
     

     

    
 
 
 
 
 
 
 

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen, 
 
Constaterende dat: 
 

• de concessiehouder(s) van de OV-concessies in onze provincie financieel schade 
hebben ondervonden van de verschillende perioden van (gedeeltelijke) 
lockdown en de daaruit voortvloeiende ernstige terugloop reizigersaantallen; 

• het Rijk het OV ruimschoots heeft gecompenseerd als het gaat om het verlies 
aan inkomsten, voortvloeiend uit de teruggelopen aantallen reizigers; 

• de staatssecretaris heeft aangekondigd dat het Rijk per 1-1-2023 zal stoppen met 
de zgn. coronasteun aan het OV; 

• het Rijk èn GS de reizigersaantallen in het OV zo spoedig mogelijk weer op het 
niveau van ‘vóór corona’ willen terugbrengen; 

• GS op dit moment – samen met de bestuurders van de andere provincies - in 
overleg is met de staatssecretaris om ervoor te pleiten de coronasteun voorlopig 
nog even voort te zetten. 
 

Overwegende dat: 
 

• de provincie moet zorgen voor een goed netwerk van OV in de gehele 
provincie; 

• de concessiehouders in grote financiële problemen dreigen te komen als de 
coronasteun vanuit het Rijk stopt; 

• de concessiehouders zonder de voortzetting van de coronasteun grote 
aanpassingen zouden kunnen doen aan het lijnen- en dienstennet; 

• er – als er geschrapt gaat worden in het lijnen- en dienstenschema – grote 
hiaten kunnen gaan ontstaan in de mate van bereikbaarheid in de provincie, in 
het bijzonder in het landelijk gebied; 

• de leefbaarheid in grote delen van de provincie voor veel inwoners zal worden 
aangetast. 
 
 
 

Motie Vreemd 
vergadering Provinciale Staten – 4 juli 2022 
Agendapunt 16 – Motie(s) Vreemd aan de orde 

 
 

Oproep: “Rijk, blijf het OV steunen!” 



 
Besluit het college van GS: 
 

• voluit te ondersteunen in het pleidooi voor voortzetting van de coronasteun voor 
het OV vanuit het Rijk, met als doel het openbaar vervoer in onze provincie op 
peil te houden; 

• als uitgangspunt voor overleg met de staatssecretaris mee te geven de 
coronasteun zolang mogelijk door te laten lopen als nodig is. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
SP,   JA21, 
Wim Hoogervorst Eric Jensen 


