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Voorwoord 

De voorliggende Viermaandsrapportage 2020 geeft inzicht in de voortgang van activiteiten van CV 

Samenwerkingsverband DOVA U.A. in de eerste 4 maanden van 2020, zowel wat betreft activiteiten als in 

financiële zin. Wij bespreken deze rapportage in de ALV van Samenwerkingsverband DOVA van medio dit 

jaar, tegelijk met het jaarverslag van 2019 en de begroting voor 2021.  

De eerste vier maanden van 2020 hadden zoals bekend een heel ander verloop dan we ons van tevoren 

konden voorstellen. Het corona-virus heeft in korte tijd de wereld op z’n kop gezet, iets dat niet voorbij is 

gegaan aan de OV-wereld. Bij alle decentrale OV-autoriteiten ontstonden vraagstukken van allerlei aard, die 

om veel afstemming en onderlinge communicatie vroegen. Wij hebben daarom besloten om paragraaf 1 van 

deze rapportage aan corona-gerelateerde activiteiten van Samenwerkingsverband DOVA te wijden. 

In de eerste dagen van de intelligente lockdown ontstond even het beeld dat veel voorgenomen activiteiten 

geen doorgang zouden kunnen vinden. Deels was dat zeker ook het geval. De Dag van het OV 2020 (te 

houden op 23 maart), waarvoor meer dan 400 deelnemers zich hadden aangemeld, moest helaas worden 

afgelast. En daarmee bleven de prachtige resultaten op OV-gebied in 2019 - algemeen cijfer OV-Klanten-

barometer: 7,8 en opnieuw ruim 3% groei in het decentraal OV - helaas ook grotendeels buiten beeld.  

Tegelijk echter bleken onze ICT-mogelijkheden zodanig, dat thuiswerken wel degelijk de mogelijkheid bood 

om de voorgenomen reguliere activiteiten grotendeels voort te zetten. Deze activiteiten komen uitgebreid 

aan bod in deze voortgangsrapportage. 

Bedoelde reguliere activiteiten zijn terug te voeren op de vastgestelde begroting (juni 2019) en het daarop 

geënte - en in december 2019 vastgestelde - werkplan 2020. Wij hebben echter – DOVA is een nog jonge 

organisatie die zich steeds verder ontwikkelt - de keuze gemaakt om bij deze voortgangsrapportage een 

indeling aan te houden die overeenkomt met de (vernieuwde) indeling van de begroting van 2021. Daarin 

krijgen, naast de meer overkoepelende en breed faciliterende activiteiten, de inhoudelijke deelthema’s van 

OV een centrale plaats en worden de activiteiten met een netwerkkarakter en data-gerelateerde activiteiten 

per thema beschreven.  

Hoewel het voor een samenwerkingsorganisatie als Samenwerkingsverband DOVA altijd lastig is om op 

basis van de eerste vier maanden van het jaar goed inzicht te hebben in financiële ontwikkelingen voor het 

jaar als geheel, hebben wij – mede omdat vrijwel alle leden hun vastgestelde bijdragen al begin 2020 

beschikbaar hebben gesteld - geen enkele reden om aan te nemen dat we in 2020 noemenswaardig van de 

begroting zullen afwijken, noch wat betreft de inkomsten/bijdragen, noch wat betreft de uitgaven. Zie 

daarvoor de financiële paragraaf aan het eind van deze rapportage. 

 

Mei 2020 

 

Jan van Selm, 

Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband DOVA  
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1 Corona-gerelateerde activiteiten  

In de loop van februari werd duidelijk dat de corona-pandemie definitief ook Nederland zou gaan bereiken. 

In de weken daarop vond dat ook daadwerkelijk plaats en half maart ging Nederland in een zogenaamde 

‘intelligente lockdown’. Daarbij benoemde het Kabinet het OV (terecht) als een vitale sector, nodig omdat 

anders werknemers in andere vitale sectoren zoals zorg, voedselvoorziening, telematica, energie- en water-

voorziening, afvalverwerking etc., hun werk niet meer zouden kunnen bereiken. Als (werkeenheid van) 

Samenwerkingsverband DOVA kregen wij op drie manieren te maken met corona: 

• Vanuit de samenwerkingsbehoefte van onze moederorganisaties, die in hun hoedanigheid van 

decentrale ov-autoriteiten op allerlei wijzen met vraagstukken inzake corona werden 

geconfronteerd (zie 1.1) 

• Vanuit OV-data-optiek, met name het onderdeel ketenbeheer zag zich met een veelheid aan 

dienstregelingswijzigingen geconfronteerd, met alle bijbehorende vraagstukken van dien (zie 1.2) 

• En tenslotte raakte corona ons als werkeenheid in Utrecht, onderdeel van het concept OV-campus 

inclusief vergaderlocatie, vanzelfsprekend ook direct (zie 1.3). 

1.1 Corona en de samenwerking van decentrale ov-autoriteiten 

Eind februari begon de ov-sector zich serieus voor te bereiden op een uitbraak van het coronavirus in 

Nederland. Deze voorbereidingen startten zowel bij het Rijk als bij de ov-bedrijven en decentrale ov-

autoriteiten. De ov-bedrijven kozen ervoor om hun corona-activiteiten te coördineren via OV-NL, de 

decentrale ov-autoriteiten maakten hiervoor gebruik van Samenwerkingsverband DOVA. IenW, de 

gezamenlijke ov-bedrijven en de gezamenlijke ov-overheden stemden onderling af in het Nationaal OV-

beraad NOVB, dat vanaf begin april een wekelijkse frequentie kreeg (en begin mei zelfs bijna dagelijks). Ook 

werden drie çorona-werkgroepen ingericht. In DOVA-verband vonden de volgende activiteiten plaats: 

• Organiseren van nationale informatie naar en onderlinge communicatie tussen de decentrale ov-

autoriteiten inzake corona-ontwikkelingen in relatie tot openbaar vervoer; 

• Doorlopende ambtelijke afstemming met IenW en OV-NL; 

• Faciliteren van de bestuurlijke NOVB-delegatie in alle georganiseerde bestuurlijke NOVB-

overleggen; 

• Faciliteren van een brede managersgroep vanuit het OV-managersoverleg inzake coronazaken en 

een drietal extra ingelaste OV-managersoverleggen; 

• Faciliteren van afstemming inzake de basishouding van de decentrale OV-autoriteiten bij het  

afschalen van de dienstregelingen in maart; 

• Faciliteren van afstemming inzake financiële gevolgen van corona voor de OV-sector (‘werkspoor 

financieel’, zowel binnen DOVA als in NOVB-verband); 

• Faciliteren van afstemming inzake concessie-gerelateerde zaken met betrekking tot corona 

(‘werkspoor concessies’, zowel binnen DOVA als in NOVB-verband); 

• Faciliteren van afstemming inzake de opschaling van het OV in de ‘1,5m-periode’ (‘werkspoor OV-

inrichting’ zowel binnen DOVA als in NOVB-verband; 

• Faciliteren van een recent opgerichte “DOVA-expertisegroep juridische aspecten OV/corona. 

 

Het samenspel zoals zich dit de afgelopen maanden tussen medewerkers van de gezamenlijke decentrale 

OV-autoriteiten en de werkeenheid van Samenwerkingsverband DOVA in Utrecht ontwikkelde was intensief 

en misschien wel uniek. We slaagden erin om voortdurend goed afgestemde tot goed onderbouwde 

argumentaties en standpunten te komen. En deze konden ook overtuigend worden ingebracht in de 

ambtelijke werkstructuren van het NOVB. Dit leidde tot ongeveer half mei in elk geval tot de volgende 

resultaten: 

• Een gezamenlijke basishouding van de decentrale OV-autoriteiten ten aanzien van het afschalen 

van het OV (maart); 

• Een gezamenlijke koers ten aanzien van de manier waarop de concessiehouders zouden moeten 

worden gecompenseerd, voor het feit dat het OV wel bleef rijden, maar reizigers werd geadviseerd 

om er zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Dit leidt uiteindelijk tot een ‘beschikbaarheids-

vergoeding’ die het Rijk beschikbaar stelt (mei); 
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• Doordachte analyses met betrekking tot de vraag hoe om te gaan met concessies (lopend, in te 

kopen en gegund maar nog niet operationeel). Deze analyses voorkwamen overhaaste 

beslissingen rond deze vragen en leidden tot passende vraagstukken gezien het langetermijn-

perspectief van de ontwikkeling van het OV in Nederland in de jaren ’20 van deze eeuw; 

• Een werkbaar OV-protocol met betrekking tot de heropschaling van het OV per 1 juni (mei). 

 

De verwachting is overigens dat ook de komende maanden nog grotendeels in het teken van corona zullen 

staan, alle genoemde afspraken vragen nog zorgvuldige uitwerking en (ongetwijfeld) bijsturing op een aantal 

punten. 

1.2 Corona en ketenbeheer OV-data 

Corona betekende voor het onderdeel ketenbeheer van OV-data dat we met de lockdown en de daarmee 

samengaande afschaling van het aanbod van OV met een veelheid aan wijzigingen van dienstregelingen 

(het zogeheten koppelvlak 1) te maken kregen. En aangezien er voor dit soort situaties geen draaiboeken 

voorhanden waren vroeg dit maatwerk per concessie. Desondanks is OV-data er in geslaagd alle aanbod 

grotendeels goed te verwerken. Er was een goede samenwerking tussen vervoerders, loketten en OV-data. 

En de systemen bij OV-data bleken robuust genoeg om de extra verwerkingscapaciteit die benodigd was te 

kunnen afwikkelen. Daarnaast waren alle betrokkenen bereid, ook buiten kantoortijden, de noodzakelijke 

acties uit te voeren. 

Tegelijkertijd leidt dit soort situaties vaak tot geheel nieuwe vraagstukken. Er is een aantal knelpunten 

gesignaleerd, die vervolgens zijn aangepakt of opgelost: 

• Door het in stappen forse afschalen van dienstregelingen naar 60% zijn er vanaf 16 maart in 3 

weken tijd meer dan 200 dienstregelingen aangeleverd. Deze moesten veelal handmatig in zeer 

korte tijd verwerkt worden en verzonden aan alle DRIS-palen en andere afnemers. Er is daarom nu 

een “automatisch inlees tool” ontwikkeld zodat handwerk overbodig is.  

• Doordat de wijzigingen elkaar zo snel opvolgden was er behoefte aan “realtime” signalering of de 

reisinformatie correct en volledig is. Hiervoor is een realtime dashboard ontwikkeld waarmee OV-

data en de vervoerders direct kunnen zien waar de reisinformatie niet actueel is. 

