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Samenvat t ing

Bekostiging van het  openbaar vervoer  Een onderzoek naar  en
verkeerskundige  in  kwal i tat ieve   van een  maatregelen.

In deze paper  de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de  van
 maatregelen op de bekostiging van het openbaar vervoer.   was  te

bezien of een maatregel zou  bijdragen  het verbeteren van de 
graad enerzijds en het vergroten van het aantal reizigers anderzijds. Geconcludeerd 

 dat de  niet  eenduidig van tevoren zijn vast  te stel len,  maar dat  een
abonnementensysteem  dat  in Freiburg en  wordt  toegepast  als  meest
wenseli jke systeem kan  beschouwd.

Summary

Financing publ ic  transport  :  A more qual i ta t ive  s tudy af ter  the  f inancial  and
transportat ion e f fec ts  o f a number o f measures.

In this paper the results are presented of a study after the effects of several measures on
the f inancing of public transport .  Goal of  the study was to investigate if  any measure
could contribute to an improvement of  both the costs/benefi t  degree and the number of
public transport  users.  I t  is  concluded that on the forehand effects cannot be calculated
with certainty.  Nevertheless,  a (season-)t icket-system like used in Freiburg and 
seems the most  desirable  system.



1 . Inleiding

In het verkeers- en vervoersbeleid wordt het openbaar vervoer een belangrijker positie

toegedacht. Doelstelling is de groei van de automobiliteit af te  en op te vangen via

een verschuiving in de modal split. Fiets en openbaar vervoer zouden  aantrekkingskracht

dienen te  winnen.

Het streven naar een verbetering van de concurrentiekracht van het openbaar vervoer om de

gewenste verschuiving in de modal spli t  ten gunste van het  openbaar vervoer en ten koste van

de auto mogeli jk  te   s taat   op gespannen voet  met huidige ontwikkelingen waarin

het aanbod van het openbaar vervoer uit kostenoverwegingen onder druk staat. Vanuit

exploitatie-oogpunt staan verschillende openbaar vervoerdiensten, waaronder zeker ook

verschillende in Overijssel (en Twente), ter discussie. De opbrengsten van die lijnen staan in

een ongunstige verhouding tot de kosten ervan. Het huidige normeringsstelsel voor de

‘iinanciering van het openbaar vervoer heeft het risico in  van spiraalwerking, waardoor

het zou kunnen leiden tot een geleidelijke en systematische afbraak van openbaar

vervoervoorzieningen.

Om de positie van het openbaar vervoer te verbeteren is een heel  van maatregelen

gewenst en relevant.  interessant aspect is de vraag of een altematieve wijze van

bekostiging van het openbaar vervoer of een specifieke maatregel (zoals bijvoorbeeld in het

Belgische Hasselt of het Zwitserse Base1 het geval is) zou kunnen leiden tot een situatie

waarin het gebruik van het openbaar vervoer sti jgt  zonder dat de kostendekkingsgraad van het

openbaar vervoer verslechtert en/of de maatschappelijke kosten voor het

vervoerssysteem toenemen of tot een situatie waarin de opbrengsten stijgen zonder dat het

gebruik van het openbaar vervoer 

Dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Regio Twente en de  Overijssel

beperkte  uit praktische overwegingen tot dit aspect, waarbij gerealiseerd wordt dat het

slechts  van de onderdelen is die in het vigerende verkeers- en vervoersbeleid van 

zijn.



2 . Opzet van het onderzoek

De probleemstelling luidde  volgt :

Welke  (bijv.  en kostendekkingsgraad) 

verkeers- en vervoerskundig oogpunt  gebruik en serviceniveau) kunnen in

kwalitatieve zin  toegekend  een aantal nader 

 bekostigingsmethoden voor het  openhaar vervoer  de  in  Nederland

gehanteerde methode)?

Door beantwoording van de volgende deelvragen zal een antwoord  gegeven op de

gefommleerde probleemstelling :

1. Welke elementen van bekostigingssystemen  het openbaar vervoer  van 

voor het kunnen beoordelen van dergeli jke  in het  hcht  van de  van het

haalbaarheidsonderzoek?

