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De Vervoerregio zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Verbinden is onze missie. We staan voor 
een forse bereikbaarheidsopgave. Er dienen zich nieuwe vraagstukken aan op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en energie. 
De programmabegroting maakt duidelijk wat we komend jaar gaan doen en welke bedragen we daarvoor inzetten. 
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Test nieuwe trams 
Start productie nieuwe 
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Programmabegroting 2019-2022 - Wat gaan we doen in 2019?



-392,7 -368,6 -358,7 -416,2

Eindstand 
Spaarsaldo BDU

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

Programma 
Verkeer en Vervoer

Overzicht Overhead

Algemene 
dekkingsmiddelen

-392,7 -368,6 -358,7  -416,2  

387,8  387,3  387,2  

-8,4 -8,3 -8,3 -8,4

387,2

Saldo -13,9 10,3 20,3 -36,8

-13,9 10,3 20,3 -36,8

92,4 102,8 123,1 86,3 

 (x € miljoen)

Burap I 
2019

Burap II 
2019

feb. feb. mei mei mei jul. jul. jul. jul. okt. okt. okt. dec. dec. 

2020

Kadernota
2019-2022

Programma-
begroting 
2018

Jaarstukken 2019

planning/ begroting
verantwoording

P&C-cyclus 
2019 

20192018

(Baten)
57,2 69,5 6,2 5,3 

Lasten

01 Investeringsagenda 
Verkeer & Vervoer

-128,3 -151,8  -107,6  -80,0 

02 Amsteltram  -114,0 -96,7  -32,0  -87,1 

03 Concessies  -113,8  -104,8  -101,0 -94,6 

04 Beheer en Onderhoud 
Raill Infrastructuur

 -71,1 -67,4 -103,4  -127,7

05 Investeringen activa  -9,3  -3,9 -7,6  -18,8 

06 Duurzaam & Slim  -1,2 -1,2  -1,2  -1,2 

07 Onderzoek, Studie en 
Samenwerking

 -4,7 -4,7  -4,5  -4,5 

Apparaatskosten  -7,5 -7,5  -7,5  -7,5 

Specificatie programma Verkeer en Vervoer
Wat gaat het kosten? 

De Programmabegroting 2019-2022 geeft op basis van het financieel perspectief uit de 
Kadernota een nadere detaillering van de Meerjarenraming 2019-2022.  Een kanteling is 
gaande van een situatie waarbij voldoende financiële middelen voorhanden waren naar 
een nieuwe werkelijkheid waarbij er spanning ontstaat tussen toenemende ambities van 
de regio met min of meer gelijkblijvende en in recente verleden gekorte BDU-uitkering. Ter 
voorbereiding op de Kadernota 2020-2023 kijkt de Vervoerregio naar mogelijkheden om dit 
spanningsveld te controleren. Oplossingsrichtingen zoals het vergroten van de inkomsten 
en het benutten van andere vormen van financiering spelen daarbij een rol.  De uitkomsten 
van deze analyse worden betrokken bij de keuzes die het bestuur vastlegt in de Kadernota 
2020-2023 (voorjaar 2019).  

Saldo Baten en Lasten
 (x € miljoen)

Totaal

Verrekening met Spaarsaldo
(excl. resultaat bestemming)

Bijdragen 
van derden
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Algemeen
 
 
1.1  Bestuurlijke speerpunten 2019 

1.2  Financieel perspectief1
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Inleiding

De Vervoerregio zet zich in voor 
een optimale bereikbaarheid 
van de Amsterdamse regio. 
Verbinden is onze missie. We 
hebben daarbij verschillende 
rollen. Als regisseur van het 
regionale verkeer en vervoer 
dragen we bij aan goede ver-
bindingen tussen bestemmin-
gen, zodat mensen zich per 
openbaar vervoer, fiets of auto 

snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daar-
voor bundelen we met vijftien gemeenten onze kennis 
en bestuurlijke kracht.

Voor u ligt de Programmabegroting 2019-2022 van de Vervoer-
regio Amsterdam, om duidelijk te maken wat we in het komend 
jaar gaan doen en welke bedragen we daarvoor inzetten. De pro-
grammabegroting is een volgende stap in de implementatie van 
het nieuwe Beleidskader Mobiliteit. Met de gewijzigde indeling 
wordt invulling gegeven aan de opgave om meer vanuit mobi-
liteit en minder vanuit de verschillende modaliteiten te werken. 

Dit krijgt verder vorm in de Kadernota 2020-2023, waarin het be-
stuur begin 2019 nieuwe kaderstellende beleidskeuzes maakt.

1.1  Bestuurlijke speerpunten
In de dynamische Amsterdamse regio, met daarin luchthaven 
Schiphol, zit de economische kracht. Een regio die een forse 
groei doormaakt. De komende jaren worden meer inwoners, ar-
beidsplaatsen en toeristen verwacht en dus meer vliegverkeer, 
wegverkeer, openbaar vervoer, fietsers en loopstromen. Deze 
groei is gunstig voor de economie maar leidt tegelijkertijd tot 
stevige uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid en leef-
baarheid. Het zet het mobiliteitssysteem in onze regio nog meer 
onder druk. We staan voor een forse bereikbaarheidsopgave. Er 
dienen zich nieuwe vraagstukken aan op het gebied van mobi-
liteit, duurzaamheid en energie. Dit zijn vraagstukken die we al-
leen gezamenlijk effectief kunnen oplossen. Hier zijn vele partijen 
bij betrokken, met de Vervoerregio als verbindende organisatie. 
Om richting te geven aan de activiteiten van de Vervoerregio in 
de komende jaren hebben we een Beleidskader Mobiliteit opge-
steld. Daarin zijn vijf strategische opgaven benoemd waaraan de 

inspanningen en investeringen van de Vervoerregio een bijdrage 
moeten leveren. In het verlengde van deze opgaven richten we 
ons met de Programmabegroting 2019-2022 op een aantal be-
stuurlijke speerpunten voor 2019. 

Programma-
begroting 
2019

Burap II
2018

Burap I 
2019 Burap I 

2020

Burap II 
2019

Burap II 
2020

feb. feb. feb. mei mei mei jul. jul. jul. jul. okt. okt. okt. okt. dec. dec. dec. dec. 

2020

jul. 

Burap I 
2018

Kadernota
2019-2022

Kadernota
2020-2021

Ontwerp-
begroting 2018 
 

Programma-
begroting 
2018

Jaarstukken 2018 Jaarstukken 2019 Jaarstukken 2020

planning/ begroting
verantwoording

P&C-cyclus 
2018 

P&C-cyclus 
2019 

P&C-cyclus
2020 

2017 20192018

Kadernota 
2018

Programma-
begroting 2018 

Bestuurlijke speerpunten 2019
Programma bereikbaarheid van, naar en in de Metro-
pool Regio Amsterdam (MRA)
De Vervoerregio heeft een actieve sturende rol in het pro-
gramma van de MRA-partijen en het Rijk om de bereik-
baarheid van, naar en in de MRA te verbeteren.

Verbeteren van de bereikbaarheid van Schiphol en 
Zuidas
Een ontwikkelstrategie opstellen voor de kerncorridor 
Schiphol-Amsterdam. Andere onderzoeken richten zich op 
het verbeteren van de landzijdige bereikbaarheid, onder 
andere een MIRT-verkenning Multimodale knoop Schiphol 
en onderzoeken naar de optimalisatie van het openbaar 
vervoer.

Werkzaamheden Amsteltram
Zwaartepunt van de uitvoeringswerkzaamheden van de 
Amstelveenlijn en voorbereiding Uithoornlijn.

Duurzaam en Slim
Het uitvoeren van projecten die bijdragen aan programma-
doelen Zero Emissie Mobiliteit. Zicht krijgen op de Smart 
Mobility oplossingen die bij kunnen dragen aan de strate-
gische opgaven binnen de Vervoerregio en de rol van de 
overheid en markt bij deze ontwikkelingen.
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1.2  Financieel perspectief
Gedurende vele jaren bleek er een onderbesteding te zijn en liep 
het spaarsaldo voor toekomstige investeringen op. In die periode 
benutte de Vervoerregio het overschot aan spaarsaldo om de in-
vesteringen in activa voor het Openbaar Vervoer direct te finan-
cieren. Dit heeft de Vervoerregio (en haar partners) substantieel 
veel financieringskosten bespaart. De Vervoerregio merkt echter 
een ommezwaai en ziet de toenemende vraag om bij te dragen in 
projecten ter optimalisatie van het Verkeer & Vervoer in en rond 
de regio Amsterdam. De groei van de regio en economie leidt 
ertoe dat we deze projecten kunnen, willen en moeten realiseren 
binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Het blij-
ven hanteren van bijdragen in investeringen activa door middel 
van directe financiering blijkt daardoor een lastige opgave.

De Vervoerregio ontvangt jaarlijks van het Rijk, na bezuinigin-
gen in de laatste vier jaar, een bedrag van ca. 390 miljoen Euro 
(zonder indexatie), de Brede Doeluitkering (BDU). Gelet op de 
jaarlijkse BDU en het spaarsaldo is in het verleden besloten dat 
de Vervoerregio geen geld leent, maar zijn spaarsaldo aanwendt 
voor investeringen en directe financiering van activa. In plaats 
van de kapitaallasten te bekostigen aan de subsidie aanvrager 
en daarmee meerjarig te spreiden, zoals gebruikelijk, is enkele 
jaren geleden gekozen voor directe financiering om op de rente-
lasten te besparen. Hierdoor daalde het spaarsaldo van de BDU 
in snel tempo. 

De komende jaren investeert de Vervoerregio veel in de bereik-
baarheid van de regio. Voorbeelden van grote investeringen zijn: 
Amsteltram (Amstelveenlijn/ Uithoornlijn) en Zuidasdok. Maar 
tevens ziet de Vervoerregio een toename in de reguliere aanvra-
gen die zij ontvangt.

Tevens draagt de Vervoerregio bij in de aanschaf van nieuw Metro 
en Tram materiaal, al dan niet via een directe financiering. Hoge 
reguliere uitgaven zijn er ook voor het Meerjaren Vervangings-
onderhoud Programma Metro (MVP) en Beheer en Onderhoud 
Railinfrastructuur (BORI). De uitgaven hiervoor zijn vanwege de 
renovatie van de metrolijnen en de komst van de Noord/ Zuidlijn 
in de jaren 2018 en 2019 beduidend hoger dan normaal. Voor 
investeringen in activa wordt door de Vervoerregio, in samen-
werking met de partners, gekeken naar de mogelijkheden in de 
methodiek van bijdragen. Enerzijds via een directe financiering 

Programma's
('+'= voordelig, '-'=nadelig saldo)

Rekening 
2017

Begroting 
2018 

(Burap-2)

2019 2020 2021 2022

Verrekening (saldo baten en lasten)
Verkeer & Vervoer -413,2 -473,0 -392,7 -368,5 -358,7 -416,2
Overzicht Overhead -5,4 -7,1 -8,4 -8,3 -8,3 -8,4
Algemene Dekkingsmiddelen 382,8 397,8 387,2 387,2 387,3 387,8
Verrekening met spaarsaldo BDU 
('+'= toevoeging, '-'= onttrekking) 
"

-35,8 -82,4 -14,0 10,2 20,2 -36,9

Programma's Rekening 
2017

Begroting 
2018 

(Burap-2)

Ultimo 
2019

Ultimo 
2020

Ultimo 
2021

Ultimo 
2022

Beginstand vooruitontvangen BDU 224,4 188,7 106,4 92,4 102,8 123,1
Beschikte BDU-jaarbijdrage 426,3 406,3 395,3 395,3 387,3 387,8
Totaal beschikbare BDU 650,7 595,0 501,7 487,8 490,1 510,8
AF: Inzet BDU -462,0 -488,6 -409,2 -385,0 -367,0 -424,6
Eindstand vooruitontvangen BDU 188,7 106,4 92,4 102,8 123,1 86,3
Verrekening met spaarsaldo BDU 
('+'= toevoeging, '-'= onttrekking) 
(excl. resultaatbestemming)

-82,4 -14,0 10,2 20,2 -36,9

Saldo baten en lasten (x € miljoen)

Ontwikkeling van het Spaarsaldo (x € miljoen)

of anderzijds via een bijdrage in de kapitaallasten (zo worden 
15G en M7 niet meer direct gefinancierd hetgeen via besluitvor-
ming 2e helft 2018 bekrachtigd wordt). In de huidige programma-
begroting keert de Vervoerregio voor het activa voor GVB terug 
naar een bijdrage in kapitaallasten. 

