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Even voorstellen

▪ Kees Rotteveel

– Concessiemanager Drechtsteden Molenlanden Gorinchem



▪ Financiële mogelijkheden 

▪ Bijdrage van goed OV

▪ Organisatie van OV

▪ Uw rol en invloed

Inhoud presentatie



▪ BVOV heeft vervoerders door coronatijd 

geholpen

▪ Geen BVOV vanaf 2023

▪ Maar aantal reizigers is nog niet op niveau,

en de inkomsten dus ook niet

▪ Er is geen ruimte voor extra wensen, 

wel voor kleine verbeteringen (fijnslijpen)

Financiële mogelijkheden



Waarom OV?

Bijdrage van goed OV



▪ Aantrekkelijke woonomgeving

▪ Klimaatvriendelijke mobiliteit

▪ Inclusieve samenleving

▪ Mooie leefomgeving

OV draagt bij aan bereikbaarheid



Hoe werkt het OV?

Organisatie van OV



▪ Provincie Zuid-Holland verleent concessie 

voor OV per trein en bus

▪ Concessie DMG duurt 8 jaar (Qbuzz)

▪ Waterbus Dordrecht – Rotterdam 

(Blue Amigo)

Concessies in Nederland



Wie doet wat wanneer?

Uw rol en invloed
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PZH Gemeente
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Wie heeft welke rol?

PZH Gemeente

Vervoerder

▪ Goed OV is een gezamenlijk belang

• Provincie is verantwoordelijk voor OV-

aanbod:

» Besteedt OV-concessies aan

» Betaalt groot deel exploitatie-

kosten via subsidies

» Stelt subsidies beschikbaar voor 

verbetering OV

Kader-
stelling

Concessie-
verlening

Concessie-
beheer



Wie heeft welke rol?

PZH Gemeente

Vervoerder

▪ Goed OV is een gezamenlijk belang

• Vervoerder is verantwoordelijk voor de 

uitvoering:

» Werkt netwerk en dienstregeling uit

» Communicatie en marketing richting 

reiziger

» Krijgt vervoeropbrengsten



Wie heeft welke rol?

PZH Gemeente

Vervoerder

▪ Goed OV is een gezamenlijk belang

• Gemeente is (mede) verantwoordelijk voor de 

infrastructuur:

» Doorstroming

» Kwaliteit van wegen

» Haltes en haltevoorzieningen

» Voor- en natransport te voet en per fiets

» Deelmobiliteit



▪ Tarieven OV:

• Startprijs landelijk bepaald

• Provincie bepaalt kilometertarief

▪ Gemeente kan met vervoerder afspraken maken 

over aparte tarieven, bijvoorbeeld:

• Lagere tarieven voor 65+

• Lagere tarieven voor lage inkomens

Rol gemeenten: tarieven



▪ Als wegbeheerder belangrijke rol voor OV

• Haltes (incl. fietsenstalling en route naar haltes)

• Gemeentelijke wegen

• Verbeteren verkeersveiligheid

▪ Provincie heeft subsidies voor maatregelen!

Rol gemeenten: infrastructuur



▪ Van belang als OV gebruik maakt van wegvak of kruispunten binnen het project

• Provincie en vervoerder(s) betrekken bij project

OV-inbreng in projecten



Dank voor uw aandacht!


