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Samenvatting

Deze vijf doelen zijn tot stand gekomen in het kader van het Contouren Toekomstbeeld
OV2040. De monitor Toekomstbeeld OV2040 (dit document) bevat de 1-meting van

Om vanuit het openbaar vervoer (hierna OV) een
bijdrage te leveren aan maatschappelijke (ruimtelijke) opgaven rondom economie, woningbouw en
leefomgeving streven Rijk, regio’s, vervoerders en
ProRail richting 2040 vijf doelen na voor het OV:

deze vijf doelen aan de hand van zeventien indicatoren. Met de 1-meting worden ook

1.	Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op, in stedelijk

Deze monitor maakt uitsluitend gebruik van data uit bestaande, openbare publi-

gebied is OV samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel.

de cijfers van de nulmeting gepubliceerd. Het kernteam monitoring Toekomstbeeld
OV2040 (CROW-KpVV, KiM, het ministerie van IenW, KWINK groep en Rebel Group)
heeft in opdracht van het Programma Toekomstbeeld OV deze 1-meting uitgevoerd.
De gezamenlijke partners van het Programma Toekomstbeeld OV bespreken periodiek de doorontwikkeling van de monitor Toekomstbeeld OV2040. Daarnaast geven
zij sturing aan de afspraken die zijn gemaakt vanuit het Contouren Toekomstbeeld
OV2040 en de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV.

caties zoals het Mobiliteitsbeeld en de Staat van het regionale openbaar vervoer.
Hierna volgt in samenvatting de ontwikkeling per doel op hoofdlijnen. In de

2.

Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 gemiddeld.

achterliggende hoofdstukken is de verdere uitwerking opgenomen. Hoofdstuk 7
bevat de verantwoording.

3.

De gehele OV-sector zero emissie en circulair.

4.

Nederland is een koploper in innovatie en vernieuwing van het OV.

LET OP: deze 1-meting maakt met name gebruik van data over de jaren
2018 en 2019. Voor een aantal indicatoren wordt de data over (het eerste

5.	We streven – ook met het intensiveren van het OV – naar een voortdurende verbetering van veiligheid en minder hinder voor de omgeving.

kwartaal van) 2020 beschreven. COVID-19 heeft sinds maart 2020 een grote
impact op het openbaar vervoer. Deze effecten zullen in een volgende
monitor naar voren komen.
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Samenvatting
DOEL
1

Aandeel OV en fiets
Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op, in stedelijk
gebied is OV samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel.

Het totaal aantal gemaakte ritten binnen
Nederland daalde ten opzichte van 2018

Het totaal aantal reizigerskilometers
binnen Nederland steeg
ten opzichte van 2018

+0,6
mld

-0,22
mld

211,3
miljard
in 2019

In deze cijfers is de luchtvaart niet meegenomen.

17,75
miljard
in 2019

Het aantal gemaakte ritten in het OV in 2019
steeg ten opzichte van 2018 met

10 miljoen

Het aantal reizigerskilometers
in het OV steeg ten opzichte van 2018
OV & fiets

+1,2
mld

30,1
miljard
in 2019

Aandelen in de
verplaatsingen
naar stedelijk
gebied

naar doel 1
3

DOEL
2

OV, fiets
& lopen

Naar een 8
Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 gemiddeld.

Het gemiddelde klantoordeel in de
OV-klantenbarometer Nederlands openbaar vervoer

7,7

7,9

2018

2019

41,2%
Het aandeel respondenten
in de OV-klantenbarometer
dat een 8 of hoger geeft

2018
58,1%

59,9%

naar doel 2

2019
63,9%
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Samenvatting
DOEL
3

Zero-emissie en circulair

DOEL
4

De gehele OV sector is zero emissie en circulair.

Koploper innovatie
Er zijn geen indicatoren opgenomen, omdat er op dit moment geen beschikbare
(openbare) datasets zijn om de ontwikkeling goed te kunnen volgen.

naar doel 4
Het aandeel bussen zonder uitstoot
in de gehele OV-busvloot

De totale CO2-uitstoot van de OV- en
spoorsector

2,3%

21,2%

-30,5%
eind
2016

2016

2018

De belangrijkste oorzaak voor deze
daling is verminderde CO2-uitstoot
van reizigerstreinen.

De CO₂-uitstoot
van de OV- en
spoorsector daalde
tussen 2013 en 2018

eind
2020

-60%

14 vervoersautoriteiten en
het ministerie van IenW hebben

Het gezamenlijke
streven in

2030

volledig
emissievrij
regionaal
busvervoer

Circulariteit Voor dit onderdeel van doel 3 zijn geen indicatoren in deze monitor opgenomen, omdat er op dit
moment geen beschikbare (openbare) datasets zijn om de ontwikkeling van dit doel goed te kunnen volgen.

naar doel 3

4

DOEL
5

Veiliger en minder hinder
We streven – ook met het intensiveren van het OV – naar een voortdurende verbetering van veiligheid en minder hinder voor de omgeving.

Verschillende
onderdelen
van veiligheid
en hinder zijn van
belang bij de

Deze monitor geeft een indicatie
van de veiligheid en hinder

toekomstige
ontwikkeling
van het OV

Momenteel wordt onderzocht of ook
voor cybersecurity en trillingshinder
indicatoren beschikbaar zijn.

via zeven
indicatoren
op het
gebied van

spoorwegveiligheid

geluidshinder

sociale veiligheid

transferveiligheid

naar doel 5

monitor toekomstbeeld ov2040

Inhoudsopgave
Samenvatting

02

Indicator 8: Overige uitstoot door railverkeer

31

Indicator 9: Overige uitstoot door OV-bussen

33

Inleiding (Monitor) Toekomstbeeld OV2040

06

Indicator 10: Zero-emissiebussen

35

COVID-19

07

Ontwikkelaanpak monitoring circulariteit

36

Leeswijzer

07
4. Koploper innovatie. Ontwikkelaanpak

1.	Aandeel OV en fiets. Lichte mobiliteitsgroei in het OV

08

Indicator 1: Reizigerskilometers

10

Indicator 2: Ritten

12

Indicator 3: Verplaatsingen in stedelijk gebied

14

2.	Naar een 8. Het gehele OV scoort bijna een 8,
op onderdelen blijft de klantwaardering wat achter

monitoring innovatie en vernieuwing.

37

5.	Veiliger en minder hinder. Geen eenduidige ontwikkelingen
omtrent veiligheid en minder hinder in het OV

38

Indicator 11: Spoorwegveiligheid - overwegen

41

Indicator 12: Spoorwegveiligheid - passeren van een stop-tonend sein

43

Indicator 13: Verkeersveiligheid - doden en gewonden

45

(maar is in alle gevallen ruim voldoende)

16

Indicator 14: Sociale veiligheid - incidenten

46

Indicator 4: Klantoordeel totaal en per type OV

18

Indicator 15: Sociale veiligheid - oordeel reizigers en personeel

48

Indicator 5: Klantoordeel stations

21

Indicator 16: Geluidshinder - overschrijdingen geluidproductieplafonds

50

Indicator 17: Geluidshinder- ervaren geluidshinder

52

3.	Zero-emissie en circulair. Het aantal zero-emissie

5

OV-bussen stijgt, de uitstoot in de OV-sector daalt

23

Indicator 6: CO2-uitstoot

26

Indicator 7: CO2-uitstoot per reizigerskilometer

29

6. Overzicht ontwikkeling alle indicatoren

54

7. Verantwoording

58

monitor toekomstbeeld ov2040

Inleiding
Monitor Toekomstbeeld OV2040

In het Toekomstbeeld OV2040 zijn vijf doelen opgenomen, om vanuit het OV
een bijdrage te leveren aan maatschappelijke (ruimtelijke) opgaven rondom

De in februari 2019 vastgestelde Contouren Toekomstbeeld OV 2040 beschrijft

economie, woningbouw en leefomgeving.2 Deze vijf doelen zijn:

de invulling van het Rijk, provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail
om te komen tot gezamenlijke richtlijnen voor het OV in 2040.1 De contouren

1

Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op, in stedelijk gebied is
OV samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel.

2

Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 gemiddeld.

3

De gehele OV-sector zero emissie en circulair.

4

Nederland is een koploper in innovatie en vernieuwing van het OV.

We streven – ook met het intensiveren van het OV – naar een voortdurende verbetering van veiligheid en minder hinder voor de omgeving.

geven richting naar de toekomst, bijvoorbeeld rond een aantal grote dilemma’s,
en in het Contouren Toekomstbeeld OV2040 zijn doelen en gezamenlijke vervolgstappen opgenomen voor de OV-sector. In januari 2021 is de Ontwikkelagenda
Toekomstbeeld OV gepubliceerd. Dit is een nadere concretisering en biedt inzicht
in de benodigde stappen naar 2040.

5
1.	Het Contouren Toekomstbeeld OV2040 is een samenwerking van: het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, de twaalf provincies en de metropoolregio’s Amsterdam (MRA) en RotterdamDen Haag (MRDH), de openbaar vervoersbedrijven NS en Federatie Mobiliteitsbedrijven
Nederland, en stadsvervoerders GVB, RET en HTM, en de infrabeheerder ProRail.
2.	De doelen ten aanzien van goederenvervoer zijn opgenomen in het
maatregelenpakket spoorgoederenvervoer.
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Dit document bevat de 1-meting
van deze vijf doelen aan de hand
van zeventien indicatoren.

COVID-19
Deze monitor presenteert (nieuwe) data voor alle zeventien indicatoren. Voor de
meeste indicatoren betreft dit data tot en met de jaren 2018 en 2019. Voor vier
indicatoren is data over (het eerste kwartaal van) 2020 beschikbaar. De gevolgen
van de COVID-19-crisis, zullen pas in de komende monitors van het Toekomstbeeld
OV2040 te zien zijn. Waar deze monitor een lichte groei in aantallen reizigerskilo-

Met de 1-meting worden ook de cijfers van de nulmeting gepubliceerd.

meters in het OV in 2019 beschrijft, weten we nu al dat in de komende monitor een

De 1-meting van de monitor Toekomstbeeld OV2040 is in opdracht van het

daling in 2020 te zien is. Zo daalde alleen al tijdens de COVID-19-crisis het aantal

Programma Toekomstbeeld OV uitgevoerd door CROW, KiM, KWINK groep

inchecktransacties in 2020 in het OV met bijna de helft ten opzichte van 2019.4

en Rebel Group. In deze monitor is uitsluitend gebruik gemaakt van data uit
bestaande, openbare publicaties zoals het Mobiliteitsbeeld en de Staat van het
regionale openbaar vervoer.3 Voor de doelen die nog niet meetbaar zijn, wordt
onderzocht of dit in een volgende monitor wel kan door het opstellen van een

Leeswijzer

aantal nieuwe indicatoren. Circulariteit (tweede gedeelte van doel 3) en innovatie
en vernieuwing (doel 4) zijn hiermee in deze monitor nog niet meetbaar.

De volgende hoofdstukken (1 t/m 5) tonen afzonderlijk voor de vijf doelen
de ontwikkelingen in de OV-sector. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de
ontwikkeling op alle indicatoren. Hoofdstuk 7 sluit af met een verantwoording
over de gebruikte bronnen en een toelichting op de gehanteerde methoden.

3.	Voor indicator 10 is de meest recente data direct via CROW-KpVV verkregen over 2020.
De data over 2019 en eerder is uit de Regionale Staat van het OV (CROW-KpVV) gehaald.
4.

7

Translink (2021). Aantal check-ins in 2020 met de OV-chipkaart. Zie: Library (translink.nl).
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DOEL Aandeel OV en fiets
1
Indicator 1 De afgelegde afstand
door reizigers in Nederland,
zowel binnen als buiten het OV.

Het totaal aantal reizigerskilometers
binnen Nederland steeg ten opzichte van 2018

Indicator 2 Het aantal ritten
van reizigers in Nederland,
zowel binnen als buiten het OV.
Indicator 3 Het aandeel van
modaliteiten (waaronder het OV)
in het aantal verplaatsingen van,
naar en binnen het stedelijk gebied.

8

-0,22
mld

211,3
miljard
in 2019

+0,6
mld

Het aantal reizigerskilometers in het OV
steeg ten opzichte van 2018

doel
1

doel
2

30,1
miljard
in 2019

doel
3

doel
4

17,75 miljard
in 2019

Het aantal gemaakte ritten in het OV in 2019 steeg met

In deze cijfers is de luchtvaart niet meegenomen.

+1,2
mld

Het totaal aantal gemaakte ritten
binnen Nederland daalde ten opzichte van 2018

10 miljoen

Aandelen in de
verplaatsingen
naar stedelijk
gebied

doel
5

41,2%

59,9%

OV & fiets

OV, fiets & lopen
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DOEL
1

Het eerste doel in het Toekomstbeeld OV2040 is:
‘Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op, in stedelijk
gebied is OV samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel’

Lichte mobiliteitsgroei in het OV

Het OV en de fiets zijn samen goed voor 44,8 procent van het aantal verplaatsingen binnen stedelijk gebied, voor 41,2 procent van het aantal verplaatsingen naar

De totale mobiliteit steeg in Nederland in 2019 ten opzichte van 2018 met 0,6

stedelijk gebied en voor 41,3 procent vanuit stedelijk gebied. Dit is gemeten in de

miljard reizigerskilometers naar 211,3 miljard reizigerskilometers. Het OV groeide in

22 grootste stedelijke gebieden: de grootste is Amsterdam, de kleinste is Heerlen.

die periode met 1,2 miljard naar 30,1 miljard reizigerskilometers. De absolute
mobiliteitsgroei is daarmee in de periode 2018-2019 twee keer zo groot in het

Het aandeel verplaatsingen met het OV, fiets en lopen is binnen stedelijk

OV als in de totale mobiliteit.

gebied 70,5 procent, naar stedelijk gebied 59,7 procent en vanuit stedelijk
gebied 59,9 procent.

Het totaal aantal gemaakte ritten daalde in Nederland in 2019 met 0,22 miljard
ritten naar 17,75 miljard ritten. Echter, het aantal ritten in het OV steeg in die
periode met 10 miljoen (0,01 miljard) ritten naar 1,32 miljard ritten.

9

doel
1

doel
2

doel
3

doel
4

doel
5
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Indicator 1
Reizigerskilometers

De OV-sector wil haar deel van de mobiliteitsgroei opvangen. Om dit te meten,
is het belangrijk om te weten of de mobiliteit groeit en of de OV-sector tenminste
met een gelijkblijvend aandeel meegroeit. Het CBS onderzoekt jaarlijks met welk
vervoersmiddel personen in Nederland de meeste kilometers binnen de landsgrenzen
afleggen. Dit doen zij door middel van enquêtes in het verplaatsingsonderzoek
Onderweg in Nederland (hierna: ODiN). Figuur 8 toont de afgelegde afstand met
verschillende modaliteiten, waaronder met het OV. Figuur 9 toont de afgelegde
afstand voor verschillende typen OV op basis van OV-chipkaartdata.