• Bij het tussentijds beëindigen van lijnen in de dienstregeling bleken de geautomatiseerde systemen 

bij DOVA en de DRIS-leveranciers de oude einddatums voor deze lijnen vast te houden. Hierdoor 

bleven beëindigde lijnen getoond worden op displays en in apps. Om de reisinformatie op niveau te 

houden zijn circa 500 van deze situaties handmatig doorgevoerd op basis van het realtime 

dashboard. Parallel zijn specificaties opgesteld om deze “bug” in de software op te lossen. 

 

Vanzelfsprekend werken de opgedane leerervaringen en de gekozen oplossingen ook positief door in 

volgende situaties, in de eerste plaats natuurlijk de komende opschaling van het OV, nu de samenleving 

langzaamaan weer uit de lockdown komt.  

Overigens hebben alle aanpassingen van de dienstregeling niet alleen voor een op de reiziger gerichte 

(real-time) data-opgave gezorgd bij het cluster ketenbeheer. De bundel aan real-time data levert immers ook 

data op voor monitoring en beleidsvoering. In de figuur hieronder is door OV-data per week weergegeven 

hoeveel dienstregelingsritten in Nederland in bus, tram en metro zijn uitgevoerd.  

 

-50

50

150

250

350

wk
2

wk
3

wk
4

wk
5

wk
6

wk
7

wk
8

wk
9

wk
10

wk
11

wk
12

wk
13

wk
14

wk
15

wk
16

wk
17

wk
18

D
u

iz
en

d
en

Aantal geregistreerde ritten per week voor 
en na Corona

bus tram metro regiotrein boot



                                                                       7 

1.3 Corona en de werkeenheid van DOVA/OV-campus te Utrecht  

Corona raakte ons als werkeenheid in Utrecht, onderdeel van het concept-OV-campus inclusief vergader-

locatie, vanzelfsprekend ook direct.  

Het eerste gevolg van de corona-crisis was het afgelasten van het congres Dag van het OV dat op 23 maart 

zou worden gehouden. Er hadden zich 400 deelnemers gemeld en viel dus onder de maatregel van de 

overheid om evenementen met meer dan 100 deelnemers te verbieden.  

Niet lang daarna volgde de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. DOVA-medewerkers volgden dit 

advies op en de voorzichtige stappen die waren gezet om in Teams te werken werden versneld doorgezet. 

De inzet was om door te blijven werken en alle overleggen ook door te laten gaan. De ICT werkte goed mee 

en indien nodig kon systeembeheer op afstand plaatsvinden. 

Het secretariaat zegde alle geplande overleggen in het vergadercentrum af en daarmee is dat deel van de 

OV-campus (een vergader- en ontmoetingsplek voor mobiliteit in brede zin) voorlopig, en mogelijk voor heel 

2020, verleden tijd. 

Wel bleef de samenwerking van DOVA en CROW-KpVV (kennis, data en beleid) in stand, door middel van 

overleg: in de Regiegroep, middels de netwerken en in het regelmatige brede OV-campusoverleg met de 

medewerkers van beide organisaties. 

In de komende periode zal samen met CROW onderzocht worden wat de gevolgen zullen zijn van een 

voorzichtige afbouw van de lockdown voor de OV-campus als werk- en ontmoetingsplek. Wat betekent de 

anderhalvemeter samenleving voor het werken op kantoor? Voor het bieden van vergader- en ontmoetings-

plekken? Voor het combineren/afwisselen van het werken en vergaderen thuis en op kantoor?  
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2 Overkoepelende activiteiten 

2.1 Ondersteuning Nationaal en Regionaal Openbaar Vervoer Beraad 

In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) komen vertegenwoordigers van alle concessieverleners, 

alle concessiehouders en de systeemverantwoordelijke (ministerie van IenW) op bestuurlijk en directeuren-

niveau regelmatig samen om landelijke, concessiegrensoverschrijdende onderwerpen te bespreken. 

Onderwerpen zijn vaak gerelateerd aan betalen in het openbaar vervoer en de OV Chipkaart. Voorbeelden 

zijn het nieuwe betalen, reispatronen uit OV-data (ook wel informatiehuishouding), MaaS-waardigheid OV-

concessies, toegankelijkheid, sociale veiligheid, incomplete transacties, enzovoort. Samenwerkingsverband 

DOVA ondersteunt (bestuurlijk) en vertegenwoordigt (directeurenoverleg, samen met VRA) de decentrale 

overheden in deze overleggen. Recent zijn de coronamaatregelen toegevoegd aan deze agenda (zie 1.1). 

Het overleg op directeurenniveau heeft deze periode drie keer plaatsgevonden en het bestuurlijke NOVB is 

regulier twee keer bijeen geweest, daarnaast zijn er wekelijkse en soms dagelijkse bestuurlijke corona-

overleggen geweest vanaf maart.  

 

In het Regionaal Openbaar Vervoer Beraad (ROVB) praten vertegenwoordigers van stads- en streek-

vervoerders met vertegenwoordigers van decentrale overheden over concessiegrensoverschrijdende zaken 

die spelen in het regionale openbaar vervoer. Ook dit overleg vindt op directeuren- en bestuurlijk niveau 

plaats. Het directeurenoverleg heeft drie keer plaatsgehad, er is geen bestuurlijk ROVB nodig geweest. 

Samenwerkingsverband DOVA verzorgt het secretariaat van het ROVB. 

 

Samenwerkingsverband DOVA heeft met IPO het initiatief genomen om de gedeputeerden en portefeuille-

houders van vervoerregio’s met OV in hun portefeuille te ondersteunen. Hiertoe zijn bijeenkomsten 

georganiseerd met de directe ambtelijke ondersteuners van de betreffende bestuurders. 

2.2 Ondersteuning Consumentenoverleggen 

DOVA financiert de (secretariële) ondersteuning van het NOVB-consumentenoverleg en van het landelijk 

overleg van ROCOV-voorzitters. Wijzigingen van tarieven moeten wettelijk gezien worden voorgelegd aan 

consumentenorganisaties. DOVA neemt daarom deel aan het landelijke ROCOV-overleg dat ieder kwartaal 

bij elkaar komt. Op deze wijze neemt DOVA ook kennis van wat er bij reizigers leeft en tegelijkertijd worden 

de ROCOV’s tijdig geïnformeerd over (met name) tariefontwikkelingen. 

2.3 Jaarcongres "Dag van het OV" 

Op 23 maart 2020 zou het congres Dag van het OV plaatsvinden, een initiatief van DOVA, CROW-KpVV en 

programma Toekomstbeeld 2040. Al vanaf najaar 2019 was hard gewerkt om een programma samen te 

stellen met een plenair deel (Innovatiecampus en OV-talkshow) en een tweetal rondes met in totaal 14 

verschillende workshops. Meer dan 400 deelnemers hadden zich aangemeld en tot op het laatst bleef de 

hoop dat het congres kon plaatsvinden. Maar op 12 maart viel definitief het doek. Net op tijd om een aantal 

kosten niet meer te hoeven maken. 

Inmiddels is de balans opgemaakt en is duidelijk dat we het congres niet zullen verplaatsen naar het najaar 

en mogelijk is zelfs volgend jaar maart niet haalbaar. Begin maart is een verzekering afgesloten – we zijn 

druk bezig met de verzekeraar om te kijken of we (een groot deel van) de gemaakte kosten voor het congres 

terug kunnen krijgen. Overigens betaalde de beoogde locatie, de Fokker Terminal in Den Haag, het 

overgrote deel van het voorschot al terug. 

Binnen de Regiegroep wordt nagedacht in hoeverre het mogelijk is om aan een aantal onderwerpen die in 

workshops besproken zouden worden alsnog aandacht kunnen krijgen in de komende tijd, bijvoorbeeld 

middels webinars. In mei zullen de workshopleiders daarover benaderd worden en zullen de deelnemers 

verrast worden met een digitale ‘goodiebag’. Overigens is een nieuwe Dag van het OV in maart 2021 nog 

uiterst onzeker, aangezien grote evenementen vooralsnog niet gehouden mogen worden. 
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2.4 Cursus nieuwe OV-medewerkers 

In oktober 2019 is voor het eerst vanuit de OV-campus een cursus voor (13) nieuwe OV-medewerkers van 

moederorganisaties georganiseerd, met medewerking van medewerkers van de OV-campus en van enkele 

OV-managers. De deelnemers waren enthousiast en hebben in de evaluatie aangegeven dat een vervolg 

gewenst is, zodat op een aantal zaken dieper kan worden ingegaan en wellicht ook de mogelijkheid bestaat 

om bij een vervoerder langs te gaan. Dit vervolg was begin april gepland, maar is uitgesteld vanwege de 

corona-crisis. Gekeken wordt of een vervolg later in het jaar mogelijk en gewenst is. Hopelijk lukt het wel om 

in het najaar weer een cursus voor een nieuwe groep medewerkers te organiseren. 

2.5 NDOV-project 

DOVA verzorgt het secretariaat van de Stuurgroep NDOV. De Stuurgroep staat onder voorzitterschap van 

IenW. Naast vertegenwoordigers van IenW en DOVA neemt ook CROW-KpVV deel aan de Stuurgroep.  

De Stuurgroep komt 3x per jaar bijeen (januari, mei en september). De Stuurgroep is ingesteld om met IenW 

af te stemmen over zaken die het NDOV-project betreffen.  

In januari is gesproken over de subsidieaanvraag van DOVA en CROW-KpVV inzake NDOV, BISON en 

Dashboard Deur-tot-deur (DD2D), de scope en ambities van de Stuurgroep, de voortgang van DD2D, de 

Staat van het OV en de stand van zaken van diverse NDOV-gerelateerde projecten. 

2.6 Huisvaderschap BISON 

Met ingang van januari 2020 heeft DOVA op verzoek van ITS Connekt het huisvaderschap van BISON 

(Beheer Informatie Standaarden OV Nederland) overgenomen. In de afgelopen 4 maanden is een contract 

gesloten met een documentalist, die gemiddeld 2 dagen per week besteedt aan BISON. Verder is een 

website gemaakt (bison.dova.nu) en zijn vragen beantwoord via het mailadres bison@dova.nu. Het 

secretariaat van (alle geledingen van) BISON is in handen van DOVA OV-basis. Het archief is inmiddels 

overgedragen door Connekt, maar we zijn nog in afwachting van de overdracht van de financiën (het 

wachten is daarbij op de jaarrekening). 

