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VOORWOORD
Hierbij bied ik u het “Jaarverslag 2019 - Openbaar vervoer provincie Noord-Holland” aan. In dit jaarverslag 
wordt ingegaan op de staat van het busvervoer in 2019. Om u te informeren over het aanbod en de kwaliteit 
van het openbaar vervoer dat in 2019 in opdracht van de provincie Noord-Holland reed. 

Meer reizigers in het OV in 2019
Reizigers konden rekenen op punctueel openbaar vervoer. In 2019 maakten meer reizigers gebruik van het 
OV en bleken ook buurtbussen succesvol als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. 
In Haarlem-IJmond is het gebruik van het openbaar vervoer in 2019 met circa 6% gestegen t.o.v. 2018. Vooral 
de R-netlijnen 382 (IJmuiden – Amsterdam Sloterdijk) en 385 (IJmuiden – Haarlem) kenden een stevige groei. 
Het toenemende gebruik maakt het op bepaalde trajecten, zoals in Haarlem Noord, noodzakelijk om het 
vervoersaanbod verder uit te breiden om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. We werken hierbij 
nauw samen met de gemeente Haarlem en de Vervoerregio Amsterdam.  In 2019 is bijvoorbeeld de gezamen-
lijke pilot gestart met een rechtstreekse spitslijn (244) tussen Haarlem Noord en station Amsterdam Zuid.
Ook in Gooi en Vechtstreek is het gebruik van openbaar vervoer gestegen in 2019. Zowel het aantal reizigers-
kilometers als het aantal instappers steeg met circa 4% ten opzichte van 2018. Vooral de R-netlijn 320 Hilver-
sum – Amsterdam Amstel kende een stevige groei.
In Noord-Holland Noord is het gebruik van het openbaar vervoer nog wat achter gebleven bij de verwachtin-
gen die wij hadden bij de start van de nieuwe concessie. Dit is voor ons aanleiding om de driejaarlijkse evalu-
atie al in 2020 uit te voeren, om verbeteringen vanaf 2021 te kunnen introduceren.

Gestegen klanttevredenheid
De algemene klanttevredenheid voor openbaar vervoer dat in opdracht 
van de provincie Noord-Holland reed, steeg van een 7,8 in 2018 naar een 
7,9 in 2019 en scoorde daarmee opnieuw iets hoger dan het landelijk 
gemiddelde.

Verduurzaming materieel
Een belangrijke opgave waar we aan werken is de verduurzaming van 
het bus materieel. Vanaf dit jaar nemen we in het jaarverslag daarom 
ook graadmeters voor Zero Emissie op. In 2019 zijn er in de concessie 
Haarlem-IJmond 8 elektrische voertuigen toegevoegd aan de vloot. 
Daarmee was in 2019 15% van het totaal aantal bussen in Haarlem-
IJmond elektrisch. In de concessie Noord-Holland Noord reden er 
aanvankelijk 21 elektrische voertuigen en stroomden er in december 2019 
nog eens 43 in. Daarmee was eind 2019 bijna 34% van de vloot elektrisch.

Voorbereidingen concessie Gooi en Vechtstreek
In 2019 is ook hard gewerkt aan de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek, die op 
11 juli 2021 van start zal gaan. In 2019 is het Programma van Eisen vastgesteld en is de daadwerkelijke aan-
besteding gestart. Dat resulteerde op 9 december 2019 in 3 inschrijvingen. Inmiddels is bekend dat Transdev 
de aanbesteding gewonnen heeft. 

Samen met onze vervoerder en de andere opdrachtgevers in het openbaar vervoer werken we aan datgene 
wat nodig is om reizigers veilig en vertrouwd te kunnen ontvangen in het OV en gelijktijdig te zorgen dat er 
sprake is en blijft van een financieel gezonde sector.

