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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en probleemstelling 
De stad Rotterdam en regiogemeenten ondervinden een toename van het aantal 

inwoners, werkenden en bezoekers. Deze toename zal de komende decennia verder 

doorzetten door ontwikkelingen in woningbouw en arbeidsplaatsen. In de zone 

tussen Alexander, Kralingse Zoom, Feyenoord City en Zuidplein (A-Z) zullen tussen 

de 20.000 en 30.000 nieuwe woningen en arbeidsplaatsen worden gerealiseerd1. 

Daarnaast zal er verdere verdichting plaatsvinden in de binnenstad. 

Deze ontwikkelingen vragen om een sterk mobiliteitssysteem waarmee de 

bereikbaarheid van de stad en regio wordt geborgd, zowel per auto, openbaar 

vervoer als fiets. De druk op het mobiliteitssysteem is echter groot. De drukte in het 

openbaar vervoer groeit de laatste jaren sterk, voornamelijk in de metro. Daarnaast 

kent Rotterdam een hoge verkeersdrukte op een aantal stedelijke wegen en in de 

City Lounge (binnenstad). Deze verkeersdrukte leidt tot geluidshinder en een slechte 

luchtkwaliteit. 

Eén van de oorzaken van het ontstaan van deze drukte is het gelimiteerde aantal 

oeververbindingen die gebieden ten noorden en zuiden van de Nieuwe Maas 

verbinden. De huidige oeververbindingen, zoals de Erasmusbrug, Willemsbrug en 

Van Brienenoordbrug zitten dan ook vaak aan hun capaciteit bij drukte en/of 

verstoringen. Daarnaast hebben inwoners van Rotterdam Zuid door het gelimiteerde 

aantal oeververbindingen een beperkte bereikbaarheid van banen in de stedelijke 

centra en maakindustrie, alsmede onderwijsinstellingen zoals de Erasmus 

Universiteit en HES.  

De verstedelijkingsopgave zal de drukte in het Rotterdamse mobiliteitssysteem in de 

toekomst naar verwachting verder doen toenemen. Zo heeft de Nationale Markt- en 

Capaciteitsanalyse (NMCA2) van 20173 aangetoond dat er meerdere 

capaciteitsknelpunten in het Rotterdamse mobiliteitssysteem worden verwacht voor 

het jaar 2030. Op de weg vormen de Van Brienenoordcorridor (A16) en 

1 Bron: Omgevingsvisie, gemeente Rotterdam (2021), p.144 
2 Zie https://oeververbindingen.nl/begrippenlijst/ voor een overzicht van alle begrippen  

Algeracorridor (N210) belangrijke knelpunten. Daarnaast zijn de volgende 

capaciteitsknelpunten in het openbaar vervoersysteem geïdentificeerd: 

 Metrolijnen A,B,C: Beurs – Kralingse Zoom 

 Metrolijnen A,B,C: Beurs – Marconiplein 

 Metrolijnen D,E: Rotterdam CS – Beurs - Slinge 

 Trampassage Hofplein (4, 7, 8, 21, 23 en 24) 

 Tramlijnen Erasmusbrug (12, 20, 23 en 25) 

 Tram in binnenstad (Coolsingel – Erasmusbrug) 

1.2 Doelstelling 
Er is een pre-verkenning4 uitgevoerd om een samenhangend maatregelenpakket te 

onderzoeken voor het beter benutten van bestaande verbindingen en naar nieuwe 

(oever)verbindingen om zo de dragende hoofdstructuur van de stad te versterken. 

