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Wat is de toekomst van ons OV-systeem?
“Zelfrijdende bussen, flexwerkers en meer regen door een veranderend klimaat zijn maar enkele
ontwikkelingen die aankloppen bij het rigide openbaar vervoerstelsel. Rigide door strenge concessieregels die weinig ruimte laten voor adaptatie en innovatie. En dit terwijl het OV dé sleutel kan zijn tot
economische ontwikkeling en verduurzaming.
Het OV als sleutel tot duurzame ontwikkeling, daar gaat dit rapport over. Wat moet er veranderen,
welke kritische trends spelen een rol en hoe zetten we de eerste stappen naar een toekomstbestendig
OV systeem?
Samen met OV professionals uit Rotterdam en in opdracht van de Stadsregio Rotterdam verkende Except Integrated
Sustainability deze vragen. Het resultaat ligt voor u: een kapstok en een schets van een actieplan waar we u deelgenoot van willen maken. De eerste stap tot verandering van het OV systeem: van rigide naar flexibel, van reactief naar
proactief en van kostenpost naar driver van de economie.
Om echt impact te maken is ieder van u onmisbaar. Wij gaan voor u aan de slag om samen het verschil te maken. Wat
kan u doen? Lees dit rapport kritisch en stuur ons uw gedachten over de volgende vragen:
›
›
›
›
›

Wat doen u en uw organisatie al?
Wat weet u dat anderen doen?
Wat mist er of klopt er niet in het perspectief dat voor u ligt?
Wat maakt u enthousiast en waar zou u aan kunnen bijdragen?
Hoe kunnen we u helpen met uw transitie?

De komende maanden verzamelen we feedback van u en andere experts om de
inhoud aan te scherpen en tot acties te komen. Doet u mee?”
Hugo de Bruijn
Opdrachtgever namens de Stadsregio Rotterdam
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13 grote trends

Onze samenleving verandert sneller dan ooit tevoren. Op de volgende bladzijdes hebben we dertien
wereldwijde trends uiteengezet die direct invloed
hebben op ons OV systeem.
1 OV Driver voor economische en maatschappelijke
ontwikkeling
2 Patronen in de tijd en ruimte verschuiven
3 Mensen verhuizen naar waar ze willen wonen, niet
(meer) naar waar ze werken
4 ‘Leisure’ en de kwaliteit van de stad is de
hoofdreden waarom mensen verhuizen naar
steden
5 Verschuiving van bezit van het vervoermiddel naar
vraag naar vervoer
6 Stijgende vraag naar electrische auto
7 Decentralisatie en diversificatie
8 Zelfrijdende vervoersmiddelen
9 Big open data kans voor optimalisatie
infrastructuur
10 Decentrale productie
11 Schaalreductie automatisering
12 Levencyclus denken breidt uit
13 Stedelijk metabolisme
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1. OV Driver voor economische en maatschappelijke ontwikkeling
En niet andersom, oftwel geen kostenpost maar een investering. Nieuwe businessmodellen spelen hierop in, neem
bijvoorbeeld Hong Kong, hier gaan projectonwikkeling en OV samen, of het gratis OV voor toeristen in Genève.
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2. Patronen in de tijd en ruimte verschuiven
Meer thuis- en flexwerkers, meer toerisme wereldwijd voor goedkope vluchten, minder 9-5,
meer verdeeld, meer divers, minder voorspelbaar.
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3. Mensen verhuizen naar waar ze willen wonen, niet (meer) naar waar ze werken
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4. ‘Leisure’ en de kwaliteit van de stad is de hoofdreden waarom mensen verhuizen naar steden
En om de beste mensen aan te trekken verhuizen bedrijven naar de steden waar mensen het liefst wonen (Google, Apple, etc.). Bedrijven willen investeren
in het aantrekkelijk maken van de stad en goed OV is integraal onderdeel van de kwaliteitsbeleving van de stadsbewoner.
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En daarmee stijgende behoefte aan een positieve vervoerservaring,
eg on-demand entertainment in het OV
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5. Verschuiving van bezit van het vervoermiddel naar vraag naar vervoer
Eg Greenwheels maar ook P2P sharing, bike-sharing en decentraal OV.
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6. Stijgende vraag naar electrische auto
Verandert vraag en aanbod electriciteit, kans op grote stijging energieprijs.
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7. Decentralisatie en diversificatie
Vervoer wordt lichter, sneller, slimmer, kleiner en meer on-demand. E-bikes. Velomobiles en andere tussenvormen verkleinen de gaten tussen OV en auto.
Deze diversificatie en decentralisatie is een verduurzaming van de samenleving en daarmee een gewenste ontwikkeling.
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8. zelfrijdende vervoersmiddelen
De introductie van de commerciële elektrische auto wordt geschat in 2020, de eerste introductie op schaal in 2030 en de overname van vervoersmodaliteiten in 2040. Dit zorgt voor een grote veranderingen in het stedelijk weefsel. Om deze reden is de horizon van huidig materieel gelegd op 2040 (25 jaar van
nu). Partijen bereiden zich voor op investeringen in gemodulariseerd en op kleinere schaal on-demand vervoer.
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9. big open data kans voor optimalisatie infrastructuur
Het verzamelen, publiceren en gebruiken van grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen helpt bij alle lagen van operationalisatie. Bestaande infrastructuur kan geoptimaliseerd worden door gebruik big-data en patroonherkenning.
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10. decentrale productie
Wereldwijde trend naar decentrale productie (energie, goederen, etc), stelt de vraag aan grootgebruikers of zij afhankelijk willen blijven of zelf aan de slag
gaan en dan op welke schaal? (bijvoorbeeld OV bedrijf met eigen energieopwekking).
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11. schaalreductie automatisering
Decentrale stedelijke en regionale productie verhoogt de vraag naar consistente fijnmazig goederentransport voor kleine volumes. Liefst on-demand.
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12. levencyclus denken breidt uit
Veel producten bevatten meer energie in hun levenscyclus door vervoer dan door productie.
Dat zal geforceerd omlaag gebracht worden. Hoe beïnvloedt dit goederenvervoer en dagelijkse patronen?
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13. stedelijk metabolisme
Stedelijk metabolisme is een groeiend vraagstuk. Hoe koppelen we stromen van energie, water, afval, voedsel en mensen in ons stedelijk weefsel?
Alles speelt daarin een rol en het OV netwerk als vervoerder neemt een bijzondere plaats in.
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1. Analyse

De stadsregio zoekt naar synergie tussen de trajecten luchtkwaliteit en energie. Tegelijkertijd zijn er
gesprekken tussen de stadsregio en RET over het
verhogen van energie efficiëntie en de toepassing
van windenergie.
Duurzaamheid gaat echter over meer dan alleen luchtkwaliteit en energie. Het gaat ook over een gezonde
samenleving en het geluk van het individu. Except’s
systeembenadering maakt het mogelijk om op een
hoger abstractieniveau te kijken naar duurzaamheid en
OV. Dit om de volgende vragen te beantwoorden:
1 Hoe ziet de transitie naar een integraal duurzaam
OV in de stadsregio Rotterdam eruit?
2 Welke concrete acties kunnen partijen nu
bedenken om tot een integraal duurzaam OV te
komen?
3 Hoe zorgen we ervoor dat individuele acties
gezamenlijk bij blijven dragen aan het geheel?

