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In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW 

een KpVV-Meerjarenprogramma uit, met als doel een 

bijdrage te leveren aan het competenter maken van de  

overheid op het gebied van mobiliteit. CROW-KpVV is actief 

op de volgende gebieden: Collectief Vervoer, Fiets (onder 

het merk CROW-Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp.  

In een breed netwerk met andere kennisinstituten en 

maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken  

bij actuele ontwikkelingen in het decentrale beleid en 

verspreidt en borgt relevante kennis. CROW-KpVV signaleert 

nieuwe ontwikkelingen, geeft aan wat hun betekenis is en 

wat de gevolgen kunnen zijn. 

Over CROW
CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen  

voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, 

verkeer en vervoer in Nederland. Dat doen we samen  

met externe professionals die kennis met elkaar delen  

en toepasbaar maken voor de praktijk.

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder 

winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de 

toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor 

vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, 

openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. 

Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden 

en contracteren.
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CROW en degenen die aan deze publicatie hebben mee-

gewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorg-

vuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap 

en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in deze 

publicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico 

daarvan. 

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan 

deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprake-

lijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het 

gebruik van de gegevens.

De inhoud van deze publicatie valt onder bescherming 

van de auteurswet.

De auteursrechten berusten bij CROW.



In het stads- en streekvervoer doen zo’n 17.000 medewerkers elke dag hun best om de reizigers 

veilig en op aangename wijze naar hun bestemming te brengen. Maar om hoeveel reizigers gaat 

het eigenlijk? En hoeveel kilometer leggen ze in een jaar af? Zijn ze tevreden? Heeft iedereen 

eigenlijk wel openbaar vervoer in de buurt? Hoeveel ov-lijnen en haltes zijn er? Het zijn voor-

beelden van vragen die regelmatig aan ons gesteld worden en waarop soms moeilijk eenduidige 

antwoorden zijn te geven. De onderliggende data moeten uit tal van bronnen worden samen-

gevoegd, bewerkt en geïnterpreteerd om te komen tot een ‘Staat van het regionaal openbaar  

vervoer’.

De ‘Staat van het regionaal openbaar vervoer 2016’ geeft contouren en reliëf aan de data en de 

prestaties. We pakken daarmee de draad op van eerdere rapporten van het Kennisplatform Verkeer 

en Vervoer (KpVV). Dat bracht in 2011 voor het laatst een rapport uit met cijfers over de omvang 

van het openbaar vervoer, en wel over de periode tussen 2000 en 2009. Vooral door de geleide-

lijke overgang van de strippenkaart naar de OV-chipkaart was het voor de periode 2009-2013 niet 

mogelijk de trendreeks voor het gebruik op een verantwoorde wijze voort te zetten.

Vanaf nu gaan we de traditie weer oppakken, in een modern jasje. Jaarlijks – te beginnen met 2016 – 

gaan we vastleggen hoe het is gesteld met de omvang en de kwaliteit van het regionale openbaar 

vervoer, gemeten in zowel aanbod als gebruik. En waar mogelijk voorzien van een duiding van de 

trend, meestal vanaf 2014.

Wij wensen u veel leesplezier.

CROW-KpVV

Wim van Tilburg

Directeur

Woord vooraf
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Het regionale openbaar vervoer omvat al het openbare 

vervoer dat onder de verantwoordelijkheid van provincies 

en vervoerregio’s valt. Deze instanties zijn in de Wet perso-

nenvervoer 2000 aangemerkt als concessieverleners. Deze 

publicatie gaat over het aanbod aan openbaar vervoer en 

het gebruik ervan (reizigers). Het aanbod manifesteert zich 

in lijnen, ov-ritten, haltes, voertuigen, frequenties en stipt-

heid. Het gebruik valt te meten aan de hand van het aantal 

gebruikers, de afstand die ze afleggen en hun (on)tevreden-

heid over het ov-aanbod.

2016

Hoe staat het met het regionale openbaar vervoer in 2016? 

Tabel 1 toont de belangrijkste cijfers.

Trends

De daling van het aantal concessies voor regionaal open-

baar vervoer is de afgelopen jaren doorgezet. Doordat de 

looptijd van concessies gemiddeld langer wordt – steeds 

vaker tien of vijftien jaar – neemt de financiële waarde van 

de concessies toe.

De beschikbaarheid van openbaar vervoer in ons land is hoog. 

Tot 2015 is het aandeel inwoners met openbaar vervoer in de 

buurt steeds iets toegenomen. En dat ondanks het feit dat het 

aantal haltes, het aantal lijnen en het aantal ov-bussen licht 

afnemen. Per saldo betekent dit dat het openbaar vervoer 

steeds efficiënter wordt. Het gebruik van voertuigen wordt 

geoptimaliseerd en de gemiddelde bezetting wordt steeds 

hoger. Hoewel het in het ov steeds drukker wordt, geven de  

reizigers elk jaar weer een iets hoger rapportcijfers voor hun 

openbaar vervoer.

Samenvatting

Tabel 1. De belangrijkste cijfers van het regionale ov in 2016

Aantal gebiedsconcessies 35

Aantal lijnconcessies en ferry’s 13

Aantal ov-lijnen 1.896

Aandeel inwoners met ov binnen bereik 92,4 %

Aandeel arbeidsplaatsen met ov binnen bereik 88,21 %

Aantal haltes 45.505 

Aantal ov-bussen > 8 personen 5.013

Aantal trams 556  

Aantal metro’s 235 

Aantal instappers per jaar ca. 950 miljoen

Aantal reizigerskilometers 6,7 miljard

Gemiddeld rapportcijfer voor ov-rit 7,6

Samenvatting  7
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Dit hoofdstuk gaat over ontwikkelingen rond concessies, 

over verlengingen van de looptijd van concessies en over 

trends.

2016

Ingang nieuwe concessies

In december 2015 is met de ingang van het nieuwe dienst-

regelingjaar één nieuwe concessie ingegaan, namelijk de 

concessie Hoeksche Waard Goeree Overflakkee  

(Connexxion). De concessiekaart 2016 geeft de daardoor 

ontstane situatie van het regionale openbaar vervoer weer, 

tot aan de dienstregelingwijziging van 11 december 2016. 

Hierbij gingen zeven nieuwe concessies in, namelijk:

1. Zuidoost-Fryslân met drie Waddeneilanden (Arriva)

2.  Provincie Utrecht (Syntus)

3.  Treindienst Gouda–Alphen aan den Rijn (NS/Abellio)

4.  Rail Haaglanden (HTM) 

5.  Rail Rotterdam (RET)

6.  Zuidoost-Brabant (Hermes)

7.  Limburg (Arriva)

In 2016 zijn er vier concessies gegund. Twee van de vier zijn 

Europees aanbestede concessies, namelijk die voor Almere 

(Keolis) en Amstelland-Meerlanden (Connexxion). Ze gingen 

in op 10 december 2017 en hebben een looptijd van tien 

jaar. De concessie Amstelland-Meerlanden kent een  

verlengingsoptie van vijf jaar. De andere twee concessies 

zijn onderhands gegund: de concessies Rail Haaglanden 

(HTM) en Rail Rotterdam (RET). Ook deze laatste twee  

hebben een looptijd van tien jaar. Ze zijn, zoals hierboven al 

aangegeven, eind 2016 ingegaan. Zie bijlage 2 voor een 

overzicht van alle concessies met bijbehorende looptijd.

Concessieduur

In 2016 is de duur van twee concessies aangepast.

  In juni 2016 is de HOV-concessie Groningen Drenthe 

met twee jaar verlengd tot eind 2019, in navolging van 

het eerder genomen besluit om de GD-concessie met 

twee jaar te verlengen tot 2019. Daarmee lopen beide 

gelijk. Ze worden in 2018 in één concessie aanbesteed.

  In oktober 2016 is de concessie Midden-Overijssel met 

twee jaar verlengd tot september 2020. Dit geeft de  

provincie Overijssel de ruimte om zich samen met de 

buurprovincies Flevoland en Gelderland te buigen  

over een concessie-indeling die beter aansluit op de  

vervoersmarkt. Een tweede reden voor de verlenging is 

dat over twee jaar een grotere stap kan worden gezet op 

het gebied van duurzaamheid (zero-emissiebussen).

Mutaties ov-concessies 2016

Hoeksche Waard Goeree Overflakkee

Dit is een concessie van acht jaar met de mogelijkheid tot 

verlenging met twee jaar: 12.12.2015 – 09.12.2023 (+2).  

De aanbesteding die eraan vooraf ging, is gewonnen door 

Connexxion, dat de concessie overnam van Arriva. Ook 

Noot B.V. had ingeschreven. Connexxion introduceert op 

verzoek van de provincie de R-net-formule voor de verbin-

ding tussen Dirksland (Goeree-Overflakkee) en Rotterdam 

Zuidplein. R-net is het nieuwe, hoogwaardige ov-concept 

dat op termijn de hele Randstad zal ontsluiten. De rood-

grijze R-net-bussen zullen in de ochtendspits 9 keer per uur 

rijden en in de avondspits 8 keer per uur. Deze bussen zijn 

standaard uitgerust met wifi en USB-oplaadpunten.

Zuidoost-Fryslân en Waddeneilanden

Arriva nam deze concessie over van Qbuzz. Naast Arriva 

hadden ook Connexxion, EBS en uiteraard Qbuzz inge-

schreven op deze concessie. De looptijd van de gegunde 

concessie is vier jaar, met een optie om twee jaar te verlen-

gen. Er is gekozen voor deze korte looptijd om in 2020 

(2022) te kunnen aansluiten bij de andere busconcessie in 

de provincie, namelijk Noord- en Zuidwest-Fryslân. Daar-

mee ontstaat de mogelijkheid om in 2020 het busvervoer 

in één keer aan te besteden. Het busvervoer op Vlieland, 

Terschelling en Ameland is niet meer in drie aparte conces-

sies geregeld, maar is opgenomen in deze concessie. Op 

de eilanden zijn 15 elektrische bussen in gebruik genomen. 

Op het vasteland zijn 66 Euro VI-bussen ingezet. Op de 

HOV-lijnen Leeuwarden–Drachten, Drachten–Heerenveen 

en Drachten–Oosterwolde wordt vaker gereden. 

Opvallend: een elektrische deelauto in de wijk De Trisken te 

Drachten (gemeente Smallingerland). 

 1 Ontwikkelingen concessies

Tabel 2. Nieuwe concessies & concessieperiodes

Gebiedsconcessies Concessieperiode

Zuidoost Fryslân, Vlieland, Terschelling, Ameland 11.12.2016 – 12.12.2020 (+2)

Midden-Overijssel 29.08.2010 – 29.08.2020 (v)

Provincie Utrecht 11.12.2016 – 09.12.2023

Concessie Rail Haaglanden 11.12.2016 – 13.12.2026

Concessie Rail Rotterdam 11.12.2016 – 13.12.2026

Zuidoost-Brabant 11.12.2016 – 12.12.2026

Limburg 11.12.2016 – 13.12.2031

Lijnconcessies:

HOV-concessie Groningen Drenthe 15.12.2009 – 07.12.2019 (v)

Treindienst Gouda–Alphen aan den Rijn 11.12.2016 – 14.12.2031

Maaslijn (Gelderlands deel Nijmegen–Cuijk) 11.12.2016 – 13.12.2031

8  



Figuur 1. Concessiekaart 2016
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Arriva (Deutsche Bahn)

Connexxion (Transdev/BNG)

Hermes (Connexxion)

Qbuzz (NS)

Syntus (Keolis)

Taxicentrale Renesse

Veolia (Veolia Transdev)

EBS (Egged Group)

OV Regio IJsselmond (Connexxion)

GVB

HTM (deels NS)

HTMbuzz (HTM)

RET

De vervoerbedrijven en hun concessies
per 1 januari 2016

1 GD-concessie 

 14.12.2009 – 07.12.2019 (v)

2 Vlieland

 01.03.2009 – 31.12.2016

3 Terschelling

 01.03.2009 – 31.12.2016

4 Ameland

 01.03.2009 – 31.12.2016

5 Noord- en Zuidwest Fryslân

 en Schiermonnikoog

 09.12.2012 – 12.12.2020 (+2)

6 Zuidoost Fryslân

 14.12.2008 – 10.12.2016

7 Midden-Overijssel

 29.08.2010 – 25.08.2018

8 Twente

 08.12.2013 – 09.12.2023

9 IJsselmond 2014-2023

 08.12.2013 – 09.12.2023

10 Stadsvervoer Lelystad

 04.09.2011 – 11.12.2021

11 Stadsvervoer Almere

 01.01.2010 – 31.12.2017

12 Streekvervoer Almere

 01.01.2010 – 31.12.2017

13 Veluwe

 12.12.2010 – 12.12.2020 (v)

14 Achterhoek Rivierenland

 12.12.2010 – 11.12.2020 

15 Concessie Arnhem Nijmegen

 09.12.2012 – 10.12.2022 (-2)

16 Provincie Utrecht

 14.12.2008 – 10.12.2016

17 Tram en Bus Regio Utrecht

 08.12.2013 – 09.12.2023

18 Gooi en Vechtstreek 

 01.07.2011 – 30.06.2019

19 Noord-Holland Noord

 14.12.2008 – 30.06.2018 (v)

20 Haarlem/IJmond

 11.12.2005 – 10.12.2016 (v)

21 Waterland

 11.12.2011 – 07.12.2021 (v)

22 Zaanstreek

 12.12.2010 – 16.12.2018 (+2)

23 Concessie Amsterdam 2012

 01.01.2014 – 14.12.2024

24 Amstelland Meerlanden en

 Zuidtangent

 09.12.2007 – 09.12.2017 (v)