De activiteiten die volgen uit de ambities/ opgaven dienen te 
passen in het meerjarenperspectief. In het najaar 2018 starten 

de voorbereidingen op de Kadernota 2020-2023. Diverse op-
lossingsrichtingen voor de financierbaarheid van onze ambities 
zullen hierbij in kaart worden gebracht. De verkenning van het 
temporiseren van de programmering, het vergroten van de in-
komsten en het benutten van andere vormen van financiering 
behoren hierbij tot de mogelijkheden. De uitkomsten van deze 
analyse worden betrokken bij de keuzes die het bestuur vastlegt 
in de Kadernota 2020-2023 (voorjaar 2019).
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2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kasstroom uit exploitatieactiviteiten 15,4 -156,8 -14,0 10,2 20,2 -36,9
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 24,8 21,2 19,7 -30,1 7,3 7,3
Totale kasstroom 40,2 -135,6 5,6  -19,8  27,5 -29,6
Saldo Liquide middelen (Ultimo) 160,8 25,2 30,8 11,0 38,5 8,9

Liquiditeitsprognose 2019-2022 (x € miljoen) 

De Programmabegroting 2019-2022 geeft op basis van het fi-
nancieel perspectief uit de Kadernota (vastgesteld februari 2018) 
een nadere detaillering van de Meerjarenraming 2019-2022. Te-
vens voorziet de Vervoerregio in een doorkijk tot 2028.  De finan-
ciële consequentie wordt in onderstaande tabellen uitgedrukt. 
De meerjarenraming van het programma ‘Verkeer en vervoer’ 
en het ‘Overzicht overhead’ zijn in de bijlage verbijzonderd. In de 
financiële begroting zijn de baten en lasten toegelicht.

Het Saldo baten en lasten (Exploitatiesaldo), de Ontwikkeling 
van het Spaarsaldo BDU en het saldo liquide middelen zijn fi-
nanciële waarden die elkaar beïnvloeden. Het exploitatiesaldo 
wordt verrekend met het spaarsaldo en het spaarsaldo is (mede) 
bepalend voor de hoogte van het liquiditeitssaldo. Op basis van 
de meerjarenraming (2019-2022) kan gesteld worden dat op de 
korte termijn (tijdelijk) hoge(re) uitgaven ten behoeve van BORI/ 
MVP, Investeringsagenda V&V (OV en Fiets) en de Amsteltram 
samenkomen. Voor de verdere toekomst moet duidelijk zijn wat 
de financiële effecten zijn van de huidige projecten in de initia-
tief-, verkenning- en planstudiefase, waarvoor de Vervoerregio 
een prioriteringsmethodiek in ontwikkeling heeft.

De programmabegroting toont een negatief exploitatieresultaat 
in 2019 en 2022. Dit negatief exploitatieresultaat komt ten laste 
van het spaarsaldo BDU. Het onttrekken uit het Spaarsaldo BDU 
ten behoeve van de exploitatie is waar de vooruitontvangen BDU 
voor bedoeld is en kan zolang het spaarsaldo positief is worden 
toegepast. 

In deze begroting 2019-2022 en tevens in de doorkijk naar 2028 
zijn bepaalde financiële maatregelen verwerkt. Deze worden in 
de desbetreffende tabellen verder toegelicht. Met betrekking tot 
de overige Activa gaat de Vervoerregio terug naar een bijdrage 
in de kapitaallasten. De Vervoerregio heeft in de programmabe-

groting aangenomen dat het niet extern gaat lenen. Dit wordt in 
de kadernota verder bekeken en toegelicht. Voor de uitgaven 
in BORI wordt een temporisatie van uitgaven toegepast binnen 
de periode 2019-2023. Het convenant BORI loopt tot 2024 en 
binnen deze periode zijn alle geprognotiseerde uitgaven door 
de Vervoerregio begroot. Met betrekking tot MVP (convenant tot 
2032) vindt een temporisering plaats binnen de periode 2019-
2025. Binnen de termijn van het convenant wordt door de Ver-
voerregio aan alle verplichtingen voldaan (met een behoud van 
directe financiering) maar dienen nog bepaalde bestuurlijke af-
spraken gemaakt te worden. Een nadere toelichting hierover is 
opgenomen in de risicoparagraaf.

Voor de investeringen in de 15G en de M7 is uitgegaan van be-
kostiging. Met andere woorden; het GVB zorgt zelf voor de finan-
ciering en de Vervoerregio bekostigt de kapitaallasten of de Ver-
voerregio gaat een externe lening aan en spreekt met de bank 
het ritme en de looptijd van de aflossing af.
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Beleidsbegroting
Programmaplan

2.1 Programma Verkeer en Vervoer

2.2 Overzicht Overhead

2.3 Algemene Dekkingsmiddelen

De paragrafen

2.4  Weerstandsvermogen en risicobe-
heersing

2.5 Financiering2
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Nabijheid van dagelijkse activiteiten 
versterken: ondersteuning van 
verdichtingsopgaven

Van modaliteit naar mobiliteit: een 
betere integratie van bestaande 
vervoerwijzen

Naar een CO2-neutraal 
mobiliteitssysteem: meer aandacht voor 
duurzaamheid en leefbaarheid

Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar: 
meer aandacht voor inpassing en 
ruimtelijke kwaliteit

Een prettige en veilige reis: meer 
aandacht voor comfort, beleving, 
veiligheid en informatie

Financier
De Vervoerregio levert een financiële bijdrage aan projecten die 
aantoonbaar op kosteneffectieve wijze bijdragen aan de doelstel-
lingen van de Vervoerregio en de kwaliteitseisen uit het Beleids-
kader Mobiliteit.

Beleidsmaker
De Vervoerregio maakt beleid op het gebied van verkeer en ver-
voer, in afstemming met andere overheden en andere beleidster-
reinen.

Regisseur
De Vervoerregio brengt partijen bij elkaar om regionale verkeer en ver-
voeropgaven op te pakken. Dat gebeurt onder meer door het initiëren 
en trekken van verkenningen en planstudies voor regionale infrastruc-
tuur-projecten en bereikbaarheidsmaatregelen, het delen van kennis en 
ervaring om vernieuwing en innovatie te stimuleren en het coördineren 
van de regionale plannen richting het Rijk.

Vijf strategische opgaven (Beleidskader Mobiliteit)Rollen Vervoerregio Amsterdam

Opdrachtgever
De Vervoerregio geeft opdracht voor de uitvoering van het regionaal 
openbaar vervoer, de realisatie van maatregelen en infrastructuurpro-
jecten en geeft invulling aan de zorgplicht voor het beheer, onderhoud 
en aanleg van de lokale railinfra- structuur vanuit de Wet lokaal spoor.

Facilitator
De Vervoerregio deelt kennis en informatie met betrokken partijen om 
ontwikkeling op het gebied van verkeer en vervoer mogelijk te maken.

Belangenbehartiger
De Vervoerregio vertegenwoordigt de belangen van het verkeer en ver-
voer en van de Amsterdamse regio aan de verschillende overlegtafels.

De strategische opgaven uit het 
nieuwe Beleidskader Mobili-
teit worden de komende jaren 
vertaald naar maatregelen en 
projec ten in de verschillende 
programma’s en financiële do-
cumenten van de Vervoerregio 
Amsterdam. Deze programma-
begroting speelt daarop in met 
een gewijzigde indeling. Daar-
mee wordt in vulling gegeven 

aan de opgave meer vanuit mobiliteit en minder vanuit 
de verschillende modaliteiten te werken. 

In de Programmabegroting 2019-2022 zijn alle activitei-
ten van de Vervoerregio gebundeld in een begrotings-
programma Ver keer en Vervoer. Binnen dat programma 
geven subprogramma’s inzicht in de activiteiten van de 
Vervoerregio en de verschillende rollen die we daarbij 
kunnen hanteren. 

Het Overzicht Overhead geeft inzicht in de activiteiten 
die samenhangen met de sturing en ondersteuning van 
de activiteiten en medewerkers in het primaire proces.
Het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen bevat de al-
gemene inkomsten van de Vervoerregio die dienen ter 
dekking van de lasten van het Programma Verkeer & 
Vervoer en de Overhead. 

Programmaplan
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Maatregelen 
voor OV, 

Weg, Fiets 
en 

Verkeers-
veiligheid

Investeringsagenda Verkeer 
en Vervoer 

De Vervoerregio werkt aan een betere bereik-
baarheid (infrastructuur) in de regio door het 
voorbereiden, uitvoeren en/of financieren van 
bereikbaarheidsmaatregelen die gebundeld zijn 
in vier investeringsagenda’s; OV, Weg, Fiets en 

Verkeersveiligheid. De rol van de Vervoerregio daarbij is die 
van financier en regisseur. Binnen de investeringsagenda’s 
verzorgt de Vervoerregio het programmamanagement en 
initieert samen met de partners nieuwe projecten. In voor-
komende gevallen kunnen zelf verkenningen of planstudies 
worden uitgevoerd. 

De maatregelen in de investeringsagenda’s worden in sa-
menhang afgewogen om niet de modaliteit, maar de mo-
biliteit, de reis van deur tot deur, centraal te stellen. In de 
beoordeling om de juiste oplossingen te kiezen wordt na-
drukkelijk gekeken naar de CO2-balans, de beleving van 
de reis en de beste vervoerwijze passend bij de omgeving. 
Ook wordt door een vroegtijdige betrokkenheid bij ruimtelij-
ke plannen bereikbaarheid en nabijheid geoptimaliseerd en 
een integrale financiële afweging gemaakt.

Wat gaan we doen in 2019?
Optimaliseren mobiliteitsnetwerken in ver-
band met de verdere verstedelijking
De investeringsagenda’s OV, Fiets, Weg en Verkeersveiligheid 
richten zich naast het verbeteren van doorstroming en betrouw-
baarheid op het bestaande netwerk ook op de bereikbaarheid 

van ‘nieuwe’ gebieden. De eerste projecten uit de 1e tranche 
Investeringsagenda OV worden opgeleverd, waarmee op deze 
plekken doorstroming en betrouwbaarheid op het tram- en bus-
net verbetert (onder andere Weteringcircuit, Frederiksplein, Rou-
tewijziging lijn 7 en de eerste delen van de HOV Westtangent). 
De uitvoering HOV Aalsmeer Schiphol-Zuid (HOVASZ) start en 
van de HOV Schiphol Oost - Oude Meer – Schiphol Rijk (SO-
OMR) wordt de planuitwerking afgerond. Daarmee komen Schip-
hol en Aalsmeer ‘dichter’ bij Amsterdam te liggen. Het ingezette 
beleid om de fiets een volwaardig alternatief te laten zijn in mobi-
liteitsopgaven wordt onverkort voortgezet. Nadruk ligt op de lan-
ge afstand fietsroutes in de regio Amsterdam en grote en kleine 
HOV-stallingen. Op het regionaal wegennet start onder andere 
de uitvoering van de verbeterde doorstroming van de N247. Au-
tomobilisten, fietsers en OV-reizigers zijn daardoor minuten snel-
ler op hun bestemming.

Tweede tranche Investeringsagenda OV
Er wordt een start gemaakt met de opgaven uit de 2e tranche 
Investeringsagenda OV knooppunten, trajecten en generieke 
maatregelen zowel Regio als Stad, waarbinnen ook de nieuwe 
categorie Metro. Deze projecten gaan hand in hand met de ver-
stedelijkingsopgaven, zodat bestaande en nieuwe gebieden op 
een passende manier bereikbaar zijn. Onder andere planstudies 
voor de HOV Oostflank in samenhang met de ontwikkeling van 
Zeeburgereiland en IJburg en uitwerking van de HOV Noord-
wijk-Schiphol in samenhang met woningbouw in de Haarlem-
mermeer.

Verbeteren aansluitingen hoofdwegennet 
– onderliggend wegennet
Als onderdeel van het programma Bereikbaarheid wordt door 
Rijk en regio binnen de programmalijn Netwerken, Ringen en 
de Stad gekeken naar het functioneren van het mobiliteitsnet-
werk op lange termijn in samenhang met de ruimtelijke ontwik-
keling. Knelpunten op korte termijn worden onder andere aan-
gepakt in het project S114/IJburglaan en wordt voor de Knoop 
A10/N247/S116 (KANS), het voorkeursalternatief vastgesteld en 
gestart met de volgende fase. Voor de invalswegen van Zaans-
tad worden deelprojecten uit de Aanpak Verkeersdoorstroming 

2.1   Programma Verkeer en vervoer
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Enkele projecten uit de Investerings-
agenda Verkeer en Vervoer 

1.  Diverse projecten tbv tram- en busnet in Amsterdam
2.  HOV Aalsmeer Schiphol-Zuid (HOVASZ)
3.   Studie HOV Schiphol Oost - Oude Meer – Schiphol 

Rijk (SOOMR)
4.  Verbeteren N247        
5.  Studie HOV Oostflank
6.  Studie HOV Noordwijk-Schiphol
7.  S114/IJburglaan
8.  Studie Knoop A10/N247/S116 (KANS)
9.   Studie Aanpak Verkeersdoorstroming Am-

bacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT)
10.  Fietsroute Amsterdam Zuidoost (over de Weesper-

trekvaart)
11.  Fietsroute Hoofddorp-Schiphol
12.  Fietsnetwerkverbetering Amstelveen
13. Fietsverbinding De Buiging
14. Fietsenstalling Zaandam West
15. Fietsenstalling station Rai
16. Fietsenstalling station Amstel
17. Studie Sprong over het IJ
18. Duurzaam Veilig Inrichten N243 Beemster
19. Duurzaam Veilig Inrichten Lepenlaan Uithoorn
20. Studie Airportsprinter
21. MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol
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Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT) verder uitgewerkt. In de 
Haarlemmermeer wordt de verkenning met integrale oplossings-
richtingen voor de Kruiswegcorridor-A4 afgerond.