Jeroen Olthof,  
gedeputeerde Bereikbaarheid provincie Noord-Holland
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SAMENVATTING – KERNCIJFERS 2019

Gebruik van het Openbaar Vervoer in Noord-Holland

Aantal reizigerskilometers (miljoen) - regulier en buurtbussen

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 42,0 64,8 64,7

2019 43,9 (+4%) 68,5 (+6%) 64,9 (+0%)

Bron: Connexxion

Vertrekpunctualiteit

Percentage bussen op tijd: vertrekpunctualiteit -60 + 180 seconden

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 88,0% 89,0% 86,6%

2019 90,2%  90,8% 89,8%

Bron: Connexxion

Rituitval

Percentage rituitval in dienstregelingsuren (DRU’s)

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 1,69% 2,57% 3,47%

2018* 0,18% 0,93% 0,36%

2019 0,19% 0,39% 0,10%

Bron: MIPOV
*=excl stakingsdagen 2018

Reizigerstevredenheid

Algemeen reizigersoordeel OV-klantenbarometer

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 7,9 7,9 7,7

2019 8,0 7,9 7,8

Bron: OV-klantenbarometer

Provincie Noord-Holland4Jaarverslag 2019 - Openbaar Vervoer provincie Noord-Holland



Provincie Noord-Holland5Jaarverslag 2019 - Openbaar Vervoer provincie Noord-Holland

Aantal klachten

Aantal klachten 

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 917 2.244 3.371

2019 784 (-14,5%) 1.681 (-25,1%) 2.218 (-34,2%)

Bron: Connexxion

Sociale veiligheid

Aantal incidenten/calamiteiten sociale veiligheid gemeld door chauffeur

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 165 312 177

2019 177 (+7,3%) 434 (+39,1%) 240 (+35,6%)

Bron: Connexxion

Reizigersoordeel sociale veiligheid (algemeen) OV-klantenbarometer

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 8,2 8,1 8,0 

2019 8,2 8,1 8,1

Bron: OV-klantenbarometer

Zero Emissie

Aandeel elektrische bussen (percentage van het totaal)

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2019 0% 14,8% 33,9%

Bron: Connexxion

Aandeel elektrische dienstregelingskilometers (percentage van het totaal)

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2019 0% 7% 15,4%

Bron: Connexxion
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Financiën 

Exploitatiebijdrage (miljoen €)

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 10,7 15,1 18,5

2019 11,2 (+4,7%) 15,9 (+5,3%) 19,6 (+5,9%)

Bron: PNH

Reizigersopbrengsten (miljoen €)

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 8,1 19,3 13,7

2019 8,7 (+7,4%) 20,7 (+7,3%) 13,1 (-4,4%)

Bron: PNH, Connexxion

Kostendekkingsgraad

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 43% 56% 43%

2019 44% 57% 40%

Bron: PNH

Aantal gereden dienstregelingsuren ( DRU’s)

Jaar Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

2018 184.580 329.826 314.970

2019 189.397 (+2,6%) 338.044 (+2,5%) 323.540 (+2,7%)

Bron: PNH, Connexxion



1. INLEIDING

1.1 Rol van de provincie Noord-Holland 
Een belangrijke taak van de provincie is het verlenen en beheren van concessies aan vervoerbedrijven die 
het openbaar vervoer moeten verzorgen in de provincie. Dit is een wettelijke verplichting (Wet 
personenvervoer 2000).  Voor deze taak krijgt de provincie geld van het Rijk (zie verder hoofdstuk 6, 
kosten van het OV). De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in Noord-
Holland en is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in 3 gebieden in de provincie. Het gaat om: 
Noord-Holland Noord, Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek (zie afbeelding). 

KEUZE VERVOERDER VIA AANBESTEDING

Via een openbare aanbesteding wordt bepaald welk vervoerbedrijf het 

regionale openbaar vervoer verzorgt. Het bedrijf dat het beste vervoer en 

de beste dienstverlening biedt voor de beschikbare financiële middelen 

mag het regionale vervoer verzorgen. Het vervoerbedrijf krijgt via de 

aanbesteding een concessie voor een bepaalde regio en heeft dan in een 

bepaalde periode het alleenrecht om het openbaar vervoer te verzorgen.

CONCESSIE

Een concessie is het alleenrecht om in een gebied een netwerk van 

buslijnen aan reizigers aan te bieden. De vervoerder exploiteert het 

openbaar vervoer in dat gebied en is verantwoordelijk voor de aanschaf, 

het beheer en het onderhoud van de bussen.