De uitdaging
Onze samenleving verandert snel. Ontwikkelingen
die vroeger tientallen jaren duurden gebeuren nu
soms binnen een jaar. Technieken volgen elkaar snel
op, maatschappelijke uitdagingen kruisen elkaar
steeds vaker en onze wensen en behoeftes veranderen sneller dan ooit. Met stijgende energiekosten,
ruimtedruk en maatschappelijke trends wordt ons OV
systeem steeds belangrijker. Maar beslissingen over
het OV systeem werken lang door, met materiaal dat
soms 20 jaar mee moet gaan, of langer. Daarom is
vooruit kijken van essentieel belang. Hoe sluit het OV
aan op de behoefte van de samenleving in 2020, 2030
of zelfs 2050? En waarop worden de keuzes die nu
gemaakt worden gebaseerd?
Een van de belangrijke instrumenten voor maatschappelijke sturing op het OV is de vervoersconcessie. Deze
concessie is echter exploitatiegericht en performance
indicators zijn met name gericht op op tijd rijden en
duurzaamheid voor een groot deel vertaald naar CO2
reductie. Deze krappe doelstelling stimuleert minieme
verbeteringen, terwijl het OV zoveel meer kan betekenen voor het gebied stadsregio Rotterdam. Het OV kan
bijdragen aan verbetering van luchtkwaliteit, educatie,
zelfs ondernemerschap en ruimtelijke ontwikkeling.
Misschien moet het OV gratis om zo de plaatselijke
economie te stimuleren, of juist niet. Of richten we de
bermen in om biodiversiteit in de stad te verhogen en
water te zuiveren.

Dit soort innovatief denken past slecht in het systeem
van concessieverlening. Dit heeft een grote invloed
op de verduurzaming van het OV. Door CO2 reductie
centraal te stellen worden technologieën efficiënter
gemaakt, in plaats van te investeren in een werkelijk
duurzaam systeem.
De nieuwe concessie wordt nu geschreven. De doelstelling van dit traject is om concrete handvatten te
bieden voor het formuleren van “concessie 2.0”. Niet
alleen deze concessie maar ook die in de toekomst,
voor bus, metro, tram, fiets en straks misschien zelfs de
zelfrijdende auto en bestelrobot? Een concessie die OV
verleners stimuleert hun positie in de regio kritisch te
bekijken en te zien hoe het OV écht een bijdrage kan
leveren aan de leefbaarheid van de omgeving. Ook is
een overkoepelende visie belangrijk om technieken
en exploitatiemodellen beter te kunnen beoordelen.
Welke gaan goed samen en welke werken elkaar tegen? Dit voorkomt investeringen in dure pilots die niet
levensvatbaar blijken te zijn, of die niet bijdragen aan
de duurzaamheid van de regio.
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De visie en acties zijn ontwikkeld in een werkgroep
met professionals uit OV en Stadsregio via workshops
waarin Except’s SiD methode is gebruikt als leidraad
(zie bijlage 1). Deze methode neemt duurzaamheid
integraal mee in processen. Dit betekent dat alle
aspecten van duurzaamheid aan het licht komen, van
energie en materialen tot aan gezondheid en geluk
van het individu.
Het OV beïnvloedt alle lagen van de samenleving, al
lijkt het soms op het eerste gezicht niet zo. Gezamenlijk dragen al deze aspecten bij aan een gezonde en
veerkrachtige stad en het OV kan daarin aanjager en
ondersteuner zijn, mits goed gecoördineerd met de
maatschappelijke behoefte. Op deze manier kunnen
sociale en fysieke maatregelen elkaar ondersteunen en
versterken, het geheel is groter dan de som der delen.
Oplossingen worden getoetst aan de bijdrage aan de
duurzaamheid van het geheel, hierdoor voorkom je
oplossingen die duurzaam lijken te zijn, maar uiteindelijk een negatieve impact hebben. Zo creëren we de
fundamenten van een duurzame samenleving.

Alle suggesties die genoemd zijn in deze
visie komen voort uit de gezamenlijke sessies. Deze suggesties hebben we geprobeerd
samen te voegen tot multifunctionele projecten, om meer te kunnen doen met minder.
Een voorbeeld van een dergelijke oplossing is
de introductie van de OV fiets. Deze simpele
interventie zorgt ervoor dat gebruikers van het
OV op andere plekken in de stad komen en hier
geld uitgeven. Maar de OV fiets stimuleert ook
de keuze voor de fiets in plaats van vervoer
met fossiele brandstoffen en lichaamsbeweging
draagt bij aan de gezondheid van de fietser. Al
deze effecten gecombineerd zorgen voor een
brede kwaliteitsgroei van de stad, het is een
systemisch sterke en tegelijkertijd goedkope
interventie.
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2. visie

Het team zet een stip aan de horizon voor de OV professionals. Een ambitieuze maar haalbare visie, die
kansen biedt voor alle betrokkenen en bouwt aan een
bloeiende en gezonde regio. We weten dat dit kan en
onderdeel is van een groter verhaal van de opwaartse
beweging van Rotterdam als internationale metropool.
In 2040 zien we een divers OV systeem dat energiepositief, afvalvrij, bio-based en circulair is. Een grote
diversiteit aan verschillende vormen van OV is onderdeel van het stadsbeeld, voor een deel on-demand en
helemaal klantgericht. Het is een decentraal systeem
dat op veel behoeftes in de samenleving direct inspeelt, inclusief goederenvervoer, stofstromen door de
stad, meten en controleren en sociale interactie. Het
OV is een ruggengraat van de economie van de stad
en is veerkrachtig, zowel op dagelijks niveau als bij
calamiteiten en de extremere weersomstandigheden
die we kunnen verwachten. Deze kwaliteiten zijn niet
los van elkaar te zien, door ze allemaal na te streven
dragen ze bij aan de duurzaamheid van de regio.
De visie is gebaseerd op maatschappelijke trends (zie
pagina 5 tot en met 19), de stakeholderanalyse (bijlage
B) en systeemanalyse (bijlage C).

OV: de motor van een duurzame maatschappij

Vier krachtenbundels

OV is een hoofdbestanddeel van een duurzame maatschappij. Het voedt en circuleert de stad met haar
levensbloed: mensen en mensen zijn economie. Die
rol is cruciaal om als regio fundamenteel te kunnen
verduurzamen, dat kan niet zonder het OV integraal
te betrekken in alle andere aspecten, zoals veiligheid, economische groei, sociale ontwikkeling, milieu
en cultuur.