FIGUUR 8. Onderdeel indicator 1: reizigerskilometers per modaliteit op landelijk niveau.
Bron. ODiN (CBS), zoals opgenomen door het KiM in de Kerncijfers Mobiliteit 2020.

Reizigerskilometers
in miljarden

2018

106

38,7

2019

autobestuurder

autopassagier

105,9

FIGUUR 9. Onderdeel indicator 1: het aantal reizigerskilometers met de trein en voor bus, tram en metro
gezamenlijk op landelijk niveau. Bron. OV-chipkaartdata (Translink), zoals opgenomen door het KiM in de
Kerncijfers Mobiliteit 2020 en het Mobiliteitsbeeld 2019.

39

28,9

trein
bus, tram, metro
totaal trein, bus, tram, metro

Reizigerskilometers in miljarden

ov

30,1
23,3

fiets

18,4

23,9

17,6

20,3

19,6

19,1

18,9

18,5

18,1

26

25,1

24,6

24,4

lopen

5,4

10

5,2

13,9

overig

14,2

5,2

5,4

5,5

5,5

5,5

5,7

211,3

totaal

211,9

2014

2015

2016

2017

2018

2019

doel
1

doel
2

doel
3

doel
4

doel
5
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Ontwikkeling

Figuur 9, op basis van OV-chipkaartdata, laat een onderverdeling zien binnen
typen OV voor de totaal afgelegde afstand. Let op: dit is een andere bron

De totale afgelegde afstand in Nederland groeide in 2019 ten opzichte van 2018 met

(OV-chipkaartdata) dan de CBS-data (enquêtes, ODiN)). In 2019 maakten reizigers

0,6 miljard naar 211,3 miljard reizigerskilometers, een stijging van 0,3 procent (figuur 8).

trein, bus, tram en metro 26 miljard reizigerskilometers; 5,7 miljard voor bus,

In deze cijfers is de luchtvaart niet meegenomen. Het OV groeide in die periode met

tram en metro en 20,3 miljard met de trein. Dit is een gezamenlijke stijging van

1,2 miljard naar 30,1 miljard reizigerskilometers, een stijging van 4,2 procent.

0,9 miljard reizigerskilometers ten opzichte van 2018 (25,1 miljard), een stijging
van 3,6 procent. Figuur 9 laat zien dat in de periode van 2014 tot en met 2019 er elk

Uit de gegevens van figuur 8 valt verder te concluderen dat in 2019 de auto goed

jaar sprake is van een stijging van de totaal afgelegde afstand met de trein, bus,

was voor 68,3 procent van de totale afgelegde afstand. Het OV is goed voor

tram en metro. In 2019 hebben in die typen OV reizigers gezamenlijk 11,6 procent

14,2 procent, de fiets voor 8,3 procent en lopen voor 2,5 procent. In 2018 was de auto

meer afstand afgelegd ten opzichte van 2014.

goed voor 68,4 procent van de afgelegde afstand, het OV voor 13,7 procent, de fiets

Nadere toelichting

voor 8,7 procent en lopen voor 2,5 procent. Het aandeel van het OV in de totale
afgelegde afstand steeg daarmee met 0,5 procent in 2019, in vergelijking met 2018.

Het CBS-onderzoek (enquêtes, ODiN) is voldoende precies om uitspraken te doen
over het aandeel van OV in de door inwoners van Nederland binnen onze lands-

Aandeel
in totaal
afgelegde
afstand

auto

2018

grenzen gemaakte verplaatsingen. Echter, doordat het CBS-onderzoek met een
steekproef werkt en het aandeel verplaatsingen met het OV relatief klein is (zie
indicator 2), zijn de daaruit volgende getallen voor de in totaal met het OV afgelegde afstanden globaal, en omgeven met aanzienlijke betrouwbaarheidsmarges.

2019

Preciezer inzicht daarover geven de data van NS (hoofdrailnet) en CROW-KpVV
over het regionaal openbaar vervoer, grotendeels gebaseerd op OV-chipkaart

ov

data. Een verschil hierin is ook dat de reizen die binnen ons land gemaakt zijn door

fiets
lopen

68,4%

11

68,3%

13,7%

14,2%

8,7%

8,3%

2,5%

doel
1

mensen van buiten Nederland wél zijn meegenomen (bij OV-chipkaartdata).
2,5%

doel
2

doel
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doel
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Indicator 2
Ritten

FIGUUR 10. Indicator 2: het aantal ritten per modaliteit op landelijk niveau op basis van CBS-data. Bron. ODiN (CBS).

lopen

fiets

bus - tram - metro

2019

trein

lopen

autopbestuurder

bus - tram - metro

fiets

even zwaar. Het aantal ritten zegt iets over hoe vaak Nederlanders op pad gaan

trein

aantal gemaakte ritten. Bij ritten telt ieder reisonderdeel, kort of lang, daarbij

autopassagier

autopbestuurder

Mobiliteitsgroei van het OV valt uit te drukken in afgelegde afstand en in het

autopassagier

Aantal ritten in miljarden

2018

overig

en welke vervoerswijze(n) zij dan kiezen. Figuur 10 toont het aantal ritten
per modaliteit, waaronder van verschillende typen OV, op basis van CBS-data

0,48

afkomstig uit ODiN.

overig

0,50

0,66

0,73

0,69

0,72

Ontwikkeling
1,91

1,95

Het aantal gemaakte ritten daalde in Nederland in 2019 met 0,22 miljard
ritten naar 17,75 miljard ritten, ten opzichte van 2018. Het aantal ritten in het
OV steeg echter in die periode met 0,01 miljard (10 miljoen) ritten. Ondanks de
lichte stijging van het aantal ritten in het OV, is de verdeling op landelijk niveau

3,46

3,51

nauwelijks gewijzigd. De auto was goed voor 42,5 procent van het totaal aantal
ritten in 2019. Het treingebruik was goed voor 2,8 procent van het aantal ritten,
bus, tram en metro samen voor 4,1 procent, de fiets voor 27,2 procent en lopen
voor 19,5 procent.

4,83

4,99
5,64

5,65
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Nadere toelichting
Het CBS onderzoekt jaarlijks met welke vervoerswijze de meeste ritten worden
gemaakt. Dit onderzoek (ODiN) kijkt naar verschillende onderdelen van de ketenreis van deur-tot-deur. Een voorbeeld: ‘lopen-bus-trein-lopen’ om van deur tot

Het gemiddeld
aantal ritten
per persoon
per dag

deur te komen, telt als twee loopritten, één busrit en één treinrit.
Het CBS wijzigde in 2018 haar meetmethoden. De ontwikkeling tussen 2010
en 2017, waarbij in die periode een andere meetmethode werd gebruikt, geeft
een duidelijk beeld. Het jaarlijks aantal ritten daalde tussen 2010 en 2017 met

3,0

2,8

2010

2017

9,9 KM

10,3 KM

2010

2017

6 procent. Dit is een ander beeld dan de data laat zien over 2018 en 2019, waarin
het jaarlijks aantal ritten met 1,25 procent steeg. Omdat in 2018 de meetmethoden
zijn gewijzigd, valt er geen totaalbeeld voor de periode 2010-2019 te geven.
Het gemiddeld aantal ritten per persoon per dag nam tussen 2010 en 2017 eveneens af, van 3,0 naar 2,8. Aangezien de totaal afgelegde afstand min of meer gelijk

De gemiddelde
ritafstand

is gebleven en het aantal ritten is gedaald, is de gemiddelde ritafstand tussen 2010
en 2017 toegenomen van 9,9 km naar 10,3 km/rit. 5

5.
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Mobiliteitsbeeld 2019, (p. 9).
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Indicator 3
Verplaatsingen in
stedelijk gebied

Naast het opvangen van mobiliteitsgroei, stelt de OV-sector zich ten doel dat in
stedelijk gebied het OV samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel is.
Figuur 11 brengt het aandeel verplaatsingen per modaliteit van, naar en binnen 22
grootstedelijke agglomeraties in kaart op basis van CBS-data. De grootstedelijke
stedelijke agglomeratie is Amsterdam, de kleinste is Heerlen.

FIGUUR 11. Indicator 3: aandeel verplaatsingen per modaliteit van, binnen en naar 22 grootstedelijke agglomeraties over de periode 2018-2019. Bron. ODiN (CBS).
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0,2%
trein
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Ontwikkeling
Het OV en de fiets zijn samen goed voor 44,8 procent van het aantal verplaatsingen
binnen stedelijk gebied, voor 41,2 procent van het aantal verplaatsingen naar
stedelijk gebied en voor 41,3 procent vanuit stedelijk gebied. Binnen het stedelijk
gebied is het aandeel verplaatsingen van OV en fiets groter dan vanuit en naar het
stedelijk gebied. Het aandeel verplaatsingen OV, fiets en lopen is binnen stedelijk
gebied 70,5 procent, naar stedelijk gebied 59,7 procent en vanuit stedelijk gebied
59,9 procent. Het aandeel verplaatsingen met de auto is binnen het stedelijk
gebied 26,1 en naar en vanuit 36,6 procent.

Nadere toelichting
Het CBS schrijft bij deze indicator verplaatsingen, die mogelijk bestaan uit rit
onderdelen met verschillende vervoerwijzen, toe aan één vervoerwijze. Het CBS
noemt dit de hoofdvervoerwijze. Het CBS deelt een verplaatsing toe aan één type
OV op basis van een vooraf bepaalde prioriteitenvolgorde, waarbij het CBS een
verplaatsing met de trein altijd aan de trein toebedeelt.6 Deze toewijzing van een
verplaatsing aan één vervoerwijze is dus anders het toewijzen van een verplaatsing
aan meerdere vervoerwijzen (zoals bij indicator 2). Uit figuur 11 blijkt dat niet
meer dan 0,2 procent van alle verplaatsingen binnen stedelijk gebied met de trein
worden gemaakt en niet meer dan 5,2 procent naar en vanuit stedelijk gebied.

6.
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CBS. Hoofdvervoerwijze personenvervoer. Zie: Hoofdvervoerwijze (personenvervoer) (cbs.nl).
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DOEL Naar een 8
2
Indicator 4 Het oordeel van
reizigers over de verschillende
typen OV en van het gehele OV.
Indicator 5 Het gemiddelde
oordeel van reizigers over
individuele treinstations
in Nederland.

Het aandeel respondenten in de
OV-klantenbarometer dat

Het gemiddelde klantoordeel
in de OV-klantenbarometer
Nederlands openbaar vervoer
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DOEL
2

Het tweede doel in het Toekomstbeeld OV2040 is:
‘Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 gemiddeld’

Het gehele OV scoort bijna een 8, op onderdelen blijft
de klantwaardering wat achter (maar is in alle gevallen
ruim voldoende)

Over de periode 2015-2019 steeg het klantoordeel voor gebruiksgemak
OV-chipkaart, klantvriendelijkheid personeel, reissnelheid, rijstijl bestuurder,
stiptheid, overstaptijd en geluid in het voertuig met meer dan 0,5 punt.

Het gemiddelde klantoordeel over het OV in Nederland is een 7,9 in 2019. OV over
water (8,4) en de tram (8,0) scoren het hoogst. Er zijn geen uitschieters naar

Vijf van de 394 treinstations (hierna: stations) scoorden in 2020 hoger dan een acht

beneden. Het aantal waarderingen ‘hoger dan een 8’ stijgt voor alle typen OV.

voor stationsbeleving. Dat waren er drie in 2019. Het aantal stations dat hoger

Het percentage 'hoger dan een 8' scoort is in 2019 63,9 procent. In 2018 was

of gelijk aan 7 scoorde, steeg tussen 2018 en 2019 met 25 stations naar 264

dit 58,1 procent.

(van de 394 stations). e grootste stijger qua stationsbeleving in de afgelopen jaren
is het vernieuwde station Delft.
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Indicator 4
Klantoordeel totaal
en per type OV

Reizigers op zo’n rit krijgen een vragenlijst aangereikt met ruim dertig vragen
over de verschillende aspecten van hun rit. Figuur 12 toont het gemiddelde
klantoordeel in het gehele OV en per type OV. Figuur 13 toont hetzelfde oordeel,
maar brengt het reizigersoordeel in kaart voor specifiek het eerste kwartaal van
2018, 2019 en 2020. Door de impact van COVID-19 zijn in 2020 alleen in het eerste
kwartaal metingen uitgevoerd. Voor de overige kwartalen van 2020 is geen

De OV-Klantenbarometer van CROW-KpVV is een landelijk onderzoek naar

data beschikbaar. Figuur 13 toont daarom een vergelijking tussen het klantoordeel

de klanttevredenheid van reizigers in het OV. Elk jaar reizen enquêteurs mee op

over de eerste kwartalen van 2018, 2019 en 2020. Figuur 14 toont het aandeel

6.000 aselect getrokken dienstregelingritten om de klanttevredenheid te meten.

respondenten dat een klantoordeel hoger dan een acht gaf in (typen van) het OV.

FIGUUR 12. Onderdeel indicator 4: gemiddeld klantoordeel van reizigers over het gehele OV en per type OV, totaal per jaar. Bron: CROW-KpVV, OV-klantenbarometer.
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FIGUUR 13. Onderdeel indicator 4: gemiddeld klantoordeel van reizigers over het gehele OV en per type OV, 1e kwartaal van het jaar in 2018, 2019 en 2020. Bron: CROW-KpVV, OV-klantenbarometer.
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FIGUUR 14. Onderdeel indicator 4: aandeel respondenten dat in hun klantoordeel hoger dan een acht gaf over het gehele OV en per type OV, per jaar. Bron: CROW-KpVV, OV-klantenbarometer.
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Ontwikkeling

Een deel van de stijging van het totaaloordeel (47%) valt volgens het CROW-KpVV
toe te rekenen aan de iets hogere waardering van reizigers die een Engelstalige

Het gemiddelde klantoordeel over het OV in Nederland is een 7,9 in 2019

vragenlijst hebben ingevuld. Engelse vragenlijsten zijn sinds 2019 in alle onder-

(figuur 12). De tram (8,0) en OV over water (8,4) scoren het hoogst. De andere

zoeksgebieden (ingedeeld naar concessies per type OV) permanent beschikbaar.8

typen OV zijn enkele tienden verwijderd van een 8: sprinter (7,9), metro (7,9),
de bus (7,8), intercity, regionale trein (7,7) en intercity-direct (7,7).