Deze maatregelen moeten bijdragen aan vijf doelstellingen: 

 Verbeteren bereikbaarheid via de weg (o.a. door het oplossen van NMCA-

knelpunt Van Brienenoord- en Algeracorridor); 

 Verbeteren bereikbaarheid met het OV (o.a. door het oplossen van metro 

en tram NMCA-knelpunten stedelijk OV); 

 Verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot 

agglomeratiekracht; 

 Verbeteren van stedelijke leefkwaliteit; 

 Vergroten van kansen voor mensen (het verschaffen van toegang tot 

arbeidsplaatsen en onderwijsinstellingen) 

In de pre-verkenning is naar voren gekomen dat het volgende maatregelenpakket 

(ook wel bouwstenen genoemd) het beste kan bijdragen aan de doelstellingen (zie 

Figuur 1): 

 Een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord/ IJsselmonde; 

 HOV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, via een nieuwe 

oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord; 

 HOV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de 

Maastunnel; 

3 Bron: NMCA BTM-2017 (2017)
4 Bron: Resultatennota pre-verkenningsfase MIRT (2018) 
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 Transformatie van het huidige evenementenstation Rotterdam Stadion tot 

een regulier bediend treinstation Rotterdam Stadionpark. 

 Maatregelen op de Algeracorridor 

 Maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van 

de Van Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het 

Knooppunt Ridderkerk.  

Figuur 1: Scope MIRT-verkenning (Bron: Notitie Reikwijdte en Detailniveau, december 2019) 

In de MIRT-Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam5 vindt nader onderzoek 

en uitwerking plaats van deze zes maatregelen. De MIRT procedure bevindt zich 

5 De MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is onderdeel van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

momenteel in de fase van de Verkenning. De kern van deze fase is trechteren; van 

veel mogelijkheden en oplossingsrichtingen naar een voorkeursalternatief. De 

verkenningsfase bestaat uit vier delen: 

1. Startfase; 

2. Analytische fase (de zogeheten ‘zeef 1’); 

3. Beoordelingsfase (de zogeheten ‘zeef 2’); 

4. Besluitvormingsfase. 

De Startfase en Analytische fase zijn afgerond en op 8 juli 2021 is de Notitie 

Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) gepubliceerd. De NKO beschrijft welke 

oplossingsrichtingen in de Beoordelingsfase (Zeef 2) nader worden onderzocht. Op 

moment van schrijven bevindt de MIRT-verkenning zich in de Beoordelingsfase, met 

als eindresultaat een Voorkeursalternatief, milieueffectrapportage en MKBA. 

Vervolgens start de MIRT-planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het 

voorkeursalternatief zodanig uitgewerkt, dat beslissingen kunnen worden genomen 

die eventuele realisatie (technisch, financieel en wettelijk) mogelijk maken.  

1.2.1. Werkgroep Oeververbinding & OV 

De zes maatregelen/bouwstenen van de MIRT-verkenning worden uitgewerkt in drie 

verschillende deelstudies, te weten Deelstudie A16/OWN, Deelstudie 

Algeracorridor, en Deelstudie Oeververbinding & OV. Laatstgenoemde is verder 

onderverdeeld in twee werkgroepen: Werkgroep Oeververbinding & OV en 

Werkgroep Nautiek. De Werkgroep Oeververbinding & OV richt zich op de invulling 

van vier van de bouwstenen, namelijk een nieuwe oeververbinding, beide HOV-

verbindingen en de reguliere bediening van treinstation Rotterdam Stadionpark.  
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1.3 Fasen en aanpak beoordelingsfase 

1.3.1. Projectfasen 

De Werkgroep Oeververbinding & OV doorloopt in de Beoordelingsfase vijf 

projectfasen: 

1. De Startfase richt zich op de feitelijke start van het project: een kick-off 

voor de overdracht van kennis en informatie en het vaststellen van de 

aanpak; 

2. In de Definitiefase worden alle uitgangspunten voor het verdere onderzoek 

vastgesteld. Dit betreffen onder andere de omschrijving van de 

alternatieven, ontwerpuitgangspunten en de operationalisatie van het 

beoordelingskader; 

3. De Ontwerpfase staat in het teken van een ontwerpend onderzoek 

waarmee op verschillende schaalniveaus uitwerking plaatsvindt van 

verkeerskunde, techniek en inpassing van de alternatieven; 

4. Vervolgens vindt de Effectfase plaats, waarin de alternatieven beoordeeld 

worden op doelbereik, milieueffecten en overige aspecten; 

5. In de Eindfase wordt toegewerkt naar de afronding van het onderzoek 

binnen de deelstudie: het Verkenningenrapport en het Plan-MER 

Oeververbinding en OV en de input voor de MKBA. Dit als opmaat naar 

besluitvorming over het voorkeursalternatief in het BO MIRT. 

