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Beste heer Moedt, 

 

Op het overleg van 8 mei hebben we het gehad over het weer opstarten van het 

openbaar vervoer na de coronacrisis. U hebt ons toen gevraagd hoe volgens het Rocov 

het ov weer kan worden opgestart en hoe het ov toekomstvast kan blijven. Het beleid 

was toen: meer inzetten op het gebruik van de fiets, als alternatief om het ov te 

ontlasten. Dat is echter niet voor iedereen een goed alternatief. 

Het Rocov heeft natuurlijk begrip voor de maatregelen die zijn genomen vanwege de 

coronacrisis. Er wordt op landelijk niveau (in het Novb) gewerkt aan een protocol waarin 

in fases wordt aangegeven hoe het ov weer kan worden opgestart. Het Rocov 

onderschrijft dit en is van mening dat zoiets op landelijk niveau moet worden 

vastgesteld. 

Het Rocov betreurt het wel dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat er een 

verschuiving van de modal split optreedt. Lange tijd is er gewerkt aan het stimuleren van 

het openbaar vervoer. Vervoerders en hun opdrachtgevers hebben steeds geprobeerd 

meer mensen in de bus en de trein te krijgen en het autoverkeer terug te dringen. Nu zie 

je dat door de coronamaatregelen mensen bewust het ov gaan mijden (het aantal 

verkochte tweedehandsauto’s is groter dan ooit). Het ov is gedimensioneerd op een 

bepaalde vervoervraag, maar door de coronacrisis zijn vraag en aanbod niet meer in lijn 

met elkaar. Of dat weer zal herstellen is voor ons (en wellicht voor iedereen) niet in te 

schatten. 

Voor de korte termijn zou het Rocov graag zien dat ook het reizen met een recreatief 

doel langzaamaan weer wordt gestimuleerd. In de dalperiodes is er naar onze indruk 

voldoende ruimte in het ov om het reizen met een recreatief reismotief weer toe te 

kunnen laten. Ook Reizigersorganisatie Rover vindt dat de reiziger in de daluren wel weer 

terug kan keren in het openbaar vervoer, zie ook het artikel via de bijgaande link 

https://www.rover.nl/nieuws/50-corona/1707-exit-plan-ov-stapsgewijs-terug-naar-

normaal. 

 

Met vriendelijk groet, 
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