Uit onderzoek blijkt dat de onderdelen snelheid, frequentie en stiptheid de meest
bepalende factoren zijn voor het totaaloordeel van reizigers.9 In de laatste vijf edities

In 2019 gaf 63,9 procent van de reizigers een klantoordeel hoger dan een 8 voor het

van de OV-Klantenbarometer (2015-2019) valt op dat het klantoordeel het meest

gehele OV, in 2018 was dit 58,1 procent (figuur 14). Voor alle modaliteiten is tussen

stijgt bij de deeloordelen: gebruiksgemak OV-chipkaart, klantvriendelijkheid perso-

2018 en 2019 een stijging te zien van het percentage reizigers dat hoger dan een 8

neel, reissnelheid, rijstijl bestuurder, stiptheid, overstaptijd en geluid in het voertuig.

gaf. Bij de metro is deze stijging het grootst (van 59,2 procent naar 65,6 procent),

Het oordeel ligt bij al deze onderwerpen 0,5 rapportpunt hoger. Zo waarderen

bij de regionale trein het kleinst (van 55,5 procent naar 57,9 procent).

reizigers de OV-chipkaart hoog (8,4) en lijken de investeringen in infrastructuur zich
uit te betalen. Hierbij valt te denken aan nieuwe ‘hoogwaardig OV-banen’ en nieuwe

Nadere toelichting

metrolijnen zoals de Noord/Zuidlijn van Amsterdam (laatstgenoemde scoort een
8,5 als waarderingscijfer). Ook nieuw materieel draagt bij aan hogere scores. Denk

De OV-Klantenbarometer peilt sinds 2001 de mening van OV-reizigers over de rit

hierbij aan de modernere inrichting en de aanwezigheid van airco, stopcontacten,

die ze op dat moment maken. In 2019 vulden 107.500 reizigers een vragenlijst in

USB-poorten in nieuw materieel en aan adequate reisinformatie. Ook het geluid

voor de OV-klantenbarometer. In het regionale openbaar steeg de klantwaardering

van de motor wordt door reizigers als steeds minder hinderlijk ervaren.10

in 2019 voor het achtste jaar op rij. Het gemiddelde klantoordeel in het regionale
vervoer steeg van een 6,8 in 2001 (en 6,7 in 2002) naar een 7,9 in 2019. Een lang

20

jarige trend is nog niet inzichtelijk te maken voor het hoofdrailnet. Het hoofdrailnet

7.

De Staat van het regionale openbaar vervoer 2019, (p. 38).

is sinds 2018 onderdeel van de OV-klantenbarometer.

8.

De Staat van het regionale openbaar vervoer 2019, (p. 36).

9.

De Staat van het regionale openbaar vervoer 2019, (p. 39).

10.

De Staat van het regionale openbaar vervoer 2019, (p. 39).
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Indicator 5
Klantoordeel treinstations

Ontwikkeling
In 2020 scoorden 264 stations hoger of gelijk aan een 7. Een toename van
25 stations ten opzichte van 2019. Bijna de helft van de stations scoren tussen

NS Stations en ProRail voeren jaarlijks een reizigersonderzoek uit naar de

een 7,0 en een 7,5 voor stationsbeleving. Van de 394 stations hadden in 2019 191

waardering van 394 stations in Nederland. Figuur 15 toont hoe de stations in

stations een score in die categorie, en in 2020 185 stations. In diezelfde periode

Nederland in termen van stationsbeleving bij reizigers scoren.

steeg het aantal stations dat tussen een 7,5 en een 8 scoorde van 45 naar 74,en
daalde het aantal stations met een score tussen een 6,5 en een 7 van 122 naar 93.
Vijf stations scoorden in 2020 (drie in 2019) hoger of gelijk aan een 8. Geen enkel

FIGUUR 15. Indicator 5: algemeen oordeel van reizigers over de beleving van individuele treinstations.
Bron: NS Stations en ProRail, Stationsbelevingsmonitor.

station scoort in 2020 een onvoldoende (één in 2019).
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Nadere toelichting
150.000 reizigers deden mee aan de Stationsbelevingsmonitor (SBM) in 2019,
waarbij naar hun waardering van de stations werd gevraagd. In 2020 werden in het
eerste, derde en vierde kwartaal circa 70.000 reizigers voor de SBM bevraagd. Naast
het gemiddelde rapportcijfer kan ook gekeken worden naar het percentage reizigers
dat een 7,0 of hoger gaf over een station. NS Stations en ProRail noemt hen ‘tevreden’
reizigers. In 2020 betrof dit 79 procent (afgerond) van de reizigers. In 2019 betrof dit
77 procent. In 2014 was dit nog 65 procent.11 Grootste stijger over de afgelopen jaren
is het volledig nieuwe station Delft, waar het percentage ‘tevreden’ reizigers (geeft
een 7 of hoger) steeg van 40 procent in 2014 naar 92 procent in 2019.12
Komende jaren krijgen een flink aantal (grote) stations een ‘upgrade’. Dit betreft
onder meer Eindhoven CS, Nijmegen, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk
en Schiphol. In de plannen transformeren stations steeds meer tot mobiliteitshubs, waarbij treinen, bussen en fietsinfrastructuur samenkomen.14

22

11.

https://nieuws.ns.nl/reizigers-meer-tevreden-over-treinstations-delft-grootste-stijger/.

12.

https://nieuws.ns.nl/reizigers-meer-tevreden-over-treinstations-delft-grootste-stijger/.

14.

Dit zijn de beste treinstations van 2020: check hier jouw stad of dorp | Binnenland | AD.nl.
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DOEL Zero-emissie en circulair
3
Indicator 6 De CO2-uitstoot
van het openbaar vervoer.

De totale CO2-uitstoot van de OV- en spoorsector

2,3%

-30,5%

Indicator 7 De CO2-uitstoot
per reizigerskilometer.

eind
2016

Indicator 8 De uitstoot door
verschillende emissie-oorzaken
in het railverkeer.
Indicator 9 De uitstoot door
verschillende emissie-oorzaken
in het wegverkeer (OV-bussen).
Indicator 10 Het aantal zeroemissie bussen in het OV.
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DOEL
3

Het derde doel in het Toekomstbeeld OV2040 is:
‘De gehele OV-sector zero-emissie en circulair’

Het aantal zero-emissie OV-bussen stijgt,
de uitstoot in de OV-sector daalt

van de gehele OV-busvloot steeg van 2,3 procent in 2016 (112 zero-emissie
OV-bussen) naar 21,2 procent eind 2020 (1.151 zero-emissiebussen). De uitstoot
voor de regionale dieseltrein per reizigerskilometer bleef gelijk in diezelfde

De totale CO2-uitstoot van de OV- en spoorsector daalde tussen 2016 en 2018

periode. De elektrische regionale treinen, trams, metro’s en treinen op het

met 30,5 procent. Over een langere periode is een (nog) grotere daling te zien.

hoofdrailnet stootten in 2018 en 2019 geen CO2 uit.

De CO2-uitstoot van de OV- en spoorsector daalde tussen 2013 en 2018 met
ongeveer 60 procent. De belangrijkste oorzaak van de daling is de verminderde

15.	De door NS ingekochte ‘groene stroom’, of feitelijk de ingekochte Garanties van Oorsprong (GvO), is

CO2-uitstoot van reizigerstreinen. Sinds 2017 rijden NS treinen volledig op

afkomstig van windparken, voor ongeveer 50% uit Nederland (namelijk de parken Westermeerwind en

groene stroom.15

Luchterduinen) en 50% uit buitenlandse windparken. NS heeft niet zelf geïnvesteerd in de productie
capaciteit, maar heeft een tienjarig contract met een energieleverancier gesloten voor het kopen van de

24

De huidige CO2-uitstoot van de OV-sector, wordt met name veroorzaakt door

GvO’s van de Nederlandse windparken. Dit geeft de energieleverancier zekerheid voor een deel van de

de OV-bus en de regionale dieseltrein. Bij de OV-bus daalt de CO2-uitstoot per

inkomsten uit deze windparken. Een grote bijdrage aan deze windparken komt ook van de Rijksoverheid

reizigerskilometer. In 2019 stoot de OV-bus per reizigerskilometer ten opzichte

in de vorm van SDE+-subsidie, die de onrendabele top van duurzaam opgewekte elektriciteit ten

van 2018 8,8 procent minder CO2 uit. Het percentage zero-emissie OV-bussen

opzichte van elektriciteit uit conventionele bronnen (‘grijze stroom’) vergoedt.
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DOEL
3
Een geheel emissievrij openbaar betekent naast geen CO2-emissies ook geen
uitstoot van andere stoffen, waaronder niet-methaan vluchtige organische
stoffen (NMVOS), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof. Tussen 2017 en 2019 daalt de
uitstoot van deze stoffen. Wanneer we de uitstoot van het rail- en OV-busverkeer
voor verschillende emissie-oorzaken bij elkaar optellen dan daalde de uitstoot
tussen 2017 en 2019 van fijnstof PM2,5 met 10,8 procent, van fijnstof PM10 met
7,6 procent, van stikstofoxiden (NOx) met 14,2 procent en van NMVOS met 11,5
procent.16

16.	Let op: voor de uitstoot in het OV-busverkeer zijn hierbij de voorlopige cijfers over 2019 gebruikt
van Emissieregistratie (een kopie van 2018). Deze cijfers zijn een kopie van 2018, omdat geen
nieuwe activiteit-data geschat kon worden.
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FIGUUR 16. Indicator 6: CO2-uitstoot van verschillende categorieën de OV- en spoorsector.
Bron. Ricardo Rail, CO2 Footprint 2018 OV- en Spoorsector.
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Ontwikkeling

en 2016 met 41,7 procent. Het gaat hierbij zowel om directe emissies als indirecte
emissies. De CO2-utstoot van de OV- en spoorsector daalde tussen 2013 en 2018

Figuur 16 toont directe uitstoot van CO2 en indirecte uitstoot van CO2. Indirecte

met ongeveer 60 procent. De belangrijkste oorzaak van deze daling is de afname

uitstoot komt voort uit de opwekking van de door een organisatie ingekochte

van uitstoot door reizigerstreinen. Tussen 2013 en 2018 daalde de uitstoot van

energie, zoals elektriciteit en warmte. De totale CO2-uitstoot van de gehele

reizigerstreinen met 89 procent. Sinds 2017 rijden treinen van NS volledig op

OV- en spoorsector daalde tussen 2016 en 2018 met 30,5 procent en tussen 2013

groene stroom. Ook in de andere categorieën is procentueel een sterke daling
in CO2-uitstoot te zien: de uitstootcijfers van de goederentreinen en bus/tram/
metro zijn met ruim een derde gedaald; die van stations en spoorwegen met
ongeveer driekwart. De grootste CO2-emissieveroorzaker van de OV- en spoor-

tussen
2016 en
2018

-30,5%

tussen
2013 en
2016

sector is vooralsnog de bus (categorie bus/tram/metro). De CO2-uitstoot van

-41,7%

de OV en spoor-sector is in 2018 voor 70,3 procent toe te schrijven aan de bus,
tram en metro.
Ondanks de groeiende reizigersmobiliteit weet de OV- en spoorsector in absolute
zin veel minder CO2-uitstoot te realiseren. Ter indicatie van deze ontwikkeling:
tussen 2013 en 2018 daalde de CO2-uitstoot in de OV- en spoorsector met

De CO2-uitstoot van de

60 procent, terwijl de door reizigers afgelegde afstand met trein, bus, tram en

OV- en spoorsector daalde
tussen 2013 en 2018 met
ongeveer 60 procent.
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metro tussen 2014 en 2018 met 12,1 procent steeg (zie ook indicator 7).
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Nadere toelichting
In 2015 werd de CO2 Visie 2050 ondertekend door verschillende partijen, waaron-

Om de speerpunten te realiseren is in 2016 onder leiding van het ministerie

der het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu ministerie van IenW)

van IenW het Platform Duurzaam OV en Spoor (PDOVS) van start gegaan.

en OV-sectorpartijen zoals vervoerders en ProRail.17 Deze visie is tot stand gekomen

Het PDOVS heeft zeven transitiepaden opgesteld om de CO2-footprint van

vanuit het belang om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 2 graden

de OV- en Spoorsector te reduceren.19 De zeven transitiepaden zien op een

Celsius te beperken. De OV-sector wil daarom zijn CO2-uitstoot reduceren.

verminderde CO2-uitstoot van de OV-sector, een verbeterde energie-efficiëntie
door het spoor (besparingsmaatregelen), inkoop van hernieuwbare energie

De CO2 Visie 2050 kent drie speerpunten. Het eerste speerpunt is om een volledig

(elektriciteit) en eigen opwekking, en een toename in het OV- en spoorgebruik

CO2-neutrale voetafdruk te realiseren in de spoorsector in 2015, in termen van

(ook in het aandeel van de mobiliteit).

CO2-emissies van (ingezette) energie en (gebruikte) materialen.
De OV-sector heeft het transitiepad om te zorgen voor verminderde CO2-uitstoot
Het tweede speerpunt is dat de energie-efficiëntie verhoogd moet worden met

onder meer verder uitgewerkt in het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus, waarbij de

35 procent in 2030 ten opzichte van 2013 en met 40 procent in 2050 ten opzichte

OV-sector in 2030 zorg draagt voor een volledig emissievrij regionaal busvervoer.

van 2013.
Het derde speerpunt is dat de uitstoot via mobiliteit verder beperkt moet worden
door meer reizigers te verleiden de trein te nemen en meer goederen over het
spoor te vervoeren.18
18.	
Visie ‘Samen realiseren we een CO2 neutraal spoor’, p. 4.
17.	
Visie ‘Samen realiseren we een CO2 neutraal spoor’, p. 4.
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Indicator 7
CO2-uitstoot per
reizigerskilometer

Ontwikkeling
De indicator CO2-uitstoot well to wheel per reizigerskilometer neemt de gerealiseerde bezettingsgraad van de ingezette voertuigen mee. Well to wheel wil zeggen
dat naast de voertuigemissies ook rekening is gehouden met de uitstoot van CO2

CROW-KpVV onderzoekt jaarlijks de CO2-uitstoot van verschillende typen

bij de winning, raffinage en het transport van brandstoffen en van de productie en

OV. Door de CO2-uitstoot per reizigerskilometer te tonen, is het voor reizigers

het transport van elektriciteit.

inzichtelijk hoeveel uitstoot hun reis veroorzaakt. De figuur toont de uitstoot
per type OV in het jaar 2018 en 2019.

De CO2-uitstoot well to wheel in het OV komt met name van de bus en de regionale
dieseltrein. In 2019 stoot de OV-bus per reizigerskilometer ten opzichte van 2018
8,8 procent minder CO2 uit. De uitstoot voor de regionale dieseltrein per

FIGUUR 17. Indicator 7: CO2-uitstoot per reizigerskilometer van verschillende typen OV.
Bron: CROW-KpVV, de Staat van het regionale openbaar vervoer 2019 en 2018.
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reizigerskilometer bleef gelijk in diezelfde periode. In 2019 stoot de OV-bus
103 gram CO2 uit per reizigerskilometer en de regionale dieseltrein 81 gram.
De elektrische trein in het regionale openbaar vervoer, tram, metro en trein
op het hoofdrailnet stootten zowel in 2018 als 2019 geen CO2 uit.