1.4 Product 4-07 Advies methodiek exploitatieberekening 
OV 

In fase 2, de definitiefase, zijn zes onderscheidende alternatieven samengesteld. In 

de MKBA worden de maatschappelijke kosten en baten van deze alternatieven in 

beeld gebracht. Onderdeel hiervan is het exploitatiesaldo van het OV, bestaande uit 

de exploitatieopbrengsten (reizigersinkomsten) min de kosten. Hiermee wordt de 

kostendekkingsgraad en benodigde jaarlijkse overheidsbijdrage in de exploitatie 

bepaald. Deze worden onderling vergeleken, maar ook met de referentiesituatie. 

Voorliggend document, product 4-07 Advies methodiek exploitatieberekening OV, is 

onderdeel van de ontwerpfase. Dit product beschrijft de benodigde gegevens en 

methodiek voor het bepalen van de exploitatieopbrengsten en -kosten van het 

Rotterdamse OV netwerk. De berekeningen zelf worden uitgevoerd door de RET. 

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep 

Oeververbinding & OV door middel van een werksessie.  

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de algemene uitgangspunten voor de berekening beschreven. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de exploitatieopbrengsten van het OV, waarna in 

hoofdstukken 4 en 5 de kosten worden beschreven. Tot slot worden in hoofdstuk 6 

twee mogelijke methodieken beschreven om het exploitatiesaldo van het jaar 2040 

te corrigeren zodat de resultaten beter in lijn liggen met het V-MRDH basisjaar 

(2016). 
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2 Algemene uitgangspunten 

Allereerst volgen een aantal algemene uitgangspunten. 

Scope OV-netwerk 

De exploitatieberekening wordt uitgevoerd voor alle OV-lijnen van de RET. Het 

regionale OV-netwerk (streekconcessies) wordt niet meegenomen in de berekening 

aangezien het effect van de projectmaatregelen hierop naar verwachting relatief 

klein is en niet onderscheidend ten opzichte van de effecten op het stedelijk OV. Ook 

de effecten op het spoornetwerk worden niet meegenomen in de berekening. 

Hiervoor is reeds in Zeef 1 van de MIRT-verkenning een business case uitgevoerd. 

Gehanteerde kentallen 

In afstemming met de RET en MRDH worden voor de exploitatiekosten en beheer 

en onderhoudskosten kentallen gehanteerd uit CROW-publicatie Kostenkengetallen 

regionaal openbaar vervoer 2015.

Prijspeil kosten en opbrengsten 

Voor de kosten en opbrengsten worden verschillende prijspeilen gehanteerd, zoals 

toegelicht in hoofdstukken 3 en 4. In de MKBA wordt dit gecorrigeerd naar de 

relevante jaren of periode. 
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3 Exploitatieopbrengsten 

De exploitatieopbrengsten (reizigersinkomsten) worden bepaald door het aantal 

reizigerskilometers op de relevante bus-, tram- en metrolijnen te vermenigvuldigen 

met een gemiddeld tarief per reizigerskilometer.  

