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Kamerbrief 'Monitor vervoerplannen 2023 en doorkijk 

bestuurlijke conferentie en herijking TBOV' 

 

Aanleiding 

Onderzoeksbureau Ecorys heeft in opdracht van IenW de post-pandemische 

ontwikkelingen in het OV en de vervoersplannen 2023 gemonitord. De rapportage 

biedt inzichten in de ontwikkeling van het voorzieningenniveau in de periode april 

tot november 2022, het geplande OV-aanbod voor 2023, aantrekkelijkheids- en 

spreidingsmaatregelen en een overzicht van de personeelstekorten en bijhorende 

mitigerende maatregelen van de (decentrale) concessiehouders en -verleners. 

Bijgevoegd treft u de derde (en laatste) rapportage van de Transitiemonitor OV.1 

Deze rapportage concludeert dat er voldoende OV wordt geboden in 2023 

(gelijkwaardig aan 2022).  

 

U en uw voorganger hebben de Kamer op verscheidene momenten toegezegd de 

ontwikkelingen in het OV te volgen en de Kamer daarover te informeren. Met de 

rapportage geeft u invulling aan deze toezeggingen. Met de publicatie van de 

rapportage geeft u ook invulling aan de motie De Hoop die verzoekt om in de 

monitoring niet alleen naar de gemiddelden te kijken, maar ook naar de verdeling 

over de dag.2 

 

Verder informeert u de Kamer in de aanbiedingsbrief over de bestuurlijke 

conferentie ‘urgente problematiek in het OV’ op 16 februari 2023, de conferentie 

‘bereikbaarheid voor iedereen’ op 6 maart en de stand van zaken m.b.t. de 

herijking van het Toekomstbeeld OV 2040.  

Geadviseerd besluit 

Akkoord te gaan met de inhoud van de Kamerbrief, de bijvoegde rapportage 

Transitiemonitor OV en beiden vervolgens te verzenden.  

 

  

 
1 

- Eerste Rapportage Transitiemonitor (16 december 2021): 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/16/bijlage-
rapportage-monitoring-transitie-ov  

- Tweede Rapportage Transitiemonitor (8 juli 2022) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/08/tweede-
monitoringsrapportage-transitie-ov 

 
2 Motie de Hoop, 28 oktober 2022, kenmerk: 12271 
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Beslistermijn 

Gelieve uiterlijk 31 januari te besluiten in verband met het commissiedebat OV en 

Taxi.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 

 

Luuk van Berge Henegouwen 

Beleidsmedewerker OV en Stations 

 

 

Overzicht toezeggingen monitoring ontwikkelingen OV 
 
Waar Wanneer Kenmerk 

Kamerbrief ‘Vervoerplannen 2022, 
BVOV en actuele ontwikkelingen OV 
en taxi’,  
 

16 december 2022 2021/345478 

Kamerbrief ‘Antwoord op vragen van 

het lid Alkaya over het bericht 
'Volgend jaar mogelijk 30 procent 
minder metro’s, bussen en trams'’, , 
kenmerk:  
 

13 mei 2022 2022/90176 

 ‘Schriftelijke beantwoording op 
feitelijke vragen Wetsverslagen 

begrotingen IenW (XII), 
Mobiliteitsfonds en Deltafonds...’ 

20 oktober 2022 Delphi: 14625 

Toezegging tijdens mondelinge 
vragenuur n.a.v. ‘het bericht 

"Buslijnen weg in nieuwe 
dienstregeling: 'Wij zijn niet rendabel 
genoeg'"  

13 december 2022 Plenaire verslagen | 
Tweede Kamer der Staten-

Generaal 

 