Nadere toelichting
Trams en metro’s rijden op groene stroom. Dat geldt ook voor de geëlektrifieerde
regionale treinen. Daarnaast valt, gelet op de snelle instroom van zero-emissiebussen (zie indicator 10), te verwachten dat ook het gemiddelde cijfer voor de
OV-bus snel gaat dalen (bij een gelijkblijvende reizigersbezetting).
Wanneer we de CO2-uitstoot in OV vergelijken met andere modaliteiten (auto,
vliegtuig), scoort per afgelegde kilometer het OV in bijna alle gevallen beter dan
de auto. Een middelgrote benzineauto stoot per reizigerskilometer bijvoorbeeld
144 gram uit en een middelgrote dieselauto 126 gram. Alle typen OV scoren beter
dan de luchtvaart in termen van CO2-uitstoot per reizigerskilometer. Het vliegtuig
stoot well to wheel gemiddeld 200 gram uit per reizigerskilometer.20
Naast het type OV, kan de CO2-uitstoot per reizigerskilometers ook voor het
gehele regionale openbaar vervoer in kaart worden gebracht. De CO2-footprint in
het regionale openbaar vervoer bedraagt 63,4 gram CO2 per reizigerskilometer
well to wheel-emissies. Dit was in 2018 nog 69,2; een daling van 8,4 procent.21
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De Staat van het regionale openbaar vervoer 2019, p. 52.

21.

De Staat van het regionale openbaar vervoer 2019, p. 52.

doel
4

doel
5

monitor toekomstbeeld ov2040

Indicator 8
Overige uitstoot door railverkeer

FIGUUR 19. Onderdeel indicator 8: uitstoot van fijnstof (PM2,5 en PM10), stikstofoxiden (NOx) en NMVOS door
verbranding (Spoorwegen diesel personenvervoer) Bron: Emissieregistratie, Emissieregistratie.nl.

Overige uitstoot door verbranding*

De figuren tonen gegevens over de uitstoot (anders dan CO2) door verbranding in
dieseltreinen voor personenvervoer, en door slijtage en vonkenerosie die ontstaat

100

750.100

29.230

27.770

46.780

als gevolg van railverkeer.
22.690
FIGUUR 18. Onderdeel indicator 8: uitstoot (kleine letter!) van fijnstof (PM2,5) door slijtage en vonkenerosie
(Railverkeer). Bron: Emissieregistratie, Emissieregistratie.nl.
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* Spoorwegen diesel personenvervoer in kilogram, y-as per stof herschaald
naar 2017=100, getallen in staafdiagram zijn absolute waarden in kg.
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Ontwikkeling

Nadere toelichting

Tussen 2017 en 2019 daalde de overige uitstoot door verbranding in dieseltreinen

In de periode 2017-2019 is er sprake van een afname van de overige uitstoot

voor personenvervoer, zowel voor fijnstof PM2,5 (-21,9 procent), fijnstof PM10

door railverkeer. Deze ontwikkeling speelt al gedurende een langere periode.

(-21,9 procent), stikstofoxiden (NOx) (-20,9 procent) en NMVOS (-21,9 procent). In

Sinds 1990 (oudste gegevens beschikbaar via emissieregistratie.nl) is er sprake

het railverkeer steeg echter tussen 2017 en 2019 de overige uitstoot van fijnstof

van een afname van de uitstoot van PM 2,5, PM10, stikstofoxiden (NOx) en

(zowel PM2,5 als PM10) door slijtage en vonkenerosie met 4,1 procent.

NMVOS. Mogelijke verklaring voor de daling van de uitstoot door verbranding
is de vervanging van dieseltreinen voor personenvervoer door elektrische
varianten. Zo nam NS in 2017 afscheid van de dieseltrein. Ook rijden er sinds

fijnstof
pm2,5

fijnstof
pm10

-21,9%

-21,9%

Overige uitstoot
door verbranding in het
spoorwegen diesel
personenvervoer, in kilogram
2019 ten opzichte van 2017

stikstofoxiden (nox)

nmvos

-20,9%

-21,9%

2017 tussen Zwolle en Kampen en Zwolle en Enschede elektrische treinen van
Keolis.22 Ook wordt de emissiewetgeving voor Non-Road Mobile Machinery
(NRMM), waar treinen, binnenvaart, maar ook graafmachines en aggregaten
onder vallen, steeds strenger.

22.
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Indicator 9
Overige uitstoot door OV-bussen
De figuren tonen gegevens over de overige uitstoot door verbranding in
OV-bussen, en door slijtage die ontstaat als gevolg van OV-busverkeer.
FIGUUR 20. Onderdeel indicator 9: uitstoot van fijnstof (PM2,5 en PM10), stikstofoxiden (NOx) en NMVOS
door OV-bussen door slijtage. Bron. Emissieregistratie, Emissieregistratie.nl.

FIGUUR 21. Onderdeel indicator 9: uitstoot van fijnstof (PM2,5 en PM10), stikstofoxiden (NOx)
en NMVOS door verbranding (OV-bussen). Bron. Emissieregistratie, Emissieregistratie.nl.
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Ontwikkeling
Tussen 2017 en 2018 daalde de overige uitstoot ook door verbranding in OV-bussen
voor zowel fijnstof PM2,5 (-11,2 procent) als PM10 (-11,2 procent), voor stikstof
oxiden (NOx) (-11,0 procent) en NMVOS (-4,8 procent). In diezelfde periode steeg de

fijnstof
pm10

overige uitstoot door slijtage als gevolg van OV-bussen met 3,8 procent voor fijnstof

-2,6%

PM2,5 en voor 3,9 procent voor fijnstof PM10. Wanneer beide emissie-oorzaken
(verbranding en slijtage) samengevoegd worden, daalt de uitstoot tussen 2017 en
2018 van fijnstof PM2,5 met 6,3 procent en van fijnstof PM10 met 2,6 procent.

De fijnstofuitstoot in het
OV-busverkeer door
verbranding en slijtage
daalde in 2018 ten
opzichte van 2017

Nadere toelichting
In de periode van 2017-2018 is er sprake van een afname van de overige uitstoot
door OV-bussen. Deze ontwikkeling speelt al gedurende een langere periode.

fijnstof
pm2,5

Sinds 1990 (oudste gegevens beschikbaar via Emissieregistratie.nl) is er sprake
van een afname van de uitstoot van zowel fijnstof (PM2,5 en PM10), stikstof-

-6,3%

oxiden (NOx) en NMVOS.
Het OV-busverkeer weet haar totale overige uitstoot te laten dalen tussen 2017
en 2018, terwijl het totaal aantal OV-bussen steeg met 4 procent tussen 2017 en
2018 (van 5.002 naar 5.208). Indicator 10 beschrijft deze ontwikkeling nader.
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FIGUUR 22. Indicator 10: aantal zero-emissiebussen, omvang van de gehele OV-busvloot en het percentage
zero-emissiebussen van de gehele OV-busvloot; 2016-2020. Bron. CROW-KpVV.

Indicator 10
Zero-emissiebussen

totaal
aantal
ov-bussen

Het CROW-KpVV monitort het aantal zero-emissie OV-bussen. Onderstaande figuur

Zero-emissie
OV-bussen
op 31 december

toont het aantal zero-emissiebussen en het aandeel daarvan in de gehele OV-busvloot.

4907

5002

5208

5300

5430

Ontwikkeling
Het percentage bussen zonder uitstoot aan de uitlaat (CO2 en niet-CO2) van

aantal
zero-emissie
ov-bussen

de gehele OV-busvloot is sinds eind 2016 gegroeid van 2,3% in 2016 (112 zeroemissiebussen) naar 21,2% eind 2020 (1.151 zero-emissiebussen).23 Waar tussen

112

164

2016

2017

360
2018

771

2019

2016 en 2020 het aantal OV-bussen met 523 bussen steeg, steeg het aantal
zero-emissie OV-bussen met 1.042. In absolute zin steeg het aantal zeroemissie OV-bussen dubbel zo hard als het aantal OV-bussen.

2,3%
percentage
zero-emissie ovbussen in de gehele
ov-busvloot

Nadere toelichting

2016

3,3%
2017

In 2016 is het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus ondertekend door veertien

6,9%

vervoersautoriteiten en het voormalige ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2018
23.	
Deze zero-emissiebussen hebben geen uitstoot aan de uitlaat, maar zorgen wel
voor emissies door slijtage (remslijtage, wegdekslijtage en bandenslijtage).
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De betrokken partijen streven naar een volledig emissievrij regionaal bus-

staat. Het is dan ook niet verrassend dat er binnen de OV-sector veel enthousiasme

vervoer in 2030. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe OV-bussen zero-emissie zijn.

is om stappen te zetten richting deze doelstelling. Diverse partijen zetten ook al

In 2018 trok de ﬂinke toename van het aantal zero-emissiebussen de aandacht,

daadwerkelijk stappen in deze richting. Zo werkt ProRail aan het incorporeren van

ook internationaal. Het aantal groeide van 164 naar 360 op een totaal van 5208

circulaire doelstellingen bij haar projecten en neemt NS bij het retrofitten van

OV-bussen. In het oog springend was de ingebruikneming in april van 100 gelede

materieel (het achteraf toevoegen van een component aan een voertuig) circulaire

zero-emissie OV-bussen op lijnen rond Schiphol. In 2019 zijn er 411 zero-emissie

aspecten mee. Daarnaast is er in enkele van de 34 regionale OV-concessies (IJssel

OV-bussen bijgekomen. Het grootste deel van de groei is te danken aan nieuwe

– Vecht, Gooi- en Vechtstreek) aandacht besteed aan circulariteit in het bestek.

24

concessies: bijvoorbeeld Groningen-Drenthe (+152 zero-emissie OV-bussen),
Rotterdam en omgeving (+55) en Noord-Holland Noord (+50). Verder zijn er nog

Het monitoren van de voortgang van de transitie naar de circulaire economie is nog

zes waterstofbussen eind 2019 actief. In 2020 steeg het aantal zero-emissie

volop in ontwikkeling. Het PBL speelt hierbij een belangrijke rol in het ontwikkelen

OV-bussen met 380. In 2020 werden op de OV-buslijnen in IJssel-Vecht 246 zero-

van methodieken en indicatoren en publiceert ook over het Nederlandse grond

emissie OV-bussen in gebruik genomen (waarvan 12 in Zwolle en IJssel-Vecht).

stoffengebruik en effecten.27 De beschikbare data zijn echter niet bruikbaar om de

25

ontwikkeling van de circulaire economie binnen een specifieke sector te monitoren.

Ontwikkelaanpak monitoring circulariteit
Voor dit doel geldt dus dat er geen (openbare) datasets beschikbaar zijn om de
In de transitie naar de circulaire economie staat het efficiënter benutten en daar-

ontwikkeling ervan goed te kunnen volgen. Hiervoor dient desgewenst een aantal

door verminderen van het gebruik van grondstoffen centraal. Nederland heeft

indicatoren ontwikkeld en gemeten te worden. Bij het ontwikkelen hiervan is het

zichzelf als doel gesteld om in 2050 een circulaire economie te zijn. Een economie

verstandig om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten OV,

zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Dit is één van de

omdat de opgaven verschillen. Railgebonden openbaar vervoer brengt immers

grote transitievraagstukken waar onze maatschappij in de komende decennia voor

andere vragen met zich mee rond infrastructuur en railvoertuigen dan busvervoer.

24.

De Staat van het regionale openbaar vervoer 2018, p. 7.

26.

Tijdlijn Rijksoverheid ‘Nederland circulair in 2050’.

25.

De Staat van het regionale openbaar vervoer 2019, p. 48-49.

27.

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021, p. 76-122.
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DOEL Koploper
innovatie
4

Het vierde doel in het Toekomstbeeld
OV2040 is: ‘Nederland is een koploper in
innovatie en vernieuwing van het OV’

Ontwikkelaanpak monitoring innovatie en vernieuwing

van dit doel. Dit doel heeft dan ook een ontwikkelaanpak nodig om te komen
tot geschikte, door de gehele OV-sector gedragen indicatoren. Daarbij is er jaar-

Het is een gegeven dat overheden, vervoerders en andere marktpartijen in de Neder-

lijks data uit de OV-sector nodig die het mogelijk maakt de indicatoren te meten.

landse OV-sector continu werken aan innovaties. Voorbeelden hiervan zijn bijvoor-

Als inhoudelijke basis voor deze ontwikkelaanpak kunnen we uitgaan van de

beeld de pilots in het kader van Mobility as a Service (MaaS) die op dit moment in

zeven categorieën van innovaties die het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM)

verschillende delen van Nederland vorm krijgen en de genoemde instroom van

beschrijft in het document ‘Innovaties in het openbaar vervoer’.28 Deze zijn:

zero-emissie OV-bussen. Ook het werk aan nieuwe concepten als de Hyperloop en de

1.

Geautomatiseerde voertuigen over de weg;

implementatie van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) zijn

2.

Geautomatiseerde voertuigen over rails;

voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen in de sector. Ook de eerder genoemde

3.

Nieuwe infrastructuur en/of nieuwe voertuigen;

instroom van zero-emissie OV-bussen is een vorm van innovatie.

4.

Betaal- en reisgemak;

5.

Reizigersinformatie;

Voor dit doel zijn echter geen openbare datasets beschikbaar die als basis kunnen

6.

Vraagafhankelijke systemen;

dienen voor de ontwikkeling van indicatoren om zicht te houden op het bereiken

7.

Organisatorische innovaties.

28.
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DOEL Veiliger en minder hinder
5
Indicator 11 Het aantal
(opgeheven) overwegen.
Indicator 12 Het aantal keren dat
een bewegend spoorvoertuig een
stop-tonend sein passeert.
Indicator 13 Het aantal dodelijke
slachtoffers en gewonden op het spoor.
Indicator 14 Het aantal strafbaar
vervolgbare incidenten in het OV.

Indicator 15 Het veiligheidsgevoel van reizigers en
personeel in het OV.

Verschillende onderdelen
van veiligheid en hinder
zijn van belang bij de

Indicator 16 Het aantal
overschrijdingen van
geluidproductieplafonds.

Er wordt onderzocht of ook
voor cybersecurity en trillingshinder
indicatoren beschikbaar zijn.

Deze monitor geeft een
indicatie van de veiligheid en hinder

Indicator 17 De ervaren
geluidshinder van Nederlanders
door het railverkeer.

spoorwegveiligheid
sociale
veiligheid
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DOEL
5

Het vijfde doel in het Toekomstbeeld OV2040 is: ‘We streven –
ook met het intensiveren van het OV – naar een voortdurende
verbetering van veiligheid en minder hinder voor de omgeving’

Geen eenduidige ontwikkelingen omtrent
veiligheid en minder hinder in het OV

Tussen 2016 en 2019 is een stijging te zien van het aantal dodelijke slachtoffers (van
8 in 2016 naar 11 in 2019) en een daling van het aantal zwaargewonden (van 10 naar
6) en lichtgewonden (van 27 naar 16).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet de overwegen als zwakste
schakel op het hoofdspoor in Nederland (waar NS rijdt). Eind 2019 zijn er 2.427

Op het gebied van sociale veiligheid hebben afgelopen jaren verschillende ont-

overwegen op het hoofdspoor in Nederland. In 2019 zijn er 42 opgeheven,

wikkelingen plaatsgevonden. In 2018 vinden in het streekvervoer, bij de NS, GVB,

26 in 2018, 17 in 2017 en 22 in 2016. Naast het aantal overwegen, brengt de ILT

RET en HTM, ten opzichte van 2017, 13,8 procent minder strafbaar vervolgbare

ook in kaart hoe vaak een spoorvoertuig een stop-tonend sein passeert. In 2019

incidenten (A-incidenten) plaats. In 2019 vinden in het regionale openbaar vervoer

gebeurde dit 142 keer, waarvan 74 keer in het reizigersvervoer. In 2018 gebeurde

(dus exclusief NS) 13,8 procent meer strafbare vervolgbare incidenten plaats

het 137 keer, waarvan 75 keer in het reizigersvervoer.

dan in 2018. Reizigers voelden zich in 2019 veiliger (8,0) dan in 2018 (7,9) en het
personeel voelde zich in 2018 veiliger (7,0) dan in 2016 (6,8).