2. Op welke wijze wordt momenteel het openbaar vervoer in Nederland bekostigd? Hoe kan

dit  systeem met behulp van een  model  in  beeld  gebracht?

3. Hoe kunnen op soortgelijke wijze een aantal nader gespeciticeerde, altematieve

maatregelen (c.q. bekostigingsmethoden)  beschreven en  inzichtelijk

 gemaakt?

4. In hoeverre voldoen de maatregelen  randvoorwaarden (zoals het huidige juridische

systeem)? Welke voor- en nadelen bieden de verschillende maatregelen?

5. Welke  kan gezien de bevindingen in het onderzoek en

gehoord hebbend de meningen van diverse betrokkenen en deskundigen  de meest

wenselijke voor een nadere uitwerking  aangemerkt? Welke concrete acties zijn

daarvoor  en wenseli jk?



3 . Te beschouwen elementen

De volgende elementen dienen te  beschouwd :

het systeem  de maatregelen als zodanig : welke maatregelen  genomen, hoe

wordt een en  getinancierd;

gevolgen van de maatregel voor het gebruik van het openbaar vervoer;

gevolgen van de maatregel voor het serviceniveau;

gevolgen van de maatregel voor de kosten voor de overheid;

gevolgen van de maatregel voor de kostendekkingsgraad;

gevolgen van de  op het autoverkeer;

de wijze waarop de maatregel  verhoudt tot  de Nederlandse wetgeving.

4 . Het buidige bekostigingssysteem

4.1 Inleiding

Sinds de tweede helft van de  zestig wordt het niet meer kostendekkend zijnde openbaar

vervoer gesubsidieerd. Deze  was in eerste instantie op steeds grotere schaal,

waarbij vooral ook de  van het openbaar vervoer als motivering voor de

 meespeelde.

Vanaf het  van de  tachtig  veranderde de overheidsvisie. Naast de

 werden ook de substitutiefimctie en de bereikbaarheidsfunctie als van 

zijnd gezien. Daamaast leidde de aandacht voor de  (terugdringen

tinancieringstekotten e.d.) tot een meer kritische opstelling ten aanzien van de

kostendekkendheid van het openbaar vervoer.

Naast de  van het verhogen van de kostendekkingsgraad en het introduceren van

aanbesteding  ook een discussie te ontstaan over de herverdeling van bevoegdheden.

Regionale aansturing werd gewenst geacht,  omdat  en regionale overheden beter in staat

werden geacht om een  pakket van openbaar vervoervoorzieningen  te stellen,

dat aansluit  op de vervoerbehoefte in een bepaald gebied.



Op termijn  ook de prijs van het openbaar vervoer onderdeel vormen van de regionale

 zodat decentrale overheden de  krijgen om, binnen marges,  de tarieven

te

Maar hoewel de rijksoverheid constateert, dat  vanuit de optiek van een

optimale benutting van marktpotenties ook wenselijk is, lijkt de eis van nationale

kaartintegratie  te  leiden,  dat  tariefvri jheid al leen tot  s tand l i jkt  te  kunnen komen wanneer

een elektronisch kaartsysteem (bijvoorbeeld een chipcard) wordt ingevoerd.

kaartintegratie is namelijk voor de rijksoverheid het uitgangspunt, zodat het niet mogelijk is

per regio met verschillende tarieven en kaartsoorten te werken.

Naast  het  Nationale Tarief Systeem zijn er overigens nog  andere tariefsystemen in het

stads- en streekvervoer, namelijk het buurtbus-tariefsysteem en het afstandsgebonden

tariefsysteem.

In de nieuwe Wet personenvetvoer (te voorzien per  2000) zal, binnen en

 op het kader van het nationaal tariefsysteem, meer vrijheid  gegeven 

decentrale overheden op het gebied van tarieven.