25 Zuid-Holland Noord

 09.12.2012 – 12.12.2020 (+2) 

26 Bus Haaglanden Stad

 09.12.2012 – 07.12.2019

27 Agglomeratie Den Haag/

 Zoetermeer Rail

 01.01.2006 – 31.12.2016

28 Regionaal busvervoer Haaglanden

 01.09.2009 – 26.08.2017

29 Rail Rotterdam

 10.12.2006 – 10.12.2016

30 Bus Rotterdam e.o.

 09.12.2012 – 07.12.2019

31 Voorne-Putten en Rozenburg

 13.12.2009 – 08.12.2018 (v)

32 Hoeksche Waard/

 Goeree Overflakkee

 12.12.2015 – 09.12.2023 (+2)

33 Drechtsteden, Alblasserwaard,

 Vijfheerenlanden

 01.01.2007 – 31.12.2018

34 Zeeland

 14.12.2014 – 14.12.2024

35 West-Brabant 

 14.12.2014 – 10.12.2022

C Treindienst Zwolle-Kampen

 13.12.2015 – 09.12.2017

D Treindienst Zwolle-Enschede

 14.12.2014 – 09.12.2017

E Vechtdallijnen

 09.12.2012 – 12.12.2027

F Treindienst Valleilijn

 10.12.2006 – 11.12.2021

G Treindienst Gouda-Alphen aan den Rijn

 13.12.2009 – 10.12.2016 (v)

H RET-RandstadRail Regio Den Haag

 01.01.2006 – 31.12.2016

I Treindienst Hoek van Holland-Rotterdam

 09.12.2012 – 31.03.2017 (v)

J Parkshuttle Rivium

 14.12 2011 – 10.12.2016

K Natransport recreatietransferium

 Renesse

 15.05.2007 – 15.09.2016 (v)

L Maaslijn (Gelderlands deel Nijmegen-

 Boxmeer)

 10.12.2006 – 10.12.2016

Lijnovereenkomsten

I Veerdiensten Rotterdam-Drechtsteden

 01.01.2010 – 31.12.2021

II Fast Ferry Vlissingen-Breskens

 01.01.2015 – 31.12.2018

III Fast Ferry Hoek van Holland-Maasvlakte

 01.03.2008 – 10.12.2016 (v)

v = concessie is verlengd 

+ x = optie voor verlenging met x jaar

36 Oost-Brabant 

 14.12.2014 – 14.12.2024

37 Concessie SRE

 14.12.2008 – 10.12.2016 (v)

38 Noord- en Midden-Limburg

 10.12.2006 – 10.12.2016

39 Zuid-Limburg 

 10.12.2006 – 10.12.2016

Lijnconcessies

A Noordelijke treindiensten

 11.12.2005 – 12.12.2020

B HOV-concessie Groningen Drenthe

 15.12.2009 – 09.12.2017 (v)

Concessies en hun looptijd

Gebiedsconcessies  

1. GD-concessie 

 14.12.2009 – 07.12.2019 (v) 

2. Vlieland 

 01.03.2009 – 31.12.2016 

3. Terschelling 

 01.03.2009 – 31.12.2016 

4. Ameland 

 01.03.2009 – 31.12.2016 

5.  Noord- en Zuidwest Fryslân  

en Schiermonnikoog 

 09.12.2012 – 12.12.2020 (+2) 

6. Zuidoost Fryslân 

 14.12.2008 – 10.12.2016 

7. Midden-Overijssel 

 29.08.2010 – 25.08.2018 

8. Twente 

 08.12.2013 – 09.12.2023 

9. IJsselmond 

 08.12.2013 – 09.12.2023 

10. Stadsvervoer Lelystad 

 04.09.2011 – 11.12.2021 

11. Stadsvervoer Almere 

 01.01.2010 – 31.12.2017 

12. Streekvervoer Almere 

 01.01.2010 – 31.12.2017 

13. Veluwe 

 12.12.2010 – 12.12.2020 (v) 

14. Achterhoek Rivierenland 

 12.12.2010 – 11.12.2020 

15. Arnhem Nijmegen 

 09.12.2012 – 10.12.2022 (-2) 

16. Provincie Utrecht 

 14.12.2008 – 10.12.2016 

17. Tram en Bus Regio Utrecht 

 08.12.2013 – 09.12.2023 

18. Gooi en Vechtstreek 

 01.07.2011 – 20.07.2019 

19. Noord-Holland Noord 

 14.12.2008 – 21.07.2018 (v) 

20. Haarlem/IJmond 

 11.12.2005 – 10.12.2016 (v) 

21. Waterland 

 11.12.2011 – 07.12.2021 (v) 

22. Zaanstreek 

 12.12.2010 – 16.12.2018 (+2) 

23. Amsterdam 2012 

 01.01.2014 – 14.12.2024 

24.  Amstelland-Meerlanden  

en Zuidtangent 

 09.12.2007 – 09.12.2017 (v) 

25. Zuid-Holland Noord 

 09.12.2012 – 12.12.2020 (+2) 

26. Bus Haaglanden Stad 

 09.12.2012 – 07.12.2019 

27.  Agglomeratie Den Haag/

Zoetermeer Rail 

 01.01.2006 – 31.12.2016 

28.  Regionaal busvervoer 

Haaglanden 

 01.09.2009 – 26.08.2017 

29. Rail Rotterdam 

 10.12.2006 – 10.12.2016 

30. Bus Rotterdam e.o. 

 09.12.2012 – 07.12.2019 

31.  Voorne-Putten en Rozenburg 

13.12.2009 – 08.12.2018 (v)

32.  Hoeksche Waard Goeree 

Overflakkee 

 12.12.2015 – 09.12.2023 (+2) 

33.  Drechtsteden, Alblasserwaard, 

Vijfheerenlanden 

01.01.2007 – 31.12.2018

34. Zeeland 

 14.12.2014 – 14.12.2024 

35. West-Brabant 

 14.12.2014 – 10.12.2022 

36. Oost-Brabant 

 14.12.2014 – 14.12.2024 

37. Concessie SRE 

 14.12.2008 – 10.12.2016 (v) 

38. Noord- en Midden-Limburg 

 10.12.2006 – 10.12.2016 

39. Zuid-Limburg 

 10.12.2006 – 10.12.2016 

Lijnconcessies  

A. Noordelijke treindiensten 

 11.12.2005 – 12.12.2020 

B. HOV Groningen Drenthe 

 15.12.2009 – 09.12.2017 (v) 

C. Treindienst Zwolle–Kampen 

 13.12.2015 – 09.12.2017 

D.  Treindienst Zwolle–Enschede 

 14.12.2014 – 09.12.2017 

E. Vechtdallijnen 

 09.12.2012 – 12.12.2027 

F. Treindienst Valleilijn 

 10.12.2006 – 11.12.2021 

G.  Treindienst Gouda-Alphen  

aan den Rijn 

 13.12.2009 – 10.12.2016 (v) 

H.  RET-RandstadRail Regio  

Den Haag 

 01.01.2006 – 31.12.2016 

I.  Treindienst Hoek van  

Holland-Rotterdam 

 09.12.2012 – 31.03.2017 

J. Parkshuttle Rivium 

 14.12 2011 – 10.12.2016 

K.  Natransport recreatie-

transferium Renesse

 15.05.2007 – 15.09.2016 (v) 

L.  Maaslijn (Gelderse deel 

Nijmegen–Boxmeer) 

 10.12.2006 – 10.12.2016 

Lijnovereenkomsten  

I.  Veerdiensten Rotterdam–

Drechtsteden 

 01.01.2010 – 31.12.2021 

II.  Fast Ferry Vlissingen–Breskens 

01.01.2015 – 31.12.2018

III.  Fast Ferry Hoek van Holland–

Maasvlakte 

 01.03.2008 – 10.12.2016 (v)

 v =  concessie is verlengd 
+ x =  optie voor verlenging  

met x jaar 

Hoofdstuk 1 – Ontwikkelingen concessies  9
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Provincie Utrecht

De nieuwe concessie in Utrecht kende een gemankeerde 

start. Niet verwonderlijk, want slechts enkele weken voor 

de start van de concessie kreeg de beoogde winnaar van 

de aanbesteding het groene licht. Het besluit van de pro-

vincie de concessie te gunnen aan Syntus was aangevoch-

ten door Connexxion, de toen nog zittende vervoerder. 

Uiteindelijk stelde de rechter pas in november dat de pro-

vincie Utrecht de concessie op een rechtsgeldige wijze  

had gegund aan Syntus. Pas toen kon de nieuwe vervoerder 

de bestelling van 224 nieuwe bussen definitief maken en 

konden de roosters worden gemaakt. Met veel kunst- en 

vliegwerk werd voor de overbruggingsperiode een bussen-

vloot samengesteld en het personeel ingeroosterd. Inmid-

dels is het nieuwe wagenpark in gebruik, inclusief twee 

elektrische bussen.

Treindienst Gouda–Alphen aan den Rijn

Deze concessie heeft een looptijd van vijftien jaar en werd 

in april 2014 gegund aan NS in combinatie met dochter-

onderneming Abellio. Ook Arriva had ingeschreven. NS rijdt 

met zes nieuwe treinen in een hogere frequentie; het aantal 

ritten is ondanks de gelijk gebleven exploitatiebijdrage van 

de provincie met 55 procent gestegen. Tot 19.00 uur is er 

nu een kwartierfrequentie. Ook nieuw: gelijkvloerse instap, 

wifi, stopcontacten, USB-aansluitingen en draadloos  

opladen van smartphones.

Rail Haaglanden en Rail Rotterdam

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een 

tienjarige concessie Rail Rotterdam gegund aan RET en een 

eveneens tienjarige concessie Rail Haaglanden aan HTM. 

Het zijn onderhandse gunningen. Er is een intensief onder-

handelingstraject aan voorafgegaan. De stiptheid, de rit-

uitval, de klanttevredenheid en het al dan niet beschikbaar 

stellen van exploitatiebijdragen waren daarin belangrijke 

onderwerpen. Beide concessies gingen in december al in. 

Het totale pakket van de overeenkomsten heeft een 

omvang van drie miljard euro bij de RET en twee miljard 

euro bij de HTM. De MRDH heeft een aandeel RET en een 

aandeel HTM gekocht om te kunnen voldoen aan de eisen 

die de Europese ov-wet stelt aan inbesteding. Infra-

structurele werken zijn geregeld via een apart contract.

Zuidoost-Brabant

Hermes, dochter van Connexxion, was de enige inschrijver. 

Het moederconcern heeft deze concessie aangegrepen 

om in een keer met 43 elektrische gelede bussen te starten. 

Daarvoor worden ook veel eigen middelen gebruikt. Het 

aanbod aan dienstregelinguren kon zelfs nog iets worden 

uitgebreid. Binnen vier jaar wordt het gehele stadsvervoer 

zero-emissie. En tegen het eind van de concessie volgt de 

rest. De drukke HOV-lijn naar de luchthaven krijgt in de 

spits een frequentie van 14 bussen per uur. Ook nieuw: 

deelfietsen en verdere integratie met doelgroepenvervoer.

Provincie Limburg

De gunning van de concessie Limburg kende een op mer-

kelijke geschiedenis. Er bleken malversaties te hebben 

plaatsgevonden bij de inschrijver die aanvankelijk de aan-

besteding won. Nadat die aan het licht kwamen, werd de 

concessie gegund aan de nummer twee van de aanbeste-

ding, Arriva. In de concessie, die geheel Limburg omvat, 

zijn vier treindiensten opgenomen. Naast de Maaslijn en de 

Heuvellandlijn zijn dat twee nieuw gedecentraliseerde 

treindiensten: Sittard–Heerlen en Roermond–Maastricht. 

Er rijden 226 nieuwe bussen en het aantal nieuwe treinen 

groeit naar 36. In Venlo is Arriva met 14 elektrische bussen 

gaan rijden en in Maastricht met twee. Het is de opmaat 

naar een volledige inzet van zero-emissiebussen in 2026.

Regionale treindiensten

Eind 2016 verdween Veolia uit het ov-landschap. Na het 

verlies van Limburg bleef alleen het regionaal vervoer 

Haaglanden over. Dat is nu overgenomen door het zuster-

bedrijf binnen de Transdev-holding, Connexxion.

Figuur 2. Regionale treindiensten/ov over water (stand per 1 januari 2016)
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Trends

Ontwikkelingen concessies

Door de samenvoeging van concessies in Fryslân en  

Limburg daalt het aantal ‘grote’ gebiedsconcessies tot 35  

bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling eind 2016. 

Daarnaast zijn er nog twaalf lijnconcessies en -contracten 

en zes concessies/contracten voor het kleinschalig open-

baar vervoer in Groningen en Drenthe. Deze daling past in 

een trend die al tien jaar gaande is, namelijk de trend naar 

schaalvergroting en een langere concessieduur. Aanvanke-

lijk, kort na de inwerkingtreding van de Wet personen-

vervoer 2000, bedroeg het aantal gebiedsconcessies meer 

dan het dubbele van nu: 74. Sommige namen van conces-

sies uit de beginperiode klinken alweer vreemd in de oren, 

zoals Zuidoost-Drenthe, Salland, Noordoostpolder Noord, 

Twente OAD, Utrechtse Heuvelrug, Hilversum, Tholen, 

Bevelanden en De Peel.

De looptijd van busconcessies wordt door wettelijke ver-

ruiming van zes, via acht, nu vaak op tien jaar gezet. Soms 

zelfs met het vooruitzicht van verlenging tot vijftien jaar, als 

er grote investeringen worden gedaan voor de transitie naar 

zero-emissie. Door de schaalvergroting en de langere 

looptijd kunnen schaalvoordelen worden behaald die het 

openbaar vervoer efficiënter maken. Anderzijds wordt het 

voor kleinere marktpartijen moeilijker mee te dingen in een 

aanbesteding. De waarde van een concessie overstijgt 

soms een miljard euro.