Het aantal reizigerskilometers volgt uit de modelberekeningen met het V-MRDH en 

betreft één gemiddelde werkdag. Middels een omrekenfactor afkomstig van de RET 

wordt dit aantal omgerekend naar een jaartotaal. Deze omrekenfactoren zijn 

gebaseerd op reizigersdata van 2019 (voor de coronapandemie). Zie onderstaande 

tabel: 

Modaliteit Omrekenfactor reizigerskilometers 

per werkdag -> per jaar

Metro 270 

Tram 290 

(HOV-)Bus 260 

Het te hanteren gemiddelde tarief per reizigerskilometer bedraagt €0,22. Dit tarief is 

berekend door de reizigersopbrengsten van de RET in 2019 (€207 miljoen) te delen 

door het aantal reizigerskilometers in dat jaar (921 miljoen km)6. Door deze 

berekening is derhalve rekening gehouden met kortingen en abonnementen. Het 

jaarverslag van 2019 is gebruikt aangezien het OV-gebruik hier nog niet werd 

beïnvloed door de COVID-19-pandemie. 

6 Bron: Jaarverslag RET 2019. 
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4 Exploitatiekosten 

De exploitatiekosten worden berekend door het aantal dienstregelinguren (het totaal 

aantal uren dat op jaarbasis volgens dienstregeling aan de reizigers beschikbaar is 

voor vervoer) te vermenigvuldigen met de kosten per dienstregelinguur. Beide 

aspecten zijn hieronder beschreven. 

4.1 Bepalen aantal dienstregelinguren 
Per alternatief wordt voor het RET netwerk bepaald hoeveel dienstregelinguren 

(DRU) er per lijn nodig zijn voor de exploitatie van het netwerk. Hiervoor worden 

dezelfde OV-lijnen beschouwd als genoemd bij de exploitatieopbrengsten. Dit 

gebeurt in drie stappen: 

1. Per lijn en per periode (ochtendspits, avondspits, restdag) wordt het aantal 

ritten vermenigvuldigd met de rijtijd. Het aantal ritten en rijtijd per periode 

wordt gebaseerd op het V-MRDH. Zie onderstaande tabel met een 

rekenvoorbeeld. 

Periode Lengte 

periode 

[uur] 

Frequentie 

lijn 24 

richting De 

Esch 

Ritten per 

periode 

Rijtijd lijn 

24 richting 

De Esch 

Aantal DRU 

per werkdag 

lijn 24 

richting De 

Esch

Ochtend-

spits

2 4 8 64 8,53 

Restdag 20 4 80 65 86,67

Avond-

spits

2 4 8 65 8,67 

Totaal 24 103,87

2. Doordat de restdag modelmatig 20 uur duurt, geeft het resultaat een 

overschatting van het aantal DRU per werkdag. OV-lijnen rijden immers 

niet de hele nacht door. Daarom wordt het aantal DRU per werkdag 

vermenigvuldigd met een omrekenfactor, gebaseerd op RET kentallen. 

Deze omrekenfactoren zijn gebaseerd op de dienstregeling van 2019 (voor 

de coronapandemie). Zie onderstaande tabel: 

Periode Omrekenfactor DRU per werkdag

Ochtendspits 

(OS) 

Reistijd OS * Frequentie OS * 2 (bij RET is de 

ochtendspitsfrequenties nagenoeg altijd van 7.00-9.00u) 

Restdag (RD) 

metro 

Reistijd RD * Frequentie RD * 11 (bij de RET heeft de metro 

relatief hogere avondfrequenties dan tram en bus) 

Restdag (RD) 

tram/ (HOV-)bus 

Reistijd RD * Frequentie RD * 10 

Avondspits (AS) Reistijd AS * Frequentie AS * 3 (bij de RET is de 

avondspitsfrequenties gemiddeld gedurende 3 uur. Meestal 

15.00-18.00u, soms korter; 16.00-18.00u, soms langer: bv. 