Naast het in kaart brengen van zaken die voor ongelukken in het OV kunnen

39

zorgen (zoals stop-tonend seinpassages en overwegen), monitort de ILT het aantal

Op het gebied van hinder wordt zowel de feitelijke als gepercipieerde geluidshinder

(dodelijke) gewonden die als gevolg van een spoorwegongeval vielen te betreuren.

door het treinverkeer gemonitord. Om geluidshinder te voorkomen, zijn normen
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DOEL
5
gesteld aan het maximale geluidsniveau dat treinen mogen produceren. ProRail
publiceert een jaarlijks rapport waaruit blijkt of aan deze normen wordt voldaan
op een groot aantal referentiepunten. Het aandeel overschrijdingen vanwege
spoorgebruik op het totaal aantal referentiepunten is gestegen van 0,9 procent
in 2016 naar 1,05 procent in 2019.
Door de geluidshinder van het railverkeer ervoer één op de veertien Nederlanders
enigszins hinder door railverkeer in 2016. Ongeveer één op de 45 personen voelde
zich ernstig gehinderd door railverkeer. Enigszins slaapverstoring door het rail
verkeer vond bij één op de ongeveer 34 personen plaats, ernstige slaapverstoring
bij één op de ongeveer 45 personen.
De ILT inventariseert jaarlijks het aantal (opgeheven) overwegen op het hoofdspoor (waar NS rijdt).
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Indicator 11
Spoorwegveiligheid - overwegen

FIGUUR 24. Onderdeel indicator 11: aantal overwegen op het Nederlandse spoor. Het gaat hierbij
zowel om actief beveiligde overwegen (ABO’s) als niet-actief beveiligde overwegen (NABO’s).
Bron: ILT, Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2019, 2018 en 2017.

We spreken van een overweg als een spoorlijn gelijkvloers kruist met een weg en

2019

toegankelijk is voor openbare of particuliere gebruikers. De figuur toont het aantal
(opgeheven) overwegen.

Totaal aantal
overwegen
in Q4

2.427

FIGUUR 23. Onderdeel indicator 11: aantal opgeheven overwegen op het Nederlandse spoor. Het gaat
hierbij zowel om actief beveiligde overwegen (ABO’s) als niet-actief beveiligde overwegen (NABO’s).
Bron: ILT, Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2019, 2018 en 2017.

2016

2017

2018

Ontwikkeling

2019

Het aantal overwegen in kaart brengen is relevant, omdat de overweg wordt

17
Aantal
opgeheven
overwegen

gezien als de zwakste schakel van het spoor.29 Om de verkeersveiligheid te
bevorderen, hanteert ProRail als norm om per jaar 20 overwegen op te heffen

22

en geen nieuwe overwegen aan te leggen.30 In 2016 (22), 2018 (26) en 2019 (42)
is die norm gehaald. In 2017 is de norm niet gehaald (17). In totaal zijn er eind

26

2019 nog 2.427 overwegen.
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Infographic Jaarverslag Spoorveiligheid 2019.

30.

Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2017, p. 35.
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Nadere toelichting

Het aantal slachtoffers op overwegen neemt de afgelopen tien jaar langzaam af.35

Van de 42 opgeheven overwegen in 2019 waren er 29 onbewaakt en 13 bewaakt.

In 2019 vonden 46 overwegongevallen plaats. Door deze ongevallen vielen er

Qua totaal aan opgeheven overwegen is het de grootste afname in de afgelopen

in totaal 25 slachtoffers: 9 dodelijke slachtoffers, 3 zwaargewonden en 13 licht-

5 jaar. ProRail heeft in 2018 de administratie van overwegen bijgewerkt. Dit leidde

gewonden. Deze groep bestond niet alleen uit overweggebruikers, maar ook

ertoe dat er 108 overwegen meer waren dan tot dan toe gesignaleerd (met name

uit reizigers (4 lichtgewonden) en werknemers (2 lichtgewonden).36

in industrie- en havengebieden).32 Al met al heeft Nederland in vergelijking met
andere Europese landen een spoorwegennet met veel overwegen.33
Het percentage dodelijke slachtoffers op overwegen van het
Er zijn geen nieuwe overwegen aangelegd in 2019 en 2018. Voor het overwegen-

totaal aantal dodelijke slachtoffers door spoorwegongevallen.

beleid geldt het ‘nee, tenzij’- principe. Dit betekent dat er geen veranderingen
aan een overweg aangebracht worden die nadelig zijn voor de veiligheid. Er zijn
actieprogramma’s om te investeren in knelpunten rondom overwegen. Daarbij
gaat het om het opheffen, beveiligen of ongelijkvloers maken van overwegen. Het
doel is het aantal slachtoffers en gewonden met ernstig letsel te verminderen.

42

32.

Jaarverslag Spoorveiligheid 2018, p. 2.

33.

ILT-jaarverslag Spoorwegveiligheid (2018), p. 7.

34.

ILT-jaarverslag Spoorwegveiligheid (2018), p. 5.
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35.

ILT-jaarverslag Spoorwegveiligheid (2018), p. 1

36.

Jaarverslag Spoorveiligheid 2019, p. 37.
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Indicator 12
Spoorwegveiligheid – passeren
van een stop-tonend sein

FIGUUR 25. Indicator 12: aantal keer per jaar dat een spoorvoertuig zonder toestemming een stop-tonend
sein passeert (STS-passages). Bron: ILT, Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2019, 2018 en 2017.

Een deel van de seinen op het spoor geeft aan of een spoorvoertuig al dan niet

Totaal aantal
STS-passages

moet stoppen (stop-tonend sein). De ILT onderzoekt jaarlijks het aantal keer

137

142

dat een spoorvoertuig zonder toestemming een stop-tonend sein passeert
(STS-passages). Figuur 25 toont het totaal aantal STS-passages en specifiek
de STS-passages in het reizigersvervoer.

100

105

Ontwikkeling
Het aantal STS-passages zegt iets over het aantal onveilige situaties dat zich

69
Waarvan aantal
STS-passages
in het reizigersvervoer

voordoet op het spoor. Van de 142 STS-passages die zich voordeden in 2019,
vonden er 74 plaats in het reizigersvervoer. Dit komt neer op 52,1 procent
van het aantal STS-passages. In 2018 was het aandeel STS-passages in het

75

74

2018

2019

49

reizigersvervoer 54,7 procent (75 van de 137), in 2017 was dit 65,7 procent
(69 van de 105) en in 2016 49 procent (49 van de 100).
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Nadere toelichting
Om de ontwikkeling van het aantal STS-passages te duiden, kan het
Er is een algemene stijging te zien van het aantal STS-passages. Onderzoek van de

aantal passages afgezet worden tegen het aantal voertuigkilometers.

ILT wijst uit dat de stijging van stop-tonend sein passages met name plaatsvindt

2018

op rangeerterreinen. Sinds 2018 wordt het treinverkeer op rangeerterreinen op
afstand, vanuit de verkeersleidingspost, geleid. Voorheen deed een procesleider

Eén
STS-passage
per

dit ter plaatse. Sindsdien is het aantal stop-tonend seinpassages op rangeerterreinen fors gestegen. De ILT signaleert dat de nieuwe werkwijze bijdraagt

1,16

miljoen
voertuigkilometer

2019
Eén
STS-passage
per

1,19

miljoen
voertuigkilometer

aan een toename van deze stop-tonend seinpassages.37
Naast het aantal STS-passages, is het al dan niet bereiken van ‘het gevaarpunt’
een belangrijke maatstaf voor de ernst van de STS-passage. Het gevaarpunt is

In de OV-sector wordt gewerkt aan een vermindering van STS-passages.

het punt waarachter de passerende trein een botsing op zou kunnen leveren.

Zo is er voor het verminderen van het aantal STS-passages een sectorbreed

In 34 van de 142 STS-passages in 2019 passeert het spoorvoertuig het gevaar-

STS-verbeterprogramma gelanceerd. Voorbeelden van maatregelen uit dit

punt (24 procent). In 2016 waren er 39 stop-tonend seinpassages waarbij het

verbeterprogramma zijn:

gevaarpunt werd bereikt. In 2017 waren dit er 36, en in 2018 26.38

•	Iedere STS-passage wordt onderzocht. Indien noodzakelijk worden
er maatwerkoplossingen toegepast om herhaling te voorkomen.
•	Het verzwaren van het remcriterium in treinen van de NS. Door het remcriterium te verzwaren moet de machinist zwaarder remmen en wordt
voorkomen dat een trein met hoge snelheid een rood sein passeert.39

37.

ILT-jaarverslag Spoorveiligheid 2019 (2020), p. 1.

38.

ILT-jaarverslag Spoorveiligheid 2019 (2020), p. 69.
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Indicator 13
Spoorwegveiligheid –
doden en gewonden

Ontwikkeling
In figuur 26 is tussen 2016 en 2019 een stijging te zien van het aantal dodelijke
slachtoffers (van 8 in 2016 naar 11 in 2019) en een daling van het aantal zwaargewonden (van 10 naar 6) en lichtgewonden (van 27 naar 16). In 2018 waren de

Helaas zijn er elk jaar doden en gewonden door spoorwegongevallen te

meeste dodelijke slachtoffers te betreuren (16), en het minste zwaargewonden (6)

betreuren. De ILT brengt jaarlijks de dodelijke slachtoffers, zwaargewonden

en lichtgewonden (11).

en lichtgewonden in kaart die er te betreuren vielen als gevolg van spoorwegongevallen met een bewegend spoorvoertuig. Dit cijfer is exclusief suïcides.

Nadere toelichting

FIGUUR 26. Indicator 13: het aantal dodelijke slachtoffers, zwaargewonden en lichtgewonden die er te betreuren vielen
door spoorwegongevallen met een bewegend spoorvoertuig. Bron: ILT, Jaarverslag Spoorwegveiligheid '19, '18 en '17.

De ILT beschouwt het Nederlandse spoor als veilig.40 De grootste aanmerking
van de ILT zijn de overwegen. Het aantal slachtoffers op overwegen neemt de
afgelopen tien jaar langzaam af.41 Suïcides zijn niet opgenomen in de totalen

Lichtgewonden

van het aantal doden en gewonden bij deze indicator. In 2018 wordt er 255 keer

27

een poging gedaan tot suïcide op het spoor. Er zijn 194 dodelijke slachtoffers
ten gevolge van suïcide. Dit aantal is afgenomen ten opzichte van 2017 (215).42
Over het aantal doden en gewonden bij bus, tram en metro zijn geen recente

10
Dodelijke slachtoffers 08
Zwaargewonden

2016

45

16

16

11

11

06

06

06

2017

2018

2019
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data (na 2009) beschikbaar.43
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40.

ILT-jaarverslag Spoorwegveiligheid (2018), p. 1.

41.

ILT-jaarverslag Spoorwegveiligheid (2018), p. 1.

42.

ILT-jaarverslag Spoorwegveiligheid (2018), p. 18.

43.

SWOV-factsheet (2011). Verkeersonveiligheid van openbaar vervoer.
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Indicator 14
Sociale veiligheid - incidenten

FIGUUR 27. Onderdeel indicator 14: het jaarlijkse aantal strafrechtelijk vervolgbare gemelde incidenten
door verschillende typen OV. Bron: CROW-KpVV, de Staat van het regionale openbaar vervoer 2019.

bus, tram, metro & ov-ferry

Het streven naar veiligheid omvat ook het verminderen van het aantal incidenten

bus, tram, metro & ov-ferry

dat reizigers en personeel meemaken in het openbaar vervoer. Binnen het OV

770

registreert de vervoerder deze incidenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om strafrechtelijk vervolgbare incidenten, zoals het bedreigen van personeel of mede-

703

passagiers. Deze incidenten worden geregistreerd als A-incidenten.44 Figuur 27

Aantal
strafrechtelijk
vervolgbare
incidenten

toont het aantal A-incidenten voor het regionale openbaar vervoer (dus
exclusief NS).

regionale treinen

Ontwikkeling
regionale treinen

Uit de cijfers van figuur 27 kan worden geconcludeerd dat het aantal strafbaar

252

vervolgbare incidenten in het regionale openbaar vervoer is gestegen met
13,8 procent in 2019.45

195

44.	
Binnen het OV dient het feitelijk aantal incidenten geregistreerd te worden volgens de A-B-C methodiek,
waarbij A-incidenten gelden als strafbare feiten, B-incidenten als overtredingen van de Wet personenvervoer en
C-incidenten worden gecategoriseerd als overtreding van het Besluit personenvervoer of de geldende huisregels.
45.	In deze totaalcijfers zijn de incidentencijfers van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag niet meegenomen.
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Het aantal A-incidenten steeg in het regionale treinvervoer met 29,2 procent,

Van de NS is voor deze monitor geen recente openbare data (over het jaar 2019)

en met 9,5 procent in het bus, tram, metro en OV-ferryvervoer.

beschikbaar.48

De NS had in de trein en op het station in 2018 te maken met 753 A-incidenten. 46

Nadere toelichting
In oktober 2016 werd het Integraal Actieprogramma Sociale Veiligheid vastgesteld door de ministeries van IenW en JenV, de politie, decentrale overheden,
NS, streekvervoerders, stadsvervoerders en de vakbonden.47 Wat betreft de
objectieve veiligheid werd in het actieprogramma afgesproken te streven naar
een totaal aantal A-incidenten (strafrechtelijk vervolgbare incidenten) niet hoger
dan het laagste aantal A-incidenten van die vervoerder in de periode 2008-2015.
Dit komt omdat er sinds juli 2019 geen updates naar de Tweede Kamer over het
Integraal Actieprogramma Sociale Veiligheid meer worden verstuurd. In die
updates werd recente data getoond over het aantal A-incidenten bij verschillende
vervoerders (waaronder de NS).

46.	
Deze data over de NS zijn de A-incidenten betrekking hebbend op ‘fysieke agressie’. Dat wil zeggen dat A1

48.

Kamerbrief Update Integraal Actieprogramma Sociale Veiligheid (2019).