We herkennen in die uitdaging vier krachtenbundels
die gezamenlijk een grotere beweging veroorzaken.
Iedere bundel richt zich op een deelaspect van de grotere uitdaging en zijn van elkaar afhankelijk. Deze zijn:

Daarmee is het de uitdaging om niet alleen het OV zelf
duurzaam te maken, maar ook haar rol te laten spelen
in het verduurzamen van die maatschappij als geheel.
Daarbij gaan de interventies over traditionele grenzen,
fysieke, politieke en economische, heen. Het OV speelt
hierin een trekkende en faciliterende rol. Dat vraagt
wel om een frisse blik en het, soms momentaan, even
loslaten van vertrouwde perspectieven. Alleen zo ontdekken we de nieuwe kansen die er nu al liggen en die
met de dag groeien.
Deze realisatie biedt kansen om het OV niet alleen
te verbeteren maar zelfs een geheel nieuwe rol te
laten spelen in het verbinden van mensen, goederen,
geldstromen en energie. Als die krachten slim worden
gecombineerd, dan wordt het OV een middelpunt van
de maatschappij en vormt het een raamwerk voor een
duurzame en economisch sterke regio.

›
›
›
›

Economische kracht
Circulaire Kracht
Klantgerichte Kracht
Veerkrachtig Netwerk

De interventies die we hebben gevonden op weg naar
een duurzaam OV systeem zijn onder een van deze
bundels geplaatst en vullen elkaar aan in de tijd. De
bundel economische kracht bevat stappen voor nieuwe
business modellen en partnerschappen. Alle ecologische en energetische doelen vallen onder ‘circulaire
kracht’ en aspecten zoals doorstroming, vervoersmiddelen en big data onder ‘klantgerichte kracht’, omdat
deze uiteindelijk de klant direct dienen. Een veerkrachtig netwerk bouwt op deze aspecten en bevat interventies op het netwerk (en dus op de stad en regio) als
geheel, waarbij ook klimaatadaptatie een rol speelt.
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De muziek van het OV
Gezamenlijk genomen spelen de interventies als
instrumenten in een orkest. Door ze gezamenlijk af te
stemmen en daarbij alle stakeholders en betrokkenen
een daadkrachtige rol te geven ontstaat er een symfonie waarbij de gestapelde interventies meer bereiken
dan de som der delen.

Welles & nietes

Economische kracht

Klantgerichte kracht

+

Circulaire kracht

Veerkrachtig Netwerk

=
Duurzaam OV

De interventies zijn ter illustratie en geen uitputtend
geheel of een belofte. Ze bouwen naar een waarschijnlijke, positieve en heldere toekomst, mee op de golf
van trends die we al kunnen zien in de maatschappij.
Zo zien we bijvoorbeeld een grote trend van decentralisatie in de huidige maatschappij. Die komt in de bundels tot uiting in ‘klantgerichte kracht’ met de introductie van on-demand en gedecentraliseerd vervoer. Zo
komen ook de trends, wens en noodzaak tot gesloten
kringlopen, bio-based economie en een gezonde leefomgeving terug in ‘circulaire kracht’. Hoewel zorgvuldig verzameld om een breed beeld te geven zijn de
genoemde interventies bedoeld om discussie uit te
lokken, om vastgeroeste gesprekken open te breken en
een nieuw perspectief te bieden. En tijdens de sessies
bleek dat ze dat ook zeker doen!

creating the foundations for a sustainable society
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2015

2020

2025

Concessiewissel Bus

2030

2035

2040

Concessiewissel Rail

Economische kracht
KORTE TERMIJN DOELEN

LANGE TERMIJN DOELEN

Plan voor volledige inzet
economische potentie
gereed en start uitvoer

2 nieuwe verdienmodellen gestart

Strategisch plan
Big Data
Systeemanalyse
Verdienmodel

Pilots nieuwe verdienmodellen
Evaluatie &
Planning

Workshops OV
en Economie

2015

Business case van OV drijft
de stadsontwikkeling, OV
economisch onafhankelijk

2020
Concessiewissel Bus

Gezamenlijk vervoer
OV/bedrijven

2025
Concessiewissel Rail

Ontwikkelbedrijf
& fonds gestart

2030

Overheidsbijdrage
naar nul
Gratis OV
ingevoerd

2035

2040
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Economische kracht
Economische kracht is de bundel van interventies
die gezamenlijk toewerken naar een OV systeem dat
economisch onafhankelijk is en de stadsontwikkeling
drijft.
OV is een ‘driver’ voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Openbaar vervoer is geen kostenpost, maar een investering van de regio. Het OV nu
heeft een verdienmodel waarbij de opbrengsten voor
een groot deel gegeneerd worden op een andere plek
dan waar de kosten liggen. Dat is niet gunstig voor de
verschillende OV partijen, die daardoor afhankelijk zijn
van partijen die niet direct in hun waardeketen zitten.
Daarom levert verruiming van exploitatiemogelijkheden voor de vervoerder een innovatiestoot voor de
economie. En daar zijn nieuwe businessmodellen en
partnerschappen voor nodig.
Om dit te realiseren moet het OV anders worden
ingericht. OV bedrijven krijgen nu op basis van het
concessiemodel beperkte bevoegdheid om extra verdienmodellen op te zetten. Politieke wil en aangepaste
regelgeving is nodig om dit te veranderen. De eerste
interventies richten zich op het inzichtelijk maken van
nieuwe verdienmodellen en effecten op de kwaliteit en
duurzaamheid van het OV.

Uiteindelijk mondt dit uit in modellen die een bredere
interpretatie van waarde dan het OV meenemen. Dat
stelt het OV in staat om zichzelf als smeermiddel van
de economie te laten werken en daarmee de kosten
uit de brede ontwikkeling van de economie te halen
en niet uit kaartjes of overheidsbijdrages. Daarmee is
de waardekringloop van het OV veel korter geworden,
de problematiek van het eenrichtingsverkeer in de
concessies voorbij gestreefd en de maatschappelijke
waardering voor OV recht gezet.
Samen met de andere bundels komen waarden naar
boven die in bredere businessmodellen worden ingezet. Zo kan het OV steeds meer gaan renderen op haar
maatschappelijke invloed in het algemeen. Bijvoorbeeld met haar bijdrage aan economische groei, stedelijke ontwikkeling, sociale interactie, biodiversiteit, water- en energieopslag. Maar ook door indirecte baten
mee te kunnen nemen. Plekken die goed bereikbaar
zijn kunnen mensen aantrekken en door zelf locaties
te gaan exploiteren en door de steun van partijen die
graag mensen zien komen kan het business model van
het OV er over 20 jaar heel anders uitzien.

l op
let enke
Concessie niet op
vervoer, bijdrage!
he
economisc

Gemeente

Concessie

OV Bedrijven
OV Systeem

Mensen vervoeren
+
Rijksbijdrage
Arbeid

+

+
+

+

Retail

Educatie
Tourisme

Rijk

Belasting

Industrie

Economie

›› In de concessie wordt de totale waarde voor de maatschappij
van het OV niet meegenomen en kan dus ook niet mee worden
gestuurd.
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2015

2020

2025

Concessiewissel Bus

2030

2035

2040

Concessiewissel Rail

Circulaire kracht
KORTE TERMIJN DOELEN

LANGE TERMIJN DOELEN

Energie-neutraal
50% reductie afval, water

Energie-positief, afvalvrij,
bio-based, circulair.
Nieuwe Eco-norm
OV introductie