15.00-19.00u) 

3. Tot slot wordt het aantal DRU per werkdag vermenigvuldigd met een 

omrekenfactor, gebaseerd op RET kentallen, om tot het aantal DRU op 

jaarbasis te komen. Deze omrekenfactoren zijn gebaseerd op de 

dienstregeling van 2019 (voor de coronapandemie). Zie onderstaande 

tabel: 

Modaliteit Omrekenfactor DRU per werkdag -> 

per jaar

Metro 320 

Tram 315 

(HOV-)Bus 295 
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4.2 Bepalen kosten per dienstregelinguur 
De kosten per dienstregelinguur verschillen per modaliteit (bus, tram en metro) en 

omvatten alle kosten die in een concessie doorgaans bij de vervoerder thuishoren. 

Infrastructuur (investering en beheer en onderhoud) alsmede stallingen (investering) 

vallen hierbuiten. 

De gebruikte kengetallen komen uit de CROW-publicatie Kostenkengetallen 

regionaal openbaar vervoer 2015 en zijn als volgt:
 Standaardbus: € 108,- (bandbreedte: € 85,- – € 115,-) 

 Tram: € 207,- (bandbreedte: € 170,- – € 245,-) 

 Metro: € 450,- (bandbreedte: € 400,- – € 500,-) 

Deze kengetallen zijn onder meer door middel van een benchmark onder alle 

vervoerders tot stand gekomen. Daardoor zijn deze uitgangspunten vervoerder-

onafhankelijk. De kostprijs per DRU is opgebouwd uit de volgende elementen:  

 Direct personeel (bestuurders én service & veiligheid) 

 Indirect personeel (onder meer directie, medewerkers marketing, HRM, 

vervoerontwikkeling, verkeersleiding, klantenservice en OR)  

 Voertuigkosten (aanschaf, afschrijving of lease, stallingskosten (inclusief 

aanleg remises) en verzekeringen) 

 Kilometerkosten (wegenbelasting bus, brandstof/energie, etc.) 

 Indirecte kosten (kaartverkoop, telematica, reisinformatie, marketing) 

 Risico-opslag 

 Winstopslag 

Kosten voor buitendienststellingen en omleidingen worden niet meegenomen.  

Het is het uitgangspunt dat er ook in de toekomst (voornamelijk) met 

standaardbussen wordt gereden. Tevens is het uitgangspunt conform Product 3-01 

| Notitie Vervoersconcepten dat er met vergelijkbare tramvoertuigen wordt gereden 

als in de huidige situatie (qua lengte, capaciteit, etc.). Indien uit de 

capaciteitsanalyses van de RET blijkt dat deze capaciteit ontoereikend is voor de 

7 Litrex is een model om exploitatiekosten en de kostendekkingsgraad van OV-lijnen 

en OV-netwerken te berekenen. 

OV-vraag op de HOV-verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein, dan wordt uitgegaan 

van gekoppelde tramstellen.  

Voor de nieuwe metroverbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein wordt 

gerekend met ongekoppeld metromaterieel. Voor rijden met dubbele tramstellen en 

ongekoppeld metromaterieel wordt middels het Movares exploitatiekostenmodel 

‘Litrex’7 een afwijkende kostprijs per dienstregelinguur bepaald, rekening houdend 

met bijvoorbeeld één bestuurder op twee gekoppelde tramstellen. 
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5 Kosten beheer en onderhoud 
(rail)infrastructuur 

Beheer en onderhoudskosten van de infrastructuur maken voor tram en metro geen 

onderdeel uit van het DRU-tarief. Voor de (HOV-)bus worden deze kosten gedekt 

door de te betalen wegenbelasting. Voor tram en metro worden deze bepaald door 

van de totale lengte van het netwerk (enkele spoorbaan) te vermenigvuldigen met 

de kengetallen uit genoemde CROW-publicatie Kostenkengetallen regionaal 

openbaar vervoer 2015. Deze kengetallen zijn als volgt: 