Tabel 3. Ontwikkeling van het aantal gebiedsconcessies (2010-2016)

Aantal gebiedsconcessies

 2010 50

 2011 48

 2012 49

 2013 46

 2014 43

 2015 39

 2016 39

eind 2016 35

Anno 2016 rijdt en vaart vrijwel het gehele Nederlandse 

regionale openbaar vervoer op basis van aanbestede con-

cessies. Veel concessies zijn al voor de tweede of derde 

maal aanbesteed. Het bijgaande kaartje geeft meer inzicht.

Eind 2016 reed alleen het volgende openbaar vervoer (nog) 

niet op basis van een aanbestede concessie:

  bus, tram en metro in Amsterdam (wettelijk vrijgesteld 

van verplichting tot aanbesteden)

  tram en metro in Rotterdam (wettelijk vrijgesteld van  

verplichting tot aanbesteden)

  tram in Den Haag (wettelijk vrijgesteld van verplichting 

tot aanbesteden)

  regionale trein Zwolle–Enschede (start aanbestede  

concessie eind 2017)

  regionale trein Zwolle–Kampen (start aanbestede  

concessie eind 2017)

  regionale trein Rotterdam–Hoek van Holland (ombouw 

tot metro in 2017).

Figuur 3. Overzichtskaart van de aanbestede concessies.  

Aanbesteding concessies

Ov rijdt op basis van een Europees aanbestede concessie

Ov rijdt op basis van een derde aanbesteding

Ov-concessie is onderhands gegund

Ov rijdt op basis van een tweede aanbesteding

Ov rijdt op basis van een Europees aanbestede concessie

Ov rijdt op basis van een derde aanbesteding

Ov-concessie is onderhands gegund

Ov rijdt op basis van een tweede aanbesteding
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Staat van het regionale openbaar vervoer 2016

Dit hoofdstuk gaat over de aanbodkant van het openbaar 

vervoer:

  Aantal ov-lijnen

  Beschikbaarheid

  Haltes en toegankelijkheid

  Materieel en milieuprestaties

2a Aantal ov-lijnen

2016

Aantal ov-lijnen in 2016

In 2016 waren er voorafgaand aan de dienstregeling-

wijziging van eind december bijna 1.900 ov-lijnen  

(bus, tram, metro, ferry en regionale trein). Ter vergelijking: 

in 2016 telde het hoofdrailnet 80 treinseries. 

De provincie met de meeste ov-lijnen is Gelderland, met 

een aantal van 249. Met 60 lijnen heeft de provincie  

Flevoland het minste aantal lijnen. Hierbij moet worden 

aan getekend dat het niet goed mogelijk is de lijnen van de 

interprovinciale concessie IJsselmond geografisch te 

scheiden in lijnen van Flevoland en van Overijssel. Omdat 

het zwaartepunt van de concessie in Flevoland ligt, zijn alle 

lijnen aan die provincie toegekend.

Als we de ov-lijnen uitsplitsen naar functie ziet het beeld  

er als volgt uit:

Tabel 4. Ov-lijnen uitgesplitst naar functie

Stadslijnen 460

Streeklijnen 659

Kwaliteitslijnen   73

Schiphol sternet   12

Tramlijnen  43

Metrolijnen 10

Regionale trein 23

Scholieren- en spitslijnen 234

Nachtlijnen 95

Buurtbuslijnen 196

Belbuslijnen 64

Overige lijnen 28

Onder kwaliteitslijnen zijn de streeklijnen geschaard met 

een HOV-achtige uitstraling: Qliners, Interliner – waarvan 

er nog één is – Volans en R-net. Onder de categorie  

‘Overig’ vallen bijvoorbeeld de Walibi Holland Express, de 

FC-Utrechtlijnen, Zomerbussen, de lijn van de Old Holland 

Tour in Waterland, de Keukenhofbus, de Duinrellijn en 

avondbussen in Midden-Limburg.

Trends

Ontwikkelingen ov-lijnen 2014 tot 2016

Tabel 5 toont het aantal ov-lijnen per ov-autoriteit in de 

afgelopen drie jaar. Het is niet goed mogelijk een trend aan 

te geven op basis van deze cijfers. Het is echter bekend dat 

de eerste tien jaar van deze eeuw lijnennetten na 

aanbestedingen efficiënter zijn opgebouwd, onder meer 

door parallel lopende stadslijnen en streeklijnen met elkaar 

te verbinden. Daardoor zal het aantal ov-lijnen door de 

jaren heen ongetwijfeld zijn gedaald. Meer recentelijk zien 

we een ontwikkeling waarbij slecht renderende buslijnen 

met kleiner materieel worden geëxploiteerd. In enkele 

gevallen krijgen lijnen een vraagafhankelijk karakter, zoals 

Breng Flex, of worden ‘lijnen verbuurtbust’.

Tabel 5. Aantal ov-lijnen per ov-autoriteit

  2014 2015 2016

Groningen + Drenthe 123 112 117

Fryslân 116 128 124

Overijssel excl. IJsselmond 104 97 102

Flevoland incl. IJsselmond 66 60 60

Gelderland 242 251 249

Utrecht 146 145 145

Noord-Holland 113 111 114

Vervoerregio Amsterdam 178 163 166

Zuid-Holland 194 197 190

MRDH 163 159 162

Zeeland 113 72 75

Noord-Brabant 259 263 256

Limburg 140 140 133

Totaal 1.957 1.898 1.893

 2 Het aanbod aan openbaar vervoer

'In 2016 waren er voorafgaand aan  
de dienstregelingwijziging van eind 
december bijna 1.900 ov-lijnen (bus, 
tram, metro, ferry en regionale trein).'
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De daling van het aantal lijnen in 2015 is grotendeels toe  

te schrijven aan de nieuwe concessie Zeeland, waarin 

voorheen slecht bezette streeklijnen zijn vervangen door 

vraagafhankelijk vervoer, de Haltetaxi. In hetzelfde jaar is 

een aantal lijnen in de concessie Waterland opgeheven (en 

zijn andere in frequentie verhoogd). In de concessie 

Groningen Drenthe vindt de daling vooral plaats bij 

nachtbussen, maar ook bij stadsdiensten.

Toelichting

Als bron voor de cijfers in de tabel zijn de wiki-pagina’s 

gebruikt over de ov-concessies. Hieraan zijn, waar die 

ontbraken, regionale treindiensten toegevoegd, 

uitgezonderd de internationale stoptreindiensten. De 

treindienst Groningen–Leeuwarden is aan beide provincies 

toebedeeld; de treindienst Zwolle–Emmen alleen aan 

Overijssel. Niet meegenomen zijn lijnen die slechts enkele 

dagen rijden, zoals de vijftien lijnen van Vrijmarktbussen in 

Utrecht en omgeving.

2b Beschikbaarheid

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een 

methode ontwikkeld om de ov-beschikbaarheid zichtbaar 

te maken. In zijn geografisch informatiesysteem (GIS) met 

de ruimtelijke spreiding van inwoners en arbeidsplaatsen 

neemt het PBL lagen met alle stations en haltes en met alle 

ov-lijnen en hun frequenties op. Door rond haltes en stations 

digitaal cirkels te trekken, wordt vastgesteld hoeveel  

inwoners bijvoorbeeld vier keer, twee keer of één keer per 

uur een vertrekmogelijkheid in de omgeving hebben. De 

aanduiding ‘in de omgeving’ houdt in dat minstens één van 

de volgende voorzieningen beschikbaar is:

  binnen 500 meter een bus- of tramhalte;

  binnen 1.000 meter een metro- of sneltramhalte;

  binnen 2.000 meter een treinstation;

  binnen 3.000 meter een Intercitystation.

Maatgevend is de frequentie overdag op werkdagen in de 

drukste richting.

2016

Voor 2016 is de berekening niet beschikbaar, voor 2015 wel. 

Aangezien de veranderingen per jaar zeer klein zijn, zijn de 

gegevens van 2015 ook te gebruiken voor 2016. In 2015 

beschikte 92,4 procent van de Nederlandse bevolking over 

een station of een halte in de omgeving (zoals hiervoor 

gedefinieerd). Dat is een hoog aandeel. Het betekent tevens 

dat slechts 7,6 procent geen ov in de directe nabijheid heeft. 

Aangezien alleen gerekend is met vaste lijnen, valt niet uit 

te sluiten dat een deel van deze inwoners wel toegang 

heeft tot vraagafhankelijke systemen, zoals de Regiotaxi of 

vrijwilligerssystemen. Bovendien moet bedacht worden dat 

er vaak buiten de 500-metergrens wel goed ov is. Steeds 

vaker worden lijnen ‘gestrekt’; ov-voertuigen rijden dan niet 

meer door het dorp, maar eromheen, via de rondweg. Met 

de fiets is dan een halte bereikbaar waar een stipte en snelle 

ov-bus halteert.

Provincies en vervoerregio’s

De ov-autoriteit met de hoogste ov-beschikbaarheid is de 

Vervoerregio Amsterdam, met 98,0 procent. Deze wordt 

op de voet gevolgd door de MRDH met 97,8 procent. 

Utrecht (96,8%), Noord-Holland (95,4%) en Zuid-Holland 

(94,8%) staan op de plaatsen 3 t/m 5. Daarmee is de Rand-

stad meteen compleet. De laagste scores treffen we aan in 

Drenthe (83,7%) en Zeeland (84,6%), provincies met lage 

inwoneraantallen en met weinig steden.
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Tabel 6. Top-3 van ov-autoriteiten met de hoogste ov-beschikbaarheid

 Vervoerregio Amsterdam 98,0%

MRDH 97,8%

 Utrecht 96,8%

Gemeenten

Er zijn zeven gemeenten met een maximale ov-beschik-

baarheid: alle inwoners wonen hier binnen de genoemde 

kringen. Het betreft de gemeenten Rozendaal, Gouda,  

Hardinxveld-Giessendam, Leiden, Maassluis, Papendrecht 

en Sliedrecht. Verder valt op dat gemeenten met meer dan 

100.000 inwoners goed ov hebben. Zij scoren meestal tus-

sen de 95 en 100 procent, mede dankzij de aanwezigheid 

van een Intercitystation. Uitzonderingen zijn de volgende 

100.000-plus-gemeenten:

  Alphen aan den Rijn (93,1%)

  Haarlemmermeer (92,3%)

  Ede (91,1%)

  Emmen (89,6%)

  Westland (80,8%).

De gemeente Heerde (Overijssel) staat onderaan. Minder dan 

de helft van de inwoners (47,2%) heeft hier openbaar vervoer 

in de buurt. Toch heeft Heerde met de snelle buslijnen 202 

en 203 uitstekende busverbindingen naar Zwolle en 

Apeldoorn. Alleen valt toevallig juist een flink deel van de kern 

buiten de eerste 500 meter van de haltes. Dit voorbeeld geeft 

aan dat altijd ‘met beleid’ gekeken moet worden naar cijfers.

Trends

Het PBL had met de hiervoor beschreven methode al  

berekeningen gedaan voor de jaren 2003 en 2008. Voor de 

jaren 2013 en 2015 voerde het planbureau ze uit op verzoek 

van CROW-KpVV. Met de cijfers van vier jaren in de hand 

kunnen uitspraken worden gedaan over trends.

Ov-bereikbaarheid Randstad

Uit de gegevens van tabel 7 kan worden geconcludeerd dat 

landelijk de ov-beschikbaarheid de afgelopen twaalf jaar 

steeds verder verbeterde, maar nu lijkt te stagneren. Hierbij 

moet de kanttekening geplaatst worden dat reizigers in 

veel gevallen ook gebruik kunnen maken van een Regio-

taxisysteem of een ander vraagafhankelijk systeem. Deze 

systemen maken geen deel uit van het vaste ov-aanbod, 

dat in het GIS is opgenomen. De systemen functioneren 

vaak in de ‘witte vlekken’ van het reguliere ov. Overigens is 

het ov-deel van de Regiotaxi in enkele gebieden geschrapt.

In tabel 7 is de ontwikkeling van de ov-beschikbaarheid 

naar ov-autoriteit weergegeven. Niet verrassend halen de 

Randstad-overheden de hoogste percentages.

Tabel 7. De ontwikkeling van de ov-beschikbaarheid in de vorm van 

een ov-halte per ov-autoriteit

Percentage inwoners met ov-halte in de 
omgeving

Ov-autoriteit 2003 2008 2013 2015

Vervoerregio Amsterdam 97,4 97,5 98,0 98,0

MRDH 98,0 98,1 97,7 97,8

Utrecht 95,5 96,1 95,8 95,8

Noord-Holland 95,2 95,3 95,1 95,4

Zuid-Holland 94,4 94,4 94,5 94,8

Limburg 91,3 92,6 92,8 92,7

Groningen 92,3 92,1 92,3 92,4

Flevoland 91,1 89,8 90,1 89,6

Gelderland 86,2 87,8 88,3 89,5

Noord-Brabant 88,2 88,9 89,3 89,4

Overijssel 87,9 88,1 88,4 88,3

Fryslân 87,7 85,0 86,5 86,8

Zeeland 82,1 86,2 87,0 84,6

Drenthe 85,5 85,0 84,8 83,7

Nederland 91,7 92,2 92,4 92,4

We zien tussen 2013 en 2015 het aandeel inwoners met  

ov in de buurt sterk stijgen in Gelderland (met 1,2 procent-

punt) en verder in Fryslân, Zuid-Holland en Noord-Holland,  

elk met 0,3 procent. Niet onverwacht daalt de 

ov-beschikbaarheid sterk in Zeeland (met 2,4 procentpunt)  

en in mindere mate in Drenthe (1,1) en Flevoland (0,5).  