Groene metro
belevingsstations
Grondstoﬀen systeem
roadmap gereed
Eco-Footprint in aanbesteding

Ecosysteem
Scan

2015

Reststroken
biodivers

Hybride bussen

Productieve
Diersoorten
uitgezet

Vloot > 75%
electrisch

Vloot > 50%
energiebuﬀer

Smart grid
gestart

Energieneutraal

100%
Bio-based &
Recyclebaar

Circulair water
en afval

Water buﬀers
in reststroken

2020
Concessiewissel Bus

2025

2030

2035

2040

Concessiewissel Rail

Klantgerichte kracht
KORTE TERMIJN DOELEN

LANGE TERMIJN DOELEN

Eerste pilot on-demand en
big data platform
gelanceerd

OV Klantgericht:
on-demand en decentraal

Wetgeving geeft
bestuurderloos OV vrij
Alle bushaltes

1% stremming,
99% doorstroming

| 27

Circulaire kracht
Circulaire kracht is de bundel van interventies die
gezamenlijk toewerken naar een energie-positief,
afvalvrij, bio-based en circulaire maatschappij.
Langzaam komt de mensheid tot het besef dat roofbouw van onze planeet geen haalbaar toekomstperspectief biedt. Op allerlei vlakken zijn we bezig de
stromen in de maatschappij te sluiten, lokaler te maken
en transparanter. Stedelijk metabolisme biedt een
alternatief door materiaal- en energiestromen optimaal
in te zetten. We leren gewoontes uit de industriële
revolutie af en gewoontes van de circulaire stad aan.
Afval is verleden tijd, de output van het ene bedrijf is
input voor het andere. Hernieuwbare energie levert
plaatselijk elektriciteit waardoor fossiele brandstoffen in de grond kunnen blijven zitten. Door hoge mate
van recycling en circulaire bedrijfsmodellen worden
materialen optimaal gebruikt en nieuwe materialen
zijn zoveel mogelijk gemaakt van plantaardig materiaal
(bio-based). En ook in dit complexe web van stromen
heeft het OV een vitale rol, van grote schaal naar kleine
schaal. Niet in de minste plaats als ruimtegebruiker
door de hele stad heen en pijpleiding van mensenstromen.

Het OV draagt actief bij als facilitator van het sluiten
van kringlopen, het vergroenen van de aders door
de stad, geluidsdruk te verlagen en luchtkwaliteit te
verhogen. Maar ook door bijvoorbeeld waterbuffers
voor overtollig regenwater te combineren met groen
en infrastructuur. Het OV neemt ook een aandeel in
de goederenstromen van de stad, een stad die steeds
meer autovrij wordt en steeds meer ruimte laat voor
leven. Stap voor stap draagt het OV systeem zo bij aan
een bloeiende circulaire stad.
De eerste stap naar een energie-positief, afvalvrij,
bio-based en circulair OV systeem is een ecosysteem
kansen-scan. Deze scan zoekt naar zowel laaghangend
fruit als toekomstige kansen bij grote ingrepen voor
onder ander het koppelen van stromen, voeden en laten ontstaan van nieuwe habitats voor dieren, ecosysteemdiensten zoals regenwateropslag, waterzuivering
en luchtkwaliteit verbetering. Dit vormt de basis voor
gesprekken tussen stakeholders om samen verbindingen aan te gaan. Met slim inzicht en combinaties van
ingrepen is het reduceren van afval en watergebruik
met 50% in 2025 een mogelijkheid. De stip op de
horizon is een volledig bio-based en circulair systeem
in 2040.
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2015

2020
Concessiewissel Bus

2025

2030

2035

2040
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Klantgerichte kracht
Klantgerichte kracht is de bundel van interventies die
gezamenlijk toewerken naar een klantgericht OV, ondemand en decentraal.
Een belangrijke trend is de verschuiving van bezit van
vervoermiddelen naar gebruik, het delen en huren van
vervoersmiddelen. De ontwikkeling van de zelfrijdende
auto, introductie naar verwachting vanaf 2025, brengt
deze trend in een versnelling. Hoe zal zich dit verhouden tot de vervoersconcessies die tientallen jaren
lopen? We zien in andere landen dat het introduceren
van een nieuwe modaliteit of business model (bijvoorbeeld Uber) zeer snel kan gaan. Vervoer waar je wilt,
wanneer je het wilt. In 1980 was het ondenkbaar dat
iedereen een mobiele telefoon op zak zou hebben,
nu kan je vrijwel iedereen bellen vanaf vrijwel overal.
Gebeurt dat ook met het OV? Als iedereen voor een
paar euro elektrisch en zelfrijdend in een persoonlijk
voertuig door de stad kan worden gebracht, wat gebeurt er dan met de bus? En de tram? Heeft de metro
genoeg voordeel door zijn snelheid en capaciteit om
daar niet door geraakt te worden? Hoe zit het met de
sociale controle van de buschauffeur en de levensduur
van het wagenpark? Hoe kan het OV zich hier nu al
voor klaarmaken?
Niet alleen de zelfrijdende auto verandert het beeld
van de stad drastisch, vervoersmiddelen worden ook
lichter, slimmer, kleiner en meer on-demand. Velomobi-

les, e-bikes en andere tussenvormen verkleinen het gat
tussen OV, fiets en auto. Dat vereist ook aanpassingen
in het straatbeeld. Waar parkeer je een velomobiel?
Mag een zelfrijdende robotwagen met railwielen op
het tramspoor?
Ook op het gebied van goederenvervoer zien we
verschuivingen die vragen om een meer on-demand
systeem. Productie van energie en goederen vindt
meer decentraal plaats en dit vraagt om een fijnmazig
goederentransport voor kleine volumes. Ruimte voor
robots en andere geautomatiseerde systemen staan
daarmee ook op de kaart.
Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan middelen
om de doorstroming te verbeteren, de lijnen en de
capaciteit beter aan te laten sluiten bij wisselende
behoefte door de dag en het jaar heen en staat het OV
buiten de bebouwde kom steeds meer onder druk.
Om in te springen op deze ontwikkelingen is een realtime informatiesysteem een startpunt en één van de
sleutels voor het realiseren van flexibel, divers, fijnmazig en kwalitatief goed OV. Deze systemen beginnen
met big data en bieden al snel diensten aan allerlei
partijen in de maatschappij, wat de business case van
de OV uitvoerders versterkt. Anno 2025 koop je geen
OV krediet maar heb je een kilometer-abonnement met
een bepaalde comfortklasse en responsetijd. Steden

