
Habemus manifestum! Met deze 
woorden opende de dag voorzitter 
op 14 maart het National Congres 
Openbaar Vervoer 2013. De avond 
daarvoor was zojuist een nieuwe paus 
gekozen. Dit verkleinde de rol van ons 
samen werkings initiatief in het nieuws 
van de dag, maar binnen de OV-sector 
zal ‘Samen op reis’ de komende jaren 
nog een grote rol spelen.

Door Sanne van Galen

Een reis met meerdere kaartjes moeten af-
leggen, op het station geen informatie 
kunnen vinden over aansluitend vervoer, 

meer moeten betalen omdat landelijke produc-
ten zoals het sterabonnement sneuvelen en bij 
OV-chipkaartproblemen van het kastje naar de 

muur worden gestuurd: situaties die alle wor-
den veroorzaakt door gebrek aan samenwer-
king binnen de OV-sector en Rover een doorn 
in het oog zijn. Rovervoorzitter Arriën Kruyt 
wilde verandering in de situatie brengen en 
nam samen met duurzaamheidorganisatie Ur-
genda het initiatief om OV-partijen aan tafel te 
krijgen en tot een gezamenlijk OV-plan te ko-
men. Vele OV-organisaties maakten dankbaar 
gebruik van het initiatief en al snel werden de 
nodige samenwerkingsafspraken vastgelegd 
in het initiatiefstuk Samen op reis: OpStap naar 
een beter OV. Dit plan moet een opstap zijn naar 
overzichtelijk, makkelijker en gewoon beter 
openbaar vervoer.

Sneller en beter van deur tot deur
Kopstukken van bijna alle OV-bedrijven, Pro-
Rail, 9292, het ministerie van I&M, het inter-
provinciale IPO, de stadsregio’s in het SkVV 
en kennisplatform KpVV schoven bij Rover en 
Urgenda aan tafel om onder leiding van bu-
reau Andersson Elffers Felix tot een betere 
samenwerking te komen. Onder het motto 
‘sneller en beter, van deur tot deur’ wil deze 
initiatiefgroep goede en creatieve ideeën op 
tafel krijgen, maar ook concrete initiatieven 
stimuleren, ondersteunen en faciliteren door 
het aangaan van allianties met andere partijen 
binnen en buiten de OV-wereld. Naar verwach-
ting zal de lijst van deelnemers aan ‘Samen op 
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juiste randvoorwaarden te scheppen. De betere 
samenwerking moet onder meer leiden tot een 
betere aansluiting tussen bus- en treinvervoer. 
Ook worden afspraken gemaakt over de tarie-
ven en over gezamenlijke reisinformatie. De 
initiatieven zijn uitgewerkt binnen de volgen-
de thema’s: optimalisatie van OV-netwerken, 
verbeteren van het OV-netwerk voor de fi rst mile 
en last mile van de reiziger, verbeteren van reis-
informatie, verbeteren van overstappunten, 
vergroten van sociale veiligheid en een geza-
menlijk productaanbod. <

Het complete initiatiefstuk en b! lage met meer 
informatie over de pilots is te down loaden via 
www.rover.nl/samenopreis.
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Er komt een eisenprogram-
ma voor OV-knooppunten

Een tiental verbeteringen in vogelvlucht

1. Betere afstemming
Vanaf 2014 stemmen Arriva, 
NS en Qbuzz in Groningen, 
Friesland en Drenthe hun OV-
aanbod op elkaar af. Ze maken 
ook afspraken over communica-
tie en tarieven.

2. Van deur tot deur
Een proef met fi rst mile/ last 
mile-voorzieningen in Rotter-
dam en in nog aan te w! zen 
plattelandsgebieden met col-
lectief vervoer (deeltaxi, huur-
scooter, w! kbus) en individueel 
vervoer (deelauto, OV-fi ets, 
tuktuk).

3. P+R-terreinen
P+R-terreinen worden beter 
ontsloten, b! voorbeeld door de 
kwaliteit van de informatie via 
apps en websites te verbeteren 
maar ook via bewegw! zering, 
marketing en communicatie. 

Ook worden de terreinen 
heringericht in de metropoolge-
bieden, met als pilot Rotterdam 
Alexander in 2013.

4. Filewissel.nl voor het hele 
OV
De NS en TomTom hebben in 
november 2012 de website 
www.fi lewissel.nl gelanceerd. 
Daarmee kan de reiziger beoor-
delen of het op dat moment 
sneller is om met de auto of met 
het OV te reizen. De website 
moet nu worden uitgebreid 
naar het hele OV en ook als app 
beschikbaar komen.

5. Overstappunten
Vervoerders, concessieverleners 
en Rover ontwikkelen een pro-
gramma van eisen voor verschil-
lende typen overstappunten; 
van eenvoudig busstation tot 
grootstedel! k station.

6. Veiligheidsscan en 
veiligheidsmatrix
Er komt een scan waarmee 
OV-autoriteiten problemen 
met sociale veiligheid in kaart 
kunnen brengen. Ook komt 
er een matrix om afspraken 
te maken met partners over 
aanpak, verantwoordel! kheden 
en monitoring.

7. Overzichtel! ke tarieven
Er komt een ‘menukaart’ met 
een landel! k samenhangend 
aanbod van producten en 
tarieven.

8. Voordeelacties
De OV-bedr! ven gaan vanaf 
nu vaker gezamenl! k lande l! ke 
voordeelacties aanbieden om 
nieuwe klanten te trekken.

9. OV-Businesscard
Samenwerking rond de NS-Busi-
nesscard wordt waar mogel! k 
uitgebreid zodat een landel! ke 
OV-Businesscard ontstaat. De 
zakel! ke reiziger kan dan van 
deur tot deur reizen en achteraf 
via één factuur betalen. 

10. Modelconcessie
Er komt een zogenoemd model-
bestek voor aanbesteding 
van concessies, dat innovatie 
stimuleert en fl exibiliteit inbouwt 
om in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen en meer effi ciën-
tie te bereiken. In het nieuwe 
contract worden ook de risico’s 
benoemd en afspraken gemaakt 
over de fi nanciële consequen-
ties daarvan.

reis’ zich de komende tijd dan ook nog verder 
uitbreiden. 

Tijdens het Nationaal Congres Openbaar Ver-
voer mocht een groot aantal deelnemers alvast 
een klein stukje samenwerking laten zien door 
samen de ‘Samen op reis’-muur op te bouwen. 
Daarbij werd het eerste exemplaar van het ini-
tiatiefstuk overhandigd aan Siebe Riedstra, 
secretaris-generaal bij het ministerie van Infra-
structuur en Milieu. Hiermee is deze vernieuw-
de samenwerking offi cieel van start gegaan. 
Later dit jaar zal het initiatief nog groots aan 
de reiziger bekend worden gemaakt. De eerste 
‘pilots’, samenwerkingsprojecten die tot direc-
te verbetering voor de reiziger moeten leiden, 
al dit jaar van start.

Betere aansluitingen, tarieven, 
reisinformatie
In het initiatiefstuk zijn elf pilots vastgelegd 
om te komen tot concrete verbeteringen in de 
samenwerking en daarnaast nog vier initiatie-
ven om via organisatorische veranderingen de 
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