De Zeeuwse daling van de ov-beschikbaarheid heeft alles 

te maken met de nieuwe concessie. Verschillende lijnen 

zijn toen vervallen of vervangen door een buurtbus of de 

vraagafhankelijke Haltetaxi.

14  



Bereikbaarheid trein

Het aandeel inwoners binnen het invloedsgebied van 

treinstations blijft stijgen (zie tabel 8). Meer dan de helft  

van de inwoners van het land woont binnen een straal van 

twee kilometer van een station of drie kilometer van een 

Intercitystation. De Vervoerregio Amsterdam kent de 

grootste beschikbaarheid, Drenthe de kleinste. Dankzij de 

opening van nieuwe stations groeit de treinbeschikbaarheid 

tussen 2003 en 2015 flink in Groningen, Gelderland, 

Flevoland en Utrecht.

Tabel 8. De ontwikkeling van de ov-beschikbaarheid in de vorm van 

een station per ov-autoriteit

Percentage inwoners met een station in 
de omgeving

Ov-autoriteit 2003 2008 2013 2015

Vervoerregio Amsterdam 64,3 64,4 66,1 66,2

Noord-Holland 59,2 59,8 60,9 61,1

Overijssel 59,1 58,7 59,3 59,4

Utrecht 53,4 56,3 58,7 59,1

Flevoland 52,0 53,8 57,0 56,8

Gelderland 50,3 53,7 55,4 55,8

Limburg 52,9 52,2 53,8 53,9

Groningen 49,3 49,5 53,2 53,7

Zuid-Holland 48,7 49,1 51,3 51,4

MRDH 51,3 51,3 51,2 51,3

Noord-Brabant 39,0 40,2 40,8 41,0

Friesland 35,9 35,8 36,1 36,2

Zeeland 31,0 31,1 31,0 31,3

Drenthe 26,5 26,3 26,1 26,1

Nederland 49,7 50,6 51,9 52,1

Arbeidsplaatsen binnen bereik ov

De ov-beschikbaarheid kan ook worden bezien vanuit de 

locatie van het aantal arbeidsplaatsen. Uit tabel 9 blijkt dat 

in 2015 van de ruim 6,6 miljoen arbeidsplaatsen in ons land 

88,2 procent een ov-halte of station in de nabijheid had. 

Dat is een iets hoger percentage dan in de eerdere 

onderzoeksjaren.

Tabel 9. De ontwikkeling van de ov-beschikbaarheid naar het aantal 

arbeidsplaatsen

Percentage arbeidsplaatsen met ov-halte 
in de omgeving

Ov-autoriteit 2003 2008 2013 2015

Vervoerregio Amsterdam 96,7 96,1 95,9 96,1

Utrecht 91,8 91,8 93,2 93,5

MRDH 94,9 94,5 92,7 93,0

Zuid-Holland 90,7 91,1 90,8 91,9

Groningen 94,6 91,8 92,9 91,3

Limburg 84,0 86,6 89,0 89,2

Noord-Holland 89,8 89,7 87,0 87,2

Flevoland 85,8 84,0 85,6 85,2

Gelderland 82,7 82,6 85,7 85,1

Overijssel 85,9 84,9 84,9 84,9

Friesland 84,1 83,5 84,2 84,5

Noord-Brabant 79,5 79,5 80,5 81,2

Drenthe 81,8 79,8 79,2 78,7

Zeeland 71,8 74,4 76,6 73,1

Nederland 87,9 87,6 88,1 88,2

Opvallend is dat het aandeel arbeidsplaatsen binnen de 

ov-cirkels afneemt in Groningen, Drenthe, Gelderland en 

Zeeland. Daarentegen neemt dit aandeel toe in de 

Randstad, Noord-Brabant en Limburg.

Arbeidsplaatsen in relatie tot metro, sneltram en tram

Een groot aandeel van de arbeidsplaatsen in de stadsregio’s 

Amsterdam en MRDH valt binnen het debiet van tram en 

metro. In Utrecht is dat logischerwijs veel minder het geval. 

Met de komst van de Uithoflijn gaat dat veranderen.

Tabel 10. De ontwikkeling van de beschikbaarheid van metro,  

sneltram en tram naar het aantal arbeidsplaatsen

Ov-autoriteit 2003 2008 2013 2015

Utrecht 12,78 12,17 8,88 8,88

Vervoerregio Amsterdam 49,33 50,80 51,33 50,91

MRDH 54,76 53,50 53,86 52,99
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Opvallend is de terugval na 2008 van het aandeel in Utrecht. 

Deze is het gevolg van de opheffing van de tijdelijke tram in 

Houten, die eigenlijk de rol van trein vervulde. Verder valt 

op dat de percentages arbeidsplaatsen bij tram- en 

metrohaltes tussen 2013 en 2015 licht zijn teruggelopen.

Inzoomend op het gemeenteniveau valt te constateren dat 

tussen 2003 en 2015 het aantal arbeidsplaatsen binnen 

bereik van tram daalt in Utrecht-stad (van 26,4 naar  

16,0 procent). Dit komt door het terugleggen van het 

eindpunt naar het Jaarbeursplein. Hetzelfde zien we in 

Amstelveen (van 62,0 naar 51,5 procent), Delft (van  

42,6 naar 38,0 procent) en Albrandswaard (van 28,1 naar 

22,8 procent). Stijgers zijn Vlaardingen (nieuwe tram), 

Lansingerland Westland en Pijnacker-Nootdorp (alle drie 

door RandstadRail).

2c  Haltes en toegankelijkheid

2016

Toegankelijkheid van haltes

Op 1 december 2016 waren er op basis van de cijfers in het 

Centraal Haltebestand 45.505 ov-haltes in gebruik. Ze zijn 

er in vele maten en soorten, van ‘paal-in-de-berm’ tot 

kunstwerk, en hebben verschillende functies: wacht-

gelegenheid, informatiepunt, schakel in een mobiliteits-

keten en herkenningspunt. Feitelijk is een ov-halte de 

fysieke neerslag van een afspraak: hier komt op vast gestelde 

tijden een ov-voertuig of -vaartuig. Op 8.860 haltes is  

actuele reisinformatie aanwezig.

In 2015 zijn de haltes geïnventariseerd. Daarbij is gekeken 

naar de faciliteiten per halte en naar de mate van toeganke-

lijkheid voor mensen met een beperking. Het gaat daarbij 

om toegankelijkheid van bussen voor meer dan acht  

passagiers. Het is de bedoeling dat de wegbeheerders deze 

informatie up to date houden, maar dat gaat helaas niet 

vanzelf. Daarom kunnen gegevens in het CHB afwijken van 

de werkelijkheid. 

'Op 1 december 2016 zijn er 
volgens het CHB 45.505 ov-haltes 
in gebruik. Op 8.860 haltes is 
actuele reisinformatie aanwezig.'

Tabel 11. Aantal ov-haltes per ov-autoriteit in december 2016

Drenthe 2.370

Flevoland 763

Friesland 3.073

Gelderland 5.431

Groningen 2.790

Limburg 3.238

MRDH 4.371

Noord-Brabant 5.647

Noord Holland 3.402

Overijssel 3.340

Utrecht 3.045

Zeeland 1.210

Zuid Holland 3.431

Vervoerregio Amsterdam 3.394

Totaal 45.505
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Toegankelijkheid haltes in Nederland

Tabel 12. Toegankelijkheid per provincie

Toegankelijkheid per ov-autoriteit Gron Frys Dren Over Geld Flev Utr N-H VRA Z-H MRDH Zeel N-Br Limb

Geleidelijn aanwezig 24% 32% 28% 28% 39% 41% 51% 44% 41% 47% 42% 18% 52% 42%

Geleidelijn over hele lengte halte 24% 27% 27% 25% 33% 38% 38% 41% 37% 36% 24% 16% 35% 37%

Aansluiting geleidelijn op omgeving 2% 9% 1% 16% 10% 14% 31% 29% 28% 22% 25% 9% 36% 25%

Instapmarkering aanwezig 5% 30% 3% 31% 21% 39% 37% 47% 34% 41% 33% 15% 40% 38%

Instapmarkering afwijkend in kleur,  
klank en/of tast

3% 24% 2% 30% 20% 38% 33% 40% 29% 39% 26% 15% 39% 38%

Perronhoogte 30% 32% 44% 35% 47% 51% 52% 45% 42% 57% 51% 20% 55% 33%

Lengte verhoogde deel perron 59% 40% 51% 51% 66% 84% 66% 67% 40% 63% 60% 19% 69% 93%

Lengte halteerplaats 48% 70% 40% 66% 58% 83% 74% 56% 79% 68% 80% 41% 63% 88%

Perronbreedte uitstapdeur > 1,5m 53% 35% 45% 63% 61% 74% 55% 64% 75% 52% 72% 47% 68% 62%

Minimale breedte barrierevrije doorgang  
perron > 0,90m

32% 57% 39% 72% 67% 88% 53% 69% 68% 66% 68% 59% 75% 66%

Perron toegankelijk vanuit directe omgeving 25% 24% 25% 46% 44% 56% 38% 43% 78% 62% 53% 29% 48% 39%

Breedte aanlooproute hellingbaan > 1,2m 47% 19% 48% 15% 45% 42% 53% 30% 5% 46% 41% 8% 36% 12%

DRIS aanwezig 10% 1% 5% 16% 5% 30% 18% 6% 20% 44% 47% 2% 23% 31%

DRIS audioknop aanwezig 2% 1% 1% 13% 3% 29% 10% 6% 10% 0% 18% 0% 0% 0%

Figuur 4. Toegankelijkheid van de ov-haltes in Nederland 
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2d  Materieel en milieuprestatie

2016

Aantallen materieel

Eind 2016 reden er in ons land 235 metro’s, 556 trams en 

5.013 grote ov-bussen. Dat wil zeggen de ov-bussen die 

geschikt zijn voor meer dan acht passagiers. Lesbussen, 

bussen uitsluitend voor scholierenvervoer en reserve -

materieel zijn niet meegeteld.

De metro’s rijden in Rotterdam e.o. (145) en in Amsterdam 

(90). De trams rijden in en om Amsterdam (200), Den Haag 

(217), Rotterdam (113) en Utrecht (26). Vrijwel al dit materieel 

rijdt op groene stroom; alleen het materieel van Utrecht 

niet. Daarom richten we ons in deze paragraaf verder op 

het busmaterieel.

Het jaar werd gestart met 4.907 ov-bussen, maar aan het 

einde van het jaar werden er 106 meer geteld. Er werden 

meer voertuigen ingezet in de concessies Groningen  

Drenthe (23), Arnhem Nijmegen (24), Provincie Utrecht (45), 

Amstelland-Meerlanden (13), Zuid-Holland Noord (11), 

Hoeksche Waard Goeree Overflakkee (7), Zeeland (16) en 

West-Brabant (44), terwijl er minder bussen kwamen in de 

concessies Noord- en Zuidwest-Fryslân (12), Midden-Over-

ijssel (7), IJsselmond (8), Almere (6), Haaglanden Stad (16) 

en Limburg (48).

‘Schoon’ vervoer 

Met de start van vier nieuwe busconcessies eind 2016 (zie 

hoofdstuk 1) is de transitie naar zero-emissie busvervoer 

daadwerkelijk in gang gezet. Op dat moment werden in 

totaal 73 elektrische bussen in gebruik genomen. De meest 

in het oog springende concessies zijn Zuidoost-Brabant, 

waar 43 gelede elektrische bussen zijn gaan rijden,  

de Waddeneilanden als onderdeel van de concessie  

Zuidoost-Fryslân (15 stuks) en Venlo als onderdeel van de 

concessie Limburg (14 stuks).

De grootste verandering eind 2016 was evenwel de 

omvangrijke instroom van Euro VI-bussen. Het aandeel van 

deze uiterst schone bussen in de landelijke vloot steeg van 

14 naar 26 procent. Deze vernieuwing ging vooral ten koste 

van Euro III-bussen; het aandeel van deze categorie slonk 

van 72 naar 59 procent. Het aantal bussen die rijden op 

aardgas of groengas is iets gedaald, en wel met 31 bussen. 

Eind 2016 reden er 617 ‘gasbussen’.

In aantallen bussen is de concessie Groningen Drenthe de 

grootste (329), op de voet gevolgd door de concessie Tram 

& Bus Regio Utrecht (328). Concessies die ook een groot 

wagenpark hebben, zijn Arnhem Nijmegen (271), Amstel-

land-Meerlanden (258), Concessie Bus Rotterdam e.o. (255), 

Zuid-Holland Noord (239) en Limburg (235). De kleinste 

concessies gemeten in materieel zijn HOV Groningen 

Drenthe (13), Lelystad (16), Gooi en Vechtstreek (59), Voor-

ne-Putten Rozenburg (60), Zaanstreek (62) en IJsselmond 

(65). Tabel 13 geeft een overzicht van de milieuprestatie 

naar ov-autoriteit.