zijn met elkaar in competitie over wie het goedkoopst
vervoer kan leveren, want de kosten zijn inmiddels een
significant deel van de maandlasten van jan modaal.
De stad met het meest flexibele en responsieve systeem met de laagste overheadkosten wint. Gedreven
door real-time patroonherkenning, capaciteitsmanagement tot op de meter en klein en licht vervoer:
makkelijk te vervangen en te onderhouden en kracht
door distributie. Het OV netwerk heeft geleerd van de
succesvolle structuur van de mierenhoop.
Het zijn allemaal bewegingen naar on-demand en
decentraal persoon- en goederenvervoer gebaseerd op
een fijnmazig digitaal netwerk. De eerste stap om tot
zo’n on-demand en decentraal OV systeem te komen
is dan ook om na te gaan waar de directe toepassingen vandaag liggen en een routekaart uit te stippelen
naar de wensen van morgen. Op welke manieren kan
het datasysteem het beste worden ingericht en met
welke partijen kan het vanaf de start en later gedeeld
worden? In een big-data verkenning kunnen die vragen
worden bekeken en coalities worden opgezet om
maximaal gebruik te maken van wat er al is en door te
groeien naar de onvermijdelijk volledig data gedreven
toekomst. Welke partijen sluiten hierbij aan en nemen
een proactieve houding aan met een duidelijke visie in
beeld?
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Veerkrachtig netwerk
Veerkrachtig netwerk is de bundel van interventies
die gezamenlijk toewerken naar een veerkrachtig,
klimaatadaptief OV systeem.
Veerkracht is essentieel om competitief te blijven in
een veranderende samenleving. Het is het vermogen
om shocks op te vangen zonder functies te verliezen.
Veerkracht vergroten kan door redundantie in een
systeem in te bouwen. Een mens heeft niet voor niets
twee nieren, mocht er één falen dan kan het lichaam
blijven functioneren met een enkele nier. Maar ook
door flexibiliteit, een balans tussen centraal en decentraal en door zelf-sturende systemen. Voor verhoging
van de veerkracht bij grote calamiteiten is het belangrijk de hoofdassen en basisinfrastructuur veilig te
stellen, mocht een schok plaatsvinden in het systeem
dan moet het OV via andere routes kunnen blijven rijden. Als mensen niet weg kunnen uit een risicogebied
breekt paniek uit en dat leidt tot grote schade. Iedere
minuut langer in werking is levens waard. En er is een
groter risico dat die grote calamiteiten vaker plaats
gaan vinden in de toekomst.
Klimaatverandering kan grote shocks veroorzaken
in het toekomstige OV systeem. In hoeverre is het
OV aangepast aan een natter klimaat en eventuele
overstromingen? De eerste stap tot een veerkrachtig,
klimaatadaptief OV systeem is het inzichtelijk maken
van de relatie tussen klimaatscenario’s en het openbaar vervoer. Wat zijn de grootste risico’s en welke
aanpassingen zijn er nodig om de functies van het OV

veilig te stellen? Tijdens dit onderzoek worden ook
andere potentiële shocks geïdentificeerd, zodat het OV
systeem hierop kan anticiperen. Zoals een verkeersinfarct, stroomstoring of het ontbreken van geschikt
personeel.
Maar niet alleen klimaat is van interesse voor een
veerkrachtig systeem. Wat met name van belang is, is
een goed op elkaar ingespeeld netwerk. Zodat de ene
modaliteit de rol van de ander kan opvangen of aanvullen bij problemen. Het kan bijvoorbeeld ook zijn het
korter maken van concessies, zodat vaker ingespeeld
kan worden op veranderingen in de maatschappij. Kan
dat samen gaan met het circulair maken van het OV
systeem en meer recycling? Als grootgebruiker van
stroom, welke rol kan het OV spelen in meedoen
met
Leisure
Educatie
de veerkracht van de stad op het gebied van electriciteit?
Water

Retail

In het veerkrachtige perspectief komen alle andere
perspectieven samen. Zowel fysiek, economisch
alsAfval
OV
ecologisch spelen deVoedsel
stappen op elkaar in en bouwen
zo een veerkrachtig en duurzaam OV systeem. Veel
hiervan weten we nog niet,
dat
Energie
Warmteof zal anders zijn dan
we nu denken, maar we kunnen welProductie
starten met wat
nu al kan, onze horizon verbreden en alvast in kaart
brengen wat we morgen, volgend jaar en over een paar
jaar gaan doen. En diegenen betrekken die mee wil
bouwen, om zo samen het netwerk veerkrachtiger te
maken.
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›› Door het verbinden van partijen maken we het
systeem veerkrachtiger.
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3. initiatieven

In het voorgaande stuk hebben we een aantal interventies benoemd die uit de workshops zijn gekomen.
Om meer houvast te bieden aan volgende stappen
hebben we een lijst opgesteld met acties die de transitie op gang brengen. Deze korte termijn initiatieven
zijn gekozen met het oog op de lange termijn en
dragen zo bij aan een duurzaam openbaar vervoersysteem in de toekomst.

1. Gebruik big open data
Onderzoeken welke data reeds beschikbaar is en
welke data je wilt hebben (meten = weten) en vooral
ook wat je hiermee kunt. Onderzoek hoe data openbaar kan worden gemaakt en toegankelijk voor brede
maatschappelijke inzet.
Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone op zak
en is hiermee een lopend GPS baken geworden. Daarnaast plannen reizigers via apps, zoals 9292ov en NS,
hun reizen en is er de OV chipkaart data over bestemming, tijd en vervoersmiddel. Door het koppelen van
de locatie met voorkeuren voor vervoersmiddel, zoals
aangegeven via de apps, is te leren wat de reiziger
wil en daarop kan de vervoerder inspringen. Eén van
de grootste behoeftes van reizigers is de zekerheid
dat ze op tijd aankomen op hun bestemming. Als een
reiziger elke dag een bepaalde route aflegt, dan kan de
vervoerder automatisch een alternatieve route sturen
mocht er stremming zijn. De alternatieve route kan via
een OV vervoersmiddel zijn, maar om flexibiliteit te optimaliseren kan gekeken worden om alle vervoersmodaliteiten in te zetten. Zo lanceerde het Amerikaanse

Ride Amigos een app waarbij reizigers hun beginpunt,
eindpunt en tijd ingeven waarna de app laat zien via
welke vervoersmiddelen ze van A naar B kan komen.
Dit kan via scooter, Uber taxi service, tram, carpool
via Blabla car en ga zo maar door. Deze koppeling van
meerdere vervoersvormen maakt het systeem flexibel.
Voordelen van het gebruik maken van big-data kan van
directe gebruiksgemakken gaan tot een totale verandering van het OV netwerk. Maar welke data is er al, welke
moet er nog komen, hoe kunnen we dat verzamelen en
vooral: hoe halen we er op de korte en lange termijn de
meeste waarde uit?
Om voor de korte en lange termijn nieuwe kansen te
ontdekken met en voor de stad is het organiseren van
een data-hackathon een goede methode. Mensen van
verschillende achtergronden en met ervaring in ICT en
big data worden uitgenodigd in de stad om gedurende
een aantal dagen te werken aan bijzondere functies en
komen tot productvoorstellen. Het is een manier om
in een korte tijd van abstract vraagstuk naar concrete
implementatie te gaan.
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2. Ecosysteemdiensten-scan

3. pilots First & last mile oplossingen

4. Veerkracht / stresstest klimaatadaptatie

Ecosysteemdiensten en het OV netwerk, hoe gaan
die samen? Vraag het aan een willekeurige voorbijganger en je komt niet veel verder dan wijzen naar
wat gras tussen de rails en in de berm. Maar vraag
het een stadsecoloog en een systeemdenker, en stop
die in een groep met creatieve geesten, en er komen
direct concrete oplossingen uit voor nu en bijzondere
innovaties voor later.

