
 

 

Betreft: Stijgende energiekosten ov-bedrijven  

Datum: 1 november 2022  

 

 

Geachte mevrouw, heer,  

 
Afhankelijk van het type energiecontract, staan OV-bedrijven acuut of binnen 
afzienbare tijd voor een grote en onvoorziene financiële opgave. De meeste 
bedrijven wacht in 2023 al een forse toename van de energiekosten, voor een 
enkele duurt het nog een of twee jaar voordat dit probleem zich aandient.  
 
In de afgelopen weken werd een steunpakket door de minister van EZK ter 
beschikking gesteld aan mkb-bedrijven die veel energie gebruiken. In de 
begeleidende brief kondigde zij aan dat ook wordt bezien in hoeverre hogere 
energiekosten een probleem vormen voor de (semi)collectieve sector en wat 
daarvoor een passende oplossing kan zijn, te meer omdat dit type organisaties 
de gestegen kosten vaak niet of slechts deels kunnen doorberekenen. Een 
inschatting van de omvang van het probleem en van de middelen om dit te 
compenseren, moet uiterlijk 1 december, als de Najaarsnota verschijnt, 
worden gedeeld met de Kamer (brief Energiecompensatie mkb van de minister 
van EZK van 14 okt jl.). 
 
De tijd begint te dringen 
Dat betekent dat de tijd begint te dringen. In de eerste plaats omdat er in de 
komende weken een pakket moet worden vastgesteld. En ten tweede omdat 
meerdere ov-bedrijven zonder maatregelen al in 2023 met een financieel gat 
van tientallen miljoenen per bedrijf te maken krijgen.  
 
Door de nasleep van corona hebben de OV-bedrijven al een financiële 
uitdaging. Dankzij de TVOV-regeling van staatssecretaris van IenW en de 
bijdragen van de decentrale opdrachtgevers kunnen we de reizigers zo goed 
mogelijk blijven bedienen en ons intussen voorbereiden op groei in de 
toekomst. Maar met de huidige hoge energieprijzen dient zich opnieuw een 
fors probleem aan. Alleen al voor het stads- en streekvervoer is de geschatte 
toename van de energiekosten, d.w.z. het verschil tussen de kosten van 2021 
en de geraamde kosten in 2023 – zo’n 180 mln euroi. Het betreft de 
elektriciteits- en, in beperktere mate, gaskosten zoals deze bedrijven die 
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maken. Deze kosten zijn voor het grootste deel toe te rekenen aan het 
vervoer. 
 
Wij vragen u daarom, als lid van de Vaste commissie voor Infrastructuur en 
Waterstaat, de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor onze sector 
onder de aandacht te brengen van uw collega-Kamerleden in de Vaste 
commissie voor Economische Zaken en Klimaat, met het verzoek de 
energiecompensatie voor het openbaar vervoer mee te nemen in de 
Najaarsnota. 
 
OV loopt voorop in zero emissie vervoer 
Als sector hebben we ons gecommitteerd aan de verduurzaming van ons 
vervoer. Vóór 2030 zijn alle OV-bussen in Nederland zero-emissie. Het gros van 
de railvoertuigen is dat al sinds jaar en dag. Daarmee loopt de sector vooruit 
op andere sectoren. De elektriciteit die de OV-bedrijven betrekken is 100% 
duurzaam opgewekt. Natuurlijk probeert de sector ook zijn steentje bij te 
dragen aan energiebesparing. Maar op de grootste post – het 
elektriciteitsverbruik voor het rijden van bussen, treinen, trams en metro’s – 
valt betrekkelijk weinig te besparen. 
 
Bijdrage aan maatschappelijke opgaven 
Door de ontstane situatie staat de bedrijfsvoering van de OV-bedrijven – en de 
bijdrage die de sector kan en wil leveren aan de grote maatschappelijke 
opgaven zoals woningbouw, leefbaarheid en klimaat – onder druk. De 
vervoerbedrijven noch onze opdrachtgevers hebben op dit moment de 
financiële middelen om dit gat te dichten. Onze ambitie is – in het belang van 
de reizigers – krimp van ons product te voorkomen. Wij willen u daarom 
vragen samen met ons en het kabinet te zoeken naar een oplossing. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Paul de Krom 
Voorzitter OV-NL 
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