Verbeteren van het fietsgebruik en fietsin-
frastructuur
Inzet op lange afstand fietsroutes en HOV-stallingen 
Uitvoering van verbetering fietsroutes naar Amsterdam Zuidoost 
(over de Weespertrekvaart), Hoofddorp-Schiphol en een vijftal 
netwerkverbeteringen in Amstelveen. Daarmee wordt de fiets 
aantrekkelijker als alternatief. Realisatie van fietsverbinding De 
Buiging en stalling Zaandam West en oplevering van de stal-
lingen bij de stations Rai en Amstel. Hiermee wordt de fiets be-
ter gefaciliteerd in de keten. In 2019 wordt een het programma 
Sprong over het IJ verder uitgewerkt.

Toename van de verkeersveiligheid in de 
regio
Inzet op een veilige inrichting van de infrastructuur 
Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen levert de Ver-
voerregio bijdragen aan het veiliger maken van infrastructuur 
op vier onderdelen; Duurzaam Veilig, Veilige Fietsinfra, Veilige 
schoolomgeving en Aanpak ongevallenlocaties. Hiervoor wor-
den bijdragen gereserveerd die nader worden ingevuld met con-
crete projecten op basis van uitvoeringsplannen van gemeenten. 
Voorbeelden in 2019 zijn: Duurzaam Veilig inrichten van de N243 
in Beemster en de Lepenlaan in Uithoorn, Veilige fietsinfra op de 
Lindenlaan in Amstelveen en Haven Amsterdam, Schoolzones 
en Ongevallenlocaties (o.a. aanpak Black Spot Amsterdam). Het 
realiseren van de beleidsdoelen voor verkeersveiligheid krijgt te-
vens een plek in de andere infrastructuurprojecten. In Amster-
dam wordt het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan inge-
voerd met een bijdrage van de Vervoerregio.

Stimuleren van verkeersveilig gedrag
De Vervoerregio stimuleert verkeersveilig gedrag door het finan-
cieren en faciliteren van verkeerseducatie en campagnes. Ver-
keerseducatie richt zich op de doelgroepen 0-18 jaar en 65+. 
Voorbeelden van campagnes in 2019 zijn alcohol in het verkeer 
(BOB), snelheid, smartphonegebruik en zichtbaarheid op de 
fiets. Verder draagt de Vervoerregio bij aan betere verkeershand-
having in samenspraak met gemeenten, politie en het OM, onder 

andere door samen met deze partijen te werken aan regionale 
handhavingsplannen. Door het verstrekken van data (zoals snel-
heidsdata) geven de Vervoerregio en de gemeenten inzicht waar 
de handhaving het meeste effect zal hebben.

Verbeteren van de bereikbaarheid van 
Schiphol en Zuidas
Als onderdeel van het programma Bereikbaarheid MRA wordt 
een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de AirportSprinter in 
samenhang met PHS Amsterdam Centraal en het 3e perron op 
station Amsterdam Zuid en wordt de MIRT-verkenning Multimo-
dale Knoop Schiphol voortgezet met een aangepaste scope voor 
een oplossing voor middellange termijn. De bereikbaarheid op 
deze belangrijke economische as wordt zo gewaarborgd.

Amsteltram

De Vervoerregio is de opdrachtgever voor de uit-
werking en realisatie van de Amsteltram: de om-
bouw van de Amstelveenlijn en de verlenging 
naar Uithoorn. De Amsteltram zorgt voor kortere 
reistijden van deur tot deur. Het versterken van 

het OV-netwerk levert een bijdrage een het reduceren van 
de CO2-uitstoot. Aandacht is er voor beleving en inpassing 
in de omgeving. De Amsteltram vergroot de nabijheid van 
het zuiden van de regio en zorgt voor een kostenefficiënter 
mobiliteitssysteem.

Wat gaan we doen in 2019?
Zwaartepunt uitvoeringswerkzaamheden 
Amstelveenlijn 
Vanaf maart 2019 wordt de exploitatie van lijn 51 gestopt en start 
een nieuwe lijnvoering op het metronetwerk. Lijn 5 blijft rijden 
naar Amstelveen Binnenhof met uitzondering van enkele buiten-
dienststellingen, waarvan die in de zomer van 2019 het langst 

Toekomstige 
Amsteltram
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is. Op de trajecten waar geen tram of sneltram meer rijdt wordt 
voorzien in vervangend busvervoer. In 2019 start de voorberei-
ding van het proces tot acceptatie en overdracht van een wer-
kend vervoersysteem in het 4e kwartaal 2020. De verlenging van 
de Amsteltram naar Uithoorn wordt aanbesteed en de voorberei-
dende werkzaamheden zullen starten. Ingebruikname is voor-
zien in 2022/2023, zodat het zuidelijk deel van de regio snel en 
hoogwaardig verbonden wordt met Amsterdam.

Concessies

De Vervoerregio is opdrachtgever van de vervoer-
ders in het stad- en streekvervoer binnen de vijf-
tien Vervoerregiogemeenten. Hiervoor verlenen 
we concessies aan vervoerbedrijven en subsidie 
voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Het 

gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro, de trein 
valt er niet onder. Er zijn vier concessiegebieden: Amster-
dam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. 
De concessies worden op basis van de Wet Personenver-
voer aanbesteed en in het concessiegebied Amsterdam on-
derhands gegund. Het openbaar vervoer moet voldoen aan 
bepaalde kwaliteitseisen, die per concessie worden vast-
gelegd in programma’s van eisen. Wij streven door middel 
van onze concessies en aansturing naar een groei van het 
aantal reizigerskilometers en klantwaardering van onze ver-
voerders van een 7,8 of hoger en in Amsterdam een 7,5. 

Wat gaan we doen in 2019?
Concessie Amstelland-Meerlanden
In december 2017 is de nieuwe concessie voor Amstelland-Meer-
landen ingegaan. Voorafgaand heeft de Vervoerregio bij de 
aanbestedingsprocedure geen traditionele busconcessie uitge-
vraagd maar heeft zij er voor gekozen om een ‘mobiliteitscon-
cessie’ uit vragen. Daarbij ervaart de reiziger de totale reisketen 
als één geheel. Als antwoord hierop heeft Connexxion als win-
nende partij van de concessie, een aanbod gedaan die het open-
baar vervoer integreert met andere vormen van  mobiliteit, zoals 

deelauto’s en -fietsen en flexibele vormen van openbaar vervoer. 
De nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden heeft tevens ge-
leid tot een forse verduurzaming van de bussenvloot. Per april 
2018 zijn er in deze concessie 100 nieuwe zero-emissie bus-
sen ingestroomd. In de toekomst zal een aanzienlijk deel van de 
vloot verder verduurzaamt worden. Het aanbestedingsresultaat 
pas goed bij de uitgangspunten van ons beleidskader Mobiliteit. 
Aanpassingen die in het lijnennet hebben plaatsgevonden heb-
ben in sommige gevallen geleid tot klachten van reizigers om-
dat zij via een andere route of halte moeten reizen. De punctu-
aliteit en rituitval zijn inmiddels een stuk verbeterd, maar blijven 
een aandachtspunt. In de reguliere monitoring van de prestaties 
wordt dit meegenomen.

Concessie Amsterdam
Ook in de concessie Amsterdam zal de komende jaren worden 
bekeken op welke wijze er stappen gezet kunnen worden om 
van een modaliteitsconcessie naar een mobiliteitsconcessie te 
komen. Tevens werkt binnen de concessie Amsterdam, de Ver-
voerregio Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam en 
het GVB aan het verduurzamen van de Amsterdamse bussen-
vloot. 

Concessie Waterland en Concessie 
Zaanstreek
Op 5 april heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de concessie 
Zaanstreek en Waterland per december 2021 samen te voegen. 
Op dat moment vervallen de huidige twee concessie en gaat de 
nieuwe gecombineerde concessie in. Vanaf najaar 2018 wordt 
er gestart met de voorbereidingen van de nieuwe concessie. De 
bovengenoemde ontwikkelingen zullen onderdeel zijn bij de aan-
besteding van deze concessie. 

Opdracht-
gever 

voor stad- 
en 

streekvervoer
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Beheer en onderhoud 
railinfrastructuur

De beschikbaarheid van goede, functionele en 
veilige infrastructuur voor tram en metro is es-
sentieel voor het vervoer van reizigers. De Ver-
voerregio financiert het beheer en onderhoud 
van de metro- en traminfrastructuur. Aandacht 

voor dit systeem en de betaalbaarheid ervan zijn de komen-
de jaren daarom cruciaal. Het beheer en onderhoud wordt 
gesubsidieerd door de Vervoerregio en uitgevoerd door de 
gemeente Amsterdam.

Wat gaan we doen in 2019?
Op basis van onderzoeken uit 2018 over value for money en 
verhouding strategisch en operationeel beheer met gemeente en 
-afspraken maken over mogelijke verbeteringen van effectiviteit 
en financiële aansturing. Samen met gemeente en GVB werken 
aan betere kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) over beschik-
baarheid, functionaliteit, veiligheid en financiën.

Investeringen activa

Binnen de concessie Amsterdam hebben GVB, ge-
meente Amsterdam en Vervoerregio speciale af-
spraken gemaakt over de strategische activa die 
GVB gebruikt om de concessie uit te voeren. De 
strategische activa zijn nodig voor de uitvoering 

van de concessie Amsterdam en dus voor het openbaar 
vervoer. In dit kader lopen drie grote materieelbestellingen 
door GVB, die de Vervoerregio (grotendeels) subsidieert. 
Dit gaat zowel om trams, metro’s als elektrische bussen. 
Nieuw materieel draagt bij aan de opgave om te komen tot 
een CO2 neutraal mobiliteitssysteem en het verbeteren van 
de OV-reis.

Wat gaan we doen in 2019?

De levering van de 63 nieuwe 15G trams ligt op schema. In 2019 
vindt het proces van test en toelating plaats van de nieuwe 15G 
trams, waarna de instroom van deze serie voertuigen gaat begin-
nen. Voor de aanschaf van 30 nieuwe M7-metrovoertuigen wordt 
in het najaar van 2018 een subsidiebeschikking afgegeven door 
de Vervoerregio en wordt het contract getekend tussen GVB en 
de metroleverancier. In 2019 wordt hieraan uitvoering gegeven. 
De nadruk in 2019 zal liggen op het verder uitwerken van het ont-
werp, waarna eind 2019 de productie gaat starten. Eind 2020 zal 
het eerste M7-voertuig naar Amsterdam komen. Verder subsidi-
eert de Vervoerregio een aantal kleinere investeringen in activa, 
zoals opknapbeurten van ouder tram- en metromaterieel.

Vergroten grip 
op kosten
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Duurzaam en Slim 

Een investeringsagenda Smart Mobility draagt bij aan de 
beleidsdoelstelling van modaliteit naar mobiliteit door 
Mobility as a Service-toepassingen en door het slim ver-
knopen van data uit verschillende bronnen. Het vermin-

deren van de CO2-uitstoot van het mobiliteitssysteem vraagt de 
komende jaren om onze inzet. Er wordt een programma door de 
Vervoerregio opgesteld om uiteindelijk in 2030 het hele openbaar 
vervoer Zero Emissie te hebben conform de landelijke afspra-
ken rondom duurzaamheid en de doelstelling van het Nationaal 
Bestuursakkoord. De transitie naar duurzame mobiliteit moet 
passen bij de nieuwe trends zoals Mobility as a Service (MaaS). 
Smart Mobility-projecten kunnen in potentie bijdragen aan een 
verlaging van de CO2-uitstoot. MaaS-toepassingen kunnen auto-
verplaatsingen terugdringen, voertuigtechnologie kan bijdragen 
aan efficiënter rijgedrag, fysieke en digitale infrastructuur en data 
kunnen bijdragen aan het verminderen van files (en bijhorende 
uitstoot) door het realiseren van een verbeterde doorstroming. 

Projecten op het gebied van voertuigtechnologie kunnen bijdra-
gen aan slimmere voertuigen en een hogere verkeersveiligheid. 
Het verbeteren van de informatievoorziening aan de hand van 
data kan bijdragen aan een prettigere reis. Daarnaast kunnen 
bepaalde databronnen veel informatie geven over reizigerserva-
ringen. Bepaalde smart mobility-toepassingen zijn voor verschil-
lende gebiedstypen inzetbaar. In gebieden met ‘dunne’ OV-lijnen 
kan vraaggestuurd (zelfrijdend) vervoer bijvoorbeeld een rol spe-
len. In hoogstedelijke gebieden kunnen deeldiensten een oplos-
sing bieden. De Vervoerregio werkt vanuit haar rol als financier 
en regisseur aan een Investeringsagenda Smart Mobility. Deze 
wordt onderdeel van de Investeringsagenda Mobiliteit en maakt 
het mogelijk aan de hand van het gezamenlijke afwegingskader 
investeringen in slimme technologische mobiliteitstoepassingen 
te doen.

De Vervoerregio is vanuit haar rol als regisseur, facilitator en be-
langenbehartiger tevens trekker van het Smart Mobility-program-
ma van de Metropoolregio Amsterdam. Naast het programma-
management is de Vervoerregio ook verantwoordelijk voor een 
deel van de inhoudelijke uitvoer van het programma.

Wat gaan we doen in 2019?

