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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN
ANTWOORDEN
Vastgesteld 18 mei 2021
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit
te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven
antwoorden.
De vragen zijn op 26 april 2021 voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Bij brief van 11 mei zijn ze door de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat beantwoord.
Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.
De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder
De adjunct-griffier van de commissie,
Van der Zande
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Vraag 1 en 2
Wanneer moeten de transitieplannen voor 2022 klaar zijn?
Welke eisen worden gesteld aan de transitieplannen voor 2022?
Antwoord 1 en 2
Aan de transitieplannen die door de sector worden ingediend voor 1 juli
2021, zijn geen specifieke eisen door het Rijk gesteld. De transitieplannen
komen tot stand in overleg tussen de concessieverleners en concessiehouders. De transitieplannen zijn erop gericht dat de concessiehouders de
concessies op termijn weer kunnen uitvoeren zonder extra steun van het
Rijk.
Vraag 3
Wat is de reden dat u niet kiest voor een volledige vergoeding van 100%?
Antwoord 3
Zie het antwoord op vraag 1 over de 2e incidentele suppletoire begroting
inzake de beschikbaarheidsvergoeding OV.
Vraag 4
Kunt u behoud van banen met de huidige beschikbaarheidsvergoeding
garanderen?
Antwoord 4
Tijdens de coronacrisis geeft het kabinet extra steun om het OV over het
hele land beschikbaar te houden ondanks dat de reizigersinkomsten ver
zijn teruggevallen. De beschikbaarheidsvergoeding vergoedt 93%-95%
van de kosten van vervoerders, dus ook van de kosten van het personeel.
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