De provincie is concessieverlener en verleent dit exclusieve recht aan de 

vervoerder. Als opdrachtgever stelt de provincie eisen aan de vervoerder. 

De provincie betaalt de vervoerder vervolgens jaarlijks een 

exploitatiebijdrage voor de uitvoering van het busvervoer. 
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Concessiegebieden onder opdrachtgeverschap van de provincie Noord-Holland 
(bron: PNH/ Onderzoek en Informatie, 2020)

Op de kaart is een vierde gebied te zien: de regio in en rondom Amsterdam. In dat gebied is niet de provincie, 
maar de Vervoerregio Amsterdam verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (zie voor meer informatie  
http://www.vervoerregio.nl). 

Connexxion is op dit moment de vervoerder in alle 3 de provinciale concessiegebieden. 
De provincie controleert regelmatig of de vervoerder zich houdt aan de beloftes en afspraken in de afgesloten 
contracten. De provincie en de vervoerder zien er in samenspraak op toe dat de geboden diensten goed en 
aantrekkelijk zijn, waar reizigers gebruik van maken en tevreden over zijn.
Naast de vervoerder zijn belangrijke samenwerkingspartners van de provincie andere opdrachtgevers voor het 
openbaar vervoer, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten, belangenorganisaties, buurtbusverenigingen en, 
last but not least: de reizigers.
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1.2 Concessiegebieden in de provincie Noord-Holland

Looptijd concessiegebieden

Gooi en Vechtstreek Haarlem- IJmond Noord-Holland Noord

Looptijd Juli 2011 – juli 2021 Sept 2017 – sept 2027 Juli 2018 – juli 2028

Gooi en Vechtstreek
De concessie Gooi en Vechtstreek omvat het busvervoer in het oostelijk deel van de provincie Noord-Holland. 
Centrale plaatsen in deze concessie zijn Bussum, Hilversum, Huizen, Naarden en Weesp. De huidige concessie 
met Connexxion loopt af op 11 juli 2021. Op 9 maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
besloten de concessie voor de periode 2021-2030 te verlenen aan Transdev Nederland.

Haarlem-IJmond
De concessie Haarlem-IJmond omvat het busvervoer in de stedelijke agglomeratie in en rondom Haarlem en de 
IJmond. Deze concessie is per september 2017 gegund aan Connexxion voor een periode van 10 jaar. 

Noord-Holland Noord
De concessie Noord-Holland Noord omvat al het vervoer ten noorden van de lijn Purmerend - Castricum, 
inclusief het Waddeneiland Texel. Deze concessie omvat ook de stadsdiensten van Alkmaar, Den Helder en 
Hoorn. Deze concessie is in 2018 gegund aan Connexxion. Dit concessiegebied bestaat voor het grootste deel uit 
landelijk gebied met relatief weinig reizigers.

Zowel op ruimtelijk als economisch vlak verschillen de 3 concessiegebieden onderling sterk. Dit heeft invloed 
op de wijze waarop de vervoerstromen lopen in de betreffende gebieden en het aanbod van openbaar vervoer (zie 
verder hoofdstuk 2, Aanbod van openbaar vervoer).

1.3 Ontwikkelingen openbaar vervoer
Vanuit de opgave om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor de reiziger heeft bij de provincie 
Noord-Holland de afgelopen jaren de focus gelegen op de in de OV-visie 2020 gestelde ambities:

Versterking stroomlijnen
Op plekken waar de vraag naar vervoer groot is worden de mogelijkheden voor OV maximaal en op een 
economisch verantwoorde wijze benut. Er is de afgelopen jaren gewerkt aan het versterken van een grofmazig 
netwerk van frequente stroomlijnen met een hoge kostendekkingsgraad, als ruggengraat van ons OV-systeem. 
Dit systeem bestaat uit regionale treinverbindingen en een sterk stroomlijnennet van busverbindingen. De 
focus ligt voor de provincie op snelle en directe lijnen van kernen naar werkgebieden en naar aansluitend 
vervoer in de regio. Deze stroomlijnen vormen zo een verbindend netwerk, waarbij grotere kernen van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat onderling verbonden zijn. Mensen worden aangemoedigd om voor korte 
afstanden gebruik te maken van de fiets of te lopen.