Tabel 13. Milieuprestatie naar ov-autoriteit eind 2016

Concessie Euro 
III

Euro 
IV

Euro  
V

EEV Euro 
VI

Elektrisch Totaal

Groningen 
Drenthe

    163 64 115   342

Fryslân       145 59 21 225

Overijssel     8 202     210

Flevoland     16 145 45   206

Gelderland 5 10 24 412 3 45 499

Utrecht     13 152 382 5 552

Noord-Holland 58 17   180     255

Vervoerregio 
Amsterdam

16 15 99 522 45   697

Zuid-Holland  7   7 440 28   482

MRDH 9   92 440   2 543

Zeeland 2 10 6 63 63   144

Noord-Brabant 22 5 3 196 348 49 623

Limburg   6 1 20 192 16 235

Totaal 119 63 432 2.981 1.280 138 5.013

Rangorde concessies

Door bussen met een bepaalde milieunorm of andere  

kenmerken, zoals hybride of gas, een waarde te geven, 

kunnen we op hoofdlijnen bepalen hoe ‘schoon’ een  

concessie is. Daartoe zijn voor de uitstoot van PM10, NOx en 

CO2 de kengetallen uit het rapport STREAM en de facts-

heets ‘Brandstoffen wegverkeer’ vertaald naar rapport-

cijfers. Aanvullend hebben ook hybride voertuigen en  

aardgas- en groengasbussen een rapportcijfer gekregen. 

Het resultaat is te zien in tabel 14.

'Eind 2016 reden er in ons land 
235 metro’s, 556 trams en 5.013  
grote ov-bussen.'
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Tabel 14. Milieukenmerken en bij behorende rapportcijfers

Euro III 1,0

Euro IV 1,8

Euro V 2,0

EEV diesel 2,8

EEV hybride 3,1

EEV aardgas 3,5

EEV groengas 6,5

Euro VI 5,0

Euro VI hybride 5,3

Elektrisch (grijze stroom) 9,0

Door per concessie het aantal bussen per categorie te  

vermenigvuldigen met de waarden uit tabel 14, kan een 

gemiddelde milieuscore per concessie worden berekend. 

De schoonste ov-concessie is met een score van 6,66  

die van Arnhem Nijmegen. De laagste score is voor de  

concessie Noord-Holland Noord. Landelijk is de gemiddelde 

score 3,66.

Hieronder de top-5:

  Arnhem Nijmegen   6,66 

  Zuidoost-Fryslân   5,83 

  Concessie Provincie Utrecht  5,05 

  Concessie Limburg   4,99 

  Zuidoost-Brabant   4,84 

En hier de vijf laagste scores:

  Achterhoek Rivierenland  2,62 

  Voorne-Putten en Rozenburg  2,62 

  Bus Rotterdam e.o.   2,57 

  Amstelland-Meerlanden  2,35 

  Noord-Holland Noord   1,73 

Tabel 15. Gebiedsconcessies en de voor 2016 toegekende gemiddelde 

milieuwaarde

Gebiedsconcessies Gemiddelde 
millieuwaarde

Concessie Arnhem Nijmegen 6,66

Zuidoost-Fryslân 5,83

Concessie Provincie Utrecht bus 5,05

Limburg 4,99

Zuidoost-Brabant 4,84

Zeeland 4,74

West-Brabant 4,42

IJsselmond 4,24

Oost-Brabant 4,07

Tram & Bus Regio Utrecht 3,90

Noord- en Zuidwest-Fryslân incl. Schiermonnikoog 3,56

Busvervoer Haaglanden Stad 3,50

Regionaal busvervoer Haaglanden 3,38

GD HOV-concessie 3,34

Haarlem/IJmond 3,33

Concessie Amsterdam 3,31

Groningen Drenthe-concessie 3,15

Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee 3,05

Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden 3,01

Veluwe 2,99

Zuid-Holland Noord 2,82

Stadsvervoer Lelystad 2,80

Gooi en Vechtstreek 2,80

Midden-Overijssel 2,79

Waterland 2,77

Zaanstreek 2,76

Twente 2,76

Stadsdienst Almere en Almere Streek 2,74

Achterhoek Rivierenland 2,62

Voorne-Putten en Rozenburg 2,62

Concessie Bus Rotterdam e.o. 2,57

Amstelland-Meerlanden 2,35

Noord-Holland Noord 1,73

Gemiddelde Nederlandse ov-bus 3,66

Niet geheel toevallig zijn de laagst scorende concessies alle 

aan het eind van hun looptijd. Na concessiewisseling 

stroomt 'schoon' materieel in en stijgen ze met stip. Het 

volledige overzicht is weergegeven in tabel 15.

Hoofdstuk 2 – Het aanbod aan openbaar vervoer  19



Staat van het regionale openbaar vervoer 2016

Trends

Sinds 2009 houdt CROW-KpVV de ontwikkelingen bij van 

de milieuprestatie van ov-bussen. De ov-bussenvloot is 

sinds dat jaar veel schoner geworden. Ongeveer 53 procent 

van de bussen die in 2009 werden ingezet, viel in de cate-

gorie Euro III of Euro II. De verschillen in emissies zijn goed 

te zien in figuur 5. Hierin is tussen haakjes het jaar vermeld 

waarin de desbetreffende Euronorm verplicht werd voor 

nieuwe bussen.

De ontwikkeling van de aandelen per Euronorm voor de 

periode 2009 (links) tot eind 2016 (rechts) is samengevat in 

figuur 6.

Toelichting

Sinds 2009 houdt CROW-KpVV bij wat de milieuprestatie is 

van de Nederlandse ov-bussen. Hierbij wordt gekeken naar 

de Euronormen van de voertuigen. In 1992 voerde de  

Europese Gemeenschap de Euro I-norm in. De EU scherpte 

deze uitstootnormen geregeld aan. Sinds begin 2014 geldt 

de Euro VI-norm voor nieuw verkochte voertuigen. De 

EEV-norm (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) is 

een vrijwillige norm van de voertuigindustrie, tussen Euro V 

en VI in. Euronormen hebben betrekking op vervuilende 

emissies, zoals stikstofoxides en fijnstof. Ze gaan niet over 

de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en CH4. Uiteraard 

kijken we in aanvulling op de Euronormen ook naar 

zero-emissie en is een categorie ‘elektrisch’ opgenomen.

Figuur 5. Emissiestandaarden voor diesel- en gasmotoren

Figuur 6. Ontwikkeling van de aandelen per Euronorm in de periode 2009-2016
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Dit hoofdstuk gaat over de ov-reizigers. Achtereenvolgens 

komen aan de orde:

  Instappers

  Reizigerskilometers

  Klantwaardering

 Klachten

  Sociale veiligheid

3a Instappers

2016

Aantallen

In 2016 is het gebruik van bus, tram, metro en ov over water, 

gemeten in aantallen instappers, met 2,5 procent gestegen. 

Het betreft in 2016 ruim 870 miljoen instappers ofwel 

gemiddeld zo’n 2,4 miljoen per dag; op werkdagen zijn  

het er uiteraard ruim meer, in het weekend ruim minder.  

Ter vergelijking: NS telt dagelijks op werkdagen circa 

1,1 miljoen reizigers (bron: jaarverslag 2016 NS).

De spreiding van de aantallen instappers over het land en 

over de verschillende concessies is ongelijk. Uiteraard zijn de 

meeste instappers te vinden in en rond de grote steden. Een 

derde van alle instappers reist in de Vervoerregio Amsterdam 

en ook een derde in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Het laatste derde deel is verdeeld over de twaalf provincies.

Trends

Uit tabel 16 valt op te maken dat het aantal instappers van 

jaar tot jaar stijgt. We zien alleen een daling in Fryslân.

De daling in Fryslân speelt alleen in de concessie Noord- 

en Zuidwest-Fryslân en wel vooral bij de stadsdienst  

Leeuwarden. Ze is onder andere te verklaren uit het feit dat 

er in 2016 minder studenten waren bij de hogescholen. Het 

aandeel studenten in het stadsvervoer is zeer hoog, zodat 

elke daling van het aantal studenten flink doorwerkt.

Het aantal instappers bij de regionale trein kan door het 

ontbreken van gegevens van enkele treindiensten niet met 

zekerheid worden gegeven. Het gaat in totaal om ongeveer 

50 miljoen instappers in 2016.

Toelichting

Deze aantallen zijn gebaseerd op een inventarisatieronde 

bij ov-autoriteiten en extra check met data van Landelijk 

Product Regisseur.

 3 Reizigers

Tabel 16. Aantallen instappers in bus, tram, metro en ferry in 2016 naar ov-autoriteit (x miljoen)

  2014 2015 2016 Groei 2016 Aantal ritten 
per inwoner

Groningen Drenthe 22,3 23,4 24,4 4,2% 22,7

Fryslân 11,5 11,8 11,6 –2,1% 16,3

Overijssel 13,5 14,4 14,9 3,5% 13,1

Gelderland 40,9 43,5 44,2 1,6% 21,8

Flevoland 17,0 19,5 19,6 0,1% 48,8

Utrecht 55,5 59,4 60,0 1,1% 47,5

Noord-Holland 20,5 20,5 20,9 2,0% 16,6

Vervoerregio Amsterdam 265,5 280,2 288,6 3,0% 192,4

Zuid-Holland 30,7 32,7 33,7 3,3% 24,1

MRDH 260,2 268,7 274,9 2,3% 125,0

Zeeland 5,8 5,5 5,8 5,4% 15,2

Noord-Brabant 47,0 49,4 51,2 3,8% 20,6

Limburg* 23,0 22,1 22,3 0,6% 19,9

Totaal 813,3 851,2 872,1 2,5% 51,6

*Vanwege de concessiewisseling op 11 december 2016 is het aantal instappers van de laatste drie weken van 2016 geschat.
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3b Reizigerskilometers

2016

Aantallen reizigerskilometers

In 2016 is het gebruik van bus, tram, metro en ov over water, 

gemeten in reizigerskilometers, met 2,7 procent gestegen. 

Bij de gedecentraliseerde treindiensten was de groei lager: 

1,1 procent. Ter vergelijking: in 2016 groeide de automobili-

teit met ongeveer 0,5 procent en het NS-vervoer op het 

hoofdrailnet met 2,0 procent. De groei in het stads- en 

streekvervoer valt lager uit dan in 2015. Toen ging het bij 

bus, tram en metro om 5,0 procent en bij regionale trein-

diensten om 9,2 procent.

In totaal worden circa 5,5 miljard reizigerskilometers afge-

legd per bus, tram, metro en ov over water en bijna 1,2 mil-

jard met regionale treinen die onder verantwoordelijkheid 

vallen van provincies en vervoerregio’s. In totaal bedraagt 

het gebruik van het regionale openbaar vervoer dus onge-

veer 6,7 miljard kilometer. Ter vergelijking: in 2016 bedroeg 

de omvang van het vervoer op het hoofdrailnet 17,9 miljard 

reizigerskilometers.

Marktaandeel vervoerbedrijven

In figuur 7 is het marktaandeel van de vervoerbedrijven in 

het totale regionale openbaar vervoer (bus, tram, metro, 

ferry en regionale trein) weergegeven. Door gewonnen 

aanbestedingen zal het aandeel van Arriva en Syntus in 2017 

en 2018 naar verwachting stijgen.

Gemiddelde ritlengte

Door per concessie de reizigerskilometers te delen op de 

aantallen instappers kan de gemiddelde ritlengte worden 

berekend die reizigers afleggen. Landelijk gezien legt een 

ov-reiziger in bus, tram, metro en ferry gemiddeld per rit 

6,1 kilometer af. Er zit een lichte bias in deze cijfers, omdat 

vooralsnog alleen de volledige gegevens beschikbaar 

waren van de aantallen instappers die hebben ingecheckt 

met hun kaart, terwijl de reizigerskilometers ook gebaseerd 

zijn op reizigers met papieren kaartjes. Omdat deze laatste 

categorie instappers echter gering is – landelijk circa 3 à 4 

procent – geeft het overzicht van tabel 18 toch een aardig 

inzicht in de verschillen tussen de concessies. Zoals te  

verwachten viel, zijn de verschillen aanzienlijk als we inzoo-

men op regio’s en concessies.

De kortste ritten, van minder dan 3 kilometer, worden 

gemaakt met de trams in Amsterdam en Rotterdam en met 

de stadsbussen in Lelystad. De langste ritten vinden we bij 

HOV Groningen Drenthe, met meer dan 40 kilometer. Maar 

ook in verschillende concessies met een overwegend plat-

telandskarakter zijn de ritten lang; meer dan 15 kilometer.

Connexxion
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Qbuzz
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Veolia
7%
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Syntus
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NS
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Figuur 7. Marktaandeel (in afgeronde percentages) van de regionale 

vervoerbedrijven in reizigerskilometers in 2016

Tabel 17. Aantallen reizigerskilometers (x 1000) en marktaandelen van 

de regionale vervoerbedrijven in 2016

2016 Reiz.kms Aandeel

Connexxion 1.372,3 21,4%

Arriva 1.366,8 21,3%

GVB 899,3 14,0%

RET 807,1 12,6%

Qbuzz 521,5 8,1%

Veolia 421,6 6,6%

HTM 392,3 6,1%

Syntus  239,6 3,7%

NS 229,3 3,6%

EBS 156,9 2,4%

Totaal 6.406,7 100,0%

'In 2016 is het gebruik van bus,  
tram, metro en ov over water,
gemeten in reizigerskilometers,  
met 2,7 procent gestegen.'
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Trends

Reizigerskilometers BTM

Tabel 19 toont voor de jaren 2014, 2015 en 2016 de toe-

deling van de reizigerskilometers per bus, tram, metro en 

ferry aan de verantwoordelijke ov-autoriteiten. In de laatste 

kolom wordt de groei in 2016 weergegeven. Opvallend is 

de daling van 7,3 procent in Noord-Holland. Hier zijn twee 

redenen voor. Begin 2016 is de verantwoordelijkheid voor 

het Haarlemse deel van de Zuidtangent overgegaan naar 

de Vervoerregio Amsterdam. Dit scheelt 14 miljoen  

reizigerskilometers. Daarnaast is er in 2016 in de concessie 

Haarlem IJmond sprake geweest van een daling van 6 pro-

cent van het gebruik als gevolg van de langdurige sluiting 

van de Velsertunnel voor groot onderhoud.