Tram 

 Regulier onderhoud: € 50.000,- – € 60.000,- per kilometer enkelspoor per 
jaar 

 Vervangingsonderhoud: € 65.000,- – € 115.000,- per kilometer enkelspoor 

Metro 

 Regulier onderhoud: € 130.000,- – € 200.000,- per kilometer enkelspoor 
per jaar 

 Vervangingsonderhoud: € 185.000,- – € 250.000,- per kilometer 

enkelspoor 

Voor het vervangingsonderhoud wordt uitgegaan van de in de CROW-publicatie 

genoemde gemiddelde levensduur van 20 tot 25 jaar. 
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6 Correctie exploitatiesaldo 2040 

Tussen het basisjaar in het V-MRDH (2016) en het zichtjaar voor de MIRT-

verkenning (2040) neemt de OV-vraag toe ten gevolge van de ruimtelijke 

ontwikkelingen, autonome groei en maatregelen die een transitie in mobiliteit moeten 

bewerkstelligen (vermindering van het aandeel auto, vergroting van het aandeel OV 

en fiets). Afgezien van de reeds vastgestelde toekomstige ontwikkelingen verandert 

het OV-aanbod niet. Dit levert een onrealistische situatie op, want enkele 

metro/tram/buslijnen zullen hierdoor (te) vol zitten. Het exploitatiesaldo (opbrengsten 

min kosten) wordt hierdoor onbedoeld te positief: het aantal reizigers stijgt, terwijl de 

exploitatiekosten niet toenemen. Het gevolg is een té hoge kostendekkingsgraad. 

Voor het realistischer maken van de resultaten dient het exploitatiesaldo van 

zichtjaar 2040 gecorrigeerd te worden, waarvoor twee uitwerkingsvoorstellen 

worden gedaan. Voorstel 1 is een redeneerlijn vanuit OV-exploitatie en voorstel 2 

vanuit de MKBA-systematiek. Dit is toegelicht in de twee onderstaande paragrafen.  

6.1 Uitwerkingsvoorstel 1: Verhogen OV-aanbod 
Wanneer de OV-vraag toeneemt, ligt het in de lijn der verwachting dat MRDH en 

RET gezamenlijk zorgen voor meer OV-aanbod om de groeiende vraag te faciliteren. 

Dit is ook in lijn met de Rotterdamse MobiliteitsAanpak: meer reizigers in het OV en 

minder automobilisten in de stad. 

Aanpak 

Het is niet precies bekend hoe het OV-aanbod gaat stijgen bij toenemende vraag. 

Daarom is de aanname gedaan dat de exploitatiekosten toenemen in gelijke 

verhouding met de toename van het aantal reizigerskilometers gemaakt naar 

modaliteit (bus, tram en metro). Dit wordt voor de referentie én alle alternatieven 

berekend.  

Kanttekeningen bij aanpak 

 De aanname is dat het ophogen van OV-aanbod gebeurt middels ophoging 

van de frequenties. De mogelijkheden voor het verhogen van frequenties 

zijn bij alle modaliteiten niet eindeloos. Op een gegeven moment staan 

voertuigen op elkaar te wachten, bijvoorbeeld bij verkeerslichten, haltes 

en/of bus- en tramstations. Aangenomen wordt dat dit effect echter niet 

optreedt, en dus dat de benodigde frequentieverhoging wel mogelijk is. 

Voor de metro wordt in de gevallen dat het verhogen van de frequentie 

nodig is altijd uitgegaan van een frequentie van 24-ritten per uur. Dit is een 

reeds uitgewerkt scenario dat mogelijk is op de huidige infrastructuur. Er 

wordt bij de metro dus géén maatwerk toegepast. 

 Voor het verhogen van het OV-aanbod zijn mogelijk infrastructurele 

investeringen nodig om de groei van OV-aanbod mogelijk te maken. Denk 

bijvoorbeeld aan extra opstelsporen of langere haltes. Dit is niet verwerkt 

in de DRU-tarieven van tram/bus/metro. Bij deze aanpak wordt de 

aanname gedaan dat deze infrastructurele investeringen worden gedaan 

buiten de scope van de MIRT-verkenning en dus niet meetellen in de 

MKBA. 