Maatwerk
Daar waar de vraag minder groot is, worden vraaggerichte oplossingen aangeboden. Dit wordt gedaan vanuit 
het uitgangspunt dat het landelijk gebied niet verstoken blijft van een vorm van openbaar vervoer. 

Naast de hierboven genoemde ambities uit de OV-visie 2020 – die is vastgesteld in 2012 en momenteel wordt 
geactualiseerd - zijn er andere relevante ontwikkelingen die van invloed zijn en van invloed zijn geweest op het 
openbaar vervoer (bron: Begroting 2019):

Verduurzaming materieel
Eén van die ontwikkelingen is de verduurzaming van het openbaar vervoer, vastgelegd in het Bestuursakkoord 
Zero Emissie Regionaal Openbaar vervoer per Bus (Bestuursakkoord ZE 2016). Hierin hebben de 
concessieverleners (provincies en vervoerregio’s) met het Rijk afgesproken dat uiterlijk 2025 alle nieuw 
instromende bussen emissievrij zijn aan de uitlaat (tank-to-wheel); dat nieuwe bussen in 2025 gebruik van 
maken van 100% hernieuwbare energie of brandstof en dat de OV- concessies een zo gunstig mogelijke score 
hebben op well-to-wheel CO2-emissie per reizigerskilometer (bron: Begroting 2019).

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Beleidsdocumenten/Visie_openbaar_vervoer_in_2020
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Beleidsdocumenten/Visie_openbaar_vervoer_in_2020
https://noordholland.begroting-2019.nl/p7979/ov-waarborgen
https://platformduurzaamovenspoor.nl/bestuursakkoord-zero/
https://noordholland.begroting-2019.nl/p7979/ov-waarborgen
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Veranderende mobiliteit
De tweede belangrijke ontwikkeling is dat de wereld van onze mobiliteit in hoog tempo verandert. Nu kiezen 
we nog met welk beschikbaar vervoermiddel we ons willen verplaatsen, straks pakken we een zelfrijdende bus, 
auto, e-bike en/of delen we onze auto met anderen. Ons verplaatsingspakket bestellen we via internet. De 
reiziger wil namelijk mobiliteit die aansluit op zijn vraag. Dit is niet langer de bus, de auto of de fiets maar een 
optimale mix van verplaatsingsmogelijkheden, ondersteund door ICT-toepassingen. Elektronische 
betaalvormen zijn volledig gewoongoed geworden. We betalen steeds meer met bankpassen en onze 
smartphones of op rekening achteraf. Ook in het openbaar vervoer wordt geëxperimenteerd met deze 
betaalmethoden, nu nog naast de OV-chipkaart, straks ter vervanging (bron: Begroting 2019).

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit jaarverslag laten we in vogelvlucht zien welke soorten openbaar vervoer er in Noord-
Holland in 2019 werden aangeboden en hoe de spreiding hiervan is over de provincie.

In hoofdstuk 3 lichten we toe hoe het openbaar vervoer in 2019 gebruikt is door de reizigers. De provincie en de 
vervoerder willen immers graag dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van het OV. Goede graadmeters 
daarvoor zijn het aantal reizigerskilometers, het aantal instappers en de reizigersgroei. 

Hoofdstuk 4 belicht de kwaliteit van de uitvoering van het OV. De provincie vindt het belangrijk dat er zo veel 
mogelijk tevreden reizigers zijn; dat reizigers zich prettig voelen in het OV en dat reizigers kunnen rekenen op 
een betrouwbare dienstverlening van het openbaar vervoer. Goede graadmeters daarvoor zijn bijvoorbeeld de 
OV-klantenbarometer, het aantal incidenten met betrekking tot sociale veiligheid en de gegevens over 
stiptheid van bussen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er steeds meer bussen ‘Zero Emissie’ rijden. Al 
deze aspecten geven de kwaliteit van de uitvoering weer. 