De tabel laat verder zien dat Noord-Brabant, Groningen 

Drenthe en Zeeland de sterkste groeiers zijn. In Flevoland 

en Friesland is de vervoeromvang nagenoeg gelijk geble-

ven. Ook valt op te maken dat de helft van alle kilometers 

wordt afgelegd in de twee vervoerregio’s (Amsterdam en 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag / MRDH).

Tabel 19. Toedeling van de reizigerskilometers (in miljoenen) per bus, 

tram, metro en ferry aan de verantwoordelijke ov-autoriteiten

  2014 2015 2016 Groei 
2016

Reizigers-
kilometers 
per inwoner

Groningen Drenthe 244,7 255,8 271,5 6,1% 253,0

Friesland 171,2 182,5 181,8 –0,4% 281,4

Overijssel 100,5 106,0 108,3 2,2% 94,9

Gelderland 308,5 329,6 336,4 2,1% 68,8

Flevoland 125,3 138,0 139,5 1,1% 836,8

Utrecht 319,7 338,6 351,8 3,9% 278,3

Noord-Holland 219,6 228,1 211,5 –7,3% 167,6

Vervoerregio Amsterdam 1235,4 1318,9 1.365,6 3,5% 910,4

Zuid-Holland 301,0 314,4 326,8 3,9% 233,4

MRDH 1.229,3 1.283,0 1.303,7 1,6% 592,6

Zeeland 97,2 92,3 97,5 5,7% 255,9

Noord-Brabant 379,0 395,2 424,4 7,4% 170,5

Limburg* 161,2 155,3 158,2 1,9% 141,5

Totaal 4.892,6 5.137,6 5.278,6 2,7% 312,3

*  Limburg 2016 betreft alleen de Maaslijn en Heuvellandlijn. Vanwege de concessiewissel 

op 10 dec 2016 is het aantal reizigerskilometers voor de laatste drie weken van het jaar 

bijgeschat.
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Tabel 18. Gemiddelde ritlengte (per bus, tram, metro en boot) per  

concessiegebied

Bus, tram, metro, boot Gemiddelde ritlengte (km)

HOV GD 41,4

Snelwegbus (experiment) 29,8

IJsselmond (Ov.) 18,2

Zeeland 18,0

Zuidoost-Fryslân 17,4

IJsselmond (Fl.) 17,4

Noord- en Zuidwest-Fryslân 17,1

Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee 16,6

Almere Streek 16,4

Waterland 13,9

Achterhoek Rivierenland 13,6

Groningen Drenthe-concessie 12,5

Gooi en Vechtstreek 12,5

Noord-Holland Noord 11,2

Noord- en Midden-Limburg 10,4

Veluwe 10,1

West-Brabant 9,5

Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenl. 9,4

Voorne-Putten en Rozenburg 9,0

Oost-Brabant 8,8

Haarlem/IJmond 8,4

Zuid-Holland Noord 8,3

Concessie Provincie Utrecht bus 8,3

Twente 7,6

Amstelland-Meerlanden 7,2

Zuidoost Brabant 6,9

Zaanstreek 6,6

Rail Rotterdam, metro 6,4

Regionaal busvervoer Haaglanden 6,3

Midden-Overijssel 6,2

Fast Ferry Vlissingen–Breskens 6,2

Waterbus Rotterdam–Drechtsteden 6,0

Concessie Arnhem Nijmegen 5,9

Tram en bus Regio Utrecht, tram 5,8

Zuid-Limburg 5,7

Concessie Amsterdam, metro 5,5

De Friese Waddeneilanden 5,3

Tram en bus Regio Utrecht, bus 5,0

Stadsdienst Almere 4,1

Agglomeratie Den Haag/Zoetermeer Rail 4,1

Concessie Amsterdam, bus 3,8

Concessie Bus Rotterdam e.o. 3,8

Busvervoer Haaglanden Stad 3,7

Rail Rotterdam, tram 2,9

Concessie Amsterdam, tram 2,8

Stadsvervoer Lelystad 2,4

Gemiddelde ritlengte 6,1
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De cijfers moeten nog worden opgehoogd voor gemiste 

reizigerskilometers. Deze kunnen worden veroorzaakt door 

uitgevallen of afwezige OV-chipkaartapparatuur (bij som-

mige onderaannemers, scholierenlijnen en buurtbuslijnen), 

en ook door reizigers die vergeten uit te checken. Verder 

moet worden bedacht dat mobiele chipkaartapparatuur 

geen gegevens over reizigerskilometers genereert. Ten 

slotte worden de kilometers van grijs- en zwartrijders en 

van kinderen tot vier jaar niet geregistreerd. Rekening hou-

dend met het voorgaande benadert de volgende schatting 

waarschijnlijk het best de werkelijke totale omvang van het 

aantal reizigerskilometers: 5,2 miljard in 2014; 5,4 miljard in 

2015; en 5,5 miljard in 2016.

Regionale trein

Tabel 20 toont de aantallen reizigerskilometers afgelegd 

met de treindiensten die onder de verantwoordelijkheid 

vallen van provincies en vervoerregio’s. Hieruit blijkt dat bij 

diverse treindiensten het gebruik is afgenomen, terwijl het 

bij andere juist is toegenomen. Ook bij regionale trein-

diensten is een ophoging op zijn plaats voor reizen die wel 

zijn gemaakt, maar niet zijn geregistreerd. Al met al zal het 

totaal in 2016 net onder de 1,2 miljard reizigerskilometers 

uitkomen.

Tabel 20. Aantal reizigerskilometers (in miljoenen) afgelegd in 

regionale treinen in 2014, 2015 en 2016

  2014 2015 2016 Groei 2016

Groningen 189,8 203,8 206,0 1,1%

Friesland 113,5 120,8 122,7 1,6%

Overijssel * 135,8 297,2 298,9 0,6%

Gelderland 149,6 180,1 186,0 3,3%

Zuid-Holland 62,9 65,9 65,0 –1,4%

MRDH 53,5 54,1 56,8 5,0%

Limburg** 201,1 199,5 198,0 –0,8%

Totaal 906,2 1.121,3 1.133,4 1,1%

*   in 2014 was Zwolle–Enschede nog niet gedecentraliseerd.

**  2016: Alleen Maaslijn en Heuvellandlijn. Vanwege de concessiewisseling op 11 december 

2016 is het aantal reizigerskilometers van de laatste drie weken van 2016 geschat.

Toelichting

De tabellen 19 en 20 zijn tot stand gekomen door de offici-

ele cijfers van de ov-autoriteiten op te vragen. Alleen de 

gegevens over de Hoekse lijn (laatste volledige jaar wegens 

ombouw naar metro) en de treindienst Gouda–Alphen aan 

den Rijn zijn afkomstig van de vervoerder. De reizigers-

kilometers voortvloeiend uit het gebruik van de OV-chip-

kaart zijn vergeleken met cijfers van de Landelijke Product 

Regisseur, onderdeel van Serviceverlening Openbaar Ver-

voer, dat in opdracht van de vervoerders werkt. Vragen over 

verschillen leidden in enkele gevallen tot aanpassingen van 

cijfers, soms ook in eerdere jaren. De kwaliteit van de data 

is daarmee verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

De bron van het cijfer van 17,9 miljard reizigerskilometer 

van NS hoofdrailnet is afkomstig van Kennisinstituut  

Mobiliteit (KiM), Mobiliteitsbeeld 2017, pag. 40.
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Algemeen oordeel

Sinds 2001 verzorgen CROW-KpVV en zijn voorlopers de 

metingen van de klanttevredenheid in het regionale open-

baar vervoer (bus, tram, metro, regionale trein en veer-

dienst). In deze zogeheten OV-Klantenbarometer worden 

alle concessies en soms delen daarvan op dezelfde wijze 

onderzocht. In 2016 betrof het onderzoek zeventig onder-

zoeksgebieden en is de klantwaardering gemeten in 6.559 

ritten. Er zijn in die ritten 82.881 enquêtes afgenomen, 

waarvan er 82.352 bruikbaar waren.

Het algemeen oordeel van de reizigers in het regionale 

openbaar vervoer laat zich in 2016 samenvatten in het rap-

portcijfer 7,6 (in 2015: een 7,5). In totaal geeft 85,3 procent 

van de respondenten een 7,0 of hoger. Het aandeel respon-

denten dat een topscore (9 of 10) geeft, is 19,5 procent.  

Het aandeel onvoldoendes (1 t/m 5) ligt op 5,1 procent.

Scores per item

Gevraagd naar de diverse onderdelen van het openbaar 

vervoer ontstaat het beeld zoals weergegeven in tabel 21.

Tabel 21. Klantenoordeel op uiteenlopende items met betrekking  

tot de rit, landelijk

Item 2014 2015 2016

Totale rit 7,5 7,5 7,6

Zitplaats 8,4 8,4 8,4

Netheid 7,2 7,2 7,2

Vriendelijkheid 7,4 7,5 7,6

Rijstijl 7,3 7,3 7,4

Geluid 6,4 6,5 6,5

Gemak instappen 8,5 8,5 8,5

Informatie algemeen 7,4 7,4 7,6

Informatie vertragingen 5,3 5,6 5,7

Gemak kopen vervoerbewijs/laden 7,5 7,7 7,8

Tarief 5,1 5,3 5,4

Punctualiteit 7,2 7,2 7,3

Reissnelheid 7,5 7,6 7,6

Frequentie 7,2 7,2 7,2

Gebruiksgemak OV-chipkaart 7,5 7,9 8,1

Overstaptijd 6,5 6,5 6,5

Een van de meest opvallende ontwikkelingen is de steeds 

hogere waardering voor de betaalwijze. Het item gebruiks-

gemak OV-chipkaart wordt nu landelijk met een 8,1 

gewaardeerd (was 7,9) en het item gemak kopen vervoer-

bewijs / laden reissaldo gaat van 7,7 naar 7,8. In 2010 waren 

de cijfers veel lager: een 6,8 en een 7,1. Van alle onder-

zochte items zijn reizigers het meest positief over het 

gemak van het instappen (toegankelijkheid): het levert net 

als vorig jaar een 8,5 op. Over het vinden van een zitplaats 

zijn reizigers ook heel positief (een 8,4).

In de onderste regionen waardeert het publiek de prijs en 

informatie bij vertragingen jaar op jaar hoger. Het item prijs 

stijgt in vier jaar van een 4,9 naar een 5,4. En het item infor-

matie bij vertragingen heeft nu als rapportcijfer een 5,7 

gekregen, terwijl het vier jaar eerder nog een 5,1 was.

Scores onderzoeksgebieden

De top-3 en de hekkensluiters zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het vorige onderzoek. De hoogste waardering 

wordt, net als vorig jaar, gegeven aan het busvervoer op 

Schiermonnikoog. Het algemeen oordeel stijgt naar 8,7. 

Dat is de op een na hoogste score ooit; alleen de Fast Flying 

Ferry IJmuiden–Amsterdam overtrof dit cijfer vlak voordat 

deze dienst werd beëindigd. Verder bestaat de top-3 uit de 

veerdienst Dordrecht–Rotterdam en Drechtsteden (geste-

gen naar 8,5) en het busvervoer op de Waddeneilanden 

Vlieland, Ameland en Terschelling (8,3). Onderaan in de 

ranking van onderzoekgebieden staan opnieuw de trein-

diensten Zwolle–Enschede (7,0) en Nijmegen–Roermond 

(6,9).

Tabel 22. Overzicht van de grootste stijgers

2015 2016

stadsvervoer Leeuwarden 7,4 7,8

Noord-Holland Noord 7,4 7,7

treindienst Ede–Amersfoort 7,3 7,6

treindiensten Groningen 7,3 7,6

treindienst Rotterdam–Hoek van Holland 7,2 7,5

De concessie Waterland (nu 7,7), Rnet 300/310 (7,6) en de 

Brabantliners (7,4) hebben elk twee tiende punt moeten 

inleveren. In het laatste geval zal de tijdelijk sterk gewij-

zigde dienstregeling als gevolg van de herstelwerkzaam-

heden aan de Merwedebrug bij Gorinchem in de A27 een 

rol hebben gespeeld.
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Scores naar modaliteit

De achttien onderzoeksgebieden van regionale treindien-

sten doen het beter dan in 2015: hun gemiddelde gaat van 

7,4 naar 7,5. De top-3 van best beoordeelde regionale trein-

diensten bestaat in 2016 uit Zutphen–Apeldoorn, Dor-

drecht–Geldermalsen (beide 7,8) en Zwolle–Emmen (7,7). 

Opvallend is niettemin dat de vijf onderste plaatsen van de 

ranglijst worden ingenomen door regionale treindiensten. 

Bij drie daarvan is sprake van grote veranderingen: nieuwe 

concessies, nieuw materieel en elektrificatie. Deze zullen 

de komende jaren ongetwijfeld positieve invloed krijgen op 

de plaats in de ranking.

In het stadsvervoer stijgt de waardering voor de tram in 

Rotterdam voor de achtste achtereenvolgende keer. Gaven 

reizigers in 2008 nog een 6,9 als rapportcijfer, nu is dat 

stapsgewijs een 7,9 geworden. Daarmee staat dit onder-

zoeksgebied op de vijfde plaats in de overall-rangschikking 

van 70 onderzoeksgebieden. Ook de metro in Rotterdam is 

een langzame maar gestage stijger: zonder maar één keer 

te dalen, stijgt de waardering in tien jaar van een 6,9 naar 

een 7,7. De sneltram van Utrecht stijgt voor de derde keer 

op rij en behaalt een 7,7 (in 2013: 7,3). De top-3 van de 

stadsbus bestaat uit middelgrote steden: Lelystad, 

Apeldoorn en Leeuwarden. Alle drie behalen zij een 7,8.

