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Onze metropoolregio, onze meerwaarde

Vanuit onze taken voor metropolitaan OV….
– Exploitatie
– Instandhouding railinfrastructuur
– Ontwikkelen OV

… en mobiliteit, economisch vestigingsklimaat…

… samenwerken met onze partners aan:
– Corona-herstel
– Kwaliteit                  
– Groei                      



Coronaherstel: grootse plannen, grote druk

• Wegvallen rijkssteun in 2023 en 2024, terwijl de reizigers 
nog lang niet allemaal terug zijn – leidt tot grote tekorten

• Gesprekken met het Rijk over een vangnet, gelijktijdig 
voorbereiding besluitvorming voor ingrepen voor ’23 en ‘24

• Balans zoeken in het dekken van tekorten nu en het mogelijk 
maken van groei vanaf 2025 

• Groei terug vanaf 2025: verstedelijking, klimaat – goed OV 
onmisbaar



Vangnet van het Rijk blijft hard nodig

• Zonder vangnet:
– Pijn voor de reiziger (dienstregeling -, tarieven+ =  

vervoersarmoede)
– Terugschroeven ambities woningbouw, 

klimaat/mobiliteitstransitie
– Onzekere toekomst vervoerders (zowel op financieel als  

operationeel vlak – wat je nu afbreekt bouw je niet snel 
meer op)

•Dus: dikke winstwaarschuwing op 
mogelijkheden maatschappelijke bijdrage



Samenwerken aan kwaliteit 

Onze partners werken aan:

• Leefomgeving 
(omgevingsvisie, groen)

• Mobiliteitstransitie 
     (30/50km, ruimte op straat)

• Kansen voor mensen 
(inclusie, toegankelijkheid)

OV is een goed middel want:

• Verbeteren knooppunten 
helpt de leefomgeving

• Betere doorstroming OV helpt 
de mobiliteitstransitie 

• Hoogwaardig OV én 
maatwerk én anders betalen 
voor OV bieden meer kansen



Samenwerken aan kwaliteit (Laan NOI, Rijnhaven)

Transformatie kantoren, woningen, upgrade 
OV knoop, snelfietspad, buitenruimte 
én meer capaciteit Randstadrail/metro

+6.000 woningen, nieuw park, langs de 
metro die vaker gaat rijden (proj. Metronet)



Samenwerken aan groei

Mobiliteit én Verstedelijking

• Met ministeries, provincie, onze 
gemeenten

• +400.000 inwoners en +80.000 
arbeidsplaatsen voor 2040 

� Dat kan, met een schaalsprong 
OV 

Schaalsprong OV komt eraan:

1 mld Nationaal Groeifonds

Start projecten Metronet, 
Randstadrail, Leiden-Zoet

Besluiten welke variant 
Binckhorst, Oeververbinding

Start verkenning Oude Lijn en 
knooppunten



Schaalsprong OV én bij OV verstedelijken

 



Aan de slag

• Verbinden van korte én lange termijn

• Positioneren van OV als krachtig en onmisbaar element in totale 
mobiliteitsopgave

• Huidige dip leidt tot perverse prikkels

• Durf te kiezen voor investeringen in mobiliteit
-    Motor voor maatschappelijke opgaven
- Economisch versterken Nederland