Een belangrijke reden voor reizigers om voor de auto
te kiezen in plaats van het openbaar vervoer, is dat
je via OV niet voor de deur afgezet wordt. Er zijn verschillende opties om het laatste stuk (last mile) van
de reis comfortabel te laten verlopen.

Het in kaart brengen van de veerkracht van het OV
systeem is het startpunt van concrete ingrepen,
van klein naar groot en korte naar lange termijn. Er
worden al ingrepen gedaan zoals bij tunneluitgangen, maar wat gebeurt er bij verschillende calamiteiten precies met het systeem? Zijn die ingrepen
voldoende? Welke delen van het OV systeem zijn het
meest kritisch bij een calamiteit? En hoe beïnvloeden
verschillende calamiteiten het systeem op verschillende manieren?

Waar kan het netwerk van het OV systeem water
bergen bij stortbuien en zo het riool ontlasten? Welke
niche-diersoorten kunnen hun habitat vinden in de
infrastructuur van ons vervoerssysteem? Hoe kunnen restgebieden van het OV bijdragen aan de snel
uitstervende insectenkolonies in de stad? Hoe kunnen
restmaterialen worden toegepast in het OV systeem?
Hoe kan het OV bijdragen aan de opkomende stadslandbouw? Vragen met interessante antwoorden. Een
ecosysteemdiensten-scan legt de basis voor een traject waarin natuur, grondstoffen, mens en maatschappij
centraal staan en waarbij het OV kan faciliteren, wellicht op heel onverwachte manieren.

Bekende voorbeelden zijn de OV-fiets of de OV escooter. Een minder bekend voorbeeld zijn de TukTuks
bij Vijfsluizen. Op 25 juni werden reizigers getrakteerd
op een TukTuk rit naar hun werk, in plaats van de bekende autorit. Voor financiering van acties die mensen
verleiden om het OV te gebruiken in plaats van auto’s
kunnen fondsen aangevraagd worden, zoals bij Horizon
2020. Een verkenning die inspeelt op on-demand first
& last mile opties levert een routekaart op voor zowel
dit huidige concrete probleem als een vooruitzicht
naar grotere maatschappelijke verschuivingen in de
toekomst.

Hoe lang blijft het OV systeem functioneren na een
gebeurtenis met verschillende oorsprongen, richtingen
en intensiteit? Waar kan het systeem veerkrachtiger
worden gemaakt bij bijvoorbeeld stijgende klimaatturbulentie en tegelijkertijd bijdragen aan stormwaterafvoer? Het verkennen van deze risico’s en die naast
de kansen leggen van de ecosysteem-scan en business
model verkenningen zal wijzen op symbiose tussen
oplossingen. Op die raakvlakken kan de meeste winst
behaald worden voor de toekomst. Zo worden niet alleen risico’s beheerd maar ook kansen uitgebuit.

creating the foundations for a sustainable society

34 |

5. Onderzoek businessmodellen en cases

6. Discussie concessie methodiek

Onderzoek tegelijk met de kansen voor veerkracht,
ecosysteemdiensten en big data de opties voor
nieuwe businessmodellen. Verbindt stakeholders en
zet de eerste stappen met nieuwe partnerschappen
om de verdienmodellen breed in te kunnen zetten.

De concessie methodiek is makkelijk te bekritiseren.
Maar zoals de beroemde quote van Winston Churchill
gaat: “Democracy is the worst form of Government
except for all those other forms that have been
tried”, is er ook geen voor de hand liggend alternatief
voor de concessie. Hoe kan de concessie methodiek
dan worden verbeterd?

Wat hebben andere organisaties al gedaan? Hoe kan
de brede maatschappelijke waarde van het OV systeem
gevangen worden in waarde voor het systeem zelf?
Welke exploitatiemethoden voor economische groei
die gestimuleerd worden door het OV kan het OV zelf
van genieten? Hoe kan anders worden omgegaan
met het kapitaal om het meer te laten renderen voor
de maatschappij en veiliger ingezet worden? Welke
modellen passen in de regio en wat zijn de stappen
daarnaartoe?
Dit onderzoek brengt nieuwe modellen aan het licht
die in de Rotterdamse regio passen en ruimte bieden
voor de innovaties in de andere sectoren, zodat ze
gezamenlijk op kunnen gaan.

Is het mogelijk om concessies te verkorten zonder in
te boeten op efficiëntie? Hoe kan Total Cost of Ownership mee worden genomen die andere waardes van
de maatschappij ook meenemen, zoals bijdrage aan
economische groei en scholing? Wat kan wel en niet
berekend worden en wat is échte waarde en wat zijn
alleen cijfers op papier? Het herzien van het concessiemodel is van nationaal belang. Er wordt veel geschoven
met de aanbestedingsregels, de onderzoeken en pilots
over nieuwe aanbestedingsregels vertellen ons veel
over wat wel en niet werkt, maar ook andere concessiemodellen uit het buitenland kunnen ons veel leren.
Het openbreken van deze discussie en die nationaal op
tafel leggen is een belang dat iedereen aangaat.
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7. Voortzetten projecten bustechnologie

8. Test met postvervoer/goederenvervoer

Er liep een proef met twee hybride bussen door de
RET. Dit was een succes, de bussen hebben de beoogde brandstofbesparing opgeleverd en blijken goed in
de dienstregeling te kunnen functioneren.

Doordat online winkelen steeds populairder wordt
stijgt het pakketvervoer. Het OV kan hierop inspringen door ruimte te bieden aan pakketvervoer.

Dit project kan uitgebreid worden om de gehele vloot
in 2025 emissievrij te maken. Ook worden proeven
met volledig elektrische bussen doorgezet en de RET
pilot met een waterstofbus. Het door blijven gaan van
dit soort proeven leidt tot keuzevrijheid en daarmee
veerkracht in het traject.

Een voorbeeld hiervan is de Hoekse Lijn. Dit is de eerste metrolijn met goederenvervoer, om onder andere
de strandtenten in Hoek van Holland te bevoorraden.
Er zijn ook andere manieren. Metro’s kunnen ‘s nachts
ongestoord goederen vervoeren. Naast metro’s, kunnen
ook trams en bussen gereed gemaakt worden voor
meer pakketvervoer. Dit kan bijvoorbeeld door ze flexibeler in te delen, door meer opklapstoelen is er plek
over voor pakkettrolies.
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4. hoe verder?

Een duurzaam OV systeem creëer je niet alleen, het is
een samenspel van alle stakeholders. Elke stakeholder speelt een rol gebaseerd op zijn doelstelling en
kerntaak. Daarom adviseren we de visie aan te scherpen met meer partijen, waaronder de bouwers van
de technologie van morgen, vrijdenkers over sociale
transportnetwerken en uitvoerders en tegelijkertijd
de eerste onderzoeken en pilots op te starten.