Zaanstreek heeft de leidende positie in het streekvervoer op 

het vasteland terug veroverd (7,8). Dit gaat ten koste van 

buurconcessie Waterland (nu 7,7). Het streekvervoer Almere 

prijkt in deze categorie op plaats 2 (plaats 12 overall), ook 

met een 7,8. Ook hoog gewaardeerd streekvervoer is er in 

de concessies Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek 

en Haarlem IJmond; zij scoren allen een 7,7. Achteraan  

in de rangorde staan de concessies Stads- en streekvervoer 

regio Eindhoven (een 7,3 in deze laatste meting in de oude 

concessie), terwijl de Brabantliners en de concessies  

Noord- en Midden-Limburg, Hoeksche Waard Goeree 

Overflakkee en Rivierenland alle een – toch mooie –  

7,4 weten te behalen.

Bij de veerdiensten wordt de ferry Dordrecht–Rotterdam 

en Drechtsteden met een 8,5 twee tienden hoger gewaar-

deerd dan in 2015. Het onderzoeksgebied blijft daarmee 

tweede in de rangschikking van alle onderzoeksgebieden. 

De veerdienst Vlissingen–Breskens doet het ook goed. 

Deze is sinds 2013 gestegen van de 69e naar de 4e plaats in 

de overall-rangschikking, met een waardering van 7,9.

Trends

Omdat de jaarlijkse OV-Klantenbarometer in 2016 al voor 

de zestiende keer is gehouden, kan een langjarige trend in 

beeld gebracht worden: het algemeen oordeel over het 

regionale openbaar vervoer wordt steeds hoger. De score 

is gestegen van een 6,8 in 2002 naar een 7,6 in 2016. Het 

aandeel onderzoeksgebieden dat gemiddeld een 7,0 of 

lager scoort, is in de periode van zestien jaar gezakt van  

30 tot bijna nul procent. Andersom is het aandeel onder-

zoeksgebieden dat een 7,7 of hoger scoort, spectaculair 

gestegen van nul naar 40 procent.

Het is evident dat de aanbestedingsverplichting via de band 

van programma’s van eisen heeft geleid tot kwaliteits-

verbeteringen in het aanbod van vervoerbedrijven.

Figuur 8. Ontwikkeling van het landelijk oordeel over de kwaliteit van het regionale ov  
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Figuur 9. Ontwikkeling van het percentage onderzoeksgebieden naar rapportcijfer algemeen oordeel

Figuur 10. Overzichtskaart met de rapportcijfers voor de kwaliteit van het ov volgens  

de OV-Klantenbarometer 2016
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Tabel 23. Rangschikking van de onderzoeksgebieden volgens de 

OV-Klantenbarometer 2016

Positie Onderzoeksgebied Rapportcijfer
2016 2015 2016 2015

1 1 Schiermonnikoog 8,7 8,5

2 2 Veerdienst Dordrecht–Rotterdam en  
Drechtsteden

8,5 8,3

3 3 Vlieland, Terschelling en Ameland 8,3 8,3

4 15 Veerdienst Vlissingen–Breskens 7,9 7,7

5 8 Stadsvervoer Rotterdam, tram 7,9 7,8

6 20 Stadsvervoer Lelystad 7,8 7,6

7 16 Stadsdienst Apeldoorn 7,8 7,7

8 5 Trein Zutphen–Apeldoorn 7,8 7,9

9 56 Stadsvervoer Leeuwarden 7,8 7,4

10 6 Zaanstreek 7,8 7,8

11 32 Trein Dordrecht–Geldermalsen  
(MerwedeLingeLijn)

7,8 7,6

12 7 Streekvervoer Almere 7,8 7,8

13 51 Noord-Holland Noord 7,7 7,4

14 18 Trein Vechtdallijnen (Zwolle–Emmen) 7,7 7,7

15 4 Waterland 7,7 7,9

16 19 Stadsvervoer Den Haag, bus 7,7 7,7

17 34 Zuid-Holland Noord 7,7 7,6

18 11 Gooi- en Vechtstreek 7,7 7,7

19 12 Haarlem/IJmond 7,7 7,7

20 22 Twente (excl. trein) 7,7 7,6

21 -- Trolleybus Arnhem 1) 7,7 --

22 35 Tram & Bus Utrecht, sneltram 7,7 7,6

23 24 Regiovervoer Haaglanden 7,7 7,6

24 29 Concessie Groningen/Drenthe 7,7 7,6

25 45 West-Brabant 7,7 7,5

26 33 Stadsvervoer Rotterdam, metro en RandstadRail 7,7 7,6

27 26 Concessie bus Rotterdam e.o. 7,7 7,6

28 17 Concessie Arnhem/Nijmegen (excl Trolleybus 
Arnhem)

7,7 7,7

29 10 Midden-Overijssel 7,7 7,7

30 36 Stadsvervoer Amsterdam, bus 7,6 7,5

31 61 Trein Ede–Amersfoort (Valleilijn) 7,6 7,3

32 46 Trein Zwolle–Kampen 7,6 7,5

33 21 Drechtsteden/Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 7,6 7,6

34 23 Trein Maastricht–Heerlen–Kerkrade (Heuvel-
landlijn)

7,6 7,6

35 13 Amstelland-Meerlanden (excl. Rnet 300/310) 7,6 7,7

36 28 Trein Winterswijk–Zutphen 7,6 7,6

37 9 Rnet 300/310 (Zuidtangent) 7,6 7,8

Positie Onderzoeksgebied Rapportcijfer
2016 2015 2016 2015

38 55 Trein Arnhem–Tiel 7,6 7,4

39 43 Stadsvervoer Almere 7,6 7,5

40 40 Tram & Bus Utrecht, bus 7,6 7,5

41 31 Voorne-Putten 7,6 7,6

42 39 RandstadRailtram, Haaglanden 7,6 7,5

43 47 Noord- en Zuidwest-Fryslân, excl. Leeuwarden 
en Schiermonnikoog

7,6 7,4

44 14 HOV-lijnen Groningen/Drenthe 7,6 7,7

45 64 Regionale treindiensten Groningen 7,6 7,3

46 58 Stadsvervoer Den Haag, tram 7,5 7,4

47 27 Zuidoost-Fryslân 7,5 7,6

48 42 Regionale treindiensten Fryslân 7,5 7,5

49 59 Zeeland, busvervoer 7,5 7,3

50 25 Zuid-Limburg, excl. trein 7,5 7,6

51 37 Oost-Brabant 7,5 7,5

52 53 Achterhoek 7,5 7,4

53 41 Provincie Utrecht 7,5 7,5

54 65 Trein Rotterdam–Hoek van Holland 7,5 7,2

55 38 Veluwe, excl. Stadsdienst Apeldoorn 7,5 7,5

56 57 Trein Arnhem–Winterswijk 7,5 7,4

57 54 IJsselmond, Overijssel en Flevoland 7,5 7,4

58 49 Trein Arnhem–Doetinchem 7,4 7,4

59 60 Rivierenland 7,4 7,3

60 48 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee 7,4 7,4

61 44 Noord- en Midden-Limburg, excl. trein 7,4 7,5

62 30 Brabantliners 7,4 7,6

63 50 Stadsvervoer Amsterdam, tram 7,4 7,4

64 52 Stadsvervoer Amsterdam, metro 7,4 7,4

65 62 Stads- en streekvervoer regio Eindhoven 7,3 7,3

66 66 Trein Zutphen–Hengelo–Oldenzaal 7,3 7,2

67 67 Trein Vechtdallijnen (Almelo–Hardenberg) 7,3 7,2

68 63 Trein Gouda–Alphen a/d Rijn 7,2 7,3

69 68 Trein Zwolle–Enschede 7,0 7,0

70 69 Trein Roermond–Nijmegen (Maaslijn) 6,9 7,0

1)  in 2016 apart onderzoeksgebied; in 2015 onderdeel van de concessie  

Arnhem-Nijmegen
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Ingediende klachten

Reizigers uiten hun (on)tevredenheid niet alleen via klant-

tevredenheidsonderzoeken, maar ook door via de website 

van een vervoerbedrijf een reactie te geven, een vraag te 

stellen of een klacht in te dienen. Vier ov-autoriteiten zijn in 

hun jaarverslagen en trendrapporten expliciet over aan-

tallen klachten; bij twee andere gaat het, breder, om  

reacties. Als de cijfers van de vier – globaal één klacht per 

100.000 reizigerskilometers – representatief zouden zijn 

voor Nederland, worden er per jaar landelijk ongeveer 

50.000 klachten ingediend bij de vervoerbedrijven in het 

stads- en streekvervoer.

De aard van de klachten verschilt van gebied tot gebied. 

Zoals te verwachten valt, is er een piek na een concessie-

wisseling. De klachten gaan dan vooral over de gewijzigde 

dienstregeling en eventueel het wegvallen van een lijn.  

In het algemeen zijn de meest genoemde onderwerpen: 

houding en gedrag van het ov-personeel; rijstijl; stiptheid 

en rituitval; ‘doorgereden hij halte’; vervoerbewijzen en 

tarieven; dienstregeling; en onvoldoende beschikbaarheid 

van zitplaatsen.

Als de beantwoording niet naar wens is, kan een reiziger 

zijn klacht indienen bij het OV loket, onafhankelijk ombuds-

man voor het openbaar vervoer. OV loket is een door de 

rijksoverheid gesubsidieerde organisatie die kan bemidde-

len bij klachten. Verder informeert OV loket over procedu-

res en publiceert het loket over veelvoorkomende klachten.

In 2016 werden 1.612 klachten over het regionale openbaar 

vervoer ingediend bij het OV loket. Dat waren er iets meer 

dan in 2015, toen er 1.411 klachten binnenkwamen. De piek 

in 2016 lag aan het einde van het jaar. Meer dan 20 procent 

van de klachten kwam in december binnen. Hiervan had-

den 170 betrekking op de introductie van de nieuwe dienst-

regeling als gevolg van verschillende concessiewijzigingen, 

waaronder die in Limburg en Utrecht. Ter vergelijking: over 

de diensten op het hoofdrailnet waren er in 2016 ongeveer 

3.000 klachten. Daarnaast waren er nog ruim 400 klachten 

over de klantenservice van de OV-chipkaart.

Tabel 24. Klachten over regionaal ov ingediend bij het OV loket,  

uitgesplitst naar onderwerp

Dienstuitvoering 573

Dienstregeling 369

Vervoersbewijs 314

Personeel 133

Boetebeleid 80

Vervoermiddel 50

Station- en haltevoorziening 49

Veiligheid en overlast 26

Informatievoorziening 18

Totaal 1612

De meeste klachten vallen onder de categorie Dienstuit-

voering. Dit zijn klachten over vertraging, capaciteitstekort 

en uitgevallen ritten.

Hoofdstuk 3 – Reizigers  29



Staat van het regionale openbaar vervoer 2016

3e  Sociale veiligheid

Over de registratie van incidenten op het gebied van soci-

ale veiligheid zijn in het streekvervoer de afgelopen jaren 

heldere afspraken gemaakt tussen de vervoerbedrijven en 

de politie. De incidenten worden op een uniforme wijze 

geregistreerd in een database, die beheerd wordt door 

CROW-NDOV. NS en de drie stadsvervoerbedrijven zijn 

nog niet aangesloten; ze zijn hiervoor wel uitgenodigd.

Tabel 25. Sociale veiligheid, uitgesplitst naar A- en B-incidenten in 

streekvervoer en regionale trein

sociale veiligheid A- en B-incidenten 2014 2015

A-incidenten streekvervoer bus 1.189 1.390

A-incidenten regionale trein  280  247

B-incidenten streekvervoer 2.321 2.939

B-incidenten regionale trein  664  733

*Cijfers uit 2016 niet bekend

Rapportcijfers reizigers

Jaarlijks wordt in de vragenlijst van de OV-Klantenbarome-

ter (zie 3c Klantwaardering) aandacht besteed aan veilig-

heidsgevoelens en slachtofferschap van incidenten in  

het openbaar vervoer. Er wordt onderscheid gemaakt  

tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Bij objectieve 

veiligheid gaat het om de daadwerkelijke ervaring met  

incidenten. Subjectieve veiligheid betreft het gevoel van 

onveiligheid bij de reiziger.

In 2016 zegt 13,5 procent van de reizigers in het stads- en 

streekvervoer slachtoffer te zijn geworden van een incident. 

Een jaar eerder was dit nog 14,3 procent, en in 2014 nog 

15,6 procent. Het slachtofferschap betreft vooral het lastig-

gevallen worden. Het gaat in alle gevallen om een duidelijk 

dalende trend. Opgemerkt moet worden dat het cijfer van 

15,6 procent slachtofferschap niet de optelling is van de 

deelaspecten. Sommige incidenten omvatten meerdere 

aspecten. Tabel 26 geeft een overzicht van het voorkomen 

van de diverse vormen van slachtofferschap.

Tabel 26. Slachtofferschap van reizigers naar incident

2014 2015 2016

Lastig gevallen 12,7% 11,6% 11,0%

Bedreigd 3,1% 2,0% 1,8%

Bestolen 2,3% 2,0% 1,6%

Mishandeling 0,9% 0,8% 0,6%

Anders 3,4% 3,3% 3,1%

Ooggetuige 17,6% 17,1% 16,2%

In 2016 vallen een aantal zaken aangaande het slachtoffer-

schap naar leeftijd op. Onder de jongste groep neemt het 

aandeel licht toe (van 17 naar 18 procent). Reizigers tussen 

de 18 en 27 jaar werden juist minder vaak slachtoffer van 

een incident (daling van 18 naar 16 procent). De groep daar 

weer boven (28 tot 40 jaar) juist weer iets vaker. Onder de 

oudste twee leeftijdsgroepen nam slachtofferschap in 2016 

iets af.