De Architectuurwerkgroep vergaderde op 6 februari (fysieke bijeenkomst) en op 23 april (via Teams), de 

vergadering van 26 maart werd vanwege gebrek aan voortgang afgelast. Op 14 mei is een vergadering van 

de Change Advisory Board (CAB) gepland, waar 3 nieuwe work items worden besproken en een voorstel 

voor scope-uitbreiding van BISON. Als het goed is gaan deze voorstellen allemaal ter bespreking door naar 

de vergadering van de Strategic Committee, die op 24 juni vergadert. 

De stagnerende voortgang van de ontwikkeling (en vooral validatie) van NeTEx baart zorgen (zie ook 3.3.4), 

aangezien dit voor uitwisseling van reisinformatie binnen Europa zeer gewenst is en dit eigenlijk met ingang 

van 1 juni aanstaande gedeeltelijk de standaard zou moeten zijn bij vervoerders. Inmiddels worden er vanuit 

diverse partijen binnen BISON nu stappen gezet om de voortgang op dit dossier te bevorderen. 

Workitems 

Er zijn een aantal “lopende” work items, waar in werkgroepen van o.a. vervoerders en loketten aan gewerkt 

wordt. De instantie die het work item heeft ingediend is veelal ook de ‘trekker’ van een work item: 

• SIRI (BISON, ligt stil, wacht op voortgang NeTEx),  

• Flexvervoer (OV-data, loopt),  

• Toegankelijkheid stations (OV-data, weer opgestart, zie 3.3.4),  

• Voertuigkenmerken [toegankelijkheid] (OV-data, loopt, wacht op validatie) 

• MaaS (Intraffic, ligt stil).  

 

Vanuit de werkgroepen vindt meerdere keren per jaar terugkoppeling over de voortgang plaats in de 

Architectuurwerkgroep van BISON. Daarnaast zijn onlangs door OV-data een aantal work items uitgewerkt 

die op goedkeuring van de CAB (mei) en het SC (juni) wachten:  

 

• Validatie NeTEx delta,  

• OV-reisproducten,  

• Bezetting voertuigen. 

mailto:bison@dova.nu
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3 Thema’s 

3.1 Betalen in het OV: tarieven, producten en nieuwe betaalwijzen  

Betalen in het OV wordt gekenmerkt door enerzijds de actualiteit en anderzijds toekomstige ontwikkelingen. 

De meeste inspanning wordt verricht voor toekomstige zaken zoals nieuwe betaalwijzen en het nieuwe 

productenpalet. De reguliere processen zoals de periodieke indexeringen en landelijke tarieven kennen 

vooralsnog geen bijzonderheden. 

Het netwerk Betalen en Tarieven is in 2020 tot nu toe drie keer bij elkaar gekomen. De overleggen vinden 

een week voorafgaand aan het OV-managersoverleg plaats om hen van advies te voorzien. De belangrijkste 

onderwerpen zijn in de volgende paragrafen nader uitgewerkt. 

 Nieuwe betaalwijzen 

Het huidige OV Chipkaartsysteem is aan het einde van zijn levenscyclus. Daarnaast zijn er nieuwe betaal-

mogelijkheden voor het openbaar vervoer beschikbaar, zoals met de bank- en creditkaart. Dit biedt kansen 

voor nieuwe betaalwijzen voor de hele vervoerketen. De overgang naar nieuwe betaalwijzen op basis van 

de bankkaarttechniek is een wens van alle betrokken partijen. De derving die optreedt als gevolg van 

wegvallende wagenverkoopkaartjes heeft echter substantiële financiële gevolgen. Die gevolgen verschillen 

per concessie. In het NOVB is afgesproken om te proberen tot landelijke afspraken te komen, die 

onderhandelingen per concessie grotendeels overbodig maken.  

 

In januari hebben hierover de eerste besprekingen plaatsgevonden met vervoerders en IenW. Op initiatief 

van het managersoverleg Nieuwe Betaalwijzen (vervoerders en overheden) is begin februari een werksessie 

georganiseerd. Vervoerders hebben het voorstel dat hieruit voortkwam echter geweigerd vanwege de 

financiële risico’s.  

Het daaropvolgende voorstel van vervoerders om een commissie in te stellen die zou besluiten over de 

derving, is niet aanvaard door de overheden.  

In april is in het NOVB-directeurenoverleg een nieuw voorstel besproken, bestaande uit: 

• een landelijke leaseconstructie voor apparatuur, waardoor problemen met concessieovergangen 

worden opgelost; 

• een methode om bij overschrijding van een van te voren te bepalen bandbreedte van derving van 

wagenverkoopinkomsten ten opzichte van reizigersinkomsten, een per concessie te bepalen 

compensatie toe te passen. Daarnaast wordt er één cent op het opstaptarief gezet.  

 

De corona-crisis heeft de context van de businesscases sterk gewijzigd, waardoor een snel besluit hierover 

niet mogelijk is. In het NOVB-directeurenoverleg is besloten de voorgestelde methodiek voor te leggen aan 

het bestuurlijk NOVB, maar de invulling van de parameters (bv. referentieperiode derving wagenverkoop, 

landelijk groeipercentage en bandbreedte) pas later te bepalen, als de gevolgen van de coronacrisis 

duidelijker zijn. 

 

Bij dit proces is het managersoverleg Nieuwe Betaalwijzen de aanjager en legt verantwoording af in het 

NOVB. Vrijwel bij iedere NOVB-vergadering (ca. 6-wekelijks) wordt dit gedaan. De decentrale overheden 

hebben inhoudelijke sessies met beleidsmedewerkers (in 2020 éénmaal bij elkaar gekomen), waarbij het 

OV-managersoverleg de gemeenschappelijke lijn uitzet. 

 

 Productenpalet 

In het verlengde van de ontwikkeling van nieuwe betaalwijzen en de aanpassing van het Landelijk Tarieven 

Kader wordt een nieuw productpalet ontwikkeld, met als uitgangspunten eenvoudig, eerlijk en flexibel.   

Dit productpalet moet het huidige brede scala aan regionale en landelijke tariefproducten vervangen. 

De gezamenlijke werkgroep Productenpalet (vervoerders, do’s en IenW) heeft onder begeleiding van 

externe adviseurs in 2020 (na drie sessies) fase 1 van haar opdracht bijna afgerond. Reizigersorganisaties 

zijn in een vroeg stadium betrokken. In fase 1 zijn verschillende opties verkend voor het eindbeeld van het 

Productenpalet met Nieuwe Betaalwijzen. Het eindrapport wordt in mei verwacht, waarna ook een tweede 

sessie met de reizigersorganisaties wordt gepland.  
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De Tarievenwerkgroep van do’s geeft hierbij bij iedere sessie input aan de afgevaardigde do’s in de 

werkgroep Productenpalet. Ook heeft een brede inhoudelijke sessie plaatsgevonden in het netwerkoverleg 

Betalen en Tarieven. Het OV-managersoverleg heeft kennisgenomen van de vorderingen en heeft 

ingestemd met de voortzetting naar fase 2 van de opdracht. In fase 2 zullen effectenanalyses worden 

gemaakt. Van belang hierbij is dat representatieve chipkaartdata (2019) hiervoor beschikbaar zijn. Hiertoe 

zijn reeds stappen gezet.  

 Landelijk Tarievenkader (LTK) 

De zogeheten UC-LTK (Uitvoeringscommissie Landelijk Tarievenkader) komt 6-wekelijks bij elkaar. DOVA 

zit de bijeenkomsten voor. In 2020 zijn drie bijeenkomsten geweest waarin met name reguliere onderwerpen 

over opbrengstenverdeling zijn behandeld. Daarnaast is een eerste stap gemaakt om te bezien in hoeverre 

de opbrengstenverdeling wijzigt als gevolg van nieuwe betaalwijzen. DOVA heeft tenslotte de concept LTK-

tarieven voor het jaar 2021 besproken (zie verder Indexatie) en enkele punten onder de aandacht gebracht 

waar vervoerders aan zet zijn: sommige tarieven worden niet geïndexeerd, maar vloeien voort uit een 

voorstel van vervoerders. 

 

 Indexeringen 

Per jaar vinden 4 berekening plaats van de Landelijke Bijdrage Index (LBI), in maart, juni, september en 

december, waarbij de eerste prognoses zijn en de laatste de definitieve LBI is. De eerste prognose is al 

gemaakt. Daarnaast wordt jaarlijks tweemaal de LTI berekend (in maart en juni) waarbij de eerste een 

prognose is en de laatste de definitieve LTI oplevert. DOVA berekent de indexen en stemt die af met de 

werkgroep Indexatie. Omdat tot nu toe de reguliere wijze van berekeningen is gehanteerd hoefde de 

werkgroep nog niet bij elkaar te komen.  

DOVA heeft een brief ontvangen van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) waarin wordt 

aangegeven dat vervoerders de afgelopen 10 jaar € 180 miljoen hebben misgelopen omdat de kosten-

ontwikkeling onvoldoende wordt meegenomen in de LTI/LBI. In het Netwerkoverleg Betalen en Tarieven en 

in het Managersoverleg is dit onderwerp geagendeerd.   

 Studentenreisrecht 

Eind vorig jaar heeft de herijking van het SOV-contract plaatsgevonden (zg. BOS-onderzoek). Dit heeft 

geleid tot een neerwaartse correctie van de SOV-gelden per 1 januari 2020. De exacte betekenis hiervan 

moet vertaald worden naar nieuwe verdeelsleutels door de verschillende vervoerdersverenigingen. Tot op 

heden heeft DOVA hier nog geen resultaten van gezien, ondanks meerdere verzoeken daartoe. 

 

Begin 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden met de drie SOV-verenigingen VRS, VSV en VSS. Naast 

strategische zaken zijn ook actuele thema’s besproken. In het gesprek is afgesproken om een notitie voor te 

bereiden met toekomstige wensen van decentrale overheden en vervoerders. Vervoerders wensen het 

financiële risico te verkleinen. Deze notitie is besproken in het OV-managersoverleg, die heeft aangegeven 

om voorlopig geen veranderingen aan te willen brengen.  

 Beslissingondersteunend systeem (BOS) voor keuze OV-reisproducten 

Eind 2019 is er een invoertool in beheer genomen bij OV-data, waar alle in omloop zijnde kaartsoorten in het 

OV worden ingevoerd. Deze informatie wordt handmatig met behulp van de websites van vervoerders 

vastgelegd. Het voorstel is om deze handmatige werkzaamheden dit jaar af te bouwen en te zorgen dat 

vervoerders zelf deze invoertool gebruiken of volgens een afgesproken format de informatie aanleveren. 

