Van: Christophe van der Maat <CvdMaat@brabant.nl>
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 11:54
Onderwerp: Transitie openbaar vervoer corona 2022 en verder
Beste wethouders Mobiliteit van de Brabantse gemeenten,
Het Openbaar Vervoer is in ontwikkeling. Dat gebeurde al vanuit onze visie Gedeelde Mobiliteit is
Maatwerk, maar afgelopen jaar ook vanwege de impact die de coronacrisis heeft op het OV. Met
name dit laatste heeft grote financiële gevolgen voor onze OV-concessies en vervoerders waardoor
we voor een enorme uitdaging staan.
Vanuit het Rijk kwam de oproep om het OV alleen te gebruiken als het strikt noodzakelijk was en veel
reizigers zochten naar alternatieven voor het OV. Dit heeft ertoe geleid dat de reizigersinkomsten
voor de vervoerders in maart vorig jaar met 70% zijn afgenomen. Hoewel we zien dat op dit moment
de vervoersvraag zich (voorzichtig) herstelt, zijn we er met de huidige reizigersaantallen van rond de
50% nog lang niet. Om die reden hebben wij met de vervoerders gewerkt aan transitieplannen die
zicht moeten geven hoe we weer naar een toekomstbestendige en (financieel) gezonde OV-situatie
komen. We ontkomen er helaas niet aan om daarbij eerst even terug te veren om daarna weer een
grote stap voorwaarts te maken in het OV. Dit is een unieke situatie en ik begrijp dat hier nog vragen
over zijn, daarom geef ik via deze mail graag een nadere toelichting.
In maart zijn de Provinciale Staten geïnformeerd over de hiervoor genoemde problematiek. De
statenmededeling is toen ook met de Brabantse gemeenten gedeeld en die ontvangt u hierbij
nogmaals. Deze statenmededeling schetst goed wat de impact is van de coronacrisis en welke
mogelijkheden er zijn om te zorgen dat we weer naar een toekomstbestendige situatie toe gaan.
Vervolgens zijn de vervoerders aan de slag gegaan om hier verdere uitwerking aan te geven.
Afgelopen jaar is de dienstregeling al iets afgeschaald maar dit kon dankzij extra middelen vanuit het
Rijk redelijk beperkt blijven en leidde gezien de zeer lage reizigersaantallen ook bijna nergens tot
problemen. Echter, de bijdrage vanuit het Rijk voor 2022 is vooralsnog onzeker evenals het tempo
van het herstel van de reizigersaantallen. Bovendien verwachten wij ook structurele effecten door
een veranderd reisgedrag (meer thuiswerken, meer onderwijs op afstand, et cetera). Het is daardoor
onzeker of het niveau van 2019 weer binnen afzienbare tijd wordt bereikt en of het aanbod van 2019
straks nog passend is bij deze gewijzigde reizigersvraag. De komende tijd zal er dan ook goed
gemonitord worden hoe zich dit ontwikkelt.
Het is daarom noodzakelijk om hier vanaf 2022 verder op in te spelen. Enerzijds om de tekorten het
hoofd te bieden en anderzijds om te komen tot een toekomstvast aanbod, vanwaar we weer kunnen
gaan opbouwen als de reizigersaantallen zich herstellen. Een verdere afschaling ten opzichte van
2021 lijkt vooralsnog onontkoombaar in sommige gemeenten.
Op dit moment worden de plannen door de vervoerders daarvoor verder uitgewerkt en deze week
aan de gemeenten en het Reizigersoverleg ter advisering voorgelegd. E.e.a. is in mei 2021 ook al met
u gedeeld in een brief vanuit de provincie, inclusief de plannen van de vervoerders. Met de
gemeenten waar de impact het grootst is, worden momenteel gesprekken gevoerd om te
onderzoeken of een maatwerkalternatief vanuit gedeelde mobiliteit geboden kan worden.

Ik begrijp dat er zorgen zijn en die deel ik ook. Dit is echter de uitdaging waar we met elkaar voor
staan om te zorgen dat het OV in Brabant weer in een opwaartse spiraal terechtkomt. De inzet van
de provincie is daarbij toekomstbestendig. Onze ambities die we voor de coronacrisis hadden om het
OV-gebruik te laten groeien blijven staan en daar gaan we nog steeds voor. Ook al betekent dat nu
een stapje terug. In de bijlage treft u, naast eerder gestuurde documenten, ook een Q&A aan waarbij
ingegaan wordt op de vragen die leven. Deze documenten kunt u gebruiken om uw achterban verder
te informeren.
Met vriendelijke groet,
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