Vanaf 2013 neemt het aandeel reizigers dat ooggetuige was 

van een incident in het openbaar vervoer af. In 2016 gaat 

het om 16,2 procent. Een jaar eerder was dit bijna een pro-

cent hoger. In 2013 ging het nog om bijna 18 procent van 

de reizigers.

Tabel 27 toont de ontwikkeling van het oordeel over de drie 

aspecten van sociale veiligheid. De waarderingen zijn sinds 

2014 gelijk. De veiligheid van de rit krijgt door de jaren heen 

het hoogste waarderingscijfer.

Tabel 27. Oordeel reizigers over sociale veiligheid per jaar

2014 2015 2016

Veiligheid openbaar vervoer 7,7 7,7 7,7

Veiligheid rit 8,0 8,0 8,0

Veiligheid halte 7,8 7,8 7,8
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Als de scores uit tabel 27 worden uitgesplitst naar  

geënquêteerden die hebben aangegeven in 2016 geen of 

juist wel slachtoffer te zijn geweest, ontstaat een duidelijk 

verschil in waardering. Tabel 28 laat dit zien.

Tabel 28. Oordeel van de reizigers die in 2016 geen en juist wel  

slachtoffer waren van een incident

Geen slachtoffer 2014 2015 2016

Veiligheid openbaar vervoer 7,8 7,8 7,9

Veiligheid rit 8,1 8,1 8,1

Veiligheid halte 7,9 7,9 8,0

Wel slachtoffer 2014 2015 2016

Veiligheid openbaar vervoer 6,8 6,9 6,9

Veiligheid rit 7,3 7,3 7,4

Veiligheid halte 6,8 6,9 7,0

Sociale veiligheid per modaliteit

Tabel 29 geeft een overzicht van het oordeel van de reizi-

gers in 2016 over de sociale veiligheid in het regionaal ov.

Tabel 29. Oordeel in 2016 over de sociale veiligheid tijdens de rit naar 

modaliteit

bus tram metro reg. trein

Groningen-Drenthe 8,3 8,1

Fryslân 8,3 8,0

Overijssel 8,2 8,1

Gelderland 8,2 8,0

Flevoland 7,9

Utrecht 8,2 7,7

Vervoerregio Amsterdam 8,1 7,9 7,7

Noord-Holland 8,3

Zuid-Holland 8,3 8,2

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 8,0 7,8 7,7 7,8

Zeeland 8,3

Noord-Brabant 8,0

Limburg 8,0 7,8

Landelijk 8,1 7,8 7,7 8,0

Veiligheid personeel

Eens per twee jaar wordt aan het personeel van de open-

baarvervoerbedrijven in het stads- en streekvervoer 

(18.000 werknemers) een oordeel gevraagd over hun soci-

ale veiligheid. De veiligheid en het gevoel van veiligheid 

onder het personeel zijn in 2016 iets gedaald. Gevraagd 

naar een rapportcijfer geeft het personeel de sociale veilig-

heid in en rond het stads- en streekvervoer in 2016 een 6,8. 

Twee jaar eerder was dit een 7,0. Tabel 30 toont de kerncij-

fers over de sociale veiligheid van 2014 en 2016. In tabel 31 

is weergegeven in welke mate personeel in 2010, 2014 en 

2016 met uiteenlopende incidenten te maken kreeg.

Tabel 30. Kerncijfers personeel over sociale veiligheid

2014 2016

Rapportcijfer algemeen 7,0 6,8

Incident meegemaakt 60% 62%

“Ik voel me (zeer) veilig” 63% 56%

“Ik voel me (zeer) onveilig” 4% 6%

Rapportcijfer veiligheidsbeleid 6,4 6,4

Tabel 31. Uiteenlopende incidenten en [de mate waarin personeel hier-

mee te maken kreeg] in 2010, 2014 en 2016

2010 2014 2016

Mishandeling 6% 6% 7%

Bedreiging 31% 29% 31%

Diefstal 7% 5% 5%

Lastigvallen 51% 50% 52%

Pesten 38% 35% 37%

Spugen - 8% 8%

'De veiligheid en het gevoel van 
veiligheid onder het personeel zijn  
in 2016 iets gedaald.'
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Deze bijlage gaat over de spelregels en de spelers in het 

regionale openbaar vervoer. Deze aspecten van het open

baar vervoer zijn geregeld in de Wet personenvervoer 2000, 

het Besluit personenvervoer en de onderliggende regel

geving. Daarnaast is er jurisprudentie, namelijk daar waar 

spelers in het speelveld van het openbaar vervoer de rech

ter verduidelijking hebben gevraagd over onderdelen van 

de wet en regelgeving.

Wat is ov?

De wet definieert openbaar vervoer aldus: voor een ieder 

openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling 

met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een gelei

desysteem voortbewogen voertuig. Drie elementen zijn 

dus belangrijk: iedereen mag mee, er is een dienstregeling 

en de techniek (modaliteit) is bepaald.

Openbaar vervoer over water valt er dus buiten. Dit is in 

2004 opgevangen, door in het Besluit personenvervoer te 

regelen dat een aantal artikelen ook van toepassing zijn op 

“voor een ieder openstaand personenvervoer dat volgens 

een dienstregeling per passagiersschip wordt verricht”.  

De voorwaarden waaronder bootdiensten als openbaar 

vervoer kunnen worden aangemerkt, zijn:

  het moet gaan om passagiersschepen geschikt voor 

méér dan twaalf personen;

  deze schepen moeten sneller kunnen varen dan 

30 km/h;

  ze mogen geen auto’s vervoeren;

  bootdiensten over de Waddenzee en de Noordzee zijn 

geen openbaar vervoer.

Soms is onduidelijk hoe strak het aspect ‘dienstregeling’ 

geldt. Als er een dienstregeling is, maar een busje rijdt  

’s avonds of in het weekend alleen op afroep, is het open

baar vervoer. Maar als het busje de reiziger rechtstreeks, 

dus los van de route van de normale lijndienst, naar zijn 

bestemmingshalte brengt, wordt het al lastiger. Bij vervoer 

van halte naar voordeur is het in ieder geval geen openbaar 

vervoer. Vooral in rustige gebieden en op stille uren zijn er 

steeds meer vraagafhankelijke alternatieven voor het tradi

tionele lijnvervoermetdienstregeling die ‘tegen openbaar 

vervoer aan schurken’. Ze zijn telefonisch, maar ook meer 

en meer via apps te bestellen. Bij lijntaxi's, haltetaxi's, etc.  

is het bijna altijd ov in de zin der wet. Maar lastig wordt het 

als ze onderdeel van een ovreis zijn (‘Mobility as a Service’).

Bijlage 1.  Het regionale openbaar vervoer  
in een notendop

Concessie

Openbaar vervoer wordt geregeld in concessies. Een  

concessie is het recht om in een bepaald gebied of op een 

bepaalde lijn (of samenstellingen van lijnen) openbaar ver

voer te verrichten. Gedeputeerde Staten en de dagelijkse 

besturen van (momenteel) een tweetal gemeenschappe

lijke regelingen zijn bevoegd tot het verlenen, wijzigen en 

intrekken van concessies (artikel 20 van Wp2000 en artikel 

36b van Bp2000). We noemen hen concessieverleners, 

opdrachtgevers of ovautoriteiten.

Ook is geregeld dat concessies van tijd tot tijd moeten wor

den aanbesteed. Aanvankelijk was dit facultatief, maar sinds 

1 juli 2006 is het een verplichting. Met ingang van 1 januari 

2013 is evenwel een uitzondering gemaakt voor openbaar 

vervoer in met name genoemde grote steden binnen een 

gemeenschappelijke regeling. Momenteel betreft het 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (Wp2000, artikel 63a). 

Daar geldt aanbestedingsvrijheid.

Feitelijk geldt voor de regels rond aanbesteding van open

baar vervoer de bovenliggende regelgeving van de Euro

pese Unie, de PSOverordening (verordening 1370/2007). 

PSO staat voor public service obligation. Hierin staat dat na 

aanbesteding buscontracten maximaal tien jaar kunnen 

duren en die voor trein vijftien jaar. Maar als er in het con

tract grote investeringen zijn opgenomen, mag de looptijd 

de helft langer duren.
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Bijlage 2. Concessies 2016 en hun looptijd

Gebiedsconcessies Concessieperiode

1. GD-concessie 14.12.2009 – 07.12.2019 (v)

2. Vlieland 01.03.2009 – 31.12.2016

3. Terschelling 01.03.2009 – 31.12.2016

4. Ameland 01.03.2009 – 31.12.2016

5. Noord- en Zuidwest Fryslân en Schiermonnikoog 09.12.2012 – 12.12.2020 (+2)

6. Zuidoost Fryslân 14.12.2008 – 10.12.2016

7. Midden-Overijssel 29.08.2010 – 25.08.2018

8. Twente 08.12.2013 – 09.12.2023

9. IJsselmond 08.12.2013 – 09.12.2023

10. Stadsvervoer Lelystad 04.09.2011 – 11.12.2021

11. Stadsvervoer Almere 01.01.2010 – 31.12.2017

12. Streekvervoer Almere 01.01.2010 – 31.12.2017

13. Veluwe 12.12.2010 – 12.12.2020 (v)

14. Achterhoek Rivierenland 12.12.2010 – 11.12.2020

15. Arnhem Nijmegen 09.12.2012 – 10.12.2022 (-2)

16. Provincie Utrecht 14.12.2008 – 10.12.2016

17. Tram en Bus Regio Utrecht 08.12.2013 – 09.12.2023

18. Gooi en Vechtstreek 01.07.2011 – 20.07.2019

19. Noord-Holland Noord 14.12.2008 – 21.07.2018 (v)

20. Haarlem/IJmond 11.12.2005 – 10.12.2016 (v)

21. Waterland 11.12.2011 – 07.12.2021 (v)

22. Zaanstreek 12.12.2010 – 16.12.2018 (+2)

23. Amsterdam 2012 01.01.2014 – 14.12.2024

24. Amstelland-Meerlanden en Zuidtangent 09.12.2007 – 09.12.2017 (v)

25. Zuid-Holland Noord 09.12.2012 – 12.12.2020 (+2)

26. Bus Haaglanden Stad 09.12.2012 – 07.12.2019

27. Agglomeratie Den Haag/Zoetermeer Rail 01.01.2006 – 31.12.2016

28. Regionaal busvervoer Haaglanden 01.09.2009 – 26.08.2017

29. Rail Rotterdam 10.12.2006 – 10.12.2016

30. Bus Rotterdam e.o. 09.12.2012 – 07.12.2019

31. Voorne-Putten en Rozenburg 13.12.2009 – 08.12.2018 (v)

32. Hoeksche Waard Goeree Overflakkee 12.12.2015 – 09.12.2023 (+2)

33. Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden 01.01.2007 – 31.12.2018

34. Zeeland 14.12.2014 – 14.12.2024

35. West-Brabant 14.12.2014 – 10.12.2022

36. Oost-Brabant 14.12.2014 – 14.12.2024

37. Concessie SRE 14.12.2008 – 10.12.2016 (v)

38. Noord- en Midden-Limburg 10.12.2006 – 10.12.2016

39. Zuid-Limburg 10.12.2006 – 10.12.2016
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Lijnconcessies

A. Noordelijke treindiensten 11.12.2005 – 12.12.2020

B. HOV Groningen Drenthe 15.12.2009 – 09.12.2017 (v)

C. Treindienst Zwolle–Kampen 13.12.2015 – 09.12.2017

D. Treindienst Zwolle–Enschede  14.12.2014 – 09.12.2017

E. Vechtdallijnen 09.12.2012 – 12.12.2027

F. Treindienst Valleilijn 10.12.2006 – 11.12.2021

G. Treindienst Gouda – Alphen aan den Rijn 13.12.2009 – 10.12.2016 (v)

H. RET-RandstadRail Regio Den Haag 01.01.2006 – 31.12.2016

I. Treindienst Hoek van Holland–Rotterdam 09.12.2012 – 31.03.2017

J. Parkshuttle Rivium 14.12 2011 – 10.12.2016

K. Natransport recreatietransferium Renesse 15.05.2007 – 15.09.2016 (v)

L. Maaslijn (Gelderse deel Nijmegen–Boxmeer) 10.12.2006 – 10.12.2016

Lijnovereenkomsten

I. Veerdiensten Rotterdam–Drechtsteden 01.01.2010 – 31.12.2021

II. Fast Ferry Vlissingen–Breskens 01.01.2015 – 31.12.2018

III. Fast Ferry Hoek van Holland–Maasvlakte 01.03.2008 – 10.12.2016 (v)

 v   =  concessie is verlengd

 + x  = optie voor verlenging met x jaar

1. Concessies

  CROW, Poster concessies 2016  

2. Het aanbod aan ov

  Het aantal ovlijnen Wikipedia: http://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Overzicht_van_concessies

  Haltes en toegankelijkheid NDOV, Centraal Haltebestand 

  Milieuprestaties CROW, poster Milieuprestatie ov-bussen, CE Delft, STREAM

3. Reizigers 

  OV loket en de jaarrapportages OV-bureau Groningen Drenthe, Fryslân, Utrecht,  

Noord-Holland en Noord-Brabant.

  CROW, Rapportage OV-Klantenbarometer 2016, sociale veiligheid, juni 2017

  CROW, Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer.  

Personeelsmonitor 2016, mei 2017
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