4.2 Het bekostigingssysteem vanaf 1 januari 1998

Terwijl het vorige bekostigingssysteem, dat vanaf 1993 in werking was, grotendeels was

gebaseerd op vervoerprestaties (in de vorm van aantallen reizigerskilometers), is met 

van 1  1998 een bekostigingssysteem op basis van reizigersopbrengsten ingevoerd. De

rijksbijdrage is daarbij grotendeels  van de opbrengsten.  wordt rekening

gehouden met de  en met extra kosten die vervoer in stedelijke gebieden met

 mee brengt. Uitgangspunt is dat de rijksbijdrage daar terecht moet komen waar het

vervoer plaatsvindt. De uitkomst van het landelijke bekostigingssysteem bestaat uit de som

van een vervoersafhankelijk deel en een vervoersonathankelijk deel. Het vervoerafhankelijke

 bestaat  ui t  het  product  van de opbrengst  en een supplet iefactor ,  het

vervoersonafhankelijke deel bestaat u i t onderdelen, namelijk de

 van het openbaar vervoer enerzijds en een vergoeding voor

de exploitat ielasten van bestaande infrastructuur anderzijds.
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Centraal in de  systematiek staat opbrengstsuppletie.  is er een groeibuffer

ingesteld die gericht  is  op het  bevorderen van vervoergroei .  Opbrengstsuppletie houdt min of

meer in, dat elke gulden  opbrengst wordt aangevuld met x-gulden

rijksbijdrage. In het geval van de gewenste kostendekkingsgraad van 50  komt dit neer op

een gulden rijksbijdrage per gulden  opbrengst. De x zal in de praktijk 

(zelfs per  naar gelang de kostendekkingsgraad (die moet gaan stijgen tot 50

 en de budgettaire ruimte van het   en de regiospecifieke omstandigheden.

In het  regiobekost igingssysteem is  de r i jksbi jdrage kortom  van de opbrengsten

en enkele correctiefactoren (structuurkenmerken).

De ri jksbijdrage wordt bepaald door het  verschil  tussen de toegerekende kosten (modelkosten)

en de taakstellende opbrengsten, waarbij tevens  wordt gehouden met enkele

correctiefactoren.

Weergegeven in een  model ziet de bekostigingssystematiek er uit  weergegeven

in  1.

. dunheid

 inkomsten 

e1

Figuur I  model  huidige bekost igingssystematiek



De  van de oude naar de nieuwe bekostigingssystematiek brengt herverdeeleffecten

met  mee, die voor bepaalde regio’s (waaronder Twente en Overijssel) aanzienlijk zijn.

Uitgangspunt  i s   het  verschil  tussen in aanmerking te nemen kosten wordt  berekend tussen

het oude en het nieuwe systeem.  basis wordt daarvoor 1997 gebruikt. Het verschil wordt

vervolgens in vier jaar ingelopen. Tevens is nog een regeling getroffen om gebieden die met

zeer sterke dalingen te  zouden krijgen tegemoet te komen.  de andere kant is ook

een groeibuffer ingesteld ten behoeve van vervoergroei. Effect  is, dat er een

herverdeling plaatsheeft van de overheden waarbij minder vervoergroei (of zelfs

vervoerdaling) optreedt naar overheden waar een meer dan gemiddelde vervoergroei 

5 . Mogelijkheden binnen de Nederlandse wetgeving

Indien kosten en opbrengsten in ogenschouw  genomen, kunnen een aantal conclusies

 getrokken betreffende mogelijkheden daaraan te  In algemene zin kan

daarbij een onderscheid  gemaakt tussen maatregelen die gericht  op het verlagen

van de kosten en maatregelen die gericht zi jn op het  verhogen van de opbrengsten.

Betreffende de eerste  verlaging van de kosten, kan het toepassen van

aanbestedingsprocedures een mogelijke maatregel  zijn. Het  deel van de

daadwerkelijke kostenverlagingen dient bij  de openbaar vervoennaatschappijen zelf

bereikt. Hierbij dient  opgemerkt, dat de rijksbijdrage een doeluitkering is. Dit

impliceert, dat indien een  er in zou een contract met een  af

te sluiten tegen lagere kosten, het  (verschil tussen de rijksbijdrage en de

daadwerkeli jke kosten van het contract)  dient te  ten behoeve van het openbaar

vervoer.