 In werkelijkheid leidt een hogere frequentie tot een aantrekkelijker OV-

product. Dit leidt weer tot een extra groei van het aantal reizigers. Om de 

methode niet onnodig complex te maken is aangenomen dat deze latente 

OV-vraag niet optreedt. Daarnaast is dit effect vanaf een bepaalde (hoge) 

frequentie veel minder groot (bijvoorbeeld van een frequentie van 18x per 

uur naar 24x per uur). 

6.2 Uitwerkingsvoorstel 2: Verlagen of anders waarderen 
OV-vraag 

Het tweede uitwerkingsvoorstel is beredeneerd vanuit de MKBA-systematiek. Deze 

systematiek werkt met een ‘beleidsarm’ nulscenario, dus geen aanpassing van het 

OV-aanbod. Volgens dit voorstel wordt de OV-vraag verlaagd of anders 

gewaardeerd. Dit werkt als volgt. Als de OV-vraag in de toekomst groeit, zullen 

enkele metro’s, trams en bussen vol komen te zitten. Reizigers die niet meer kunnen 

instappen hebben dan 3 opties: 1) wachten op het volgende voertuig, 2) voortaan op 

een ander moment van de dag reizen (buiten de spits), of 3) voortaan niet meer met 

het OV gaan. Bij optie 1 en 2 verandert de opbrengst niet, maar wordt de waardering 

van het OV lager (lager comfort). Bij optie 3 neemt de exploitatieopbrengst af. Deze 
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methodiek is gedeeltelijk toegepast in de maatschappelijke businesscase Zuidelijke 

Randstad. 

Aanpak 

Op basis van bezettingen per OV-lijn per periode (ochtendspits, restdag en 

avondspits) wordt bepaald hoeveel reizigers boven de volnorm (voertuigcapaciteit) 

uit komen. Vervolgens wordt een aanname gedaan hoeveel reizigers welk van de 

drie bovengenoemde opties kiest. 

Kanttekeningen bij aanpak 

 Vanuit de MKBA systematiek is dit een realistische optie, maar vanuit OV-

perspectief komt dit zeer waarschijnlijk niet voor. Vervoerder en 

vervoersautoriteit zullen naar verwachting de OV-vraag proberen te faciliteren. 

Dat is onder meer de bestaansreden van de MIRT-verkenning 

Oeververbindingen en het onderzoek naar de capaciteitsverhoging van de 

metrolijnen in Rotterdam. Dit is ook het gevolg van het huidige gemeentebeleid 

waarbij er in het centrum wordt verdicht. De extra inwoners en hun 

mobiliteitswensen moeten worden gefaciliteerd.

 Er is meer onderzoek nodig naar de methode voor het bepalen van de 

hoeveelheid reizigers boven de “volnorm”. Het is de verwachting dat deze 

methode veel tijdrovender en arbeidsintensiever is om uit te voeren dan optie 1, 

aangezien de OV-bezetting van alle lijnen in alle perioden tussen alle haltes 

moet worden beschouwd.

6.3 Afweging uitwerkingsvoorstellen 
De afweging tussen beide uitwerkingsvoorstellen dient nog gemaakt te worden door 

het projectteam van de MIRT-verkenning. Het advies vanuit Movares is om te kiezen 

voor voorstel 1. 



MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 4-07 Advies methodiek exploitatieberekening OV_Concept / Proj.nr. MN002447 / Vrijgegeven / Versie 1.0, 12 mei 2022 14 

Colofon

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat, Metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag 

Uitgave Movares Nederland B.V. 

PosadMaxwan 

Ondertekenaar Savenije, RPhAC 

Projectteam Martin Wink 

Fabian Wegewijs 

Chris Verweijen 

Thymo Vlot 

Projectnummer MN002447 

Kenmerk 4-07 Advies methodiek exploitatieberekening 

OV_Concept 

Versie 1.0 

Datum 12 mei 2022 

© 2022, Movares Nederland B.V. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares 

Nederland B.V.