Hiervoor is een standaard in voorbereiding (Koppelvlak OV-Reisproducten) waar een work item voor wordt 

ingediend bij BISON met als doel deze standaard in het 3e en 4e kwartaal 2020 te valideren en daarna vast 

te stellen.  

3.2 Reisinformatie   

 Reisinformatie bij verstoringen 

Uit de recente resultaten van de OV-Klantenbarometer blijkt dat informatie bij verstoringen, hoewel nog heel 

laag, weer gestegen is naar het niveau van 2018. Om deze stijging vast te houden is een integrale aanpak 

nodig, waarbij vervoerders en ov-autoriteiten in nauwe samenwerking verbeteringen doorvoeren.  

De uitdaging ligt niet alleen op technisch vlak, maar gaat ook over het optimaal inrichten van processen en 

het aansluiten op de behoeften van de reiziger.  
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OV-data heeft in 2019 een verbeterprogramma opgezet en werkt gedurende 2020 aan de uitvoering hiervan. 

Daarin staan (1) bewustwording van de problematiek; (2) brondata op orde; (3) werkprocessen op orde; en 

(4) reisinformatieproducten centraal. Met dit verbeterprogramma is de eerste 4 maanden van 2020 een start 

gemaakt waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de kwaliteit van de aanlevering van verstorings-

informatie en het inzicht krijgen in de processen bij de vervoerders. De huidige activiteiten met hun 

verwachte oplevering zijn: 

• Realtime viewer planning en realisatie lijnen:      gereed 

• KPI Volledigheid reisinformatie bij verstoringen:   2e kwartaal 2020 

• Schrijfwijzer:       3e kwartaal 2020 

• Blauwdruk proces reisinformatie bij verstoringen:   3e kwartaal 2020 

• KV15 Regie module:      4e kwartaal 2020 

• Richtlijn overstapinformatie in voertuigen:    1e kwartaal 2021 

• Viewer: waar rijdt lijn in planning en realisatie:   2e kwartaal 2021 

 

Het oorspronkelijke idee was om voor dit dossier een externe projectleider aan te trekken. Gezien het tempo 

en de concreetheid waarin nu gewerkt wordt is dit nu eerder verstorend dan effectief. Op basis van de 

rapportage “Blauwdruk proces reisinformatie bij verstoringen” wordt bekeken of en in welke vorm dit nog 

nodig is.  

 Ketenbeheer DRIS-systemen 

Meldpunt OV-data is het centrale coördinatiepunt geworden voor verstoringen, technische vragen, 

rapportages, advies en ondersteuning. Er worden gemiddeld 7000 mails per maand afgehandeld en 350 

meldingen/storingen in Topdesk vastgelegd en afgehandeld. Het aantal te beheren applicaties/omgevingen 

wordt groter en het aantal DRIS-objecten is gegroeid naar > 9000 en met meer dan 50 partijen moet worden 

geschakeld in de keten. Voortdurend wordt er gewerkt aan standaardisering van de beheerprocessen om 

efficiënt en met constante kwaliteit te kunnen presteren. Dit leidt tevens jaarlijks tot de ISO 9001 

certificering. In gelijke tred met de groei van het aantal datasets, verbreedt de scope van ketenbeheer zich. 

Beheerafspraken zijn gemaakt voor o.a. Centraal Halte Beheer, OverOV en DDD (dataset displays).  

Werkafspraken 

Instroom van nieuwe collega’s geeft de aanleiding om de werkafspraken scherp te stellen. Hiervoor is de 

functie- en kennismatrix bijgewerkt om de specifieke kennis binnen het beheerteam voldoende te blijven 

borgen en de verantwoordelijkheden gelijkmatig te verdelen onder de teamleden binnen de beschikbare 

uren. Daarnaast is in februari 2020 gestart met een aanpassing in het werkrooster. Er is een wisselende 

“dagregisseur” met helder omschreven dagtaken ingesteld om dagelijks DRIS-incidenten en DOVA-server-

gerelateerde vraagstukken te scheiden, toe te wijzen en een snelle afhandeling te bewaken.  

Beheer tools 

Veel aandacht is er voor het herstructureren van in gebruik zijnde tools binnen beheer. Een kritische blik 

vooruit om in de loop van 2020 tot inzicht en uitvoering te komen betreffende reducering en standaardisering 

hiervan. 

 

Dashboard-ontwikkelingen 

De toenemende vraag van opdrachtgevers en vervoerders naar ontwikkeling en het beschikbaar stellen van 

realtime dashboards laat ons nadenken over een professionaliteitsslag aangaande de bestaande beschik-

bare dashboards. Gebruik van hoogwaardige bronbestanden, uniformiteit en laagdrempelige presentatie zijn 

hierbij de aandachtspunten. 

 

Om het ketenbeheer te optimaliseren zijn drie nieuwe projecten gestart: 

Centrale Distributieserver DRIS (CDD) 

De projectleiding hiervan ligt bij de provincie Utrecht. De centrale distributieserver wordt momenteel door 

Strukton gerealiseerd. Oplevering zal in mei plaatsvinden. In het derde kwartaal zal de aanbesteding van 

displays plaatsvinden. Pas na levering van displays en de aansluiting op de centrale displayserver kan het  

geheel in productie worden genomen. Dit zal op zijn vroegst najaar 2020 het geval zijn.  
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DRIS-melding.nl 

Via DRISmelding.nl melden reizigers defecten aan DRIS-displays in vier eenvoudige stappen. Eind 2019 is 

DRISmelding.nl uitgebreid met een functionaliteit die het scannen van QR-codes op haltes mogelijk maakt, 

waarmee de stap waarin de locatie bepaald wordt kan worden overgeslagen en een melding sneller is 

gedaan met een kleinere kans op foutieve informatie. In december 2019 en januari 2020 zijn QR-codes 

aangebracht in de concessie Zuid-Holland Noord en is de werking geëvalueerd met positief resultaat. De 

volgende stap is dat dit systeem wordt uitgerold in meer concessies, ook in andere regio’s. Op termijn wordt 

de mogelijkheid meegenomen deze tool uit te breiden voor meer haltezaken én deze applicatie te delen met 

OV-reisplannerapps. 

Monitoring DRIS-displays 

In 2019 zijn de nodige stappen gezet om ook het technisch functioneren van DRIS-displays te kunnen 

monitoren. OV-data heeft een dashboard ontwikkeld waarin o.a. afgelezen kan worden of DRIS-displays in 

Zwolle wel/niet aanstaan. Doorontwikkeling van deze beheerdashboards zal worden gekoppeld aan het 

CDD-project.  

Concessiebijlage DRIS 

De werkafspraken tussen DOVA en DRIS-partijen worden geformaliseerd in een op te stellen 

'Concessiebijlage DRIS'. Deze bijlage kan dan, net als bij de aanbestedingen voor de concessies, 

meegestuurd worden in het bestek. Onlangs is de opdracht verstrekt voor het maken van deze 

concessiebijlage. Naar verwachting wordt deze het 3e kwartaal 2020 opgeleverd. 

3.3 Data- en informatiemanagement  

 

Voorbereidingen zijn getroffen om een netwerk van medewerkers van ov-autoriteiten op te bouwen. De met 

ingang van 1 juli aangestelde informatieanalist geeft hier in de 2e helft van 2020 verder inhoud aan. 

 NAP 

Het ministerie heeft, als opdracht vanuit Europa, NDW aangewezen als de partij die vorm moet geven aan 

de invulling van het Nationaal Access Point Mobiliteitsdata. NDW en DOVA (OV-data) doen momenteel een 

verkenning of ze van het Nationaal Toegangspunt Multimodaal een virtuele databank mobiliteit kunnen 

maken. Binnen het NAP is het dan mogelijk om rechtstreeks data te krijgen in plaats van naar een andere 

databron toe te moeten. Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden en onderscheidt 3 stappen waarin 

deze ambitie vorm kan krijgen.   

 

 

 

 

 

 

Stap 1

NAP 
Neutraal beeldmerk

=
Register

Stap 2

NAP
Publiek 

dataknooppunt
(Open data)

=
Register 

(Publiek) portaal

Stap 3

NAP
Publiek/Private

Marktplaats

=
Register

(Publiek) portaal

Marktplaats

▪ Alle partijen kunnen 
deelnemen aan register en 
databronnen toevoegen 

▪ Alle partijen kunnen 
deelnemen aan register 

▪ Open data van publieke 
partijen via het platform 
ontsluiten, evt. met 
licentieovereenkomst.  

▪ Alle partijen kunnen 
deelnemen aan register 

▪ Open data van publieke 
partijen via het platform 
ontsluiten  

▪ Data van private partijen 
beschikbaar via platform 

▪ Vergezicht: Licenties en 
transacties vinden plaats 
via marktplaats 

▪ Vraagstuk: wie beheert 
Marktplaats? 
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Bij stap 1 wordt gezorgd dat het NAP neutraal wordt. Het NAP Multimodaal heeft hierin de vorm van een 

Register en iedereen kan mobiliteitsbronnen toevoegen.  

Bij stap 2 wordt een extra dimensie toegevoegd: naast de registerfunctie wordt ook de mogelijkheid 

gerealiseerd om via een API data te ontsluiten van verschillende publieke databronnen. De gebruiker van de 

website denkt rechtstreeks met het NAP te verbinden, maar achter de schermen zal er een verbinding 

worden gelegd met de oorspronkelijke bron. Dit is de variant waarvan DOVA en NDW denken dat dit het 

meest effectief is voor zowel de gebruikers als voor de data-aanbieders. Het gaat hierbij om open data waar 

geen kosten/transacties aan verbonden zijn. Als eerste stap kan worden begonnen met het kunnen 

aanleveren van de data van DOVA en NDW middels een API op de website. 

Bij stap 3 wordt naast het Register en de Portaalfunctie ook de marktplaatsfunctie toegevoegd, waardoor er 

op het nationaal toegangspunt ook private mobiliteitsdata kunnen worden ontsloten waarvoor betaald moet 

worden. Voor deze toevoeging moet het mogelijk zijn om op het nationaal toegangspunt met licenties te 

kunnen werken en transacties te kunnen afhandelen voordat er data gaan stromen tussen aanbieder en 

afnemer. De marktplaatsfunctie leidt tot extra vragen over het beheer van de omgeving. Is dit een rol van de 

overheid en zijn private partijen het ermee eens dat dit via een publieke weg wordt ontsloten? Naast 

afspraken tussen de gebruikers van de data en de private partijen waar een transactie kan gaan 

plaatsvinden, zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt tussen de private partijen en de overheid.  

