
Regionaal OV Toekomstbeeld 2040  
Noord-Holland en Flevoland 



Wat is het regionaal OV Toekomstbeeld? 

Een gedragen en realistisch beeld op het totale openbaar vervoer in 2040 in de 
provincies Noord-Holland en Flevoland, met richtinggevende uitspraken voor 
provinciegrensoverschrijdende verbindingen.  
 
 
 



Waarom een regionaal OV Toekomstbeeld? 

Ontwikkelingen: 
 
• Ruimtelijk – economische dynamiek in de regio is groot. De mobiliteit groeit 

- Amsterdam e.o. 
- landelijke gebieden 
 

• Het openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan het bereikbaar en 
leefbaar houden van de regio. 
 

• Invloed van technologische ontwikkelingen op het OV. 
 



Doel regionaal OV Toekomstbeeld 

• Regionaal gedragen beeld op het toekomstige OV systeem van de regio. 
 

• Regionale focus en prioritering (en wellicht input tbv ruimtelijke ontwikkeling). 
 

• Regionale inbreng voor het landelijke traject om een Landelijk OV Toekomstbeeld 
2040 voor spoor en HOV op te stellen. 
 

• Agenda(settend) vanuit de regio richting bijv. BO MIRT (regionale inzet). 
 

• Input voor het Programma Bereikbaarheid MRA. 



Vertrekpunt 
Ambitiebeeld openbaar vervoer 2040 

juni 2016 



1.  Sterke samenhang binnen de regio Noord-Holland/Flevoland – daily urban systems 

2.  Sterke relaties tussen stedelijke kernen 

3.  Diffuus verbindingspatroon rond regionale knopen 

4.  Merendeel verplaatsingen zijn korte regionale verbindingen 

5.  Zwaartepunt van de verplaatsingen rond Amsterdam 

6.  85% van regionale verplaatsingen binnen het MRA-gebied 

7. Aandeel OV binnen MRA hoog en buiten MRA laag  

8. De reistijd van het openbaar vervoer is op een aantal relaties lang in vergelijking met de auto. 
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Conclusie uit regionaal ambitiebeeld OV - 2040 



Proces  
regionaal OV Toekomstbeeld 2040 NH en FL 



  

Proces en aanpak 

Capaciteits-
knelpunten Netwerkvarianten 

Afweegcriteria 

RO-EZ kader 

Ambitie 
(missie en keuzes dilemma’s) 

Voorkeursnetwerk Uitwerking 
voorkeursnetwerk 



Samenwerking 

• DRAAGVLAK – 77 partijen 
Alle gemeenten in Noord-Holland en Flevoland zijn betrokken, evenals het Rijk, 
vervoerders en belangenorganisaties 
 

• Stuurgroep OV Toekomstbeeld (5 partijen uit het Platform Bereikbaarheid) stuurt het 
proces aan. De Bestuurlijke adviesgroep (vertegenwoordigers van alle partijen) adviseert 
de Stuurgroep hierbij. 
 
 

 
 



Gespreksvragen 



Bestaat het openbaar vervoer, zoals wij dat nu 
kennen, nog wel in 2040? 
ACHTERGROND: 
- Reiziger vraagt om een flexibel systeem, waarmee snel en 

betrouwbaar gereisd kan worden van deur tot deur. 
- Nieuwe vervoerconcepten concurreren met het (traditionele) 

openbaar vervoer. 
(zelfrijdende voertuigen, electrische fiets, Uber-achtige systemen) 

- Duurzaamheidsopgave. 



Openbaar vervoer, voor wie? 

Achtergrond 
 
• De grootste reizigersstromen bevinden zich in de stedelijke netwerken. 

Nadruk op metro-achtige netwerken. (hoogfrequent, veel haltes). 
• Snelle verbindingen met andere steden. 

Nadruk op intercities. 
• Openbaar vervoer voor iedereen 

Nadruk op een provinciedekkend openbaar vervoer netwerk, waarin 
aan een ieder een zelfde mate van bereikbaarheid wordt geboden.  
 



Wat zou de bijdrage vanuit Flevoland aan het 
toekomstige OV-netwerk kunnen zijn? 
Achtergrond: 
• De ambities van Flevoland zijn hoog (IJmeerverbinding, Stichtselijn, HOV-

luchthaven, snelle verbinding naar het noorden), de (rijks)middelen beperkt. 
• Rijk en NS lijken vooral in te zetten op de meer rendabele lijnen, daar rijden waar 

de markt is.  
• Flevoland wil nieuwe ontwikkellocaties goed ontsluiten met openbaar vervoer. 

Hoe maak je dit tot een succes? 
• Amsterdam en Utrecht gaan voor het verder terugdringen van het autoverkeer in 

de stedelijke gebieden, waardoor de fiets en het OV een prominentere rol moeten 
gaan krijgen in de mobiliteit. Wat betekent dit voor Flevoland? 
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