Indien naar de opbrengsten wordt gekeken, dan zijn er een aantal elementen te onderscheiden

die zorgdragen voor de omvang van de opbrengsten. Op de rijksbijdrage als zodanig

heeft de regio c.q.  weinig tot  geen invloed.  Slechts wanneer de  opbrengsten



uit het vervoer stijgen of  dan  dit een positief of negatief effect op de rijksbijdrage

(voor een volgend jaar).

De  opbrengsten  gerealiseerd door de kaartverkoop. Om de opbrengsten te

vergroten zouden de opbrengsten uit de kaartverkoop omhoog  Dit kan op twee

verschillende wijzen  bereikt :

1. door de opbrengsten per kaartje te verhogen;

2. door het aantal verkochte kaartjes te verhogen.

Een verhoging van de opbrengsten per kaartje zou mogelijk zijn door het tarief per zone te

verhogen of door de zones te verkleinen, waarbij tevens gedacht kan

tijdsathankeli jke,  gebiedafhankeli jke en/of doelgroepathankeli jk variat ies.

 het aantal verkochte kaartjes te verhogen is een heel  van maatregelen denkbaar.

 van deze maatregelen is door het  van meer (betalende) reizigers de opbrengsten

te verhogen. In het algemeen kan onderscheid  gemaakt tussen tariefsmaatregelen,

maatregelen die met de kwaliteit van het openbaar vervoer te  hebben, maatregelen die

betrekking hebben op promotie, maatregelen die te  hebben met het flankerende beleid

en maatregelen die niet  onder  van deze categorieen vallen.

De tariefvrijheid voor de regionale c.q.  overheden zal in de toekomst toenemen,

maar in de huidige situatie is van echte tariefvrijheid nog geen sprake. Bovendien wordt deze

nog belemmerd door de eis van nationale kaartintegratie. Het werken met regiospecifieke
 is derhalve nauwelijks mogelijk. Deze mogelijkheid ontstaat  bij

doorvoering van de chipkaart .

 de eis van het  van kaartintegratie (het moet  mogelijk zijn met een

strippenkaart te reizen) betekent dit niet, dat parallel  de strippenkaart geen andere

kaartsoorten mogen  toegepast. Het is mogelijk bijvoorbeeld in de bus andere kaartjes

te verkopen (tegen een voor de reiziger aantrekkelijker tarief) als het maar mogelijk blijft voor

elke reiziger om ook van de strippenkaart gebruik te 

Een andere mogelijkbeid binnen de huidige wetgeving voor een regio of  is 

strippenkaarten  te schaffen en in het kader van  beleid (gratis of met korting) te

verstrekken  bepaalde doelgroepen (zoals ouderen of minima).  Weliswaar brengt dit  kosten

voor de regio of  met  mee (afbankelijk van de  die wordt verleend), maar



daar  een extra rijksbijdrage (die  gebaseerd is op de opbrengsten) tegenover,

 gesproken kan  van een multipliereffect .

Ook de grens van  % betreffende tariefswijzigingen kan wat variabel  opgevat.

Naast acties om permanent het tarief te verlagen of  verhogen (waarbij de verlaging of

verhoging dan niet meer dan 10 % mag zijn) kan  ook  gedacht  een

tijdsgebonden verlaging of verhoging. In die gevallen kan dan een aanzienlijk sterkere

tariefsverhoging of -verlaging  toegepast .

