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Adviesaanvraag auto- en OV-gebruik

Geachte mevrouw Hamer,
De bestrijding van de COVID-19 pandemie en zijn gevolgen bereikt op dit moment
een nieuwe fase. Dankzij de naleving van de maatregelen die zijn genomen sinds
maart jongsleden neemt de controle over het virus toe. Het aantal nieuwe
besmettingen, ziekenhuis- en IC-opnames neemt af. De beschikbaarheid van
beschermings- en testmiddelen neemt toe.
Dit maakt dat het kabinet in de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport aan de Tweede Kamer d.d. 6 mei een aantal eerste voorzichtige stappen
aankondigt om maatregelen te versoepelen en daarenboven een vooruitblik
schetst op mogelijke stappen in de komende maanden. Het perspectief van de
volksgezondheid dient daarbij in samenhang bezien te worden met het
maatschappelijk, sociaal en economisch perspectief en kent daarmee ook
samenhang in timing. Economie en gezondheid staan niet tegenover elkaar maar
liggen juist in eikaars verlengde.
Daarom betrekt het kabinet ook partijen als de denktank coronacrisis en het
COVID-19 overleg van de planbureaus en het RIVM bij zijn vervolgstappen.
Daarmee geeft het kabinet tevens uitvoering aan de op 22 april aanvaarde motie
van het lid Segers c.s. (TK 2019-2020, Kamerstuk 25295, nr. 289) waarin de
regering wordt verzocht in overweging te nemen naast het OMT ook andere
experts te laten adviseren en bijvoorbeeld een impact management team in te
stellen dat het kabinet vanuit een breder perspectief kan adviseren over de
transitiestrategie en de sociale en economische effecten van de crisismaatregelen.
Het is in dit kader dat ik mij tot u wend, mede namens mijn collega's de
Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van
Veldhoven, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees
en de Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes. Eerder bent u,
evenals de andere in de brief van de minister van VWS vermelde partijen,
benaderd om zo mogelijk in de loop van mei een briefadvies te geven over de
punten die u in bovenstaand kader relevant acht om nu met spoed onder de
aandacht van het kabinet te brengen.
Ik voeg daar thans aan toe het verzoek om, eveneens aangekondigd in de
voornoemde brief van de minister van VWS, het kabinet te adviseren over de
vraag hoe kan worden gerealiseerd dat niet iedereen in de komende maanden
weer tegelijk het OV gaat gebruiken of de auto neemt. Daarbij kan gedacht
worden aan gespreide werk- en lestijden van bedrijven en onderwijsinstellingen
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(zowel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO als hoger onderwijs)
en kinderopvang, aan structureel meer thuiswerken, aan een grotere rol voor de
fiets maar ook aan zaken als openingstijden van voorzieningen en winkels.
Dat raakt aan vragen rond (institutionele) knelpunten voor werkgevers, winkels en
instellingen indien werk- en openingstijden meer worden gespreid over de dag en
week. Ook zullen zich vragen rond prioritering aandienen: welke groepen/sectoren
zouden prioriteit moeten krijgen gegeven de beperkte capaciteit? Doorsnijdend
zijn vragen naar waar de richting en kaders vanuit de (rijks)overheid dan wel
medeoverheden worden gegeven en waar sectoren juist beter zelf tot maatwerk
kunnen komen, naar het belang van (om-)scholing in de transitie naar een
anderhalvemetersamenleving en naar strategische randvoorwaarden wat betreft
bijvoorbeeld economische structuur en klimaat.
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Het zou dienstig zijn indien u bij uw advisering uitgaat van het door het kabinet
geschetste perspectief, (de voorgenomen routekaart) binnen de daarin geschetste
randvoorwaarden, waarbij naar verwachting in toenemende mate een beroep zal
worden gedaan op vervoersmogelijkheden of de alternatieven daarvoor.
Het kabinet schat in tot begin juni geen besluiten te nemen die de capaciteit van
het OV te boven gaan, daarna zullen de gestelde vragen naar verwachting
pregnanter worden. Mijn verzoek is dan ook uw advisering tegen 1 juni aan mij te
doen toekomen. Voor de goede orde zij vermeld dat ik voornemens ben uw
adviezen openbaar te maken.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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