Visie aanscherpen
Dit traject presenteert een eerste aanzet tot een visie
en mogelijke acties ontwikkelt met een groep professionals van het OV systeem in de stadsregio Rotterdam.
Om deze aan te scherpen adviseren wij om het traject
nogmaals door te lopen, maar dan op deelonderwerpen met de directe stakeholders met een concreet
doel voor verandering, zoals bijvoorbeeld de ecosysteemdiensten. Er ontstaat verbinding tussen partijen
door samen een stip op de horizon te zetten en deze
toekomstvisie schetst een eerste vage stip met potlood. Het belang daarbij is om de samenhang tussen
de onderdelen te behouden en zo daadwerkelijk de
verschillende initiatieven op elkaar in te laten spelen
en zo samen sterker te staan. Maar hoe doe je dat?
Om het verband en overzicht te kunnen behouden
tussen de verschillende deelgebieden zijn systeemkaarten een bewezen hulpmiddel. Ze representeren
een nieuwe manier van denken en doen in onze
moderne netwerkmaatschappij waarin projecten soms
te complex worden om te kunnen overzien. Systeem-

5. nawoord

kaarten zijn vernuftig ontworpen visuele documenten (denk aan een grote poster op de muur met veel
gedetailleerde informatie) die voor iedereen aangeeft
hoe bepaalde programma’s en projecten verband met
elkaar houden en waar deze toe leiden. Goede systeemkaarten houden ook verschillende performance
indicatoren bij waardoor afgerekend kan worden op
prestatie. Systeemkaarten zijn strategische werk- en
praatstukken om een gezamenlijke taal te vormen tussen verschillende partijen. Daarmee kan een flexibel
strategisch kader ontwikkeld worden waarop partijen
langdurig met elkaar samen kunnen werken. Nieuwe
kansen kunnen met dit kader snel beoordeeld worden.
Als een kans een bijdrage levert aan de lange termijn doelstelling en versterkend werkt op de andere
lopende trajecten, dan is deze kans interessant om op
te pakken.

Pilots
De gesprekken tussen partijen zijn een goede basis om
samen pilots te starten. Om te weten of een pilot écht
bijdraagt aan de visie is het opstellen en meten van
indicatoren essentieel. Elke stakeholder werkt vanuit
zijn eigen core business, in plaats van zijn taken te
diversificeren.

Gedurende de maanden waarin deze “schets van een
stip op de horizon” is ontwikkeld hebben we vele bijeenkomsten gehad en veel discussies. Veel dank aan
iedereen die heeft bijgedragen, met ideeën, kritische
en constructieve houding en doorzettingsvermogen.
Het is niet eenvoudig, maar we hopen dat we samen
het perspectief delen dat in de complexiteit van de
realiteit kansen liggen die zich niet makkelijk laten
zien, maar enorm veel potentie met zich meebrengen.
Altijd is daar de spanning tussen de werkelijkheid van
vandaag, de verre droom en ook de risico’s van later.
Door discussie, verdieping, vertrouwen en oprechte
vraagstelling zijn we verder gekomen. Het doel van
de sessies was om iedereen die hier onderdeel van
uitmaakte een nieuw perspectief te geven over het OV
systeem en haar kansen. En niet maar één perspectief,
maar een inspirerende combinatie van perspectieven
uit verschillende vakgebieden. We hopen dat dit verslag daartoe bijdraagt en aanzet tot meer.
Dit is slechts het begin. Er staat een spannende toekomst voor ons klaar en wij kunnen niet wachten om
met jullie aan de slag te gaan om de kansen die daar
verscholen liggen te verzilveren. Op naar morgen!
Namens Except:
Tom Bosschaert, Gijs Broos en Merel Segers
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Bijlage A - SiD methode

Doel
De methodiek van Except wordt ingezet om deze
oplossingen vanuit een integrale duurzame benadering
naar boven te halen. Vanuit deze methodiek zullen
nieuwe ontwikkelingspaden ontdekt worden en slimmere strategieën geformuleerd worden die zowel op
lange als korte termijn meer effect hebben. Het resultaat hiervan heeft concrete maatschappelijke waarde
voor alle inwoners en stakeholders van de stadsregio.
Aanpak bij dit project
De Symbiosis in Development (SiD) aanpak wordt
gebruikt om op systeem niveau te kunnen kijken naar
het aspect OV in relatie tot andere ontwikkelingen in
de maatschappij. Er wordt een maatschappijbrede visie
geformuleerd, waarin OV een middel is om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit wordt samengebracht met de kansen en mogelijkheden die ter
beschikking staan tot de OV sector waardoor de visie
en de concrete situatie naar elkaar kunnen worden
gebracht door middel van concrete stappen.
Centrale vraag
Wat kan het Openbaar Vervoer betekenen voor de
economie, de maatschappij en de natuur? Welke
(nieuwe) definitie van duurzaamheid past daarbij? En
Wat betekent dit concreet voor de inzet van sturingsinstrumenten van de Stadsregio en de RET?

Proces
Het traject wordt door de stadsregio aangeboden aan
een groep van professionals in het OV van de regio
Rotterdam.
De deelnemers worden uitgedaagd om vanuit een
holistische systeembenadering mee te denken over
het OV in de regio. De deelnemers moeten derhalve
visionair zijn, maar ook een flinke dosis realiteitszin bezitten. Het team doorloopt met elkaar het hele proces
dat bestaat uit vijf fasen.
A - Kern team formatie sessie
We starten met een eerste bijeenkomst waar we ingaan
op de achtergrond van dit traject en de centrale vraag
en het proces met elkaar bespreken en vaststellen.
Daarnaast krijgt elke deelnemer de ruimte om zijn
eigen persoonlijke drive en betrokkenheid bij het
traject te vertellen. Except zal tot slot een presentatie
geven over haar visie op integrale duurzaamheid en
een eerste trendanalyse presenteren over duurzaamheid en OV.
B - Doel, visie en systeemanalyse
De tweede sessie besteden we aan het formuleren van
een visie op stadsregio niveau en maken we een start
met de systeemanalyse.
C - Reflectie en inzicht
Except heeft met haar team en experts gewerkt aan de
visie en systeemanalyse uit de vorige sessie.

Met de deelnemers gaan we in deze sessie de verkregen inzichten uit de analyse bediscussieren en verdiepen. Uit deze sessie ontstaat het integrale overzicht.
D - systeeminterventies formuleren
De volgende stap is het met elkaar genereren van
nieuwe ideeën.
E - Eindpresentatie en bepalen volgende stap
Het werk van het traject wordt gecondenseerd en
samengevoegd als verslaglegging (dit rapport).
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Bijlage B - stakeholders