 MIPOV 2.0 

Samen met CROW-KpVV wordt gewerkt aan de opvolger van MIPOV. Er is door CROW-KpVV opdracht 

verstrekt om dit proces te begeleiden. De uitkomst is een concessiebijlage (levend document) waar in de 

concessies en bij de aanbestedingen naar verwezen kan worden. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat de 

brondata t.b.v. concessiebeheer door alle vervoerders via vaste standaarden en vaste termijnen wordt 

aangeleverd. 

 Standaardisatie 

Binnen BISON wordt samengewerkt aan het introduceren van nieuwe datasets en het aanpassen van 

bestaande datasets. Op basis van de nieuwe of aangepaste datasets kunnen app’s nieuwe functionaliteiten 

voor de reizigers bieden. Aan de volgende thema’s wordt gewerkt met streefdata voor vaststelling in de 

Bison Strategic Committee. 

Betere reisinformatie bij omleidingen en verstoringen: 

• NeTEx dienstregeling      3e kwartaal 2020 

• NeTEx Delta       1e kwartaal 2021 

• SIRI PT (Dagplan)      3e kwartaal 2021 

• SIRI ET (verwachte dienstregeling)     3e kwartaal 2021 

 

Betere informatie voor reizigers met beperkingen (toegankelijkheid): 

• NeTEx profiel  Voertuigkenmerken (zowel in planning als in realisatie) 3e kwartaal 2020 

• NeTEx Haltes (op basis van CHB2.0)     1e kwartaal 2021 

• NeTEx stationstopologie (POC Amersfoort)       nog te bepalen  

 

• KV bezetting (verwachte bezetting op basis van historische data) 1e kwartaal 2021 

• KV Flexvervoer        1e kwartaal 2021 

• KV Bezetting actueel      3e kwartaal 2021 

 

Tarieven 

• KV Zones       1e kwartaal 2021 

• OV Reisproducten         nog te bepalen 
 

Na vaststelling van een standaard door de Strategic Committee duurt het overigens nog maximaal 1 jaar 

voordat deze datasets volgens deze standaard door de vervoerders worden geleverd, aangezien 

vervoerders hun interne informatiehuishouding hierop moeten aanpassen. 

Scopeuitbreiding BISON 

In de stuurgroep NDOV (DOVA en IenW) is voorgesteld om de koppelvlakken van datastromen die niet 

direct een link hebben met reisinformatie, maar wel met informatie aangeleverd door vervoerbedrijven (zoals 
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klachten en sociale veiligheid), ook in het proces van BISON, Vervoerders- en lokettenoverleg en NDOV 

mee te nemen. Dit is een uitbreiding ten opzichte van de huidige situatie. In de Change Advisory Board van 

mei wordt hierover een voorstel besproken, ter besluitvorming in de Strategic Committee van juni 2020. 

Discussie NeTEx 

In 2019 is de nieuwe standaard NeTEx vastgesteld in BISON, met als doel onze Nederlandse standaarden 

aan te laten sluiten op Europa. In eerste instantie betreft dit het bestaande planningskoppelvlak KV1. In de 

praktijk echter blijkt deze in BISON vastgestelde standaard nog niet “rijp” voor eenduidige implementatie. Dit 

heeft mogelijk als consequentie dat de introductie van NeTEx baseline en -delta fors wordt vertraagd. Er zal 

namelijk met vervoerders en integratoren een traject gestart moeten worden om de standaard zorgvuldig te 

valideren en waar nodig aan te passen. Over het validatietraject worden momenteel afspraken gemaakt met 

de vervoerders en integratoren.  

 Kwaliteitsverbetering brondata 

Het nut van OV-data voor de leden van Samenwerkingsverband DOVA valt of staat bij de kwaliteit van de 

data die zij aflevert of waarin ze een monitoringstaak heeft. Uiteindelijk gaat het erom dat de brondata waar 

OV-data een taak heeft van goede kwaliteit zijn én een open standaard kent. Een nieuwe datastrategie 

vraagt ook om een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. In  de eerste 4 maanden van 2020 heeft OV-data 

een start gemaakt met het verbeteren van het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem.  

KPI-dashboard 

Het bestaande KPI-dashboard waarin nu met name de maandelijkse kwaliteitsindicatoren voor de brondata 

van reisinformatie staan, wordt uitgebreid met kwaliteitsindicatoren voor alle datasets.   

• KV1-bestanden:  gereed 

• KV6-bestanden:  gereed 

• Centraal Haltebestand (CHB):  gereed 

• Sociale Veiligheid:  2e kwartaal 2020 

• OV-lijnen:  3e kwartaal 2020 

• Zones:  3e kwartaal 2020 

• Flexvervoer:  3e kwartaal 2020 

• OV-Reisproducten (voorheen BOS):  4e kwartaal 2020 

• Concessiegrenzen:  4e kwartaal 2020 

• KAR-coördinaten:  4e kwartaal 2020 

• DRIS-database (DDD):  4e kwartaal 2020 

• In- uitstappers / halte:  4e kwartaal 2020 

• Klachten:  4e kwartaal 2020 

• Overstaplocaties:  1e kwartaal 2021 

• Voertuigkenmerken:  2e kwartaal 2021 

Dashboard realtime monitoring 

Er komt één operationeel dashboard om actueel de kwaliteit te meten van de on-trip data. Dit dashboard 

dient om per direct te kunnen registreren en in te grijpen wanneer datastromen om wat voor reden dan ook 

worden onderbroken. 

• KPI 1: Reisinfo bij omleidingen:  2e kwartaal 2020 

• KPI 2: Dubbele vertrekberichten beginhalte:  2e kwartaal 2020 

• KPI 3: Volledigheid verstoringsinfo per halte:  2e kwartaal 2020 

• IVENGI-tool in Splunk:  2e kwartaal 2020 

• Viewer afgekeurde data:  2e kwartaal 2020 

 Doorontwikkeling OV-Ladekast 

Naast het monitoren, de kwaliteit verbeteren, het standaardiseren en opslaan van brondata wil OV-data 

ervoor zorgen dat deze brondata zo adequaat en goedkoop mogelijk bij de afnemers komen. Afnemers 

moeten op een zeer gemakkelijke manier (grafisch, etc.) datasets kunnen selecteren en downloaden. 

Hiervoor is opdracht gegeven voor de bouw van een PoC (Proof of Concept) van een “ladekast": de plaats 

waar alle “brondata” worden opgeslagen en waar afnemers hun datasets halen. Deze ladekast vormt het 

hart van de dataopslag en bevat op ieder moment de meest actuele brondata.  
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De planning voor het bouwen en testen van deze ladekast is: 

• Software migreren naar nieuwe hostingomgeving: 3e kwartaal 2020 

• Procesafspraken maken vanuit/met beheer:    3e kwartaal 2020 

 

Vullen ladekast: 

• KV1 bestanden:  3e kwartaal 2020 

• KV6 bestanden:  3e kwartaal 2020 

• Sociale Veiligheid:  3e kwartaal 2020 

• CHB:  2e kwartaal 2020 

• Zones:  4e kwartaal 2020 

• OV-reisproducten (voorheen BOS):  4e kwartaal 2020 

• Concessiegrenzen:  4e kwartaal 2020 

• OV-lijnen:  4e kwartaal 2020 

• KAR-coordinaten:  4e kwartaal 2020 

• DRIS-database (DDD):  4e kwartaal 2020 

• In- en uitstappers per halte:  4e kwartaal 2020 

• Voertuigkenmerken:  1e kwartaal 2021 

• Klachten:  2e kwartaal 2021 

• Flexvervoer:  3e kwartaal 2021 

• Overstaplocaties:  4e kwartaal 2021 

   

 Doorontwikkeling Basisregistratie OV 

Voor eenduidig sturen en monitoren is het van groot belang dat iedereen dezelfde definities hanteert voor 

bijvoorbeeld OV-lijn, halte, voertuig en beschikt over correcte data en cijfers. Hiervoor bouwt OV-data een 

kwalitatief hoogwaardige “Basisregistratie OV”. Pas als de OV-basisregistratie goed op orde is en als bron 

wordt gezien waarin belangrijke openbaarvervoerkenmerken worden vastgelegd en beheerd, kan een 

betrouwbaar inzicht worden gegeven in de prestatie van het openbaar vervoer (bijv. in OverOV). De 

datasets die in 2020 worden geïmplementeerd in de applicatie Basisregistratie OV zijn: 

• Zones:  gereed 

• KAR-coördinaten:  gereed 

• CHB 2.0:  2e kwartaal 2020 

• DRIS-database (DDD):  2e kwartaal 2020 

• Voertuigkenmerken:  3e kwartaal 2020 

• OV-lijnen:  3e kwartaal 2020 

• Concessiegrenzen:  3e kwartaal 2020 

• Flexvervoer:  4e kwartaal 2020 

• OV-reisproducten (voorheen BOS):  4e kwartaal 2020 

• Overstaplocaties:  2e kwartaal 2021 

 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de eerste basisregistratiedataset, te weten het haltebestand. 

Vanaf 1 juni zal deze het oude CHB vervangen en de gebruiker optimaal ontzorgen voor wat betreft het 

haltebeheer. De uitleg van de nieuwe aanpak is in maart en april via (digitale) roadshows gedaan, waarin 

per provincie/vervoerregio uitleg is gegeven aan de betrokken medewerkers van ov-autoriteiten, 

wegbeheerders en vervoerbedrijven. 

 Doorontwikkeling OverOV 

Om ov-autoriteiten en vervoerders te voorzien van historische gegevens over stad- en streekvervoer voor 

beleidsontwikkeling, -monitoring en -evaluatie, verzamelt OV-data deze voor heel Nederland en worden 

databases opgebouwd voor gebruik op lange termijn. Daarnaast stelt OV-data visualisatietools beschikbaar 

om deze historische data inzichtelijk en toegankelijk te maken voor beleidsmedewerkers.  

