken en concreet ervaringen op te doen. Van

4.
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lege bussen wordt immers niemand beter. De ideale oplossing is nog niet voorhanden. Er
liggen wel voldoende kansen om te verzilveren. Kansen liggen er onder meer in combinaties met (publiek) doelgroepenvervoer, voor nieuwe vraaggestuurde mobiliteitsconcepten
en (private) kleinschalige, lokale mobiliteitsinitiatieven.
In deze gebieden zijn kleine knooppunten kansrijke locaties voor slimme bundeling van
voorzieningen, zoals aflever- en afhaalpunten voor diensten, kluisjes, flexwerkplekken, watertappunten en Wifi. Deze knooppunten functioneren zo als aangename entrée naar een
multimodaal mobiliteitsaanbod. Decentrale opdrachtgevers maken voor elk klein knooppunt zelf keuzes qua openbaar vervoersaanbod, aanbod aan mobiliteitsconcepten, ruimtelijk beleid en aanbod aan voorzieningen.

Lopende acties

• DO’s stimuleren private initiatieven vanuit de samenleving voor nieuwe mobiliteitsconcepten in en tussen kernen.
• DO’s experimenteren met nieuwe publieke vraaggestuurde mobiliteitsconcepten door
integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.
• DO’s ontwikkelen kleine knooppunten met een bundeling van voorzieningen.
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Actieagenda

1. Doorontwikkelen van
herkenbare knooppunten voor
reizigers

W

• Invullen coördinatierol
knooppunten
• Ontwikkelen Model
Informatieprofiel Knooppunten
2. Snellere verbindingen
door differentiatie in
bereikbaarheidskwaliteit
• Snellere verbindingen op
verschillende schaalniveau’s
• Decentralisatie (inter)regionale
treinen
3. Gedurfde keuzes maken voor
bereikbare stedelijke regio’s
• Spitsspreiden door experimenteren met slimme producten, tarieven, alternatieve beprijzing van
mobiliteit, gezamenlijke afspraken
en marketing
• Experimenten met OVstudentenkaart in stedelijke
mobiliteitssysteem
• doorontwikkelen van
alternatieve vormen van
bekostiging en financiering
4. Zorgeloos reizen mogelijk
maken
• Data deur-tot-deurreis openbaar
maken
• Eén standaardtaal en protocol
voor regionaal openbaar vervoer
reisinformatie en betalen
• Single check-in check-out
regionaal openbaar vervoer
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