In hoofdstuk 5 behandelen we de kosten van het openbaar vervoer in 2019. Om in Nederland openbaar vervoer 
aan te kunnen bieden, krijgen vervoerbedrijven een bijdrage van de regionale overheid: de exploitatiebijdrage. 
Voor een toekomstbestendig openbaar vervoer is het belangrijk dat deze bijdrage in een redelijke verhouding 
staat tot de reizigersopbrengsten: de kostendekkingsgraad. We laten in dit hoofdstuk daarom onder andere de 
hoogte van de exploitatiebijdrage, de reizigersopbrengsten en de kostendekkingsgraad in 2019 zien.

https://noordholland.begroting-2019.nl/p7979/ov-waarborgen


2. AANBOD VAN OPENBAAR VERVOER

In Noord-Holland moet iedereen overal kunnen komen. Op veelgebruikte routes zorgt de 
provincie daarom met de vervoerder voor snel, betrouwbaar en frequent openbaar vervoer. Op 
andere plekken is maatwerk nodig en rijden flexibele vormen van openbaar vervoer en 
buurtbussen. In dit hoofdstuk geven we in vogelvlucht een overzicht van het openbaar vervoer 
zoals dat in Noord-Holland wordt aangeboden. Het gebruik daarvan komt daarna aan de orde, in 
hoofdstuk 3.

2.1 Vormen van OV en spreiding
In de provincie Noord-Holland worden de volgende vormen van openbaar vervoer aangeboden:

• stads- en streeklijnen
• spitslijnen
• scholierenlijnen
• R-net lijnen/ HOV
• nachtlijnen
• buurtbussen 
• flexlijnen

Soorten buslijnen in Noord-Holland per concessie

Lijnen Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

Stads- en streeklijnen 12 16 33

Spitslijn 3 2 3

R-NET/ HOV 1 2 -

Scholierenlijn 2 2 10

Nachtbus 1 2 2

Buurtbus - 1 11

Overal Flex - - 7

Texelhopper (lijn) - - 1

Qliner* - - 1

Zomerlijn - 1 3

Totaal 19 26 67

* De Qliner (lijn 350) wordt uitgevoerd in de concessie NZW-Fryslân door Arriva, provincie Noord-Holland 
draagt bij aan de exploitatie

Op de afbeelding hiernaast zijn de verschillende soorten lijnen in 2019 in Noord-Holland 
weergegeven.

Een groot deel van de buslijnen bestaat uit de reguliere buslijnen (de stads-, streek- en 
spitslijnen). De verschillende andere lijnen worden in de volgende paragrafen toegelicht.
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Spreiding OV provincie Noord-Holland 2019 
(Muconsult/ Sjors de Ridder, 2020)
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2.2 Hoogwaardig Openbaar vervoer/ R-net

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) is een benaming voor een hoogwaardige vorm van stads- en 

streekvervoer. HOV betekent hoge frequentie, snelle verbindingen en goede doorstroming, actuele 

informatie en comfort. Het OV is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bus en trein sluiten goed op elkaar 

aan en overstappen gaat makkelijk en snel. Er zijn rechtstreekse verbindingen naar de grootste 

attractiepunten en voldoende overstappunten met goede P+R-voorzieningen die zowel bereikbaar zijn per 

auto als per fiets. 

R-NET 

R-net is een keurmerk voor HOV in de Randstad. Verschillende overheden en vervoerders werken samen 

om steeds meer R-netlijnen te creëren. De voertuigen van R-net zijn herkenbaar aan hun rode kleur en 

logo, hebben een hoge frequentie, rijden soms over speciale busbanen en hebben daardoor minder last van 

overig verkeer. De haltes zijn voorzien van elektronische displays met actuele aankomsttijden, duurzaam 

straatmeubilair en fietsenstallingen. 

