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Op 7 december 2021 ontvingen we uw advies over de tweede herijking 
van het Transitieprogramma OV en corona. Onze hartelijke dank dat u 
in staat was om in een heel korte periode een doordacht advies uit te 
brengen, wat behulpzaam was voor de bestuurscommissie Vervoersautoriteit om vandaag een 
goed besluit te kunnen nemen over de herijking.  
 
De bestuurscommissie heeft vandaag de herijkingsvoorstellen conform voorstel vastgesteld. 
Hieronder reageren we graag op uw advies. 
 
Wij danken u voor het onderschrijven van ons standpunt wat betreft de noodzaak van 
aanvullende rijkssteun, zowel op de korte als op de lange termijn. Ook bedanken we u voor uw 
toezegging om dit permanent ter sprake te brengen bij uw landelijke contacten. Uw opmerking 
dat er geen sprake kan zijn van extra herijkingsmaatregelen indien de BVOV niet wordt 
verlengd, plaatsen we ook in dat perspectief. Met u zijn we van mening dat dergelijke extra 
maatregelen ongewenst zijn. Echter, bij het ontbreken van voldoende aanvullende rijkssteun, 
en als de reizigersaantallen nog niet zijn genormaliseerd in het najaar van 2022, zullen 
dergelijke maatregelen onvermijdelijk zijn. Dat onderstreept de urgentie van een gezamenlijk 
en permanent pleidooi bij het Rijk. Ook uw opmerkingen op pagina 4 van uw advies (naar 
aanleiding van onze eerdere brief van 22 september 2021) over het grote maatschappelijke 
belang van het openbaar vervoer beschouwen we als een onderstreping van de noodzaak van 
voldoende aanvullende rijkssteun. 
 
Wat betreft de herijkingsvoorstellen bedanken we u voor uw positieve advies. Uit uw advies 
blijkt dat u zich realiseert dat de maatregelen nodig zijn, ook daar waar reizigers gedupeerd 
worden. De zorgen die u uitspreekt, herkennen we. Wat betreft de voorwaarden die u aan uw 
positieve advies verbindt: in onze brief van 1 december 2021 hadden we al aangegeven dat 
MRDH actief het gesprek voert met HTM over de beschikbaarheid van voldoende personeel, 
en dat MRDH HTM opdraagt om zo spoedig mogelijk de nu voorgestelde 
afschalingsmaatregelen weer ongedaan te maken. U vraagt ons ook om toe te zien dat 
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veroorzakers van omleidingen zorgen voor compensatie aan vervoerbedrijven voor de kosten 
daarvan. We delen de opvatting dat deze compensatie gewenst is, MRDH voert structureel het 
gesprek met wegbeheerders over dit onderwerp. Daarbij pleiten we voor compensatie van 
wegomleidingskosten, mede met een beroep op de bestuurlijk vastgestelde Kadernota OV en 
de besluitvorming over het Transitieprogramma van 24 maart 2021. 
 
Naar aanleiding van onze reactie op uw advies over de eerste herijking (onze brief van 22 
september 2021) geeft u uw visie op de rol van lokaal maatwerkvervoer. We zullen conform uw 
verzoek uw standpunt betrekken bij de evaluatie van de experimenten met dit lokaal 
maatwerkvervoer die in 2023 plaatsvindt.  
 

 
Met vriendelijke groet, namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH, 
 

 
 
mw. C. Mourik 
algemeen directeur 
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