(mishandeling), A2 (bedreiging met wapen), A3 (bedreiging zonder wapen) en A7 (overige overtredingen:
duwen, trekken, spugen, etc.) zijn meegenomen en A4 (diefstal/beroving), A5 (het (dreigen met) een
terroristische aanslag) en A6 (vandalisme, brandstichting, graffiti) niet.
47.	
Actieprogramma sociale veiligheid in het openbaar vervoer (bijlage bij 28642, nr.94) Parlementaire monitor.
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Indicator 15
Sociale veiligheid –
oordeel reizigers en personeel

reizigers, een 6,8 in 2016 en een 7 in 2018 (figuur 28. Dat is in beide jaren (bijna)
gemiddeld een punt lager dan reizigers. Sinds 2018 neemt ook NS deel aan de
Personeelsmonitor OV. Daardoor zijn de cijfers van 2018 niet een-op-een
vergelijkbaar met die van 2016. Ter indicatie: reizigers geven voor hun algemene
veiligheidsgevoel een 7,7 in 2016 en een 7,9 in 2018.

Naast de geregistreerde incidenten zijn er ook cijfers bekend over het sociaal

FIGUUR 28. Onderdeel indicator 15: oordeel van medewerkers en reizigers over de mate waarin zij zich
in het OV veilig voelen. Bron: CROW-KpVV, OV-klantenbarometer en Personeelsmonitor 2018.

veiligheidsgevoel van reizigers en personeel. In de OV-klantenbarometer geven
reizigers aan hoe veilig zij zich voelen in het OV. Daarnaast wordt tweejaarlijks het
veiligheidsgevoel van medewerkers in het OV geënquêteerd. De tabel toont de

Sociaal veiligheidsgevoel

rapportcijfers die reizigers en medewerkers geven. De figuren tonen in welke

Reizigers: algemeen

mate reizigers en personeel zich veilig voelen.

7,7

Ontwikkeling

Reizigers: rit

8

Het rapportcijfer van reizigers over hun sociale veiligheidsgevoel (figuur 28), steeg

Reizigers: instaphalte

tussen 2016 en 2019 elk jaar op alle onderdelen (algemeen, rit, instaphalte). Reizi-

7,7

gers waren het meest positief over het veiligheidsgevoel tijdens de rit (8,6 in 2019).
Figuur 29, dat het eerste kwartaal van de jaren 2018, 2019 en 2020 vergelijkt, laat
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Het personeel geeft een lager cijfer voor zijn algemene veiligheidsgevoel dan
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Personeel: algemeen

een vergelijkbaar waarderingscijfer zien voor de eerste kwartalen van 2020 en 2019.
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Nadere toelichting

FIGUUR 29. Onderdeel indicator 15: oordeel van reizigers over de mate waarin zij zich in het OV veilig voelen.
Bron: CROW-KpVV, OV-klantenbarometer.

In het regionale openbaar vervoer was 2018 een bijzonder jaar, omdat toen het
verplicht cashloos betalen werd ingevoerd. Alleen in de voertuigen van Qbuzz in
Groningen, Drenthe, bij de RET en de ferry’s was het in 2018 nog mogelijk contant

Sociaal
veiligheidsgevoel

Reizigers: algemeen

te betalen.49
Daarnaast zijn in 2019 de veiligheid- en serviceteams van NS uitgerust met body-

8,1

8

cams. Verder ziet NS een verschuiving van het aantal incidenten van de trein naar

7,8

de stations door onder meer het sluiten van de toegangspoorten op de stations.

Reizigers: rit

8,4

Reizigers: instaphalte

7,9

q1 2018

49

8,5

van de strafrechtelijk
vervolgbare incidenten
bij NS vindt plaats op het
(vaak afgesloten) station.50

8,1

8

q1 2019

75%

8,4

q1 2020
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49.

De Staat van het regionale openbaar vervoer (2018), p. 52.

50.

Update Integraal Actieprogramma Sociale Veiligheid (16 juli 2019).
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Indicator 16
Geluidshinder – overschrijdingen
geluidproductieplafonds

FIGUUR 30. Indicator 16: aantal en aandeel overschrijdingen van het geluidsproductieplafond langs het spoor.
Bron: ProRail, Nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2019 en eerdere nalevingsverslagen.

Overschrijdingen
geluidproductie
plafonds

Een doelstelling binnen het Toekomstbeeld OV2040 is om voortdurend te werken
aan minder hinder voor de omgeving. Om geluidshinder te voorkomen, zijn normen
gesteld aan het maximale geluidsniveau dat treinen mogen produceren. ProRail
publiceert een jaarlijks rapport waaruit blijkt of aan deze normen wordt voldaan op
een groot aantal referentiepunten. Figuur 30 toont het aantal overschrijdingen.

57.050

57.067

57.095

56.629

Ontwikkeling
Alle locaties van overschrijdingen en dreigende overschrijdingen worden via het

512

Nalevingsverslag geluidproductieplafonds in kaart gebracht. In figuur 30 is te zien

0,90%

dat in 2019 bij 600 van de 56.629 referentiepunten een overschrijding van het

664

458

600

1,16%

1,06%

2018

2019

0,80%

maximale geluidsniveau wordt gemeten. Het aandeel overschrijdingen op het
totaal aantal referentiepunten is gestegen van 0,9 procent in 2016 naar 1,06 procent
in 2019.
2016
totaal aantal referentiepunten
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aantal en aandeel overschrijdingen vanwege spoorgebruik
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Nadere toelichting
Uit cijfers van het PBL en het CBS blijkt de geluidbelasting in het railverkeer sinds
2000 is afgenomen door stillere spoorconstructie en stillere treinen.51 De minister
van IenW en de staatssecretaris van IenW geven in een gezamenlijke Kamerbrief
aan dat het percentage overschrijdingen van de plafonds in 2019 gering is.
Daarnaast worden locaties waar (dreigende) overschrijdingen zijn, door ProRail
aangepakt om zo de overschrijdingen weg te nemen of te voorkomen.
Ook blijkt uit het verslag dat in 2019 (evenals in voorafgaande jaren) door ProRail meer gebruik is gemaakt van
technieken die geluidsoverlast tegengaan:

Geluidschermen

51.

Voegloze
wissels

Raildempers

Betonnen
dwarsliggers 52

Fysieke omgeving | Cijfers & Context | Geluid | Volksgezondheidenzorg.info.

52.	
Kamerbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen
en spoorwegen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.
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Indicator 17
Geluidshinder –
ervaren geluidshinder

De landelijke Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen (hierna: Gezondheidsmonitor) van de GGD’en, RIVM en CBS onderzoeken via een enquête
hoeveel geluidsoverlast Nederlanders ervaren. Deelnemers zijn negentien
jaar of ouder. De Gezondheidsmonitor maakt onderscheid tussen hinder
in het algemeen en de verstoring van slaap. Figuur 31 toont de mate van
geluidsoverlast die respondenten in 2016 hebben ervaren door treinverkeer,

FIGUUR 31. Onderdeel indicator 17: aandeel respondenten van de Gezondheidsmonitor dat aangeeft
geluidshinder te ondervinden door railverkeer, vliegverkeer en autoverkeer. Bron: GGD’en, RIVM en CBS,
Gezondheidsmonitor 2016.
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wegverkeer en vliegverkeer. Figuur 32 toont de mate van slaapverstoring.
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Ontwikkeling

FIGUUR 32. Onderdeel indicator 17: aandeel respondenten van de Gezondheidsmonitor dat aangeeft
slaapverstoring te ondervinden door railverkeer, vliegverkeer en autoverkeer. Bron: GGD’en, RIVM en CBS,
Gezondheidsmonitor 2016.

Het gaat bij deze percentages niet om een enkel incident, maar om de situatie zoals
die in het afgelopen jaar beleefd is.53 In figuur 31 is af te lezen dat ruim één op de

2,9% 1,8%
2,2%

veertien mensen enigszins geluidshinder ervaart door railverkeer. Ongeveer één op
de 45 personen ervaart ernstige hinder door railverkeer. De ervaren hinder is fors

enigszins
gehinderd

minder dan bij wegverkeer en vliegverkeer. Een groter deel van de respondenten

minstens
gehinderd

geeft aan hinder te ondervinden van deze twee vormen van vervoer. Zo ervaart één

railverkeer

op de 4,5 Nederlanders enigszins hinder door het wegverkeer en bijna één op de elf

ernstig
gehinderd

ervaart ernstige hinder door het wegverkeer. Hierbij moet in ogenschouw genomen
worden dat het niet alleen gaat om de intensiteit van de geluidshinder van een type
verkeer, maar ook om de grootte van het netwerk van het type verkeer. Het wegen-

2016
5,0%
2,9%
4,6%

vliegverkeer

netwerk in Nederland heeft meer lengte dan het spoorwegnetwerk.

10,6%
7,5%

De percentages die de verstoring van slaap aangeven in figuur 32, liggen lager.
Toch ervaart 2,2 procent van de respondenten in de afgelopen twaalf maanden een

9,3%

autoverkeer

ernstige verstoring van slaap door railverkeer. Enigszins slaapverstoring door railverkeer hebben 2,9 procent van de respondenten. Ook in deze figuur valt te zien dat de
verstoring door weg- en vliegverkeer vaker voorkomt. Zo valt te zien dat 9,3 procent
van de respondenten last heeft van ernstige slaapverstoring door het wegverkeer.

53.	
www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/fysieke-omgeving/
cijfers-context/geluid#node-hinder-door-geluid
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Overzicht ontwikkeling
alle indicatoren
Onderstaande tabel beschrijft de ontwikkeling op hoofdlijnen voor alle indicatoren.

54

indicator

ontwikkeling op hoofdlijnen

verder lezen

1. Reizigerskilometers

De totale door inwoners van Nederland afgelegde afstand binnen de landsgrenzen steeg in 2019
ten opzichte van 2018 met 0,6 miljard reizigerskilometers naar 211,3 miljard reizigerskilometers.
In deze cijfers is de luchtvaart niet meegenomen. Het openbaar vervoer groeide in die periode
met 1,2 miljard naar 30,1 miljard reizigerskilometers.

Lees meer:
indicator 1

2. Ritten

Het aantal gemaakte ritten daalde in Nederland in 2019 ten opzichte van 2018 met 0,22 miljard
ritten naar 17,75 miljard ritten. Het aantal ritten in het OV steeg echter in die periode met
0,01 miljard (10 miljoen) ritten naar 1,32 miljard ritten.

Lees meer:
indicator 2

3. Verplaatsingen in stedelijk gebied

Het OV en de fiets zijn samen goed voor 44,8 procent van het aantal verplaatsingen binnen
stedelijk gebied, voor 41,2 procent van het aantal verplaatsingen naar stedelijk gebied en
voor 41,3 procent vanuit stedelijk gebied.

Lees meer:
indicator 3

monitor toekomstbeeld ov2040
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indicator

ontwikkeling op hoofdlijnen

verder lezen

4. Klantoordeel totaal

Het gemiddelde klantoordeel voor het OV steeg in 2019 ten opzichte van 2018 van een 7,7
naar een 7,9. De typen OV scoren in 2019 als volgt: OV over water (8,4), tram (8,0), metro (7,9),
sprinter (7,9), intercity (7,8), bus (7,8), regionale trein (7,7) en intercity-direct (7,7).

Lees meer:
indicator 4

5. Klantoordeel stations

Vijf van de 394 stations scoren hoger of gelijk aan een 8 op het gebied van stationsbeleving.
Dit waren er drie in 2019. In 2020 scoren 264 van de 394 stations hoger of gelijk aan een zeven.
Dit waren er in 2019 239.

Lees meer:
indicator 5

6. CO2-uitstoot

De totale CO2-uitstoot van de OV- en spoorsector daalde tussen 2016 en 2018 met
30,5 procent. De CO2-uitstoot van de OV- en spoorsector daalde tussen 2013 en 2018
met ongeveer 60 procent.

Lees meer:
indicator 6

7. CO2-uitstoot per reizigerskilometer

In 2019 stootte de OV-bus per reizigerskilometer 103 gram CO2 uit, 8,8 procent minder dan
in 2018. De uitstoot voor de regionale dieseltrein per reizigerskilometer bleef gelijk in diezelfde
periode, namelijk 81 gram. De elektrische dieseltrein, tram, metro en trein op het hoofdrailnet
stootten zowel in 2018 als 2019 geen CO2 uit per reizigerskilometer.

Lees meer:
indicator 7

8. Overige uitstoot railverkeer

Tussen 2017 en 2019 daalde de overige uitstoot door verbranding in dieseltreinen voor personenvervoer, zowel fijnstof PM2,5 (-21,9 procent), fijnstof PM10 (-21,9 procent), stikstofoxiden (NOx)
(-20,9 procent) en NMVOS (-21,9 procent). In het railverkeer steeg echter tussen 2017 en 2019
de overige uitstoot door slijtage en vonkenerosie voor fijnstof PM2,5 met 4,1 procent.

Lees meer:
indicator 8
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indicator

ontwikkeling op hoofdlijnen

verder lezen

9. Overige uitstoot OV-bussen

Tussen 2017 en 2018 daalde de overige uitstoot door verbranding in OV-bussen voor zowel
voor fijnstof PM2,5 (-11,2 procent), voor stikstofoxiden (NOx) (-10,7 procent) en NMVOS
(-4,8 procent). In diezelfde periode steeg de overige uitstoot door slijtage als gevolg van OV-bussen
met 3,8 procent voor fijnstof PM2,5 en voor 3,9 procent voor fijnstof PM10.

Lees meer:
indicator 9

10. Zero-emissiebussen

Het percentage bussen zonder uitstoot aan de uitlaat van de gehele OV-busvloot groeide sinds
eind 2016 van 2,3% (112 zero-emissiebussen) naar 21,2% eind 2020 (1.151 zero-emissiebussen).
In 2020 bestond de OV-busvloot uit 5.430 bussen.

Lees meer:
indicator 10

11. Spoorwegveiligheid - Overwegen

Eind 2019 zijn er 2.427 overwegen op het hoofdspoor. In 2019 zijn 42 overwegen
opgeheven, in 2018 26, in 2017 zeventien en in 2016 22.

Lees meer:
indicator 11

12. Spoorwegveiligheid Aantal stop-tonend seinpassages

In 2019 passeerde een bewegend spoorvoertuig 142 keer een stop-tonend sein, waarvan
74 keer in het reizigersvervoer. In 2018 passeerde een bewegend spoorvoertuig 137 keer een
stop-tonend sein (in 2016 100 keer), waarvan 75 keer in het reizigersvervoer (in 2016 49 keer).

Lees meer:
indicator 12

13. Spoorwegveiligheid - Gewonden

Tussen 2016 en 2019 steeg het aantal dodelijke slachtoffers (van 8 in 2016 naar 11 in 2019)
en daalden het aantal zwaargewonden (van 10 naar 6) en lichtgewonden (van 27 naar 16).