Uitvoeren projecten die bijdragen een pro-
grammadoelen Zero Emissie Mobiliteit
Begeleiden projecten Zero Emissie Busvervoer Amsterdam: 31 
elektrische bussen met snelladen op Schiphol. Voorbereidingen 
treffen voor aanbesteding Zaanstreek-Waterland. Benoemen 
mogelijke locaties voor laadinfrastructuur in de gehele ver-
voerregio en samenwerkingsovereenkomsten ontwikkelen met 
gemeenten en andere partijen. 

Smart Mobility Investeringsagenda 
We willen als regio zicht krijgen op de Smart Mobility oplossin-
gen die bij kunnen dragen aan de strategische opgaven binnen 
de Vervoerregio. Ook willen we zicht krijgen op onze rol en de rol 
van de markt. Daarnaast geven we aandacht aan mogelijk onge-
wenste ontwikkelingen en de interventies die we als Vervoerre-
gio samen met andere overheden moeten ontwikkelen om deze 
ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. De verschillende 
activiteiten zijn samengebracht in een investeringsagenda Smart 
Mobility:
  De Vervoerregio werkt in 2019 met gemeenten en andere par-

tijen mee aan pilots en de uitrol daarvan op het gebied van 
MaaS, Smart Mobility, voertuigtechnologie en toepassingen 
op het gebied van digitale en fysieke infrastructuur.

  Samen met de gemeente Amsterdam worden mogelijkheden 
verkend voor het ontwikkelen van een platform met gebundel-
de budgetten van het doelgroepenvervoer waarbij gebruikers 
zelf vervoer kunnen kiezen.

  In 2019 wordt op het gebied van data gewerkt aan een beter 
overzicht en ontsluiting van regionale mobiliteitsdata.

  Op basis van een leidraad voor gebiedsontwikkeling en mobi-
liteit kan de Vervoerregio in 2019 projecten ondersteunen in-
dien ze een bijdrage leveren aan de strategische opgaven uit 
het Beleidskader Mobiliteit

MRA programma Smart Mobility
De Vervoerregio coördineert de uitvoering van een MRA pro-
gramma Smart Mobility waarmee de regio kansrijke Smart Mo-
bility toepassingen in de MRA wil aanjagen en beter wil inspelen 
op de technologische ontwikkelingen en innovaties op het ge-
bied  van mobiliteit.

Inspelen 
op nieuwe 

technologie
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Agenda Logistiek voor de MRA: 
implementatie.
Concrete activiteiten voor 2019 worden uitgewerkt in de Agenda 
Logistiek voor de MRA (deze agenda is in de tweede helft van 
2018 gereed)

Onderzoek, studie en 
samenwerking 

De Vervoerregio werkt samen met andere partijen om 
de bereikbaarheid van de regio goed te organiseren en 
daarmee bij te dragen aan een sterke regio. Met het op-
stellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van de (be-

leids) doelstellingen van de Vervoerregio wordt bijgedragen aan 
het implementeren van het nieuwe Beleidskader Mobiliteit. De 
Vervoerregio werkt als regisseur, financier, belangenbehartiger 
en facilitator op het gebied van verkeersmodellen (VENOM) en 
mobiliteitsonderzoek (OViN/ODiN) in de MRA nauw samen met 
veertien partners.

Wat gaan we doen in 2019?

Metropoolregio Amsterdam 
De Vervoerregio neemt deel aan de Metropoolregio Amster-
dam (MRA) en heeft een actieve rol bij de uitvoering van ac-
ties van het Platform Mobiliteit. De Vervoerregio coördineert 
namens alle Metropoolregio-partijen de regionale inzet rich-
ting het rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport (MIRT). Ook bij acties van de andere 
platforms speelt de Vervoerregio waar nodig een rol.
Programma Bereikbaarheid van, naar en in de MRA De Vervoer-
regio heeft een actieve en sturende rol in het programma Be-
reikbaarheid van de MRA-partijen en het Rijk. De Vervoerregio 
handelt binnen het Programma Bereikbaarheid van, naar en in de 
MRA vanuit haar rollen als regisseur, beleidsmaker en financier.

data

voertuigen 
technologie

fysieke 
infrastructuur

mobility as 
a service

Thema’s MRA programma Smart Mobility
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  Een betere integratie van de verschillende vervoerwijzen, om-
dat het programma Bereikbaarheid MRA de deur-tot-deurrei-
zen centraal stelt.

  Meer aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid. Door uit-
voering van de acties van de programmalijn Slimme & Duur-
zame Mobiliteit zullen er in 2021 28.000 spitsmijdingen gerea-
liseerd zijn en daarmee 115-230 kiloton CO2 reductie per jaar.

  Meer aandacht voor comfort, beleving, veiligheid en informatie. 
Vooral in de programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid is ‘bele-
ving’ één van de criteria voor de concrete verbeteracties.

  Meer aandacht voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit. Bin-
nen de programmalijnen Netwerken, Ringen en Stad en Zuid-
west-Amsterdam/ Schiphol wordt dit verder uitgewerkt in de op 
te stellen ontwikkelingsrichtingen

  Ondersteuning van verdichtingsopgaven. Vooral binnen de 
programmalijnen Netwerken, ringen en stad wordt toegewerkt 
naar samenhangende besluiten over woon/werklocaties en 
mobiliteit 

In 2019 worden verstedelijkings- en mobiliteitsopgaven verbon-
den, waardoor er betere deur-tot-deurverbindingen ontstaan. Het 
MIRT-onderzoek Zuidwest-Amsterdam/Schiphol en de MIRT-ver-
kenning Rottepolderplein worden uitgevoerd. Keuzes worden 
voorbereid voor weg-, openbaar vervoer- en fietsnetwerken in de 
MRA. Slimme en duurzame mobiliteitsacties worden uitgevoerd, 
evenals projecten die de stedelijke bereikbaarheid verbeteren.

Convenant Verkeer en Vervoer
De Vervoerregio heeft binnen het Convenant Verkeer en Vervoer 
met de regionale partners de gezamenlijke Strategische Visie 
Mobiliteit opgesteld, die heeft geleid tot de nadere uitwerking in 
het Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio en de 5 strategi-
sche opgaven.

Implementatie aanbevelingen 
onderzoek competenties data en digitale 
infrastructuur
Digitalisering heeft ook in de wereld van mobiliteit ingrijpende 
gevolgen. In 2018 is daarom gewerkt aan een onderzoek naar 
de competenties die de Vervoerregio nodig heeft om de ontwik-
kelingen op het gebied van data en digitale infrastructuur goed 
te kunnen bijbenen. Hieruit is een serie aanbevelingen gekomen 

die in 2019 hun beslag moeten krijgen in de organisatie. Voor 
een belangrijk deel gaat het om het toevoegen van expertise aan 
het team Kennis & Onderzoek. Het gaat hierbij zowel om extra 
mankracht, als om het ‘optrainen’ van bestaande vaardigheden. 
Aan dit laatste wordt concreet invulling gegeven door een test 
met het online leerplatform Datacamp. Vanaf het voorjaar van 
2018 volgt een klein groepje medewerkers een aantal cursussen 
via dit platform.

Gebruik gekoppelde OV-chipkaartdata
De Vervoerregio wil met OV-chipkaartdata (anoniem en geagg-
regeerd) zo goed mogelijk de reizigersstromen monitoren in het 
gehele gebied van haar vier OV-concessies Amstelland-Meer-
landen, Amsterdam, Waterland en Zaanstreek. Op dit moment 
kunnen de Vervoerregio en de vervoerders de OV-chipkaartda-
ta alleen gebruiken binnen de afzonderlijke concessies. Voor de 
stromen met overstap tussen verschillende concessies gebruiken 
we onder andere enquêtes. Landelijk wordt gewerkt aan betere 
mogelijkheden om binnen de regels voor privacy OV-chipkaart-
data van verschillende concessies en vervoerders te koppelen. 
De Vervoerregio doet hierin mee met een verzoek voor koppe-
ling van de data in haar gebied, inclusief de overstappers van en 
naar de treinen van NS.

Dashboards Mobiliteit en Deur-tot-deur
De Vervoerregio gebruikt data over mobiliteit in enkele ‘dash-
boards’. Deze geven reizigers en andere belangstellenden, en 
ook overheden en vervoerders zelf, overzichtelijke en visueel 
aantrekkelijke informatie over mobiliteit in de regio. In het Dash-
board Mobiliteit (naar verwachting medio 2018 online) laat de 
Vervoerregio maandelijkse trendinformatie uit de ov-concessies 
zien, zoals reizigerskilometers, punctualiteit, duurzaamheid en 
klanttevredenheid. Het Dashboard Deur-tot-deur is een landelij-
ke samenwerking rond informatie waarmee overheden, vervoer-
ders en concessieverleners de kwaliteit van de gehele OV-keten 
kunnen monitoren (o.a. aansluitingen, gebruiksgemak, ‘first and 
last mile’).
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Het onderstaande globale overzicht geeft inzicht in de kosten voor de uitvoering van het programma Verkeer en Vervoer. Waar in 
de Programmabegroting van 2018-2021 de hoofdprogramma’s een afzonderlijk budget hadden voor apparaatskosten is dat in de 
Programmabegroting 2019-2022 bij elkaar gevoegd.

Programma Verkeer & Vervoer Rekening 
2017

Begroting 
2018 (Burap-2) 

2019 2020 2021 2022

Lasten
01 Investeringsagenda Verkeer & Vervoer  142,1  164,0  128,3  151,8  107,6  80,0 
02 Amsteltram  22,9  17,3  114,0  96,7  32,0  87,1 
03 Concessies  139,8  138,1  113,8  104,8  101,0  94,6 
04 Beheer en Onderhoud Raill Infrastructuur (BORI/ MVP)  134,9  139,5  71,1  67,4  103,4  127,7 
05 Investeringen activa  37,3  22,0  9,3  3,9  7,6  18,8 
06 Duurzaam & Slim  0,3  0,8  1,2  1,2  1,2  1,2 
07 Onderzoek, Studie en Samenwerking  3,0  5,4  4,7  4,7  4,5  4,5 
Apparaatskosten  6,9  8,6  7,5  7,5  7,5  7,5 
Totale lasten  487,3  495,8  449,9  438,0  364,8  421,5 

Programma Verkeer en Vervoer - Wat gaat het kosten?   

Overzicht lasten (x € miljoen)

In de begroting van het programma Verkeer en Vervoer zijn, zo-
als eerder aangegeven, financiële maatregelen verwerkt om het
programma binnen de periode 2019-2022 in evenwicht te bren-
gen.

  In de investeringsagenda Verkeer & Vervoer gaat het om 
maatregelen en projecten die worden uitgevoerd en waarop 
wordt gestudeerd om tot uitvoering te komen. Voor fiets en 
Verkeersveiligheid wordt uitgegaan van een investeringsbe-
drag van respectievelijk 20mln (2019) en 6,25mln (2019). Ook 
wordt er rekening gehouden met een kostenpost voor studies 
in de verkenningen en planstudiefase van 3,1 mln. Vanaf 2022 
(tot en met 2028) wordt uitgegaan van een investeringsagen-
da van 80 miljoen euro per jaar op basis van voortschrijdende 
inzichten. De ramingen voor de bedragen opgenomen in de in-
vesteringsagenda Verkeer & Vervoer komen voort uit de eigen 
projecten en de aanvragen ontvangen van gemeenten waarbij 
de Vervoerregio  - op basis van de geldende spelregels  - de 
bijdrage vaststelt.  

  Amsteltram omvat de projecten Amstelveenlijn en Uithoornlijn. 
Deze projecten voert de Vervoerregio uit in eigen beheer en 
de uitgaven zoals geprognotiseerd zijn in lijn met de huidige 
inzichten in de uitvoering van de projecten waarbij de laatste 
uitgaven geprognotiseerd zijn in 2022.  Ook de overheveling 
voor beheer en onderhoudskosten van de (oude) Amstelveen-
lijn (voorheen in BORI) zijn hierin opgenomen. 

  De concessies omvatten de concessie Amsterdam, Zaanstreek/
Waterland en Amstelland Meerlanden. Door het opnemen van 
de exploitatie van de Noord-Zuidlijn lopen de uitgaven voor de 
concessie Amsterdam structureel naar beneden

  Beheer & onderhoud Railinfrastructuur gaat uit van een tem-
porisering in de uitgaven in BORI tussen 2019-2023 en in MVP 
tussen 2019-2025. De convenanten (voor BORI aflopend in 
2024 en MVP aflopend in 2032) blijven gewaarborgd en be-
stuurlijk overleg met de gemeente Amsterdam is gaande. De 
reden voor deze temporisatie is het tekort aan liquide middelen 

die optreedt indien de Vervoerregio de kasritmes zoals voor-
gesteld door de gemeente Amsterdam in de subsidieaanvraag 
2018 zou handhaven. Om niet terug te keren naar bijdrage in 
de financieringslasten (in plaats van directe financiering) voor 
MVP is vanuit de Vervoerregio gekozen om deze financiële bij-
stelling door te voeren in de programmabegroting 2019-2022 
en hierover bestuurlijk in gesprek te gaan met Amsterdam. 

  Investeringen activa: De bijdrage van de Vervoerregio aan ac-
tiva GVB (15G/M7) vindt plaats op basis van bijdrage in de 
kapitaallasten. De geprognotiseerde bijdrage loopt dus op in 
de komende jaren en dit voor de looptijd van de voorziene le-
vensduur van het desbetreffende activa.