6 . Maatregelen beschreven

Apeldoom had (met Roosendaal) de laagste kostendekkingsgraad  23 %) van alle

toenmalige BOS-gemeenten. De stad is in 1989 begonnen met voorbereidingen om een

systeem  realiseren waarbij de reiziger voor een gulden  de stad kan

reizen  en  Het  enerzijds en het rijksbeleid anderzijds leidden ertoe, dat de

kosten voor de gemeente bij handhaving van het huidige Apeldoomse piektarief aanzienlijk

zouden sti jgen. De gemeente  daarom de prijzen voor het vervoer  gaan verhogen (een

verdubbeling), waarbij een simpele geldeenheid gehandhaafd  en ook de naam van

piekkaartje of guldenstrip gehandhaafd kan bli jven.  Het tarief  zal  dan uitkomen op een gulden

voor een  reis en twee gulden voor een 

Dordrecht is de kleinste van de  steden die een stedelijk vervoersbedrijf hebben

(voormalige BOV-steden). De kostendekkingsgraad bedroeg ongeveer 25  In de afgelopen

 zijn diverse maatregelen genomen om de aantrekkelijkheid en de kostendekkingsgraad

van bet busvervoer  vergroten. Genoemd  de productdifferentiatie (drie

verschillende bussystemen met verschillende frequentie), het guldentarief en de herzonering

(waarbij  gedurende 199811999 nog enkele  zijn doorgevoerd).

In 1994 verscheen in Twente het Voordeeldalkaartje, een  voor een enkele reis of een

en dat aanvankeli jk  in Enschede en Hengelo te koop was en later  ook in Almelo.

Het Voordeeldalkaartje was alleen na 9  ‘s morgens  Van dit kaartje werden er



jaarhjks ongeveer 1 miljoen verkocht. Voor de incidentele busreiziger is het kopen van een

strippenkaart van 15  in de voorverkoop onpraktisch en zijn de bij de chauffeur

verkrijgbare strippenkaarten te duur. De prijs van het Twentetarief ligt hier tussenin. Vanaf 1

november 1997 is het  om ook op andere Twentse busdiensten van Oostnet (nu :

Connexxion) een enkele reis of een  bij de chauffeur te kopen. Ook is de tijdsperiode

uitgebreid. De prijs van de enkele reis of  wordt bepaald  de hand van de afstand die

men reis t .

In 1986 werd het openbaar busvervoer in  gedereguleerd. Door deze

 kregen vervoerders de vrijheid om openbaar vervoerdiensten per bus  te

bieden waar en wanneer ze het wensen, ook in rechtstreekse concurrentie met elkaar. De

vervoerder kan ook  de tarieven vaststellen.  die zou  (en voldoet 

een aantal eisen) kan dus in de vorm van een  ondememing een openbaar

vervoerdienst per bus aanbieden. De mogelijkheid bestaat, dat een  overheid het op

basis van de concurrentie resulterende  nehverk ontoereikend vindt. Deze

overheid  dan de mogelijkbeid om via  aanbesteding de volgens haar nog

ontbrekende diensten te laten rijden. Bij  aanbesteding kan de overheid de route, de

dienstregeling en de tarieven vaststel len en dan het  bedri jf  kiezen dat  de uitgest ippelde dienst

tegen de laagste kosten kan aanbieden. Een derde kenmerk van het Britse systeem is, dat een

 of regionale) overheid kan besluiten tot  het   van bepaalde doelgroepen. De

overheid past  dan het verschil  tussen het reguliere en het gereduceerde tarief bij .  Tenslotte kan

de vervoerder accijnzen op brandstof terugkrijgen van de  overheid.

Het openbaar vervoemetwerk van Hasselt  kende weinig  de frequentie was laag en

de kwalitei t  was slecht.  De kostendekkingsgraad bedroeg slechts veertien  Het overige

deel van de kosten van het openbaar  werd betaald door de Vlaamse overheid. Het

gemeentebestuur heeft een heel pakket van maatregelen opgesteld onder de naam “Groene