Met OverOV-dashboards wordt uniforme managementinformatie over het regionaal OV in heel Nederland 

gerealiseerd (Bus, Tram, Metro). Gedurende 2019 is OverOV beschikbaar gesteld aan alle ov-autoriteiten 

na afstemming met onze klankbordgroep. Dit geeft o.a. meer inzicht in het maandelijks ov-aanbod en de 

uitvoeringskwaliteit. Voor alle basiselementen wordt een trend opgebouwd op concessie-, lijn- en 

halteniveau vanaf januari 2018.  
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In de eerste 4 maanden van 2020 is weer een aantal elementen afgerond. Ook is de gehele lay-out van 

OverOV kritisch doorgelicht en aangepast. De officiële introductie van OverOV is gepland voor de zomer 

van 2020. De planning voor de basiselementen is:  

• Dienstregeling-uren:  gereed 

• Dienstregeling-km's:  gereed 

• Aantal ritten:  gereed 

• Aantal haltes:  gereed 

• Aantal lijnen:  gereed 

• Haltetoegankelijkheid:  gereed 

• Sociale Veiligheid:  gereed 

• Klantenbarometer:  gereed 

• Punctualiteit:                 gereed 

• Doorstroming:  gereed 

• CO2-uitstoot:  2e kwartaal 2020 

• Stikstof-uitstoot:  2e kwartaal 2020 

• In- en uitstappers per halte:  2e kwartaal 2020 

• Klachten:  3e kwartaal 2020 

• Prioriteit VRI:  3e kwartaal 2020 

• Voertuiginzet:  4e kwartaal 2020 

3.4 Sociale veiligheid  

Dit voorjaar is één netwerkoverlegbijeenkomst geweest. Daarnaast is er in april een extra digitaal overleg 

ingelast om de effecten en genomen maatregelen als gevolg van de coronacrisis onderling uit te wisselen.  

DOVA neemt met OV-Oost deel aan de landelijke overlegstructuur van IenW, een zogenoemde kerngroep 

en het directeuren- en bestuurlijk overleg sociale veiligheid, die ook i.v.m. corona bijeen zijn geweest. 

 Landelijk convenant 

Het nieuwe convenant sociale veiligheid is in december 2019 bestuurlijk vastgesteld en vrijgegeven ter 

ondertekening. Vrijwel alle ov-autoriteiten hebben deze in de eigen organisatie vastgesteld. Vanwege de 

coronacrisis is afgezien van een persmoment en wordt pas medio mei over inwerkingtreding van het 

convenant gecommuniceerd. Vanaf dat moment werken de OV-autoriteiten in hun aanbestedingen volgens 

de principes van dit convenant en wordt dit een terugkerend thema in het netwerk. Dit geldt ook voor het 

opstellen en uitvoeren van een onderzoeks- en kennisagenda die wordt uitgevoerd in opdracht van de 

landelijke overlegstructuur. 

 Ontwikkeling analysetool ABC-incidentenregistratiemethodiek 

OV-Data beheert de huidige analysetool TRIAS. Het aflopende contract met de leverancier van dit systeem 

biedt de kans om het systeem aan te passen zodat de analysemogelijkheden beter aansluiten op de wensen 

van de gebruikers.  

In het OV-managersoverleg is besloten om deze tool te vervangen door een gebruiksvriendelijker en 

goedkopere tool. Hiervoor wordt medio september opdracht gegeven. Er is een werkgroep samengesteld 

waarin sociale veiligheidsexperts vanuit vervoerders en ov-autoriteiten samen aan de specificaties werken 

en de projectleider hierover adviseren. Naar verwachting wordt de nieuwe tool eind 2020 opgeleverd. 

3.5 Toegankelijkheid van het OV   

Er heeft dit voorjaar een netwerkoverlegbijeenkomst fysiek plaatsgevonden. DOVA neemt samen met OV-

Oost, MRDH en VRA deel aan de landelijke werkgroep Toegankelijkheid van IenW en in de Stuurgroep 

Toegankelijkheid. 

 Verbeteren (definities) datakwaliteit, CHB en reisinformatie 

Samen met CROW-KpVV is in een werkgroep van ov-autoriteiten en OV-data gewerkt aan nieuwe definities 

van toegankelijkheid. Hierin zijn criteria onderscheiden voor verschillende doelgroepen en modaliteiten. 

Daarmee wordt het mogelijk om een beter reisadvies te geven voor verschillende doelgroepen, de kwaliteit 

van de beleidsverantwoording te verbeteren en om het haltebeheer door wegbeheerders te faciliteren. Vanaf 
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voorjaar 2020 worden de definities voorgelegd aan het netwerk om deze daarna vast te laten stellen door 

het OV-managersoverleg. 

 Verhogen kwaliteit Toegankelijkheid in aanbestedingen 

CROW-KpVV heeft factsheets opgesteld voor ov-autoriteiten om het voorzieningenniveau te bepalen in 

programma’s van eisen bij concessieverlening. Het netwerk heeft kennisgenomen van deze factsheets.  

In een volgend overleg wordt besproken of het wenselijk is om gezamenlijk een hoger niveau te hanteren 

dan nu wettelijk is voorgeschreven. 

 Beleidsverantwoording huidige regelgeving  

IenW heeft een nieuwe overlegstructuur opgesteld in lijn met de bespreking van toegankelijkheid van het OV 

in het NOVB. In deze werkgroep werkt het ministerie met de ov-autoriteiten samen om actuele gegevens 

over toegankelijkheid van het OV in kaart te brengen, volgens de eisen die zijn opgenomen in regelgeving. 

Uit de inventarisatie blijkt dat voor bushaltetoegankelijkheid extra inspanningen nodig zijn om de 

overeengekomen normen te behalen. Het ministerie heeft DOVA verzocht om met de ov-autoriteiten 

hiervoor plannen van aanpak op te stellen.  

 Opstellen vernieuwde wet- en regelgeving 

Het ministerie werkt met de ov-autoriteiten, belangengroepen en vervoerders samen om te komen tot 

geactualiseerde wet- en/of regelgeving. De huidige regelgeving sluit niet geheel meer aan op de ambitie uit 

het VN-verdrag. Dit door Nederland onderschreven verdrag wil de toegankelijkheid van het OV  uitbreiden. 

Ook het Toekomstbeeld OV 2040 streeft naar een volledig toegankelijk OV in 2040.  

Er wordt een werkconferentie voorbereid waarin gezocht wordt naar werkbare en acceptabele eisen aan o.a. 

infrastructuur, voertuigen, bejegening, reisinformatie, etc. Het ministerie streeft naar vaststelling van nieuwe 

regelgeving in 2021. 

 Stationstopologie 

Gegevens over de toegankelijkheid van metro- en treinstations zitten niet in het Centraal Halte Bestand. 

Deze informatie kan wel gevonden worden op de website van NS. ProRail levert losse datasets over liften, 

hellingbanen, perrons, roltrappen, traverses, stationstunnels en toiletten. Om aan de informatiebehoefte van 

reizigers met een beperking te kunnen voldoen is er behoefte aan onderlinge verbanden tussen de datasets 

en de dienstregeling. Om de werkbaarheid van de uitgewerkt NeTEx-standaard te toetsen (valideren) wordt 

voorgesteld een Proof of Concept (PoC) uit te voeren voor Station Amersfoort. Op basis van deze resultaten 

zal de projectgroep een besluit voorbereiden voor de Stuurgroep NDOV over het standaardiseren van 

stationsdata. Het projectplan daarvoor wordt in mei besproken in de projectgroep met IenW, Prorail, NS-

stations en OV-data. Afhankelijk van de situatie bij Prorail en NS-stations in verband met corona, wordt 

daarna de PoC uitgevoerd. 

3.6 Doorstroming, punctualiteit en bus rapid transit (BRT)   

Er is dit voorjaar één netwerkoverlegbijeenkomst gehouden. In 2020 zijn de doorstromingsaspecten van 

BRT toegevoegd aan de agenda van dit netwerk. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de werkgroep die 

door het Ministerie van IenW in het kader van het Toekomstbeeld OV 2040 wordt opgezet en met een 

promotieonderzoek over HOV van de TU Delft. Ook wordt een webinar over BRT voorbereid. 

In de netwerkbijeenkomst is gesproken over de KAR-Geotool van OV-data, de actualisatie van de 

Kennismodule OV van CROW-KpVV en de ontwikkelingen rondom de invoering van coöperatieve OV-

prioriteit. Dit laatste is ook wel bekend als de OV-gerelateerde onderdelen van het landelijke programma 

Talking Traffic, waarbij volop wordt ingezet op iVRI’s en 5G. Het OV-managersoverleg heeft gevraagd aan 

DOVA om hier een regierol in te vervullen. Dit wordt in de komende tijd nader uitgewerkt. 

3.7 Programma Zero Emissie Busvervoer  (ZEB) 

In 2019 heeft IPO het programmamanagement voor het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal OV per 

Bus (BAZEB) overgedragen aan DOVA. DOVA geeft hieraan vorm in een netwerk van samenwerkende ov-

autoriteiten. Het netwerk bestaat uit de Programmagroep Zero Emissie (ZE, elk kwartaal 2 bijeenkomsten, 

naast enkele kennismiddagen) en een Ambtelijke regiegroep ZE (eveneens elk kwartaal 2 bijeenkomsten). 
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Samen met CROW-KpVV is er een jaarplan ontwikkeld met daarin 25 activiteiten die bijdragen aan het 

behalen van de doelstellingen uit het Bestuursakkoord. De activiteiten in het jaarplan zijn geclusterd rondom 

de 5 programmalijnen uit het programmaplan van IPO. Een deel van de activiteiten maakt deel uit van de 

kennisagenda van CROW. Door de netwerkbijeenkomsten van de Programmagroep ZE af te stemmen op 

de bijeenkomsten voor de Kennisagenda vinden de activiteiten in elkaars verlengde plaats. 

Samenwerking buiten de OV sector 

Voor het behalen van de doelstellingen in BAZEB is het van essentieel belang dat de ov-autoriteiten 

samenwerken met partijen met vergelijkbare belangen. Zo werkt het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer 

Spoor (PDOVS) aan de verduurzaming van de spoorse partijen. Zij hebben daarbij vergelijkbare uitdagingen 

als de buspartijen. DOVA houdt contact met PDOVS om activiteiten af te stemmen en ingewonnen kennis 

zoveel mogelijk te delen.  

Daarnaast is er ook samenwerking met partijen buiten de OV-sector, zoals netbeheerders, om aansluitingen 

te realiseren voor laadinfrastructuur van batterij-elektrische bussen of voor een waterstofsysteem. Hier blijkt 

veel kennis te delen over het energiedomein en het mobiliteitsdomein. Om deze samenwerking hechter te 

maken hebben strategische gesprekken plaatsgevonden met de stichting ElaadNL. Inmiddels neemt 

ElaadNL ook deel aan het ZE-netwerk. 