  Duurzaam & Slim: De Vervoerregio draagt ook bij in onder-
zoeken, pilots en projecten die bijdragen aan duurzaamheid 
en slim vervoer. Voor deze kostenpost is op dit moment een 
aanname gedaan in het verwachte uitgavenpatroon voor de 
onderzoeken en pilots, maar de uitvoeringsbudgetten moeten 
nog nader worden geconcretiseerd op basis van nog te bepa-
len ambitieniveau, aanvragen en afspraken over kostenverde-
ling met desbetreffende partners. Het opnemen van een apart 
budget geeft de Vervoerregio de mogelijkheid om hier een ge-
degen besluitvorming over te nemen. 

  Onderzoek, studie en samenwerking: De Vervoerregio ver-
plicht zich ook aan het deelnemen aan onderzoeken en stu-
dies (al dan niet in een trekkende rol). In lijn met ̀ Duurzaam en 
Slim’ zorgt het hanteren van een aparte begrotingspost ervoor 
dat de Vervoerregio hierop een gedegen besluitvorming kan 
voeren. In deze post zijn onder andere bijdragen voor MRA 
Spoor, VENOM en contributie DOVA opgenomen. 

  Apparaatskosten omvatten de kosten voor personeel (directe 
werknemers en inhuur) die direct gelinkt zijn aan het program-
ma verkeer & vervoer



20

Informatiebeleid

ICT omgeving

Ac
co

un
ta

nt

In
fo

rm
at

ie
-

ge
ha

lte
 P

&C

Uitwerking 

control

Besluitvorming

Communicatie besluiten

Dienstverlening 

Pos
itio

ne
ren

Pr
oj

ec
t-

co
m

m
un

ic
at

ie

Burger-
participatie

Corporate 
communicatie

Cijfer 
dienstverlening 
> 8

Communicatie 
besluiten

5x Regioraad 
en meer

Uitvoering 
control90% positieve 

reacties

Goedkeuring 
accountant

Optimalisatie 
digitale 
werkplekken

30 proces-
beschrijvingen 
vastleggen

Bestuur en Com
m

unicatie

Financiën

Be
dr

ijf
sv

oe
rin

g

2.2  Overzicht Overhead 

Onder Overhead vallen de activiteiten die samenhangen met de sturing en ondersteuning 
van de activiteiten en medewerkers in het primaire proces. Het hoofdprogramma bevat 
drie onderdelen: Bestuur & Communicatie, Bedrijfsvoering en Financiën.

Voorbereiding en organisatie van bestuurlijke overleggen 
(staven, dagelijks bestuur, portefeuillehoudersoverleg, 
commissies en regioraad), de regioraad komt 5 keer bij-
een.

Communicatie over bestuurlijke 
besluiten (via bestuurlijke nieuws-
brief en de website), binnen 2 
werkdagen.

Het imago en de kwaliteit van de 
dienstverlening wordt jaarlijks ge-
meten d.m.v. een enquête, we ste-
ven naar een dienstverleningscijfer 
van 8 of hoger.

De Vervoerregio heeft missie en visie om de 
verbindingen in de Amsterdamse regio te ver-
sterken de ambitie om de beste bereikbare 
stedelijke regio van Nederland te zijn. Deze 
missie, visie en ambitie dragen wij uit in onze 
corporate communicatie en public affairs.

De Vervoerregio geeft invulling aan burger-
participatie, onder andere door middel van 
projectcommunicatie en via het onlineplat-
form wijnemenjemee.nl

Uitvoeren van het interne controlplan, 
verbeterplan n.a.v. accountantscontro-
les, tweemaandelijkse managementrap-
portages. Risicobeheersing

90% positieve reacties van dagelijks 
bestuur, regioraad en deelnemende ge-
meenten over de informatiewaarde van 
het P&C-instrumentarium

Goedkeurende verklaring op ge-
trouwheid en rechtmatigheid van de 
accountant over het boekjaar 2018

Het actualiseren en uni-
form vastleggen van 
proces-beschrijvingen 
met stroomschema voor 
30 Bedrijfsvoering pro-
cessen ten behoeve van 
de administratieve orga-
nisatie.

Optimalisatie van de digita-
le werkprocessen in JOIN 
waaronder de inventarisatie 
van het gebruik van digitale 
handreiking, webformulieren 
en het gebruik van JOIN mo-
bile voor de bestuurlijke pro-
cessen.
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Overzicht Overhead - Wat gaat het kosten?  

Overhead Rekening 
2017

Begroting 
2018 

(Burap-2)

2019 2020 2021 2022

Lasten
Bestuur- en bestuursondersteuning  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
Communicatie  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
Bedrijfsvoering  2,2  2,3  2,1  2,1  2,1  2,1 
Financiën  0,7  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
Apparaatskosten  3,5  4,3  5,8  5,8  5,8  5,8 

Totale lasten  6,6  7,2  8,4  8,3  8,3  8,4 

Overzicht lasten (x € miljoen)

  In de huidige programmabegroting is de nieuwe organisatie-
structuur doorgewerkt.  De nieuwe team-indeling heeft een ge-
volg voor de presentatie van de overheadkosten.  Bepaalde 
functies die vroeger opgenomen werden in de programma’s 
komen nu terecht in overhead waardoor dit niet vergelijkbaar 
is. Functies zoals financieel technisch adviseur (4FTE) vallen 
nu onder de afdeling financiën. Tevens zijn een aantal FTE’s 
(8) vanuit de programma’s overgeheveld naar overhead (Team-
managers). Deze nieuwe indeling heeft als gevolg dat cijfers 
moeilijk te vergelijken zijn met die van voorgaande jaren.
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2.3  Algemene dekkingsmiddelen

Met de nieuwe herindeling van de programmabegroting BBV is ook het overzicht Algemene dekkingsmiddelen in-
gevoerd. De algemene inkomsten van de Vervoerregio worden als baten hier begroot/geboekt en dienen ter dekking 
van de lasten van het Programma Verkeer & Vervoer en de overhead.  Specifieke baten worden niet binnen de Alge-
mene Dekkingsmiddelen opgenomen maar rechtstreeks binnen het programma.  Het totaal van baten en lasten over 
de drie begrotingsonderdelen wordt verrekend met het spaarsaldo BDU.

Algemene Dekkings Middelen Rekening 
2017

Begroting 
2018 

(Burap-1)

2019 2020 2021 2022

Algemene dekkingsmiddelen
BDU-jaarbijdrage (niet-geoormerkt)  382,8  397,8  387,2  387,2  387,3  387,8 
Rentebaten  -    -    -    -    -    -   
Doorbelastingen  -    -    -    -    -    -   
Overige baten/ baten voorgaande jaren  -    -    -    -    -    -   
Totale Algemene dekkingsmiddelen 382,8 397,8 387,2 387,2 387,3 387,8

Overzicht baten (x € miljoen)

Algemene dekkingsmiddelen - Wat is beschikbaar?
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Beheerstaken zoals bedrijfsvoe-
ring en financiering horen tot de 
bevoegdheid van het dagelijks 
bestuur. Om de raad zeggen-
schap te geven over het beleid 
dat het dagelijks bestuur voert 
bij deze beheertaken heeft het 
BBV voorgeschreven in de be-
groting aparte paragrafen op te 
nemen. Deze paragrafen bevat-
ten de beleidsuitgangspunten 

die het dagelijks bestuur bij de uitvoering in acht moet 
nemen.

Het aantal relevante paragrafen voor de Vervoerregio 
is beperkt tot de paragrafen Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing en Financiering. De paragrafen Lokale 
heffingen en Verbonden partijen zijn niet van toepas-
sing omdat de Vervoerregio geen belastingen oplegt en 
geen gemeentelijke bijdragen ontvangt respectievelijk 
geen verbonden partijen denkt te hebben in 2019. De 
bedrijfsvoeringparagraaf is vervangen door het Over-
zicht Overhead. De paragraaf Grondbeleid is niet aan de 
orde doordat de Vervoerregio geen gronden exploiteert.

2.4   Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 

Weerstandsvermogen 
Het financieel weerstandsvermogen van de Vervoerregio is het 
vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te vangen 
zonder dat de uitvoering van de taken in het gedrang komt. Het 
weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapa-
citeit en de bekende risico’s waarvoor geen afdoende stuur- en 
beheersmaatregelen kunnen worden getroffen of waarvoor geen 
voorzieningen bestaan.

Risicobeheersing 
Voor de Vervoerregio staan de risicostrategie en gekozen maat-
regelen centraal. Het Besluit Begroting en Verantwoording stelt 
dat het de uitdaging is om deze paragraaf ten tijde van het opstel-
len van de begroting niet te laten uitmonden in een voornamelijk 
(reken)technische operatie (Staatsblad 2013-267 pagina 9). In 
2017 is om die reden nog eens kritisch gekeken naar de tekst 
met betrekking tot de risico’s die zich kunnen voordoen voor de 
Vervoerregio bij de uitvoering van haar taken. Dit krijgt zijn weer-
slag in de Programmabegroting 2019-2022 in een beschrijving 
van de risico’s die mogelijkerwijs gedurende de begrotingsperio-
de kunnen optreden en welke beheersmaatregelen daarbij wor-
den toegepast.  

De mogelijke maatregelen om risico’s te beheersen en/of finan-
cieel te dekken zijn:
   Risico’s onder controle houden door stuur- en beheersmaatre-

gelen (bijvoorbeeld afsluiten van verzekeringen of aanscher-
pen van regelgeving)

   Risico’s kunnen financieel worden afgedekt door het instellen 
van voorzieningen van risico’s die kunnen worden gekwan-
tificeerd en het instellen van een weerstandsvermogen voor 
risico’s die niet financieel kunnen worden gekwantificeerd.

Normale bedrijfsrisico’s doen zich regelmatig voor en deze zijn 
daarom vrij goed meetbaar. Hierdoor kunnen ze worden gedekt 
door ofwel beheersmaatregelen ofwel het afsluiten van verze-
keringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om brand, wateroverlast of 
uitval van ICT. 
Echter blijven er dan nog wel risico’s over. De risico’s zijn:
a. Financieringswijze Vervoerregio
b. Waarderingsrisico beleggingsportefeuille
c. Failliet gaan vervoerder
d. Bezuinigingen in de BDU - concessies
e. Onvoldoende prijscompensatie in de BDU  - concessies
f.  Financiering rollend materieel
g. Bezuinigingen in de BDU - projecten
h. Overschrijdingen bij een infrastructuurproject

De Vervoerregio gaat in de aanloop naar de kadernota 2020-
2023 in gesprek met de gemeenten over het verscherpen van ri-
sicomanagement binnen de Vervoerregio waarbij o.a. het kwan-
tificeren van risico’s onderzocht zal worden.

De Paragrafen
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a. Financieringswijze Vervoerregio
Omschrijving
Het verkeer en vervoerbeleid wordt gefinancierd uit de Brede 
Doel Uitkering (BDU) verkeer en vervoer. Deze regeling stelt dat 
gelden die via deze weg zijn beschikt daadwerkelijk ook aan de 
gestelde taken wordt uitgegeven.  In het geval de ambities van 
de Vervoerregio groter zijn dan de bijdrage uit het BDU dient de 
Vervoerregio maatregelen te nemen.  

Kans
Gezien de economische ontwikkelingen en het toekomstbeeld 
binnen de regio achten we de kans dat dit zich voordoet hoog. 

Beheersmaatregel(en)
Beheersmaatregelen die onderzocht worden zijn prioritering van 
projecten, met als doelstelling dat projecten die veel toevoegen 
aan het realiseren van onze beleidsdoelstellingen hogere priori-
teit krijgen met de daarbij behorende budgetten. Beide maatre-
gelen zullen worden opgenomen in de kadernota 2020-2023. 

b. Waarderingsverschillen 
beleggingsportefeuille
Omschrijving
Bij één van de financiële instrumenten waarin de Vervoerregio 
belegt, het zogeheten Kapitaalmarktselectfonds van ASR, be-
staat een koersrisico doordat de marktwaarde, afhankelijk van 
de renteontwikkeling, fluctueert. 

Kans
De kans achten wij gemiddeld. 

Beheersmaatregel(en)
Beheersmaatregel(en): De Vervoerregio heeft hiervoor een 
koersrisicoreserve opgenomen van 4% van de portefeuillewaar-
de om mogelijk negatieve rendementen ten aanzien van deze 
renteontwikkelingen op te vangen. Deze is voor het begrotings-
jaar 2019 begroot op 0,5 miljoen euro aflopend naar 0 ultimo 
2019.

c. Failliet gaan van vervoerder
Omschrijving
Er is een kans dat een vervoerbedrijf, dat binnen de regio het 
openbaar vervoer verzorgt, failliet gaat. De mogelijke gevolgen 
kunnen zijn dat de bediening op straat in de betreffende conces-
sie komt stil te vallen. 

Kans
Het risico dat de gemeente Amsterdam het overheidsbedrijf GVB 
failliet laat gaan, wordt verwaarloosbaar geacht. Het risico van 
failliet gaan van een streekvervoerder blijft nog steeds aanwezig. 
De kans hierop achten wij echter zeer klein.

