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METROCOV behartigt de wettelijke adviesfunctie van representatieve belangenorganisaties  
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Aan de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag  
T.a.v. de heer M.J. Rosier, manager Openbaar Vervoer 
Postbus 21012 
3001 AA  ROTTERDAM  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Betreft: Advies Jaarplan Sociale 
Veiligheid 2023  

 Kenmerk: 96207 Datum:  15 november 2022 

 
 

Geachte heer Rosier, geachte leden van de Bestuurscommissie, 
 
 
Op basis van artikel 31, eerste lid Wp2000 is het jaarplan Sociale Veiligheid 2023 van de 
HTM Rail-en Busconcessie voor advies voorgelegd aan het METROCOV.  
 
Wij delen u mee dat het Metrocov positief adviseert en wenst de vervoerder succes bij de 
uitvoering van het Jaarplan Sociale Veiligheid 2023. 
 

Namens de consumentenorganisaties verenigd in het METROCOV, 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Nico van der Vliet, 
Voorzitter. 
 
 
 

  

CC: HTM, dhr. C. Pronk 
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