Boulevard” om de stadskem beter bereikbaar te  en het leefmilieu te verbeteren. Een

onderdeel van dit pakket was de maatregel die is ingevoerd op 1 juli 1997 dat de gemeente de

opbrengsten van de  voor eigen rekening neemt. De Lijn  vooraf het aantal

gebruikers geraamd, dat van de  gebruik zouden  De geschatte opbrengsten van
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de kaartverkoop  nu betaald door de gemeente Hasselt .  Het vervoer per stadsbus is  nu

gratis voor iedereen binnen de gemeente Hasselt. De streekbussen zijn binnen de gemeente

 gratis  voor Hasselaren op vertoon van een identi tei tskaart  en voor  jonger dan

12 jaar, mits de in- en uitstaphalte birmen de gemeente Hasselt liggen.  rijden in

Hasselt vier keer zoveel  rond en is het aantal haltes verdubbeld ten opzichte van de

situatie voor de implementat ie van de plannen (Aaneen,  1997).  Tegeli jk wordt  de automobil is t

door middel van een Park and Ride systeem gestimuleerd om de auto  de rand van de stad

te  en daar over te stappen op het gratis openbaar vervoer.

Base1 en Freiburg  een  en zelfs teruglopende kostendekkingsgraad van het

openbaar vervoer. Doordat er tegelijk een  van luchtverontreiniging, geluidhinder en

een  van de verkeersveiligheid en de beschikbare ruimte in de stad, werden de steden

gedwongen tot  het  nemen van beleidsmaatregelen. Naast  flankerende

beleidsmaatregelen werd het openbaar vervoertarief verlaagd door de invoering van het

milieuabonnement. Het miheuabonnement is goedkoper  een gewoon abormement. Een

groot (en belangrijk) verschil is, dat in tegenstelling tot de meeste gewone  het

miheuabonnement niet  persoonsgebonden is .  Gevolg hiervan is ,  dat  verschil lende  op

verschillende tijden van  gebruik  Er is ook een variant van de

kaart, die in de spits  is voor  buiten de spits kunnen  volwassenen en

 op  kaart reizen.
Het milieuabonnement bestaat inmiddels  meer onder deze naam. Er  nu twee

kaarten verkrijgbaar die sterke overeenkomsten met het milieuabonnement vertonen. Dit zijn

de  en de  de  kan gedurende een bepaalde periode

onbeperkt gereisd  met  trams en treinen in de gehele verkeersregio

Freiburg. De prijs van de  is  van tot welke bevolkingsgroep men behoort.

Zowel de  de  voor volwassenen hebben twee  voordelen boven

de regio-kaarten van de andere bevolkingsgroepen. Ten eerste is de kaart niet

persoonsgebonden, waardoor verschillende  op verschillende tijden van

abonnement gebruik kunnen  Ten tweede  de  de mogeli jkheid om op zon- en

feestdagen zonder bijbetaling iemand mee te nemen. De  kaart, de 
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het  om gedurende 24 uur na het afstempelen van alle  trams en treinen gebruik te

 Er zijn verschillende varianten verkrijgbaar

7. Maatregelen vergeleken

In  2 staan de verschillende mogelijkheden c.q. altematieven die in het voorgaande zijn

beschreven en hun  in schematische vorm weergegeven.

Uit figuur 2 kan de  getrokken, dat in de meeste gevallen

tariefsverlagingen zijn doorgevoerd. Slechts in het Engelse systeem was sprake van een

tariefsverhoging (de tarieven  voordien kunstmatig laag gehouden),  veroorzaakt door de

invoering van  vrije marktwerking. Hierbij dient echter nogmaals te  opgemerkt,

dat het tarief voorheen kunstmatig zeer laag was gehouden en dat de tarieven  die na de

deregulering  geheven niet buitensporig hoog zijn. (zie ook : Velde, D.M. van de, P.A.

van Reeven en  Sleuwaegen  Marktwerking in het  openbaar vervoer,  Rotterdam)

De tariefsverlaging ging echter niet altijd gepaard met een verbetering van de

kostendekkingsgraad.  leidde de tariefsverlaging  tot een stijgend gebruik, maar

tevens tot een verhoging van de kosten voor de lagere overheid. Niet alleen omdat de groei

van het aantal reizigers  (bijvoorbeeld in Apeldoom) onvoldoende was om de dalende

inkomsten per reiziger te compenseren,  ook omdat het stijgende gebruik velaal gepaard

ging met een hoger serviceniveau (Apeldoom, Dordrecht,  Hasselt) .