Beheersmaatregel(en)
De vervoerregio heeft op alle activa van GVB (Concessie Am-
sterdam) en EBS (Concessie Waterland) en op een gedeelte van 
de activa van Connexxion (Amstelland Meerlanden) pandrecht. 
Samen met de wettelijke bescherming van het personeel door 
de Wet Personenvervoer is herstart mogelijk. Tevens monitort de 
vervoerregio jaarlijks de faillissement ratio’s (verstrekt door Dun & 
Bradstreet) van beide streekvervoerbedrijven om wanneer nodig 
actie te ondernemen. Als deze ratio’s aanleiding geven om te twij-
felen aan de continuïteit van de bedrijfsvoering van de concessie-
houder biedt de overeenkomst de mogelijkheid om eventueel de 
bevoorschotting aan kunnen passen naar maandelijkse bevoor-
schotting i.p.v kwartaal bevoorschotting. Hiermee is het financieel 
risico dan beperkt tot minimaal. Voor het geval het risico zich toch 
voordoet heeft de vervoerregio een calamiteitenplan om de dienst-
regeling te garanderen. Het daaruit voortvloeiende financieel risi-
co komt ten laste van de post vooruit ontvangen middelen van de 
Vervoerregio. Verder versterkt Dun en Bradstreet ons jaarlijks de 
faillissement ratio’s van beide streekvervoerbedrijven en daarmee 
kan de vervoerregio zo nodig actie ondernemen.

d. Bezuinigingen in de BDU - concessies
Omschrijving
Mocht er worden bezuinigd op de BDU dan kan het huidige 
dienstverleningsniveau niet op peil gehouden worden. 

Kans
Overigens wordt, gezien de economische vooruitzichten van dit 
moment, het risico klein geacht.

Beheersmaatregel(en)
In de overeenkomsten met de vervoerders is vastgelegd dat de 
Vervoerregio de subsidiebijdrage kan verlagen wanneer er min-
der inkomsten uit de BDU zijn. In dat geval worden met de ver-
voerder afspraken gemaakt over aanpassing van aanbod van 
vervoer bijvoorbeeld door de verlaging van frequenties in de 
dienstregeling.

e. Onvoldoende prijscompensatie in de 
BDU - concessies
Omschrijving
Mocht er in de BDU onvoldoende prijscompensatie worden op-
genomen dan kan de Vervoerregio de vervoerders navenant 
niet volledig compenseren voor loon- en prijsstijgingen zodat het 
aanbod van vervoer in stand kan blijven.

Kans
Overigens wordt, gezien de economische vooruitzichten van dit 
moment, het risico klein geacht.

Beheersmaatregel(en)
In de begroting is een reservering opgenomen van € 2 mln. in 
2019 oplopend naar € 6 mln. vanaf 2022. Mocht dit niet voldoen-
de zijn is in de overeenkomsten met de vervoerders  vastgelegd 
dat de Vervoerregio de subsidiebijdrage kan verlagen wanneer 
er minder inkomsten uit de BDU zijn. In dat geval worden met 
de vervoerder afspraken gemaakt over aanpassing van aanbod 
van vervoer bijvoorbeeld door de verlaging van frequenties in de 
dienstregeling. 
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f. Financiering rollend materieel
Omschrijving
De vervoerregio verstrekt leningen aan de concessiehouders 
voor het busmaterieel. Indien concessiehouders deze lening niet 
kunnen aflossen loopt de vervoerregio een financieel risico.

Kans
Klein

Beheersmaatregel(en)
De vervoerregio heeft pandrecht gevestigd op het gefinancierde 
materieel. Dit betekent dat het financieel risico hiermee is afge-
dekt. De rente en aflossing geschiedt door inhouding van subsi-
die die de Vervoerregio verstrekt. 

g. Bezuinigingen in de BDU - projecten
Omschrijving
Mocht er worden bezuinigd op de BDU dan kunnen mogelijk niet 
alle beschikte projecten binnen de afgesproken termijn(en) uit-
gekeerd worden. 

Kans
Overigens wordt, gezien de economische vooruitzichten van dit 
moment, het risico klein geacht.

Beheersmaatregel(en)
In de subsidieverordening is een begrotingsvoorbehoud ge-
maakt. De subsidie wordt toegekend onder de voorwaarde dat 
de Vervoerregio voldoende middelen beschikbaar heeft. Tevens 
heeft de Vervoerregio de mogelijkheid om reeds beschikte sub-
sidies later uit te keren.

h. Overschrijdingen bij een 
infrastructuurproject
De Vervoerregio subsidieert infrastructuurprojecten die door 
wegbeheerders worden uitgevoerd. Alle projectrisico’s worden 
gedragen door de subsidieaanvragers. Wanneer de subsidie-
aanvrager echter geconfronteerd wordt met niet verwijtbare 

overschrijdingen dan is er een grote waarschijnlijkheid dat de 
subsidieaanvrager een aanvullende bijdrage van de Vervoerre-
gio vraagt. Voor de in eigen beheer uit te voeren projecten Am-
stelveenlijn en de Uithoornlijn draagt de Vervoerregio zelf het ri-
sico ten aanzien van de overschrijdingen.

Beheersmaatregel(en):
1)  De Vervoerregio zal de aanvullende aanvraag opnieuw beoor-

delen. De Vervoerregio heeft de mogelijkheid om de aanvraag 
ter dekking van de overschrijdingen niet toe te kennen.

2)  Beheersmaatregel(en): In het project Amstelveenlijn is een ri-
sicoreservering opgenomen.

De Amstelveenlijn en Uithoornlijn (samen Amsteltram) zijn pro-
jecten in eigen beheer en draagt daardoor zelf het risico ten aan-
zien van de overschrijdingen.  De top 7 (niet gekwantificeerd) ri-
sico’s voor de Amstelveenlijn (op basis van rapportage Q2 2018) 
zijn:

  Projectresultaat wijkt af van de verwachting van o.a. beheer-
ders waardoor geen overdracht kan plaatsvinden. 

  De geplande werkzaamheden van de 6-weekse zomer TBGN 
in 2019 zijn niet tijdig gereed waardoor er uitloop ontstaat in de 
oplevering en start exploitatie. 

  Nieuwe trammaterieel 15G is niet in voldoende mate beschik-
baar bij ingebruikname van de infra waardoor de exploitatie 
niet conform dienstregeling kan worden uitgevoerd. 

  De gemeente Amstelveen geeft geen toestemming om buiten 
de normale werktijden te werken waardoor vertraging ontstaat 
in de uitvoering van Vital. 

  De kwaliteit van het tijdelijk vervoer is door o.a. slechte door-
stroming vanwege hinder van bouwlogistiek ondermaats met 
als gevolg reizigersverlies en maatschappelijke onvrede.

  Door o.a. onvoldoende systeemintegratie en management van 
raakvlakken tussen verschillende contracten functioneert het 
WVS niet naar behoren.

  Door onvoldoende communicatie tussen stakeholders, be-
heersing op raakvlakken en onduidelijkheden in de scope is 
de oplevering van het WVS uiterlijk december 2020 niet mo-
gelijk, waardoor niet aan de bestuurlijke opdracht kan worden 
voldaan.

Beheersmaatregel(en)
Er wordt op drie niveaus aan risicobeheersing gedaan namelijk:

 Niveau 1. Opdrachtgever 
  De risico’s van het werkend vervoerssysteem (dat is een 

containerbegrip voor alles wat nodig is om het project op 
moment X tot een succesvolle ingebruikname te laten ko-
men). Deze worden beheerst op de volgende manier: 

	 -  deze risico’s worden in Ambtelijke Coördinatie Overleg 
met alle stakeholders (samenwerkende partijen) geïn-
ventariseerd en gekwantificeerd

	 -  deze risico’s worden in de interne Kwartaalrapportage 
door de Ambtelijke Opdrachtgever (AOG) gedeeld met 
Directie VRA en daarna in Staf Portefeuillehouder(s) 

 Niveau 2. Projectmanagement 
  De risico’s (Endogene) behorende bij de verschillende 

deelprojecten en daar tussen (Infra, materieel, nevencon-
tracten, raakvlakprojecten etc). Deze worden beheerst op 
de volgende manier: 

	 -  Projectorganisatie(s) inventariseert en kwantificeert, be-
waakt beheersmaatregelen en rapporteert per kwartaal 
aan OG. 

 Niveau 3. Contracten
  De risico’s die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de 

contracten
	 -  opdrachtnemer maakt risicodossier en bespreekt dat pe-

riodiek met projectorganisatie. 

Ter afdekking van van de risico’s is er een reservering opgeno-
men in het projectbudget. Deze is op de volgende manier ver-
deeld. 10% van het investeringsbudget voor niveau 1 en 15% 
voor niveau 2. De risico’s van niveau 3 liggen niet bij de ver-
voerregio. Uit analyse en (externe) second opinion  blijkt dat de 
reservering voldoende is op dit moment. 
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2.5  Financiering
Het financieringsvraagstuk
De Vervoerregio ontvangt middelen van het Rijk, met de Brede 
Doel Uitkering (BDU) Verkeer en Vervoer als belangrijkste in-
komstenbron en keert deze middelen uit aan openbaarvervoer-
bedrijven en aan wegbeheerders die infrastructuur aanleggen. 
De wet BDU biedt de mogelijkheid de jaarlijks niet bestede mid-
delen te sparen voor toekomstige uitgaven. Deze niet bestede 
middelen hoeven dus niet terugbetaald te worden aan het Rijk 
maar worden doorgeschoven naar latere jaren. Bij de jaarafslui-
ting in de jaarrekening wordt dit zichtbaar op de balans onder het 
vreemd vermogen als ‘vooruitontvangen middelen’’ (doorgaans 
uitgedrukt als ‘spaarsaldo BDU’).

Met de BDU als belangrijkste inkomstenbron worden alle ge-
spaarde BDU-middelen als vooruitontvangen middelen geadmi-
nistreerd en heeft de Vervoerregio geen directe eigen middelen 
tot haar beschikking. De solvabiliteit van de Vervoerregio zal 
zonder mogelijkheden tot vermogensvorming laag zijn en even-
tueel naar nul gaan. Hierdoor kan het zijn dat externe financiers 
de Vervoerregio als een minder goede partner beoordelen om 
leningen aan te verstrekken. De Meerjarenraming 2019-2022 
maakt zichtbaar dat de gespaarde BDU-middelen de komende 
jaren worden ingezet (lasten zijn hoger dan de baten, behalve in 
2020). Uitvoering van deze meerjarenraming betekent dan ook 
dat het spaarsaldo BDU in 2022 op 86,3 miljoen euro wordt be-
groot.

Uitgangspunten treasurybeleid
Het doel van het treasurybeleid is het beheersen, sturen, ver-
antwoorden van en toezichthouden op de financiële vermogens-

Liquiditeitsprognose 2019-2022 (x € miljoen)
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kasstroom uit exploitatieactiviteiten 15,4 -156,8 -14,0 10,2 20,2 -36,9
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 24,8 21,2 19,7 -30,1 7,3 7,3
Totale kasstroom 40,2 -135,6 5,6  -19,8  27,5 -29,6

Saldo Liquide middelen (Ultimo) 160,8 25,2 30,8 11,0 38,5 8,9

waarden, geldstromen en posities en de hieraan verbonden ri-
sico’s. De wettelijke kaders voor de uitvoering van de treasury-
functie liggen vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden 
(FIDO) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. Het be-
leid van de Vervoerregio voor de treasury functie is vastgelegd 
in het treasurystatuut. Een randvoorwaarde dat uit de wettelijke 
kaders voortvloeit is het schatkistbankieren. Dit betekent dat la-
gere overheden hun overtollige liquide middelen verplicht bij het 
Rijk moeten plaatsen. Daarbij moeten de reeds lopende externe 
beleggingen vóór 2020 zijn afgewikkeld. De Vervoerregio heeft 
een aantal externe beleggingen. Met de externe beheerder van 
deze beleggingen, ASR, zijn afspraken gemaakt deze beleggin-
gen binnen de gestelde termijn af te wikkelen. De bestemmings-
reserve koersverschillen die de Vervoerregio hiervoor heeft ge-
vormd moet in 7 jaar worden afgebouwd. In 2019 wordt hierdoor 
weer 1/7 deel van de bestemmingsreserve vrijgegeven.

De beleggingsportefeuille in 2019
De uitzettingen van het Geldmarktselectfonds en de Kapitaal-
marktselectfondsen zullen in 2019 weer verder afnemen door de 
verplichte afbouw in het kader van schatkistbankieren.

Verwachte renteresultaat voor 2019
Door het aflopen van de investeringen in de kapitaalmarktselect-
fondsen en de huidige rente spreads verwacht de Vervoerregio 
geen noemenswaardig positief rendement op deze fondsen.