Opgeleverde producten 

Tot nu toe zijn er vanuit de kennisagenda verschillende producten opgeleverd binnen de programmagroep. 

Voor DOVA is het een continue zoektocht welke kennis voor welke regio relevant is, maar door gezamenlijk 

aan producten te werken en de producten te bespreken tijdens de netwerkoverleggen en de kennissessies 

komt hier steeds meer scherpte in. De opgeleverde producten uit de kennisagenda zijn bijvoorbeeld: TCO- 

model B&O, Overzicht financieringsvormen, Model overnameregeling, Verkenning inkoopbundeling en een 

Implementatiegids ZE door Goudappel Coffeng. 

Roadmap 

DOVA werkt aan een Roadmap BAZEB. Dit document biedt inzicht in de vooruitgang sinds het onder-

tekenen van het Bestuursakkoord. Daarnaast is het een schets van de uitdagingen die nog komen.  

In de bijeenkomst van de Programmagroep van mei wordt gezamenlijk nagedacht over de activiteiten voor 

het volgende jaarplan.  

3.8 Stelsel Wp2000  

Dit jaar is gestart met de inventarisatie van de mogelijkheden die de wetgeving biedt om sturing te geven 

aan OV. Dit naar aanleiding van verzoeken om ontheffingsvervoer mogelijk te maken. Inzichten die dit 

oplevert vormen input voor discussie over eventueel gewenste aanpassingen van wetgeving. 

Voor ontheffingsverzoeken Lange Afstand Busvervoer wordt in opdracht van IPO het archief bijgehouden en 

waar nodig activiteiten gecoördineerd. 

3.9 Spoor  

Elke twee maanden komt de gezamenlijke strategische spoorgroep van IPO en DOVA bijeen, waarvan 

DOVA inmiddels het secretariaat verzorgt. Binnen de spoorgroep worden de diverse spoorse zaken (o.a. 

omvorming ProRail, derdenwerken, spoorordening, HRN-concessie) en aan spoor gerelateerde dossiers 

(o.a. fietsparkeren bij stations) tussen decentrale overheden afgestemd om zo mogelijk tot een gezamenlijke 

standpuntbepaling te komen. Daarnaast wordt het overleg benut voor afstemming met IenW en/of ProRail, 

zoals over de Modernisering van de Spoorwegwet, Spoorveiligheid en de Herkenbaarheid van regionale 

vervoerders op stations.  

 Spoorordening 

In 2019 is het Ministerie van IenW gestart met een groot aantal onderzoeken in voorbereiding op het besluit 

van de staatssecretaris (voorjaar 2020) over de sturing en ordening op het spoor na 2024. In onderstaande 

onderzoeken heeft DOVA in 2020 geparticipeerd als lid van de klankbordgroep/werkgroep en/of heeft DOVA 

samen met het IPO een zienswijze gegeven:  

• Onderzoek ‘Effect aanbesteden in het Openbaar Vervoer’ 

• Onderzoek positionering stations 
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• Onderzoek in/aanbesteden vervoersconcessie hoofdrailnet 

 

In het eerste kwartaal 2020 is ook een gezamenlijke ‘position paper’ van de decentrale overheden met 

aandachtspunten voor het dossier spoorordening afgerond en bestuurlijk vastgesteld.  

 HRN-concessie 

Begin februari is er door DOVA met de spoorgroep en het programmateam van IenW een benen-op-tafel-

sessie georganiseerd over de voor decentrale overheden belangrijke aandachtspunten bij spoorordening.  

In de NOVB-stakeholderbijeenkomst over het besluit marktordening is in maart door DOVA mede namens 

de G4 een toelichting op de wensen en positie van decentrale overheden met betrekking tot de HRN-

concessie 2025 gegeven. Inmiddels is er een schrijfgroep gevormd vanuit de decentrale overheden die klaar 

staat om bij te dragen aan het opstellen van eisen voor de nieuwe HRN-concessie in lijn met het 

Toekomstbeeld OV 2040. 

3.10 OV in de reisketen  

Over de in 2019 in NOVB-verband vastgestelde MaaS-waardige OV-eisen is in april een digitaal overleg 

georganiseerd in samenwerking met CROW-KpVV. In de bijeenkomst zijn de 8 eerder geformuleerde eisen 

langsgelopen en de belangrijkste vragen die CROW-KpVV recent heeft opgehaald. Dit betreft vragen van 

MaaS-dienstverleners, de OV Ombudsman, de reacties die na een oproep zijn binnengekomen en de 

eerdere reactie van de consumentenorganisaties. De bevindingen worden verwerkt in een nog te bespreken 

nieuwe versie van de bestekteksten.  

3.11 OV-aanbod in gebieden met weinig vervoersvraag  

Naast bespreking van vragen van het Ministerie van IenW aan de OV-managers is er door de coronacrisis 

tot nu toe geen aandacht meer besteed aan dit onderwerp. 

3.12 Concessiebeheer en -ontwikkeling  

Door zwangerschapsverlof van een medewerker is tot nu toe nog geen vervolg gegeven aan dit onderwerp. 
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4 ORGANISATIE 

4.1 Personeel  

DOVA heeft met ingang van 1 april 16 medewerkers (14,3 fte) in dienst. Een medewerker gaat op 1 mei 

weer aan het werk, na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. De verdeling over de clusters is als volgt:  

• OV-basis 2,9 fte  

• OV-netwerk 4,9 fte 

• OV-data 6,5 fte 

 

Daarnaast is nog sprake van inhuur (zo’n 3-4 fte), zowel bij OV-data als OV-netwerk, hetgeen in de loop van 

2020 zoveel mogelijk wordt afgebouwd. Er zullen in juli en september in ieder geval nog 3 medewerkers bij 

komen bij OV-data (2,5 fte), waaronder een nieuw hoofd OV-data. De sollicitatie- en arbeidsvoorwaarden-

gesprekken met deze medewerkers zijn al afgerond, de indiensttreding volgt later in verband met afspraken 

met huidige werkgevers. Bij OV-netwerk is een stagiair werkzaam, deze wordt samen met CROW-KpVV 

begeleid. 

 

HRM 

CAOP is overgestapt op Afas, hetgeen voor DOVA een nieuw systeem voor verlof, verzuim en salaris-

strookjes betekende. De overgang verliep niet geheel zonder problemen, maar inmiddels lijkt het goed 

werkbaar voor iedereen. 

Net als de MRDH zijn we overgestapt op een nieuw systeem voor gesprekken met medewerkers. Er wordt 

nu minimaal een gesprek gevoerd over een individueel werkplan en een voortgangs- en evaluatiegesprek, 

waarvoor formats zijn gemaakt. De resultaten van de gesprekken worden vastgelegd in de personeels-

dossiers.  

Begin april zijn de medewerkers verrast met een bloemetje aan huis, ter bemoediging voor het thuiswerken 

wat zeker niet voor iedereen even gemakkelijk is. Geprobeerd wordt om de team spirit erin te houden, door 

regelmatige overleggen met naaste collega’s en eens in de twee weken met de collega’s van de OV-

campus. 

4.2 Huisvesting  

Met CROW zijn nieuwe afspraken gemaakt over de vergoedingen voor huur en exploitatie. Er zijn 

verbeteringen aangebracht in de Wifi, zodat werken en vergaderen zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. 

Er zijn enkele bureaustoelen vervangen en er is een nieuw bureau aangeschaft, om tred te houden met de 

behoefte aan (goede) werkplekken. Gedurende de corona-periode is het kantoor met enige regelmaat 

bezocht door een medewerker, zodat de schoonmaak weer kon worden opgepakt, de planten water kregen, 

pakketten konden worden afgeleverd (o.a. laptops, beeldschermen en toetsenborden voor nieuwe 

medewerkers), de brievenbus werd geleegd etc. Eind april is begonnen met het in orde maken van een 

(afsluitbare en visueel dichte) kolfkamer. 

 Vergaderingen 

Tot half maart werd de OV-campus nog veelvuldig gebruikt als vergaderlocatie, regelmatig moesten zelfs 

gegadigden worden teleurgesteld omdat er geen plek meer was. In januari tot maart werd er meer dan 500 

keer (waarvan 100 als ‘extern’ bestempeld kunnen worden) vergaderd op de OV-campus, door bijna 3900 

personen in 740 uur. Door corona is hier op 16 maart een abrupt einde aan gekomen, het is de vraag wat dit 

gaat betekenen voor de komende tijd. Een werkgroep van CROW en DOVA gaat nadenken over wat de 

1,5m-samenleving betekent voor de OV-campus als werk- en vergaderlocatie. Vooralsnog blijft de OV-

campus dicht voor vergaderingen en ook als werkplek zal deze slechts sporadisch gebruikt worden, wellicht 

zelfs tot na de zomer. 
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4.3 Bedrijfsbureau  

 Coöperatieve vereniging 

In december 2019 is al begonnen met het verzenden van facturen voor de contributie, waardoor het 

overgrote deel van de bijdragen van leden al in deze periode is ontvangen. In januari is in het kader van de 

Transparantiemethode een overzicht gestuurd naar de leden over de (naar rato) doorgeschoven BTW ten 

behoeve van hun administratie voor het Compensatiefonds. In februari is de teveel betaalde BTW naar rato 

teruggestort naar de leden. 

Begin maart is de balans opgemaakt met betrekking tot de ondertekening van de ledenovereenkomst. 

Behoudens de provincie Limburg bleken alle leden inmiddels een versie van de ledenovereenkomst te 

hebben getekend. Inmiddels is een rappel gestuurd naar de 5 leden die de nieuwe ledenovereenkomst nog 

moeten ondertekenen.  

 Financiën 

De begroting 2020 is vertaald naar administratieve codes voor de boekhouding en er is een uitgebreide 

begroting voor 2021 gemaakt die is voorgelegd aan het OV-managersoverleg.  

Het MT heeft een jaarverslag 2019 geschreven en samen met CAOP een jaarrekening gemaakt die naar de 

accountant is gestuurd. Vragen van de accountant zijn beantwoord. Zijn rapport wordt half mei verwacht, 

waarna het naar het OV-managersoverleg en de ALV zal worden gestuurd. 

Het MT heeft de in 2019 gemaakte inkoopprocedure iets aangescherpt en opnieuw vastgesteld.  

