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Geachte heer, mevrouw, 

In week 44 spreekt u in een debat over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. Wij vragen u om in dit overleg vast te houden aan de eerder uitgesproken ambitie van 

de Kamer voor een nieuw en beter besluit toegankelijkheid OV. Zorg dat het proces een goed einde 

krijgt door voldoende budget te reserveren om de getoonde ambitie te realiseren. Zo kunnen 

mensen met een beperking zich net als ieder ander vrij en zelfstandig verplaatsen naar school, 

werk, familie en sociale en maatschappelijke activiteiten. 

Bestuursakkoord nog niet rond 

Vorig jaar heeft de commissie Infrastructuur en Waterstaat de motie van het lid Van der Graaf c.s. 

over toegankelijkheid van het vervoer als basisvoorziening kamerbreed omarmd.  

Het plan was dat er eind 2020 een bestuursakkoord zou liggen dat als basis dient voor een nieuw 

en beter besluit toegankelijkheid OV. Door de complexiteit van de materie en het brede 

belangenveld bleek dit niet haalbaar. Ook een volgende deadline van 1 maart 2021 is niet gehaald. 

Met de val van het kabinet heeft de demissionair staatssecretaris aangegeven dat eventuele 

besluiten overgelaten worden aan het nieuwe kabinet. 

Wij vragen u ervoor te zorgen dat er geen verdere vertraging optreedt in het proces door 

prioriteit aan dit traject te geven na de vorming van het nieuwe kabinet. 

Houd ambitie vast 

In veel van uw verkiezingsprogramma’s is aandacht voor de toegankelijkheid van het OV. De 

toegankelijkheid is van groot belang zodat iedereen gewoon mee kan doen in onze samenleving en 

niet afhankelijk is van speciale voorzieningen, zoals doelgroepenvervoer. Het doel van alle partijen 

is hetzelfde: zoveel mogelijk mensen zelfstandig mee in het OV! Maar er zijn (financiële) 



Pagina 2 / 2 

knelpunten, zaken die een investering vragen. Zo is er de ambitie om alle bushaltes in Nederland 

toegankelijk te maken, alle treinen van toiletten te voorzien, te zorgen voor reisassistentie voor 

zowel mensen in een rolstoel als personen met een visuele beperking en om de buurtbus 

toegankelijk te maken voor iedereen.  

Wij roepen op om uw eerder uitgesproken ambitie in dit traject vast te houden. Grijp bij de 

vorming van het nieuwe kabinet met bijbehorende begroting de kans om de juiste voorwaarden te 

creëren voor een succesvol vervolg van dit traject. 

Wij vragen u ervoor te zorgen dat de financiën geen barrière meer zijn om uw ambitie te 

realiseren. Zorg dat een nieuw kabinet voldoende budget reserveert om uw eerder 

getoonde ambitie te realiseren.  

We vertrouwen erop dat u deze punten wilt meenemen en wensen u een goed debat. Voor vragen 

en inlichtingen kunt u terecht bij Martin Boerjan, beleidsmedewerker mobiliteit en toegankelijkheid 

bij Ieder(in). U kunt Martin bereiken op m.boerjan@iederin.nl of telefonisch op 06 525 999 22.  

Met vriendelijke groet, 

Illya Soffer, 

Directeur Ieder(in) 
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