 een aantal gevallen (Hasselt,  en Apeldoom) kon een daling van de

automobiliteit  aangetroffen. De maatregelen bleken in dat opzicht dus  bij te

 de 
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de de ene kant de toegenomen frequ  voor een foenemena 

**

***

andere kant leidden een grotere onzekerheid, minder informatie en  en
netwerkinstabiliteit tot een  serviceniveau.
de hogere frequentie kan  positief  beschouwd, het overvol zijn van  wordt
door reizigers als negatief beoordeeld.
gratis openbaar vervoer kan in  de wetgeving, maar  tot een 
sterke  van de rijksbijdrage. Gevolg is  hoge kosten voor de

 overheid.
in  is het mogelijk naast de huidige  in de Twentse steden een
abonnement in te voeren,  niet wordt afgeweken van de eis dat het gemiddelde tarief niet
meer dan 10  afwijkt van het 

 2  :  bekost igingsmaatregelen  vergeleken



Indien de uitgangspunten dat de kostendekkingsgraad zou  verbeterd en dat

(de groei van) het autoverkeer zou  afgeremd  gecombineerd, dan blijkt

dat  s lechts  het  abonnementensysteem zoals  dat  in  en Freiburg wordt toegepast  

Ten aanzien van het Twente Tarief kan  vastgesteld, dat de  van deze

maatregel op de  (nog) niet zijn onderzocht, maar verwacht kan  dat dit

effect relatief beperkt is. De Dordse  gezamenlijk zeer slecht, terwijl het

Hassel tse systeem  tot een zeer sterke  van de kosten voor de lagere overheid.

Geconcludeerd kan derhalve  dat het meer werken met abonnementen wellicht een

bijdrage kan  het realiseren van een hogere kostendekkingsgraad en het

terugdringen van de  Het derde uitgangspunt, dat de Nederlandse

wetgeving betrof, belemmert  deels de implementatie van een dergelijk systeem.

Immers, voldaan moet  de eis dat het gemiddelde  niet meer dan 10 % mag

 van het standaardtarief.

We1 dient bedacht te  dat deze  met de nodige voorzichtigheid dient te

 betracht. Immers, het  van een maatregel kan  door

verschillende andere factoren, die hier niet  de orde zijn gesteld.  situatie is anders.

Culturele en  verschillen  een rol  Ook  het flankerend beleid in de

 steden verschillend hebben uitgewerkt en op die wijze een andere invloed

hebben gehad op het openbaar 

1 3 . Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de voorgaande hoofdstukken kan een aantal  conclusies  getrokken.

In de eerste  kan  dat het Nederlandse bekostigingssysteem naar de

toekomst weliswaar openingen biedt naar meer vrijheid voor de lagere overheden, maar dat

die vrijheid op dit moment nog zeer beperkt is. Terwijl  de eis van nationale 

weliswaar relatief eenvoudig kan  voldaan door ten  tijde naast bijvoorbeeld het

 kaartje ook de strippenkaart als  betaalmiddel te accepteren,  met

name de eis dat het gemiddelde tarief niet meer dan 10  mag  van het

standaardtarief gecombineerd met de opbrengstgerelateerde suppletie door het rijk een zware



hypotheek op eventuele experimenten. Het  van experimenteren wordt geheel gedragen

door de lagere overheden.