Lees meer:
indicator 13
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indicator

ontwikkeling op hoofdlijnen

verder lezen

14. Sociale veiligheid - Incidenten

In 2019 vonden in het regionale openbaar vervoer 13,8 procent meer strafbare vervolgbare incidenten
plaats dan in 2018.

Lees meer:
indicator 14

15. Sociale veiligheid Oordeel reizigers en personeel

In 2019 gaven reizigers hun sociale veiligheidsgevoel in het OV gemiddeld een 8. In de drie jaren
ervoor steeg dit sociale veiligheidsgevoel elk jaar met een tiende. Het personeel gaf in 2018 hun
sociale veiligheidsgevoel gemiddeld een 7 en een 6,8 in 2016.

Lees meer:
indicator 15

16. Geluidshinder - Overschrijding

Het aantal overschrijdingen van het maximale geluidsniveau vanwege spoorgebruik op referentie
punten was 512 in 2016, 458 in 2017, 664 in 2018 en 600 in 2019. Het aandeel referentiepunten
met overschrijdingen vanwege spoorgebruik op het totaal aantal referentiepunten was in 2016
0,90 procent, in 2017 0,8 procent, in 2018 1,16 procent en in 2019 1,06 procent.

Lees meer:
indicator 16

17. Geluidshinder - Ervaren hinder

In 2016 ervoer één op de veertien Nederlanders enigszins hinder en ongeveer één op de 45 personen
ernstige hinder door railverkeer. Daarnaast verstoorde het railverkeer in 2016 bij één op de ruim
34 personen enigszins hun slaap en bij ongeveer één op de 45 personen ernstig hun slaap.

Lees meer:
indicator 17
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Verantwoording
Deze monitor maakt uitsluitend gebruik van bestaande data
uit openbare publicaties. Dit hoofdstuk geeft een toelichting
over de bron en gehanteerde meetmethode per indicator.
indicator

bron(nen)

toelichting over de methode

1. Reizigerskilometers

ODiN (CBS) en OV-chipkaartdata (Translink), zoals
opgenomen door het KiM in
de Kerncijfers Mobiliteit 2020.

Onderweg in Nederland (ODiN). De data is afkomstig uit een jaarlijkse enquête (ODiN) van
het CBS. Het CBS zet die enquête uit om de dagelijkse mobiliteit in kaart te brengen. ODiN
beschrijft het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking naar plaats van herkomst en
bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en reismotieven voor de verplaatsingen. De data in de eerste figuur bij deze indicator is afkomstig uit ODiN.
OV-chipkaartdata. OV-chipkaartdata bestaat uit data over het gebruik van de OV-chipkaart.
Translink beheert de OV-chipkaartdata (uitbater van de OV-chipkaart). De data in de tweede
figuur bij deze indicator is afkomstig uit OV-chipkaartdata.
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indicator

bron(nen)

toelichting over de methode

2. Ritten

ODiN (CBS)

ODiN. Het KiM leverde vanuit ODiN-data voor deze indicator de rittenaantallen aan.
Bewerkingen en opmerkingen.
•	Deze indicator betreft een modal split naar ‘ritten’: ieder rit-onderdeel van een
verplaatsingsketen telt dus als één rit. Stel, je hebt een keten ‘lopen – bus – trein – lopen’:
die telt als twee loopritten, één busrit en één treinrit. Dat is dus anders dan de toedeling
aan hoofdvervoerswijzen (zoals het CBS doet bij verplaatsingen: het toeschrijven van een
verplaatsing met meerdere typen OV aan één type OV).

3. Verplaatsingen
in stedelijk gebied

ODiN (CBS)

ODiN. Het KiM leverde vanuit ODiN-data voor deze indicator de verplaatsingen
in stedelijk gebied aan.
Bewerkingen en opmerkingen.
•	Voor de berekening zijn de jaren 2018 en 2019 gestapeld. Alle steekproeven in deze periode
zijn in de data meegeteld (het betreft dus het totaal van twee jaar). Het percentage is berekend
als aandeel van het totaal verplaatsingen over de twee jaren.
•	Bij de data van deze indicator is er sprake van individuele verplaatsingen met meerdere typen
OV, die aan één type OV worden toegeschreven. Bijvoorbeeld, een verplaatsing naar het
werk bestaat uit: lopen, bus, trein, tram, lopen. In zo’n geval wordt de gehele verplaatsing
toegerekend aan het hoofdvervoermiddel, in dit geval de trein. Dit kenmerkt het verschil
tussen ‘verplaatsingen’ en ‘ritten’, waarbij bij ‘ritten’ de onderdelen van de verplaatsingen
niet worden toegeschreven aan het hoofdvervoermiddel.
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indicator

bron(nen)

toelichting over de methode

Vervolg.
3. Verplaatsingen
in stedelijk gebied

ODiN (CBS)

•	We sluiten in de definitie voor de grootstedelijke agglomeraties aan bij de definitie die
het KiM hanteert in het Mobiliteitsbeeld: Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
Zwolle, Leiden, Groningen, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlem, Enschede, Nijmegen,
Apeldoorn, Eindhoven, Den Bosch, Dordrecht, Tilburg, Breda, Maastricht, Arnhem,
Sittard-Geleen en Heerlen.

4. Klantoordeel totaal

OV-klantenbarometer
(CROW-KpVV), ontsloten via de
OV-klantenbarometerwebsite
(met bewerking CROW-KpVV).

OV-klantenbarometer (CROW-KpVV), met bewerking CROW-KpVV. De OV-Klantenbarometer is een landelijk onderzoek naar de klanttevredenheid van reizigers in het openbaar
vervoer. Het gehele openbaar vervoer maakt inmiddels deel uit van het onderzoek. Interviewers
delen vragenlijsten uit in de bus, tram, metro, trein, regionale trein, ov over water en op de
Friese Waddenveren. Zij vragen de reiziger de vragenlijst tijdens de rit in te vullen en nemen
de vragenlijst tijdens de rit ook weer in. De vragen hebben betrekking op aspecten van klant
tevredenheid. Sinds 2019 zijn Engelse vragenlijsten onderdeel in alle onderzoeksgebieden
permanent beschikbaar. Het hoofdrailnet is sinds 2018 opgenomen in de OV-klantenbarometer.
Bewerkingen en opmerkingen.
•	De categorie ‘Bus’ is samengevoegd voor deze monitor. Het betreft een samenvoeging
van de originele categorieën ‘Bus’, ‘streekdienst verstedelijkte gebieden' en 'streekdienst
overige gebieden.’
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indicator

bron(nen)

toelichting over de methode

5. Klantoordeel stations

NS Stations en ProRail,
zoals verwerkt in de
Stationsbelevingsmonitor 2020
en eerdere SBM’s.

Stationsbelevingsmonitor (NS Stations en ProRail). In 2019 werden in de Stationsbelevingsmonitor (SBM) de 95 grootste stations (>5.000 in- en uitstappers) ieder kwartaal gemeten,
de stations met 1.000-5.000 in- en uitstappers tweemaal per jaar en de stations <1.000 in- en
uitstappers eenmaal per jaar. Circa 150.000 reizigers werden via enquêtes bevraagd over
hun waardering van de stations. In 2020 werd, vanwege de COVID- 19-crisis, de systematiek
aangehouden die werd gehanteerd van 2014 tot en met 2018. Op de 47 grootste stations
werd elk kwartaal gemeten en op alle overige stations vond één meting plaats. Vanwege de
COVID-19-crisis vond in het tweede kwartaal geen meting plaats en in het derde en vierde
kwartaal wel. In 2020 werden circa 70.000 reizigers via enquêtes gevraagd naar hun
waardering van de stations.
Zowel in 2020 als in de jaren ervoor start het veldwerk voor de SBM in de derde week van elk
kwartaal en duurt vervolgens in principe acht weken. De SBM publiceert één rapportcijfer
per station. Dit rapportcijfer komt tot stand op basis van verschillende aspecten van stations
beleving, zoals de ervaring van veiligheid en sfeer op stations.
Bewerkingen en opmerkingen.
•	Deze monitor deelt stations in op basis van hun rapportcijfer via een frequentieverdeling.
De monitor hanteert een bandbreedte van een half punt.

61

monitor toekomstbeeld ov2040

indicator

bron(nen)

toelichting over de methode

6. CO2-uitstoot

Ricardo Rail,
zoals verwerkt in het rapport
‘Onderweg naar duurzaamheid’.

Onderweg naar Duurzaamheid (Ricardo Rail). Ricardo Rail hanteerde hierbij de uitstoot
binnen scope 1 en de scope 2, zoals gedefinieerd in het Greenhouse Gas Protocol. In dit protocol
worden uitgestoten hoeveelheden van de verschillende broeikasgassen op basis van hun
aardopwarmingsvermogen omgerekend naar de equivalente hoeveelheid CO2. Het protocol
maakt daarbij onderscheid tussen de drie scopes van emissies:
•	
Scope 1 (directe emissies): Emissies die voortkomen uit grondstofverbruik binnen de
bedrijfsgrenzen van een organisatie. Een voorbeeld is het verstoken van brandstoffen
in eigen systemen, zoals voertuigen of machines.
• 	Scope 2 (indirecte emissies door ingekochte energie): Emissies die voortkomen uit de
opwekking van de door een organisatie ingekochte energie, zoals elektriciteit en warmte.
De emissie vindt weliswaar buiten de bedrijfsgrenzen van de organisatie plaats, maar wordt
wel meegerekend in de totale emissie van de organisatie.
•	Scope 3 (overige indirecte emissies): Alle overige emissies als gevolg van de bedrijfsvoering
van de organisatie, die niet binnen de bedrijfsgrenzen van de organisatie worden uitgestoten.
Ricardo Rail berekende de scope 1 en 2 CO2-uitstoot voor de volgende categorieën: reizigerstreinen, goederentreinen, bus/tram/metro, stations, spoorweginfrastructuur en overhead.
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bron(nen)
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7. CO2-uitstoot per
reizigerskilometer

CROW-KpVV, zoals verwerkt
in de Staat van het regionale
openbaar vervoer 2019.

De Staat van het regionale openbaar vervoer (CROW-KpVV). De Staat van het regionale
openbaar vervoer beschrijft de grammen CO2 per reizigerskilometer voor verschillende modaliteiten. Naast het OV, wordt hier ook de CO2-uitstoot per reizigerskilometer van vliegtuigen en
verschillende type auto’s beschreven. CROW-KpVV maakte hierbij gebruik van data over de
CO2-uitstoot in het Ricardo Rail-onderzoek ‘Onderweg naar Duurzaamheid’. Voor het niet-OV
gedeelte maakte CROW-KpVV gebruik van www.co2emissiefactoren.nl om de OV-cijfers te
vergelijken met de uitstoot well-to-wheel van de auto, trein en vliegtuig.

8. Overige uitstoot
railverkeer

Emissieregistratie (RIVM),
zoals ontsloten via de
Emissieregistratiewebsite.

Emissieregistratie (RIVM). Deze centrale database monitort onder meer emissies van verkeer
en vervoer (waaronder in het OV). Emissieregistratie vormt de basis voor vele rapportages,
bijvoorbeeld in het kader van het Kyoto-protocol. In Emissieregistratie zijn de meest recente
emissiegegevens voor de emissiejaren 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2017 en 2018
(vastgesteld januari 2020) opgenomen. De regie en aansturing van de emissieregistratie is
ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Emissieregistratie
brengt onder meer emissiegegevens van het railverkeer in kaart.
Bewerkingen en opmerkingen.
Deze monitor kijkt bij de overige uitstoot door railverkeer (lokale schadelijke emissies) naar
uitstoot van twee hoofd-emissieoorzaken: verbranding en slijtage / vonkenerosie. Waar
beschikbaar op Emissieregistratie.nl, zijn de volgende stoffen meegenomen: fijnstof (PM2,5
en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS). De som van de hoofd-emissieoorzaak is de
optelsom van de uitstoot van de volgende afzonderlijke emissie-oorzaken:
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vervolg.
8. Overige uitstoot railverkeer

Emissieregistratie (RIVM),
zoals ontsloten via de
Emissieregistratiewebsite.

•	Overige uitstoot door verbranding (hoofd-emissieoorzaak 1)
- Emissieoorzaak 1: Spoorwegen diesel personenvervoer
(Fijnstof PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS)
•	Overige uitstoot door slijtage en vonkenerosie (hoofd-emissieoorzaak 2)
- Emissieoorzaak 1: Slijtage van stroomafnemers (Fijnstof PM2,5 en PM10)
- Emissieoorzaak 2: Vonkenerosie bovenleidingen (Fijnstof PM2,5 en PM10)
-	Emissieoorzaak 3: Spoorwegen-metro-sneltram vonkerosie van bovenleidingen
(Fijnstof PM2,5 en PM10)
Uitleg over fijnstof. De twee belangrijkste 'maten' voor fijnstof zijn PM10 (Particulate Matter,
fijnstof dus, met een grootte tot 10 micrometer) en PM2,5 (fijnstof met een grootte tot maximaal
2,5 micrometer). PM2,5 is daarom een deel uit de fractie PM10. Zo kan het zijn dat de waarden
bij PM2,5 en PM10 voor overige uitstoot door slijtage en vonkenerosie aan elkaar gelijk zijn.

9. Overige uitstoot
OV-bussen

Emissieregistratie (RIVM),
zoals ontsloten via de
Emissieregistratiewebsite.

Emissieregistratie (RIVM). Emissieregistratie brengt emissiegegevens in kaart over het
wegverkeer, waaronder OV-bussen.
Bewerkingen en opmerkingen.
Bij de overige uitstoot door OV-bussen (lokale schadelijke emissies) is gekeken naar uitstoot
in kilogram door twee hoofd-emissieoorzaken: verbranding en slijtage . Waar de relevante
gegevens beschikbaar zijn op emissieregistratie.nl, zijn de volgende stoffen meegenomen:
fijnstof (PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS). De som van de hoofd-emissieoorzaak
is de optelsom van de uitstoot van de volgende afzonderlijke emissie-oorzaken:
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bron(nen)
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vervolg.
9. Overige uitstoot OV-bussen

Emissieregistratie (RIVM),
zoals ontsloten via de
Emissieregistratiewebsite.

•	Overige uitstoot door verbranding (OV-bussen) (hoofd-emissie oorzaak 1)
-	Emissieoorzaak 1: Uitlaatgassen OV-bussen aardgas in de bebouwde kom
(Fijnstof PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS)
-	Emissieoorzaak 2: Uitlaatgassen OV-bussen aardgas op de buitenweg
(Fijnstof PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS)
- Emissieoorzaak 3: Uitlaatgassen OV-bussen aardgas op de autosnelweg
		 (Fijnstof PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS)
-	Emissieoorzaak 4: Uitlaatgassen OV-bussen diesel in de bebouwde kom
(Fijnstof PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS)
-	Emissieoorzaak 5: Uitlaatgassen OV-bussen diesel op de buitenweg
(Fijnstof PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS)
-	Emissieoorzaak 6: Uitlaatgassen OV-bussen diesel op de autosnelweg
(Fijnstof PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS)
-	Emissieoorzaak 7: Uitlaatgassen OV-bussen overig in de bebouwde kom
(Fijnstof PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS)
-	Emissieoorzaak 8: Uitlaatgassen OV-bussen overig op de buitenweg
(Fijnstof PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS)
-	Emissieoorzaak 9: Uitlaatgassen OV-bussen overig op de autosnelweg
(Fijnstof PM2,5 en PM10, stikstofoxiden (NOx) en NMVOS)
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bron(nen)
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vervolg.
9. Overige uitstoot OV-bussen

Emissieregistratie (RIVM),
zoals ontsloten via de
Emissieregistratiewebsite.