Liquiditeitsprognose
Voor een adequaat beheer van liquiditeiten hebben we een prog-
nose opgesteld, gebaseerd op onze werkelijke liquiditeitspositie 
op 31 december 2017, de verwachte liquiditeitspositie op 31 de-
cember 2018 en de Meerjarenraming 2019-2028 in deze pro-
grammabegroting. 
Voor de investeringen in de 15G en de M7 is uitgegaan van het 
bekostigen van de kapitaalslasten van het GVB. Met andere 
woorden; het GVB zorgt zelf voor de financiering van de investe-
ringen. De mogelijkheid dat de Vervoerregio hiervoor een exter-
ne lening aangaat, om door te lenen aan het GVB, is optioneel.
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Financiële 
begroting
3.1 Overzicht baten en lasten 2019

3.2  Ontwikkeling spaarsaldo BDU 
2019-20223
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De Vervoerregio werkt aan een 
optimale bereikbaarheid van 
de Amsterdamse regio. Aan 
deze complexe opgave geven 
we invulling door het finan-
cieren en bewaken van de ex-
ploitatie van het regionaal en 
stedelijk openbaar vervoer en 
het realiseren van groot aantal 
infrastructurele projecten. Een 
groot aantal projecten wordt 

onderzocht op haalbaarheid, of uitgewerkt voor reali-
satie. Tegelijkertijd zien we door de groeiende econo-
mie de mobiliteitsbehoefte in de stedelijke regio’s in 
snel tempo toenemen. Zonder extra inspanningen gaat 
het verkeer- en vervoernetwerk dan ook vastlopen, wat 
grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van de 
Amsterdamse regio. In de aanpak van bereikbaarheid 
hebben we een stevige gezamenlijke opgave om deze 
problematiek bij het Rijk aan te kaarten om met goede 
plannen de vereiste middelen beschikbaar te krijgen. 
Buiten eventuele nieuwe ambities op de lange termijn, 
kunnen onze ambities niet binnen de beschikbare mid-
delen worden gerealiseerd, tenzij ze worden getempori-
seerd of doorgeschoven naar latere jaren of anderszins 
gefinancierd.

Op de korte termijn (2019-2022) geven we uitvoering aan ons ta-
kenpakket volgens bestaand beleid en de vastgestelde program-
mabegroting. Hierbij staan we voor een solide financieel beleid 
met de volgende uitgangspunten:

•  De financiële meerjarenraming is sluitend, dus uitgaven worden 
niet gedaan als de BDU-jaarbijdrage en het BDU-spaarsaldo 
niet toereikend zijn;

•  De Vervoerregio stuurt in beginsel op een structureel positief 
liquiditeitssaldo;

•  Er kunnen omstandigheden voordoen dat de Vervoerregio tijde-
lijk moet gaan lenen o.a. indien de realisatie van een belangrijk 
project dreigt te stagneren of andere tegenvallers.

Het financieel perspectief heeft de volgende grondslag:
•  De activiteiten van de Vervoerregio worden uitsluitend gefinan-

cierd vanuit de BDU-bijdrage door het Ministerie van Infrastruc-
tuur. De Vervoerregio heeft geen eigen inkomsten en er is geen 
sprake van een (jaarlijkse) bijdrage van de deelnemende ge-
meenten;

•  Het Rijk kan verstrekte BDU-middelen voor toekomstige uitga-
ven reserveren. Daarnaast is er ook sprake van ‘gedwongen 
sparen’ als subsidieaanvragers (gemeenten) niet de geplande 
voortgang in de infrastructuurprojecten kunnen realiseren;

•  Naast de reguliere exploitatie-activiteiten zijn er financierings-
activiteiten: bij (meerjarige) overliquiditeit kunnen gelden uitge-
zet of ingezet worden voor de voorfinanciering van grote inves-
teringen van derden/concessiehouders; 

•  Voor infrastructuurprojecten wordt uitgegaan van de projecten 
in de Realisatiefase en de Planuitwerkingsfase (dus waarvoor 
een beschikking is afgegeven en de uitvoering aan de orde is of 
respectievelijk afgegeven gaat worden en de uitvoering gestart 
kan worden).

•  Bij een beschikking zijn in dat geval bestuurlijke afspraken vast-
gelegd over de te realiseren mijlpalen en financiële bijdragen. 
Hierbij moet helder zijn dat de Vervoerregio in staat is om, in-
dien volgens afspraak de prestatie wordt geleverd, tot uitbeta-
ling te komen. De begroting toont aan dat dit inderdaad het 
ge val is, de Vervoerregio in control is en hier geen risico loopt. 

3 Financiële begroting
In de uitwerking betekent dit het volgende: 
•  De tekorten (als de lasten hoger  zijn dan  de baten) op de korte 

termijn worden  opgevangen  door verrekening met het spaar-
saldo BDU; 
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3.1   Overzicht baten en lasten 2019 3.2  Ontwikkeling spaarsaldo BDU 2019-2022

Programma's  
('+' = voordelig , '-' = Nadelig saldo)

Rekening 
2017

Begroting 
2018 

(Burap-2)

2019 2020 2021 2022

Lasten
Verkeer & Vervoer* 487,3 495,8 449,9 438,0 364,8 421,5
Overzicht Overhead 6,6 7,3 8,4 8,3 8,3 8,4
Algemene Dekkingsmiddelen  -    -    -    -    -    -   
Totale lasten 493,8 503,1 458,3 446,4 373,2 429,9

Baten
Verkeer & Vervoer  74,1  22,7  57,2  69,5  6,2  5,3 
Overzicht Overhead  1,1  0,2  -    -    -    -   
Algemene Dekkingsmiddelen 382,8 397,8 387,2 387,2 387,3 387,8
Totale baten 458,1 420,8 444,4 456,7 393,5 393,1
Verrekening (saldo baten en lasten)
Verkeer & Vervoer -413,2 -473,0 -392,7 -368,5 -358,7 -416,2
Overzicht Overhead -5,4 -7,1 -8,4 -8,3 -8,3 -8,4
Algemene Dekkingsmiddelen 382,8 397,8 387,2 387,2 387,3 387,8

Verrekening met spaarsaldo BDU 
('+'= toevoeging, '-'= onttrekking)

-35,8 -82,4 -14,0 10,2 20,2 -36,9

RESULTAAT 
(voor resultaatbestemming)

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Reservemutaties (saldo)
Verkeer & Vervoer  0,5  -    -    -    -    -   
Overzicht Overhead  0,0  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1 
Algemene Dekkingsmiddelen  -    -    -    -    -    -   

Totale mutaties reserves 0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Resultaat
Verkeer & Vervoer  0,5  -    -    0,0  -    -   
Overzicht Overhead  0,0  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1 
Algemene Dekkingsmiddelen  -    -    -    -    -    -   

RESULTAAT (na resultaatbestemming) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Overzicht baten en lasten (x € miljoen)
Programma's Rekening 

2017
Begroting 

2018 
(Burap-2)

Ultimo 
2019

Ultimo 
2020

Ultimo 
2021

Ultimo 
2022

Beginstand vooruitontvangen BDU 224,4 188,7 106,4 92,4 102,8 123,1
Beschikte BDU-jaarbijdrage 426,3 406,3 395,3 395,3 387,3 387,8
Totaal beschikbare BDU 650,7 595,0 501,7 487,8 490,1 510,8
AF: Inzet BDU -462,0 -488,6 -409,2 -385,0 -367,0 -424,6

Eindstand vooruitontvangen 
BDU

188,7 106,4 92,4 102,8 123,1 86,3

Verrekening met Spaarsaldo BDU
(excl. resultaatberekening)

-82,4 -14,0 10,2 20,2 -36,9

Ontwikkeling van het Spaarsaldo (x € miljoen)
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3.3. Meerjarenoverzicht 2023-2028 

Het meerjarenoverzicht van de Vervoerregio over het programma Verkeer & Vervoer 
geeft een inzicht in de vertaling tussen ambities & beschikbare middelen tot en met 
2028.  Tevens is in bijlage C een grafische weergave opgenomen van het baten/las-
ten-saldo met een uitsplitsing van (i) de Investeringsagenda Verkeer & Vervoer in de 
verschillende fasen die onderschreven worden in het spelregelboek van de Vervoer-
regio, (ii) de verschillende concessies gegeven dat bepaalde concessies aflopen in de 
jaren voor 2028 en (iii) splitsing tussen BORI en MVP.

Vanaf 2022 tot 2028 wordt in de begroting uitgegaan van een investeringsbedrag van 
€ 80 miljoen per jaar.  Dat is minder dan wat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld voor 
investeringen in 2018-2020 (Hierin zijn projecten opgenomen waarvan het DB heeft be-
sloten tot planuitwerking en realisatiefase).  Uitgaan van een investeringsbedrag van 
€ 80 miljoen heeft als gevolg dat de Vervoerregio samen met de gemeenten zal kijken 
naar het ambitieniveau in relatie tot de beschikbare middelen (en/of inzet op bijdragen 
van derden).  Het prioriteren van projecten op lange termijn maakt hiervan onderdeel uit.

Programma's  
('+' = voordelig , '-' = Nadelig saldo)

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Lasten
Verkeer & Vervoer* 373,1 396,9 376,2 321,3 320,6 322,9
Overzicht Overhead 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Algemene Dekkingsmiddelen  -    -    -    -    -    -   
Totale lasten 381,5 405,2 384,6 329,7 329,0 331,3

Baten
Verkeer & Vervoer  5,3  5,3  5,3  5,3  5,3  5,3 
Overzicht Overhead  -    -    -    -    -    -   
Algemene Dekkingsmiddelen 387,2 387,2 387,2 387,2 387,2 387,2

Totale baten 392,6 392,6 392,6 392,6 392,6 392,6
Verrekening (saldo baten en lasten)
Verkeer & Vervoer -367,8 -391,5 -370,9 -316,0 -315,3 -317,6
Overzicht Overhead -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4
Algemene Dekkingsmiddelen 387,2 387,2 387,2 387,2 387,2 387,2

Verrekening met spaarsaldo BDU 
('+'= toevoeging, '-'= onttrekking)

10,9 -12,8 7,8 62,7 63,4 61,1

RESULTAAT 
(voor resultaatbestemming)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Reservemutaties (saldo)
Verkeer & Vervoer  -    -    -    -    -    -   
Overzicht Overhead  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1 
Algemene Dekkingsmiddelen  -    -    -    -    -    -   

Totale mutaties reserves -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Resultaat
Verkeer & Vervoer  -    -    -    -    -    -   
Overzicht Overhead  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1 
Algemene Dekkingsmiddelen  -    -    -    -    -    -   

RESULTAAT (na resultaatbestemming) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Afkorting Betekenis

A AMSYS Amsterdam Metro System
AROV Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer

B BBROVA Beter Benutten Regionaal Openbaar Vervoer Amsterdam
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BCF BTW Compensatiefonds
BDU Brede Doeluitkering
BONRoute Regionaal mobiliteitsfonds Bereikbaarheidsoffensief Noor-

delijke Randstad
BTW Belasting over Toegevoegde Waarde 

C Cie Commissie

D DB Dagelijks Bestuur
DRIP Dynamisch Route Informatie Paneel
DVM Dynamisch verkeersmanagement

E EKC Eigen Kracht Conferenties
EMTA European Metropolitan Transport Authorities
EZ Economische Zaken

G GGB Gebiedsgericht Benutten
GVB Gemeentelijk Vervoerbedrijf (gemeente Amsterdam)
GVI Geo en Vastgoedinformatie

H HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer

I ICT Informatie- en Communicatietechnologie

J JZ Juridische Zaken

K KAR Korte Afstandsradio
KPVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer

L LWI Landelijk Werkende Instellingen

Afkorting Betekenis

M MER Milieu Effect Rapportage
MIP Meerjaren Investeringsprogramma
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MaaS Mobility as a Service
MOP Meerjaren Ontwikkelingsplan
MT Managementteam
MRA Metropoolregio Amsterdam

O OV Openbaar Vervoer
OV SAAL Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad

P pho Portefeuillehouderoverleg
PHS Programma Hoogfrequent Spoor

R R&M Ruimte en Mobiliteit
RAR Reizigers Adviesraad
RRAAM Rijk- en Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer
RVVP Regionaal Verkeer- en Vervoersplan
RWS Rijkswaterstaat

S SKVV Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer

SMASH Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer

U UVP Uitvoeringsplan RVVP

V V&V Verkeer en Vervoer
VAT Voorbereiding, Administratie en Toezicht
VENOM Regionaal Verkeersprognosemodel voor de Metropoolregio 

Amsterdam

W Wgr Wet Gemeenschappelijke Regeling

A.  Afkortingenlijst
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B.  Overzicht achtergrondinformatie
De begroting is gebaseerd op tal van beleidsdocumenten, waarvan de belangrijkste via de onderstaande hyperlinks 
online geraadpleegd kunnen worden.