De  zoals die in de verschillende steden in  en het buitenland 

toegepast geven  dat de  van maatregelen niet eenduidig van tevoren zijn vast te

stellen. Daadwerkelijke  kunnen danig afwijken van de  effecten. Bovendien

is het veelal moeilijk bepaalde  maatregelen toe te schrijven. Veelal zijn meerdere

maatregelen tegelijkertijd genomen.  lijkt op basis van de bevindingen gesteld te kunnen

 dat een systeem zoals dat in het Duitse Freiburg en het Zwitserse Base1 wordt

toegepast het meest tegemoet komt  de doelstellingen die  nagestreefd. In

tegenstelling tot de  maatregelen in de andere steden heeft de verlaging van het

tarief door de invoering van milieuabonnementen (dan  en Regio24) in 

en Freiburg zowel geleid tot een  van de kostendekkingsgraad als tot een 

van het autoverkeer. Mogelijk is dit mede te verklaren door het  unieke karakter van het

abonnement (meerdere  kunnen gebruik  van hetzelfde abonnement, buiten de

spits kunnen meerdere  tegelijkertijd met de kaart reizen). Bovendien ging het bij dat

systeem om een abonnement, hetgeen  voor reizigers kan zijn meer met het openbaar

vervoer te reizen. De variabele kosten zijn dan immers nihil. En juist die lage  kosten

(en dan nog alleen de brandstofkosten) vormen ook voor automobilisten juist een 

gebruik te van de auto. De vaste kosten  dan niet in ogenschouw genomen. Het

 de ene kant  van reizigers via lagere  en anderzijds die reiziger te 

door te kiezen voor abonnementen kan derhalve heel  bijdragen  de gestelde

doelstelling. Overigens dient  te  benadrukt, dat deze conclusies  met

enige voorzichtigheid dienen te  bezien. Immers, de steden  hun eigen

 en kunnen tevens verschillen op  die in dit onderzoek niet  de orde zijn

gesteld,  wezenli jke invloed kunnen uitoefenen op de 

Na vaststelling van bovenvermelde kan ook de laatste (vijfde) onderzoeksvraag 

beantwoord. Op basis van de inventarisatie van de resultaten die met de verschillende

 maatregelen in de diverse steden zijn bereikt lijkt de  gerechtvaardigd

dat de  zoals die in Base1 en Freiburg is doorgevoerd als meest wenselijke kan

 beschouwd. Deze maatregel  enige van de bestudeerde maatregelen bij 

het bereiken van beide gestelde  Enig probleem is ,  dat  invoering van de abonnementen
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moet voldoen  de voorwaarden zoals het rijk die stelt. Indien daar  moet 

voldaan, dan leidt de  ertoe, dat de abonnementen prijstechnisch gezien niet erg

aantrekkelijk kunnen  verdient de methode nadere uitwerking. Mogelijk kan

daarbij in eerste instantie in een  stad of in een regio een experiment

 gestart met het abonnement, waarbij eventuele exploitatie-risico’s gedeeld 

door de verschillende overheden (waaronder ook het  Uiteraard zullen experimenten

 risico’s met  meebrengen. Deze zullen mogelijk volledig 

gedragen door de lagere overheden. Gelet op de concurrentie tussen  en openbaar vervoer

zou een proef met een milieu-abonnement op stadsgewestelijke schaal (zodat de 

werkafstanden te groot zijn om te  de voorkeur verdienen. Benadrukt moet daarbij

 dat het van essentieel  is ook het flankerende beleid op een juiste wijze vorm

en  te geven. Zonder  flankerend beleid  de  risico’s van

experimenten sterk vergroot.

Vragen die bij het vormgeven van het experiment zouden  beantwoord zijn :

1. In  is het rijk  reeds in een vroeger stadium dan aangegeven mee te werken

 tariefsvrij 

2.  Zijn de verschillende overheden  eventuele  r is ico’s te  

3. Dient een dergelijk abonnement voor steden afzonderlijk of juist voor gehele

vervoersgebieden te 

4. Dienen tarieven voor de abonnementen gevariabiliseerd te  (bijvoorbeeld parallel

 de roze  kortingen voor ouderen etcetera)?

5.  (Is het huidige flankerende beleid voldoende of  di t  nader te 

Met de verschillende overheden dienen kortom gesprekken te  gevoerd om te

achterhalen in hoeverre men  meewerken  het doorvoeren van een experiment.