De werkgroep identificeerde tientallen stakeholders
en bracht deze terug naar de meest belangrijke voor
het OV systeem. Het is essentieel om met deze partijen in gesprek te gaan om aan de slag te gaan met
de visie.
Hoofdstakeholders:
OV Bedrijven
Gebruikers: forenzen, scholieren, civiele gemeenschap
Gemeente
Stakeholders downstream:
Medewerkers
Energiebedrijven
Leveranciers materiaal
Stakeholders upstream:
Gebruikers
Aandeelhouders
Groot-economische partijen (eg havenbedrijf)
Werkgevers regio
Scholen regio
Gemeente
Provincie & Rijk
Stakeholders 2e graads:
Toeleveranciers van leveranciers
Ecosystemen
Maatschappij in het algemeen
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Bijlage C - SiD ELSIA verkenning
Korte termijn doelen (2020)
Energie en materialen
› transitie naar gebruik donkergroene stroom
› energie neutraal maken remises (zon/wind /
warmte) , opwekken zonneenergie t.b.v. verlichting
en reisinfo station en haltes, windenergie als bron
voor deel van E.V. (tot 2020)
› uitbreiden busvloot met ZEB van 4 naar 40,
stadsgebied volledig electrisch (kijk naar hybride
pilots), pull up boost (dmv inductie) en verminder
geluid
› terugwinnen rem energie (van pilot naar
substantieel aandeel)
› proef met goederenvervoer via tram/metro
› uitstoot georiënteerde routes
› gebruik recyclebare materialen
› automatische bandenspanning
› pilots voor nieuwe techniek (leren en ruimte voor
mislukking) / R&D
Ecosystemen en soorten
› tram en metro banen benutten voor eco systemen
(insecten, beplanting, waterbuffer, onbespoten
planten), groen/water langs spoor en haltes
› inventariseer kansen eco t.b.v. EU subsidies
› luchtkwaliteit verbeteren naar 0 uitstoot
› maai in plaats van spuiten
› groen voor beleving, comfort, veiligheid
› biodiversiteit ondersteunen door geselecteerde
ondersteunende gewassen

› dakpark remise beverwaard (meerdere functies
aan OV geven)
Cultuur en economie
› bepalen rol opdrachtgever van vervoerders
› ketenmobiliteit -> verkennen mogelijkheden P+R
› organiseren bijeenkomst: OV als drager van
ecologisch vervoersysteem/ veerkrachtig SR
(voorbeeldfunctie EU, met ELENA / EIB
› big data analyses t.b.v. verduurzamen OV aanbod
(kijk daarbij naar OV en niet-OV), big data analyses
voor optimaliseren voorzieningenniveau
› concessietermijn overschrijdende financiering
› zet in op marketing & branding van OV
› OV als transport pilot
› Pilot OV verdienmodel als meerwaarde voor
economie (voorkom prijsstijging)
Gezondheid en geluk
› toepassen GTL
› luchtkwaliteit verbeteren --> actieve filters voor
schonere lucht.
› gratis OV voor 65+
› OV als ontmoetingsplek en comfort
› Entertainment in OV verhogen
› Urban gaming integreren met OV (Ingress?)
› Ervarings-OV voor ondersteuning individuele
beleving touristen en leisure

Discussie
› korte termijndoel lastig te bepalen want 5 jaar is
kort.
› meeste doelen moeten passen in huidige
concessie termijn en met bestaande materialen.
› pilots beter inzetten. Echt professioneel R&D.
Leer element sterker. Gaat om kennis en gedegen
keuzes voor de toekomst maken.
› OV beschouwen als middel om lucht schoon
te krijgen omdat ze overal komen. (luchtfilters.
Ontwikkel ze en dan verkopen. R&D is ook
investering).
› overkappen OV met zonnecellen. Tegelijkertijd
staan reizigers droog.
› GTL doorzetten, is duurder maar dan doe je echt
iets aan luchtkwaliteit
› Waterstof restproduct haven is kansrijk.
Waterstofcel plaatsen in hybride bussen (nu 4).
› oplossing nu al schakelen binnen concessie
termijn is inzetten leasebussen (hybride, electisch)
› hoe maken een stap van 4 - .... aantal bussen (2020
- 2025 80%...) ingroeimodel. Wel bij volgende
concessie opnemen.
› concessie bus 2019 (start 2017). 256 nieuwe
bussen.
› tweetrapsraket in aanbesteding. Eerste op
performance, wat wil je hebben. Als ze het niet
kunnen, dan met elkaar kijken hoe we het gaan
realiseren. Wat dan tot 2019? Kan je nu ook al
bussen zero emission laten rijden?
› uitzoeken met aanbestedingsspecialist en
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heel slimme concessie uitzetten. |Met grote
hoeveelheden 256 bussen bepaal je de vraag.
Kosten dalen...
› tegelijkertijd met GTL en lease bussen, kernen.
› uitzetten onderzoek naar ecosystemen (EU
subisidie) langs tram en metrobanen. Profileren als
voorloper. Bijeenkomst inzetten.

Lange termijn doelen (2050):
Energie en materialen
› voorloper in transitie naar circulaire economie
› toename aandeel duurzame energiebronnen
› groei emissievrije energie bronnen (wind, water,
geo + waterstof/glucose/Redux flow batteries)
› Al het materiaal gerecycled, afname materiaal
behoefte (beter benutting, meer recycling)
› Onderdeel en facilitator energie neutrale
samenleving
› geen fossiele brandstoffen, emissieloos
› circulaire economie voor materialen
› onderdeel van smart grid
Ecosystemen en soorten
› facilitator biodiverse en bloeiende stedelijke
omgeving
› Uitgebreide soortenset voor levering
ecosysteemdiensten voor water en luchtzuivering
energie, comfort, veiligheid, waterbuffering en
management

› specifiek habitat programma voor verrijken van
soorten op dragers en daken, tunnels
› Alle infrastructuur systematiek en geoptimaliseerd
voor biodiversiteit.
› waterberging filtratie met spoorbanen
› Trambanen als dragers groene oases
› Insectenbroedplaatsen op afgesloten terrein,
dubbel functiegebruik
› Bio based materialen
Economie & cultuur
› Eigen innovatieprogramma: OV leidend en anker
voor maatschappelijke innovatie
› Goederenvervoer, Tuinafval naar
consumentenproducten
› economie van het OV gebalanceerd: vervoer/
vastgoed, geen subsidies meer
› Volledig on demand OV systeem, premium,
normaal, budget, ver weg en dichtbij, binnen 5
minuten pick up.
› Groeps-OV voornamelijk als reizende werkplek,
groepsvervoer, faciliteren ontmoeting en
ontdekking voor alle stadsbewoners (ouderen,
handicapen)
› OV geïntegreerd van drager van social media
› OV On demand per evenement ingezet
› Proactief lokale cultuur gesponsord (toeristen,
jeugd, etc..)
› Geintegreerd meetsysteem om te zien hoeveel
economische groei OV genereert
› fijnmaziger net door variabele routes

Geluk en gezondheid
› OV directe bijdrager aan persoonlijke kwaliteiten,
onthaasten, ontspanning
› OV directe bijdrage aan verschonen lucht
(luchtstofzuigers)
› onbeperkt beschikbaar
› keuze mogelijkheid: snel en rustig of intens, fun
factor
› gezonde werkomgeving, geen ongelukken
› minimale ziektedagen personeel en gebruikers
› persoonlijke ervaring verrijkt OV
› Grote keuzevrijheid tussen modaliteiten
› geen overlast door emissies en geluid
› gastvrij OV, welkom
› entertainment, altijd zitplaatsen, real time big data
management zorg voor anticipatie capaciteit met
inimale overcapaciteit
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“If I had asked people what they wanted,
they would have said faster horses.”
Henry Ford