  Beleidskader Mobiliteit
  Investeringsagenda Fiets
  Investeringsagenda Verkeersveiligheid
  Investeringsagenda OV
  Investeringsagenda Weg
  Concessie Amsterdam
		 Concessie Amstelland-Meerlanden
		 Concessie Waterland
		 Concessie Zaanstreek
  Convenant Beheer en onderhoud railinfrastructuur
  Convenant MVP-metro (Meerjarig Vervangingsprogramma)
		 Amsteltram

http://www.vervoerregio.nl/beleidskadermobiliteit
https://www.investeringsagenda-stadsregioamsterdam.nl/
https://vervoerregio.nl/pagina/20160123-investeringsagenda-verkeersveiligheid
https://vervoerregio.nl/pagina/20151228-investeringsagenda-ov
https://vervoerregio.nl/pagina/20160129-investeringsagenda-weg
https://vervoerregio.nl/pagina/20160121-concessie-amsterdam
https://vervoerregio.nl/pagina/20160129-concessie-amstellandmeerlanden
https://vervoerregio.nl/pagina/20160121-concessie-waterland
https://vervoerregio.nl/pagina/20160122-concessie-zaanstreek
https://vervoerregio.nl/artikel/20160131-beheer-en-onderhoud-railinfrastructuur
https://vervoerregio.nl/artikel/20160131-beheer-en-onderhoud-railinfrastructuur
https://amstelveenlijn.nl/%20/%20Uithoornlijn%20https://vervoerregio.nl/pagina/20160103-uithoornlijn
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Concessie Amstelland Meerlanden Concessie GVB

Activa GVB BORI (excl MVP en incl BC NZL)

MVP Overig OV

Amstelveenlijn en Uithoornlijn Infrastructuur realisatiefase

Infrastructuur planuitwerking Infrastructuur verkenning en planstudie

Inkomsten BDU plus overige inkomsten incl. Bijdrage derden AVL Saldo BDU
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Inkomsten BDU plus overige inkomsten incl. Bijdrage derden AVL Saldo BDU

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ -50,0 

€ -00 

€ 50,0 

€ 100,0 

€ 150,0 

€ 200,0 

€ 250,0 

€ 300,0 

€ 350,0 

€ 400,0 

€ 450,0 

€ 500,0 

€ 550,0 

Apparaatkosten, overhead , Onderzoek en Duurzaam & Slim Concessies Zaanstreek/Waterland

Concessie Amstelland Meerlanden Concessie GVB

Activa GVB BORI (excl MVP en incl BC NZL)

MVP Overig OV

Amstelveenlijn en Uithoornlijn Infrastructuur realisatiefase
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Inkomsten BDU plus overige inkomsten incl. Bijdrage derden AVL Saldo BDU

C. Grafische weergave Programmabegroting 2019-2028
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Toelichting Grafische weergave 
Programmabegroting 2019-2028
De grafische weergave programmabegroting 2019-2028 geeft 
visueel de ambities ten opzichte van de beschikbare middelen 
van de Vervoerregio weer.
De indeling van de grafiek is enigszins anders dan de indeling 
van de programmabegroting want er zijn enkele extra verdelin-
gen gemaakt zoals de fases van de infrastructuurprojecten (Re-
alisatiefase/planuitwerking/Verkenning en planstudie) en de ver-
schillende concessies. Ook de uitgaven voor BORI en MVP zijn 
gesplitst weergegeven.  

Bij onderstaande beschrijving wordt van onder naar boven een 
toelichting gegeven op de tabel

1.  Apparaatskosten, overhead, Onderzoek en Duurzaam en 
slim

De bedragen die hierin zijn opgenomen geven het totaliteit aan 
van de kosten voor personeel (formatie + inhuur) en de kosten 
voor onderzoeken en programma duurzaam en slim.  Voor een 
toelichting van de inhoud van deze posten verwijzen we naar het 
programma verkeer & vervoer. 

2. Concessies Zaanstreek/Waterland: 
Zichtbaar is de exploitatiebijdrage van de Vervoerregio voor de 
concessies Zaanstreek en Waterland. Deze concessies zijn sa-
mengevoegd en lopen af ultimo 2021. Voor de jaren 2022 en 
verder zijn identieke bedragen opgenomen (no change). 

3. Concessie Amstelland Meerlanden: 
Op deze regel is de exploitatiebijdrage van de Vervoerregio 
weergegeven. De concessie is recent aanbesteed en in ieder 
geval voor 10 jaar gegund. Indien voldaan is aan een aantal 
voorwaarden kan deze verlengd worden naar 15 jaar. Voor deze 
concessie ontvangt de Vervoerregio een jaarlijkse bijdrage van 
Schiphol. Deze is verwerkt in het totaal van de inkomsten 

4. Concessie GVB: 
Op deze regel is de exploitatiebijdrage aan de concessie Amster-
dam zichtbaar alsmede de bijdrage voor de inzet van GVB voor 
Sociale Veiligheid van circa € 19 mln. per jaar. De exploitatie 
bijdrage heeft een dalend karakter omdat in de concessie is af-
gesproken dat de subsidie vermindert als tegenhanger van een 

taakstellende groei van de reizigersinkomsten. Op de langere 
termijn (rond 2027) is zichtbaar dat er een omklap is: de subsidie 
wordt negatief, of anders gezegd, de concessiehouder zal moe-
ten betalen voor de concessie. 

Belangrijk daarbij is te vermelden dat de Vervoerregio aparte 
subsidies verleent voor de aanschaf van activa, zoals bus, trams 
en metro’s. Indien deze uitgaven worden mee gerekend is nog 
geen sprake van een kostendekkende exploitatie. 

Op deze regel is ook de introductie van de Noordzuidlijn ver-
werkt. Vervoerregio hoeft per saldo minder aan GVB te betalen; 
kosten voor bus en tram nemen af, die van metro nemen toe en 
de inkomsten stijgen door een beter product en doordat reizigers 
die nu nog in de bussen van EBS en Connexxion rijden, over-
stappen op de metro. 

De concessie loopt eind 2024 af. Er zal dus een nieuwe con-
cessie zijn vanaf 2025. In de begroting hebben we het verloop 
van cijfers constant gehouden (nog change). De verwachting is 
echter dat in de praktijk de exploitatiebijdrage verder versneld 
zal dalen. 

5. Activa GVB: 
Zoals bij punt vier gemeld subsidieert de Vervoerregio de activa 
investeringen van GVB separaat van de exploitatie bijdrage. Ter 
informatie; bij de streekconcessies verstrekt de Vervoerregio een 
integrale subsidie. De gangbare methode was dat GVB activa 
aankocht, daarvoor geld leende bij de gemeente Amsterdam, en 
dat de Vervoerregio de kapitaallasten (rente en aflossing) ver-
goedt over de looptijd van de activa. Afgelopen vijf jaar heeft de 
Vervoerregio verschillende activa direct gefinancierd om rente-
lasten te besparen. Deze methode is niet langer houdbaar omdat 
daarvoor onvoldoende liquiditeiten aanwezig zijn. In de huidige 
begroting zijn de cijfers zichtbaar 
volgens de oorspronkelijke methode (activeren van de uitga-
ven). Opgenomen zijn o.a. de kapitaallasten van de nieuwe 
metro voertuigen (M7), nieuwe trams (15G) en de eerste batch 
van Zero Emissie bussen. Enkele andere (kleinere) uitgaven die 
samenhangen met activa zijn nog wel opgenomen als directe 
financiering. 

6. BORI (exclusief MVP, maar inclusief het beheer en onder-
houd van de Noordzuidlijn): 
In 2013 hebben de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio 
een convenant gesloten over het beheer en onderhoud aan de 
railinfrastructuur (tram en metro). Dit convenant geldt voor de 
periode 2014-2024. Opgenomen zijn bijdragen voor B&O in lijn 
met de geldende convenanten maar met een verschuiving van 
kasritme binnen de periode 2019-2024. 

Vanwege de komst van de Noordzuidlijn en de start van de om-
bouw van de Amstelveen lijn zijn er diverse rekenkundige ver-
schuivingen in de cijfers verwerkt, zoals; 
a.  een overheveling van het MVP-convenant naar de Amstel-

veenlijn van totaal 29 mln;
b.  een overheveling van MVP-convenant naar het BORI-con-

venant van in totaal 12 mln in drie jaar naar aanleiding van 
de afspraken met Amsterdam over de indienststellingskosten 
Noordzuidlijn;

c.  een mogelijke verrekening van de business case Noordzuidlijn 
ten laste van het BORI-convenant.

Tevens omvat deze post in de grafiek een reservering voor de on-
derhoudskosten Noord-Zuidlijn vanaf 22 juli 2028. Over de hoog-
te van deze subsidie dienen nog definitieve afspraken gemaakt 
te worden met de gemeente Amsterdam. De huidige reservering 
is gebaseerd op een voorlopige opgave van de gemeente Am-
sterdam.

Het convenant BORI eindigt eind 2024. Desalniettemin heeft de 
Vervoerregio ook voor de periode na 2024 middelen gereser-
veerd voor het reguliere beheer en onderhoud alsmede dat voor 
de Noordzuidlijn. De bedragen zijn gebaseerd op het langjarig 
gemiddelde. 

7. Meerjarig Vervangingsprogramma Metro (MVP 
In 2015 hebben de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio een 
convenant gesloten voor deze investeringen in het metro netwerk 
en de subsidie die de vervoerregio daarvoor beschikbaar heeft. 
Het programma loopt tot en met 2032. Het totaal van de middelen 
voor MVP zijn opgenomen in de meerjarenraming, maar met een 
verschuiving in kasritme binnen periode 2019-2025. 
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8. Overige OV 
Deze post omvat o.a. uitgaven voor bijvoorbeeld de bijdrage van 
de Vervoerregio aan landelijke gremia. Samen met de 13 andere 
decentrale overheden wordt subsidie verleend aan organisaties 
die landelijk de OV-data organiseert (NDOV), landelijke monito-
ring uitvoert en kennis verzamelt (KPVV) en de landelijke besluit-
vorming voorbereid (DOVA / NOVB).

9. Amstelveenlijn en Uithoornlijn: 
Deze regel maakt inzichtelijk wat de huidige raming is van de 
uitgaven voor de Amstelveenlijn en Uithoornlijn. Voor deze twee 
projecten is de Vervoerregio opdrachtgever en daarmee verant-
woordelijk. Binnen het projectbudget zijn middelen gereserveerd 
om risico’s op te vangen. Deze budgetten zijn wat betreft hun 
kasritme aan het einde van het project geprognoticeerd. 

10. Infrastructuur realisatiefase
Op deze regel zijn bedragen opgenomen van projecten waaraan 
de Vervoerregio een beschikking heeft verstrekt. Het betreft de 
meest actuele stand van de kasritmes. Deze uitgaven nemen na 
verloop van tijd af, omdat dat elle betalingen zijn verricht op deze 
categorie van projecten.

11. Infrastructuur planuitwerking 
Projecten in de planuitwerking staan op het punt om beschikt te 
worden of worden op afzienbare tijd voor goedkeuring aan het 
bestuur voorgelegd. De bedragen hierin opgenomen zijn gelinkt 
met de projectadministratie. De Vervoerregio is juridisch niet ge-
bonden aan de projecten waarover de Vervoerregio nog geen 
bestuurlijk besluit heeft genomen. 

Daar waar het bestedingsvolume onder de 80 miljoen gaat wordt 
er een stelpost opgenomen in de projecten geregistreerd in de 
verkenningsfase.

12. Infrastructuur verkenning en planstudie: 
Op deze regel zijn budgetten gereserveerd voor projecten die 
nog gepromoveerd moeten worden naar de planuitwerking en 
realisatiefase. De bedragen hierin opgenomen zijn gelinkt met 
de projectadministratie. Daar waar het bestedingsvolume van de 
drie onderdelen (realisatiefase, planuitwerking en Verkenning / 
planuitwerking) onder de 80 miljoen gaat, is er een stelpost op-
genomen zodat de som van deze drie posten op € 80 mln komt. 
Dit bedrag is gebaseerd op gemiddelden van de afgelopen jaren.

13. Posten die niet zijn opgenomen
Diverse ontwikkelingen die wij voorzien zijn nog niet opgenomen 
in de begroting omdat de Raad (of het Dagelijks Bestuur) daar 
nog geen besluit over heeft genomen. Dit kunnen ontwikkelingen 
zijn die extra uitgaven met zich mee brengen, als ook ontwikke-
lingen die besparingen ten opzichte van de ramingen opleveren. 
Van de eerste categorie kan gedacht worden aan de investe-
ringsprogramma’s Smart Mobility en Zero Emissie en additionele 
investeringen in activa. Bij de tweede categorie kunt u denken 
een daling van de subsidie voor de concessie Amsterdam van-
af 2025. Verder leert de ervaring dat de realisatie van uitgaven 
vaak achterblijven bij de prognose.  Voor al deze ontwikkelingen 
(positief en negatief) geldt dat daarover bestuurlijke prioriteits-
stelling zal moeten plaats vinden. 

14. Inkomsten: De gele lijn geeft de totale inkomsten (BDU + 
bijdragen van derden weer) die de Vervoerregio beoogd te ont-
vangen. Wanneer het totaal van de kolommen onder de gele lijn 
uitkomt is er sprake van een exploitatieoverschot, indien de uit-
gaven boven de inkomsten uitkomen is er sprake van een exploi-
tatietekort.  De inkomsten betreffen de BDU bijdragen van het 
Rijk (prijspeil 2018) en de extra bijdragen BDU voor specifieke 
projecten zoals de Amsteltram. Tevens zijn ook de bijdragen van 
derden voor de Amsteltram (2019/2020) en de concessie Am-
stelland Meerlanden hierin opgenomen 

15. Saldo BDU
Het Saldo BDU wordt weergegeven vanwege een wettelijke ver-
plichting (BBV). Kort gezegd kan het gezien worden als een re-
kenkundig berekende vermogenspositie. Het moet niet verward 
worden met de liquiditeitspositie; deze positie wordt daarom ook 
apart vermeld in de begroting.  
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