•	Overige uitstoot door slijtage (OV-bussen) (hoofd-emissie oorzaak 2)
- Emissieoorzaak 1: Bandenslijtage OV-bussen in de bebouwde kom (Fijnstof PM2,5 en PM10)
- Emissieoorzaak 2: Bandenslijtage OV-bussen op de buitenweg (Fijnstof PM2,5 en PM10)
- Emissieoorzaak 3: Bandenslijtage OV-bussen op de autosnelweg (Fijnstof PM2,5 en PM10)
- Emissieoorzaak 2.4: Wegdekslijtage OV-bussen in de bebouwde kom (Fijnstof PM2,5 en PM10)
- Emissieoorzaak 2.5: Wegdekslijtage OV-bussen op de buitenweg (Fijnstof PM2,5 en PM10)
- Emissieoorzaak 2.6: Wegdekslijtage OV-bussen op de autosnelweg (Fijnstof PM2,5 en PM10)
- Emissieoorzaak 2.7: Remslijtage OV-bussen in de bebouwde kom (Fijnstof PM2,5 en PM10)
- Emissieoorzaak 2.8: Remslijtage OV-bussen op de buitenweg(Fijnstof PM2,5 en PM10)
- Emissieoorzaak 2.9: Remslijtage OV-bussen op de autosnelweg (Fijnstof PM2,5 en PM10)
•	
Berekening van de uitstoot door OV-bussen. Het berekenen van lokaal schadelijke emissies
	is, in tegenstelling tot de CO2-uitstoot, niet een direct gevolg van het energieverbruik per kilometer, de energiedrager en de aandrijflijn. De uitstoot van NOx, fijnstof en overige schadelijke
emissies hangt af van veel factoren. Deze factoren zijn onder andere de aandrijflijn van het
voertuig, de energiedrager, het uitlaatgasnabehandelingssysteem, de leeftijd van het voertuig,
de motor- temperatuur, de vermogensvraag (stand van het gaspedaal) en de staat van het
onderhoud. Kortom, het nauwkeurig berekenen van praktijkemissies van alle OV-bussen is
complex en wordt normaliter gemeten in een laboratorium of in de praktijk met geavanceerde
meetapparatuur. Daarom is er voor de methode gekozen om de emissies zo goed mogelijk te
berekenen op basis van de Euronormen en de praktijkinzet van de bussen (Duinn, 2020).
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vervolg.
9. Overige uitstoot OV-bussen

Emissieregistratie (RIVM),
zoals ontsloten via de
Emissieregistratiewebsite.

•	
Oordeel benaderde experts over inzet theorie (Euronormen) of praktijkmeting.
-	De belangrijkste conclusie van de experts is dat euronormen niet gebruikt kunnen
worden om de werkelijke emissies op een bepaalde locatie te berekenen. Voor langetermijngemiddelden over een hele rit kunnen de emissies wel op basis van de euronormen worden benaderd. Dit onderschat echter de emissies in de bebouwde kom
(met veel remmen en accelereren) en overschat de emissies buiten de bebouwde
		 kom. Het is onbekend hoe groot deze over- en onderschatting precies zijn
-	De experts stellen dat er gebruik gemaakt moet worden van praktijkemissietesten.
Het probleem is echter dat niet van alle (in het Nederlandse OV) gebruikte voertuigen
praktijktesten zijn uitgevoerd (met andere woorden: voor elk merk en uitvoering),
laat staan in alle vormen van inzet (stad, streek, gecombineerd, snelweg). Ook zijn van
de nieuwste Euro VI bussen nog helemaal geen praktijktesten uitgevoerd.

10. Zero-emissie OV-bussen

CROW-KpVV, zoals verwerkt
in de Staat van het regionale
openbaar vervoer 2019
(meest recente data direct
verkregen via CROW-KpVV).

De Staat van het regionale openbaar vervoer (CROW-KpVV). De Staat van het regionale
openbaar vervoer presenteert jaarlijks het totaal aantal bussen in het OV en het aantal
zero-emissiebussen. CROW-KpVV inventariseert gedetailleerd wat de stand van zaken
is omtrent het aantal zero-emissie OV-bussen in het voorjaar. Op dat moment zijn de
implementaties van nieuwe concessies gereed. Aan het einde van het jaar past CROWKpVV met de informatie over nieuw materieel de inventarisatie aan.
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11. Spoorwegveiligheid overwegen

ILT, zoals verwerkt in het
Jaarverslag Spoorwegveiligheid
2019 en eerdere

Jaarverslag Spoorwegveiligheid Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In het verslag
geeft de ILT een beeld van de staat van de veiligheid op het Nederlandse hoofdspoor in 2019.
Het verslag geeft een overzicht van de wijzigingen in beleid, beheer en functioneren van het spoor.
Ook brengt het verslag alle ongevallen in beeld, die zich in dat jaar op het spoor hebben voorgedaan. In het jaarverslag wordt jaarlijks het aantal overwegen en het aantal opgeheven overwegen opgenomen. De data over het aantal (opgeheven) overwegen is afkomstig van ProRail.

12. Spoorwegveiligheid passeren van een
stop-tonend sein

ILT, zoals verwerkt in het
Jaarverslag Spoorwegveiligheid
2019 en eerdere

Jaarverslag Spoorwegveiligheid Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het verslag
brengt alle stop-tonend seinpassages (STS-passages) in beeld, die zich in dat jaar op het spoor
hebben voorgedaan. Er zijn verschillende soorten seinen op het spoor zoals lichtseinen, borden,
radiografische signalen en GPS-signalen. Een gedeelte van die seinen, zoals lichtseinen, maken
aan de machinist kenbaar dat hij zijn trein tot stilstand moet brengen. Het voorbij rijden van zo’n
sein wordt een Stop Tonend Sein-passage (STS-passage) genoemd. Een stop-tonend sein wordt
gegeven omdat de rijweg niet veilig is om in te rijden. Dit kan de aankondiging zijn van bijvoorbeeld een bezette rijweg (gevaar voor botsing), een wissel in storing (gevaar voor ontsporing) of
een overweg in storing (gevaar voor aanrijding). Voor de verwerking van de gegevens (voor deze
indicator) werkt de ILT nauw samen met ProRail.
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13. Verkeersveiligheid doden en gewonden

ILT, zoals verwerkt in het
Jaarverslag Spoorwegveiligheid
2019 en eerdere

Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2019 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Het ILT brengt jaarlijks de dodelijke slachtoffers, zwaargewonden en lichtgewonden in kaart
die te betreuren vielen door spoorwegongevallen met een bewegend spoorvoertuig. Voor
de verwerking van de gegevens (voor deze indicator) werkt de ILT nauw samen met ProRail.
Bewerkingen en opmerkingen.
•	
Het ILT-jaarverslag plaatst het aantal suïcides buiten het aantal (dodelijk) gewonden.
In 2019 kwamen 194 personen te overlijden als gevolg van suïcide op het spoor.
Het eventueel opnemen van het aantal suïcides creëert volgens de ILT ruis in de toedracht
van het spoorwegongeluk.

14. Sociale veiligheid incidenten
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TRIAS, zoals verwerkt in de
halfjaarlijkse Update Integraal
Actieprogramma Sociale Veiligheid (laatste editie: 16 juli 2019)
en de Staat van het regionale
openbaar vervoer 2019.

TRIAS (landelijk registratiepunt voor meldingen van incidenten). OV-autoriteiten
hebbenbesloten dat incidenten geregistreerd moeten worden via de ABC-methodiek in het
registratiepunt TRIAS. A-incidenten zijn strafrechtelijke vervolgbare incidenten (schendingen
strafrecht en Algemene plaatselijke verordening incidenten). Voorbeelden zijn spugen naar
enhet bedreigen van personeel. De ABC-registratiemethodiek is in de afgelopen jaren herijkt,
waardoor vervoerders sinds 1 januari 2017 op dezelfde uniforme wijze de incidenten registreren.
Hierdoor zijn de cijfers beter vergelijkbaar. Deze monitor gebruikt TRIAS-data waarover is
gerapporteerd in de voormalige halfjaarlijkse updates over het integrale actieprogramma
Sociale Veiligheid, geschreven door het Ministerie van IenW.
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14. Sociale veiligheid incidenten

TRIAS, zoals verwerkt in de
halfjaarlijkse Update Integraal
Actieprogramma Sociale Veiligheid (laatste editie: 16 juli 2019)
en de Staat van het regionale
openbaar vervoer 2019.

Bewerkingen en opmerkingen (over data van 2018 over NS). Onderstaande informatie is
afkomstig uit de halfjaarlijkse Update Integraal Actieprogramma Sociale Veiligheid (16 juli 2019).
•	
NS rapporteert bij de gepresenteerde data alleen de A-incidenten betrekking hebbend op
‘fysieke agressie’. Dat wil zeggen dat A1 (mishandeling), A2 (bedreiging met wapen), A3
(bedreiging zonder wapen) en A7 (overige overtredingen: duwen, trekken, spugen, etc.)
zijn meegenomen en A4 (diefstal/beroving), A5 (het (dreigen met) een terroristische aanslag)
en A6 (vandalisme, brandstichting, graffiti) niet.
Bewerkingen en opmerkingen (bij data over 2018 en 2019 over bus, tram, metro, ov-ferry en
regionale treinen).
•	
Omdat een aantal vervoerders binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een eigen
registratiesysteem hanteert voor sociale veiligheids-incidenten en geen gebruik maakt van
TRIAS, zijn de cijfers niet compleet.

15. Sociale veiligheid - oordeel
reizigers en personeel
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CROW-KpVV, zoals verwerkt in
de OV-klantenbarometer en de
Personeelsmonitor 2018.

OV-klantenbarometer (CROW-KpVV). De OV-Klantenbarometer is een landelijk onderzoek
naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer. Het gehele openbaar vervoer
maakt deel uit van het onderzoek. Interviewers delen vragenlijsten uit in de bus, tram, metro,
trein, regionale trein, ov over water en op de Friese Waddenveren. Zij vragen reizigers de vragenlijst tijdens de rit in te vullen. De vragen hebben onder meer betrekking op aspecten van sociale
veiligheid.
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15. Sociale veiligheid oordeel reizigers en personeel

CROW-KpVV, zoals verwerkt in
de OV-klantenbarometer en de
Personeelsmonitor 2018.

Personeelsmonitor (CROW-KpVV). De Personeelsmonitor ondervraagt eens in de twee jaar het
personeel van de openbaarvervoerbedrijven over hun gevoel van sociale veiligheid. Sinds 2018
doet de NS mee. Daardoor zijn in de Personeelsmonitor die over 2018 is uitgevoerd de cijfers niet
een-op-een vergelijkbaar met die van de vorige monitor over 2016, waaraan alleen het stads- en
streekvervoer meedeed.

16. Geluidshinder overschrijding
geluidproductieplafonds

ProRail, zoals verwerkt in
het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2019 en
eerdere nalevingsverslagen.

Nalevingsverslag geluidproductieplafonds (ProRail). ProRail heeft als beheerder van het
hoofdspoorwegennet de plicht de geluidproductieplafonds (gpp’s) na te leven. Dit betekent
dat de beheerder voortdurend moet anticiperen en tijdig maatregelen moet treffen om overschrijdingen van de gpp’s te voorkomen. Als verantwoording voor deze zorgplicht dient ProRail
daarnaast jaarlijks een verslag uit te brengen met betrekking tot de naleving van de geluidproductieplafonds in het voorafgaande kalenderjaar.
Bewerkingen en opmerkingen.
•	De virtuele referentiepunten voor de geluidsproductieplafonds liggen om de 100 meter aan
weerszijden langs de hoofdspoorwegen, op 50 meter van het spoor en op 4 meter boven
lokaal maaiveld. Op elk referentiepunt geeft een geluidproductieplafond de maximale
jaar gemiddelde geluidproductie vanwege spoorverkeer aan.
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16. Geluidshinder - overschrijding
geluidproductieplafonds

ProRail, zoals verwerkt in
het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2019 en
eerdere nalevingsverslagen.

• De gpp-overschrijdingen zijn onderverdeeld in twee categorieën:
-	Voor sommige referentiepunten is de overschrijding terug te voeren op verschillen tussen
de onderliggende rekenmodellen voor de bepaling van het gpp en voor de bepaling van de
nalevingswaarde. Deze overschrijdingen hebben niet te maken met een wijziging op het
spoor die tot meer geluidproductie heeft geleid en zijn derhalve ook niet opgenomen in
deze monitor.
-	Voor andere referentiepunten is de overschrijding terug te voeren op een wijziging op het
spoor die tot meer geluidproductie heeft geleid ten opzichte van de situatie die ten grondslag
ligt aan de geluidproductieplafonds. Deze overschrijdingen zijn opgenomen in de monitor.

17. Geluidshinder ervaren geluidshinder

GGD’en, RIVM en CBS,
zoals verwerkt in de
Gezondheidsmonitor 2016.

Gezondheidsmonitor (GGD’en, RIVM en CBS). Gemeenten, provincies en de Rijksoverheid
hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoeken de GGD’en, RIVM en CBS de leefstijl en sociale
situatie van Nederlanders in de Gezondheidsmonitors. Hierbij worden vragenlijsten uitgezet
onder een groot aantal respondenten (460.000 personen). De responsratio bedraagt ongeveer
40 procent, wat neerkomt op ongeveer 184.000 personen. De gezamenlijke Gezondheidsmonitor
bestaat uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd.
Geluidshinder is een van de categorieën in de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen.
De Gezondheidsmonitor brengt de ervaren geluidshinder in kaart, onder meer als gevolg van
het railverkeer. Het gaat hierbij niet om een enkel incident dat wordt uitgevraagd onder respondenten, maar om de situatie zoals die over het afgelopen jaar is ervaren.

monitor toekomstbeeld ov2040

Colofon
Deze monitor is onderdeel van het Programma Toekomstbeeld OV
en opgesteld door een kernteam van onderstaande partijen.
Het kernteam monitoring Toekomstbeeld OV2040:
CROW-KpVV, Guy Hermans,
guy.hermans@crow.nl, 030-291 8200
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Peter Bakker,
peter.bakker@minienw.nl, 070-45 61 942
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
KWINK groep, Sjoerd Stikvoort,
sstikvoort@kwinkgroep.nl, 06-8250 4110
Rebel Group, Frederik de Vries,
frederik.deVries@rebelgroup.com, 06-13 77 32 49

73