 Communicatie  

Er zijn in deze periode twee nieuwsbrieven verzonden, op 5 februari en 24 maart. De nieuwsbrieven worden 

naar 412 personen gestuurd en zijn bedoeld om de (brede) achterban te informeren over activiteiten van 

Samenwerkingsverband DOVA en actualiteiten binnen het OV en bij moederorganisaties. Onderwerpen die 

de revue passeerden waren o.a.: spoordossier, Nationaal Toegangspunt Multimodale Reisinformatie, 

DRISmelding.nl, eisen MaaS-waardige concessies, kennismodule OV van CROW, woordenboek 

Reizigerskenmerken van CROW, project Reisinformatie bij Verstoringen en transitiestrategie gedeelde 

mobiliteit provincie Noord-Brabant. 

OV-basis onderhoudt ook de website www.dova.nu. Daarop zijn berichten geplaatst bij enkele thema’s waar 

DOVA zich mee bezighoudt (o.a. informatie over Bus Rapid Transit, Toegankelijkheid, Doorstroming en 

Betalen in het OV). Verder zijn berichten geplaatst over de vacatures bij OV-data, het congres Dag van het 

OV en corona.  

De nieuwe huisstijl van DOVA is nu ook geïntegreerd in Word, zodat het voor iedereen eenvoudig is om 

brieven, rapporten en agenda’s en verslagen in de huisstijl op te maken. Daarnaast is mogelijk om via 

Outlook toegang te krijgen tot adressenlijsten van verschillende gremia binnen DOVA en daarbuiten, die op 

een centrale plek, het secretariaat, worden bijgehouden. 

 ICT 

Met het ICT-bedrijf is een gesprek gevoerd, omdat de migratie van de bestanden niet vlekkeloos is verlopen. 

Nog steeds zijn niet alle bestanden terug op de juiste plek, maar er is wel vooruitgang geboekt en de 

bestanden zijn in ieder geval niet weg. In de corona-periode is het systeem zeer stabiel gebleven, vrijwel 

geruisloos heeft iedere medewerker over kunnen schakelen naar thuiswerken, incl. toegang tot bestanden 

en de uitwisseling via Teams. De mogelijkheid van systeembeheer op afstand is in deze coronatijd erg 

handig gebleken! 

 ISO 

In het kader van ISO-certificering (OV-data) heeft een eerste Planning & Control-bijeenkomst plaatsgehad. 

Daarin is systematisch de hele organisatie OV-data doorgenomen, met als resultaat een zestal 

verbeterpunten waar aan gewerkt gaat worden.  

Een voorstel voor een stakeholderonderzoek zal in juni in het MT worden besproken. 

  

http://www.dova.nu/
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4.4 Centraal informatiesysteem 

 Hosting en beheer Centraal Informatie Systeem 

De huidige architectuur draait op eigen fysieke hardware die wordt beheerd door de leverancier. Hierbij zijn 

de kritische onderdelen dubbel uitgevoerd.   

De nieuwe architectuur wordt opgezet naast de huidige architectuur, hetgeen betekent dat er gedurende het 

gehele ontwikkeltraject een extra omgeving beschikbaar moet zijn, maar omdat het een virtuele omgeving 

betreft kan hier flexibel mee worden omgegaan. De hosting die geleverd wordt groeit mee met de benodigde 

capaciteit in de opvolgende fases. Hierdoor zijn de hostingkosten gedurende de ontwikkeling beperkt tot de 

noodzakelijke kosten. 

Nadat de ontwikkeling is afgerond wordt de bestaande fysieke omgeving gevirtualiseerd (door middel van de 

virtualisatie-software) en wordt de nieuwe software gemigreerd van de extra omgeving naar de 

omgebouwde bestaande fysieke omgeving. 

 Vervangingsinvestering Centraal Informatie Systeem 

Het “digitale hart” van OV-data is de centrale server. Deze datafabriek garandeert een goede afwikkeling 

van alle datasets van ontvangst langs integratie tot en met de distributie. Deze server bestaat uit een aantal 

centrale applicaties en een aantal applicaties die als het ware gebruikmaken van de datastromen die door 

deze server gaan om controles te doen of ten behoeve van andere doelen.  

Dit centraal informatiesysteem is stabiel en functioneert al ruim 15 jaar naar wens. Maar er is een aantal 

belangrijke redenen om dit centraal informatiesysteem de komende jaren te vervangen:  

• Het systeem is op het einde van zijn levenscyclus, we willen een nieuwe waarborg tot 2030; 

• Faciliteren van nieuwe (Europese) koppelvlakken en nieuwe datasets;  

• Over alle datasets moet gerapporteerd worden ten aanzien van kwaliteit; 

• Flexibiliteit ten aanzien van toekomstige functionele uitbreidingen en beschikbaarheid voor externe 

leveranciers is belangrijk. 

  

De huidige planning van deze vervangingsinvestering is: 

• fase 1: Dienstregeling en planning 3e kwartaal 2020  

• fase 2: Operationele dag, mutaties en vrije teksten 1e kwartaal 2021  

• fase 3: MIS-integratie en go-live 3e kwartaal 2021  

 

De planning is voor de eerste deelopdracht ruim overschreden. Wel enigszins begrijpelijk: het was de 

opstart en we hebben veel tijd en aandacht geschonken aan het onderdeel specificatie. Het is de 

verwachting dat opvolgende deelopdrachten substantieel minder vertragen. In de afgegeven planning is 

rekening gehouden met enige vertraging, waarmee de verwachting voor de eindoplevering iets opschuift, 

maar minder dan de huidige vertraging. Qua budget lopen we in de pas. 

 Hosting/technische beheer OV-Ladekast/ Basisregistratie OV/ OverOV 

Omdat OV-data steeds meer applicaties beheert is het wenselijk om te beschikken over een hosting partij 

waar op flexibele wijze en tegen marktconforme kosten meerdere applicaties gehost kunnen worden onder 

de directe verantwoordelijkheid van OV-data. Hierdoor kan de hosting van de applicaties efficiënt beheerd 

worden en wordt de afhankelijkheid van de verschillende applicatie-leveranciers gereduceerd. Het 

(technisch) beheer van de applicaties wordt hierbij overigens nog wel uitgevoerd door de leveranciers. 

Momenteel draaien OV-ladekast, OV-Basisregistratie en OverOV op hetzelfde hosting platform, waarbij 

DOVA contractpartij is of wordt.      
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5 Begroting 2020 en kosten januari-april  

 

5.1 Toelichting realisatie januari-april 2020 

Wat de uitgaven betreft liggen we op schema, in totaal zitten we op 32% van de verwachte uitgaven, 

hetgeen overeenkomt met 4 maanden. Wat betreft de inkomsten staan we er goed voor, vrijwel alle leden 

hebben inmiddels de contributie betaald. De factuur voor ZEB moet nog verstuurd worden. De bijdrage van 

IenW voor NDOV verwachten we binnenkort te krijgen. De overige inkomsten waren niet voorzien toen wij 

de begroting indienden bij de ALV, vandaar dat er geen bedrag staat ingevuld, maar we verwachten later dit 

jaar wel bijdragen te kunnen innen op deze posten. 

begroting 

2020    

(ALV)

realisatie 

jan-apr 

2020 

realisatie 

in %

1. OVERKOEPELENDE ACTIVITEITEN totaal 200.000€    55.392€      28%

1.1 Jaarcongres "DAG VAN HET OV" OV-basis € 50.000 € 21.450 43%

1.2 Huisvaderschap BISON

- Externe kosten huisvaderschap OV-basis € 125.000 € 29.977 24%

- Reservering workitems OV-basis € 0 € 2.415

1.4 Ondersteuning Consumentenoverleggen OV-basis € 25.000 € 1.550 6%

2. PROGRAMMA/THEMA'S totaal € 677.500 € 365.660 54%

3. ORGANISATIE totaal € 3.602.500 € 1.010.058 28%

3.1 PERSONEEL subtotaal € 1.986.500 € 497.000 25%

3.2 HUISVESTING subtotaal € 140.000 € 65.100 47%

Huisvestingskosten DOVA OV-basis € 135.000 € 63.400

Vergaderkosten OV-basis € 5.000 € 1.700

3.3 BEDRIJFSBUREAU subtotaal € 120.000 € 33.700 28%

Financiën OV-basis € 24.000 € 15.600

P&O OV-basis € 20.000 € 3.500

Communicatie OV-basis € 10.000 € 2.200

ICT OV-basis € 20.000 € 10.900

Juridische zaken OV-basis € 15.000

ISO OV-basis € 10.000 € 700

Verzekeringen OV-basis € 1.000 € 800

Evaluatie OV-Campus OV-basis € 20.000

3.4 CENTRAAL INFORMATIE SYSTEEM subtotaal € 1.356.000 € 414.258 31%

Hosting en beheer OV-data € 650.000 € 168.844

 Vervangingsinvestering OV-data € 350.000 € 113.672

Hosting/beheer OV-Ladekast/BasisregistratieOV/OverOV OV-data € 205.000 € 63.484

Projectmanagement OV-data € 151.000 € 68.258

TOTAAL KOSTEN € 4.480.000 € 1.431.110 32%

BATEN

BIJDRAGEN DECENTRALE OVERHEDEN € 3.876.000 € 3.338.064 86%

BIJDRAGE IPO PROGRAMMA ZEB € 75.000

BIJDRAGE IenW NDOV PROJECT € 60.000

BIJDRAGE IenW BISON € 0

BIJDRAGE Decentrale overheden INFORMATIEHUISHOUDING € 0

BIJDRAGE WORKITEM BISON Stationstopologie € 0

BIJDRAGE WORKITEM BISON NeTEx (via CONNEKT) € 0

BIJDRAGE KAR € 0

TOTAAL BATEN € 4.011.000 € 3.338.064 83%

RESULTAAT -€ 469.000

BEGROTING DOVA
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Hieronder lichten we nog een paar afwijkende percentages toe: 

Ad 1.1: Dit betreft ons aandeel in de gemaakte kosten. Overigens verwachten we dat we een (groot) deel 

van deze kosten terugkrijgen van de verzekering die we hebben afgesloten.  

Ad 2: Het hogere percentage bij de programma’s wordt veroorzaakt doordat sommige onderhouds-

abonnementen van OV-data al voor het hele jaar zijn betaald. Ook betreft het activiteiten die in de eerste 

maanden van het jaar meer inzet vergen dan in de rest van het jaar (zoals het maken van dashboards).  

Ad 3.2: Dit bedrag is inclusief het voorschot voor de huur en de exploitatiekosten van het gehele tweede 

kwartaal, vandaar dat dit eigenlijk over een half jaar gaat en dan klopt het percentage.  

 

 