In de afgelopen jaren heeft de provincie samen met een aantal gemeenten en de vervoerder 3 R-net 
verbindingen gerealiseerd:

• Haarlem-IJmond:
 – lijn 382 tussen Amsterdam Sloterdijk en IJmuiden 
 – lijn 385 tussen Haarlem en IJmuiden 

• Gooi en Vechtstreek:
 – lijn 320 tussen Hilversum en Amsterdam Amstel via Huizen 

In de concessiegebieden is er ook een aantal R-netlijnen dat niet in opdracht van de provincie Noord-Holland 
rijdt, maar wel een grote rol speelt in de bereikbaarheid van de regio’s. Zo rijden in het concessiegebied 
Haarlem-IJmond de lijnen 300, 340, 346 en 356 in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam. Deze lijnen spelen 
een grote rol in de bereikbaarheid van Haarlem. In het concessiegebied Gooi en Vecht dragen de R-net lijnen 
322, 323, 326, 327, 328 bij aan de bereikbaarheid van de regio. Deze lijnen rijden in opdracht van de gemeente 
Almere.
De provincie is in de Noord-Hollandse concessiegebieden samen met de betrokken gemeenten bezig met de 
voorbereidingen van de aanleg dan wel optimalisatie van een aantal HOV verbindingen:

• HOV station Beverwijk - Velsen (vrije busbaan voor reguliere buslijnen) 
• HOV in ‘t Gooi - tussen ’t Gooi, Amsterdam, Almere en Huizen

2.3 Buurtbuslijnen 
Buurtbussen rijden al jaren als extra dienst naast het reguliere busvervoer dat door de vervoerder wordt 
aangeboden. De buurtbus is een dienst die op vrijwillige basis wordt aangeboden dóór mensen uit de regio, 
vóór mensen uit de regio. De buurtbus is een geliefde vorm van openbaar vervoer geworden (zie hoofdstuk 3 over 
het gebruik ervan). De 8-persoonsbusjes worden bekostigd door de provincie en het beheer en onderhoud wordt 
verzorgd door de vervoerder. Buurtbuslijnen rijden op plekken waar regulier openbaar vervoer schaars of 
afwezig is door een te lage vervoervraag. Buurtbusverenigingen kunnen bij de provincie subsidie aanvragen 
voor buurtbusprojecten. In de provincie Noord-Holland reden er 12 buurtbuslijnen in 2019. Ondanks een 
stijging in het buurtbusgebruik (zie hoofdstuk 3) is de vervoervraag te laag om een buurtbuslijn te vervangen 
voor een reguliere buslijn.

Het is helaas al een tijd lang lastig voor de verenigingen om hun chauffeursbestand op peil te houden.  
De provincie ondersteunt buurtbusverenigingen door kennis en expertise aan te bieden.

Jaarverslag 2019 - Openbaar Vervoer provincie Noord-Holland

https://www.rnet.nl/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_station_Beverwijk
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi
http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=12052&top10=1&smarttags=0&navigation=list
http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=12052&top10=1&smarttags=0&navigation=list
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Officieel startsein voor buurtbus 407 op 23 augustus 2019 door gedeputeerde Adnan Tekin,  
wethouder Nils Langedijk (gemeente Langedijk) en wethouder Anette Valent- Groot (Heerhugowaard)

De 12 Buurtbuslijnen in Noord-Holland Noord (11) en Haarlem-IJmond (1)

Lijn Route Buurtbusvereniging

406 Schagen Station - Zijdewind - Waarland Buurtbus Zijpe-Harenkarspel

407 Buurtbus Heerhugowaard Hugohopper

408 Heiloo 't Loo - Egmond aan Zee Buurtbus Heiloo

409 Obdam - Ursem - Heerhugowaard Buurtbus Koggenland

410 Egmond aan Zee - Schoorl Buurtbus Bergen

411 Tuitjenhorn - Schagen Station Buurtbus Zijpe-Harenkarspel

412 Hoorn Station - Hem - Hoogkarspel - 
Bovenkarspel

Buurtbus De Drieban Venhuizen

415 Medemblik - Wervershoof - Westwoud - 
Hoorn Station

Buurtbus Oostwoud-Hoorn

416 Kreileroord - Schagen Station Buurtbus De Noordkop

417 Schagen Station - Obdam Buurtbus De Westfries

438 Enkhuizen - Bovenkarspel - Wervershoof Buurtbus WASE

481 Haarlem Vijver  - Haarlem Delftplein Buurtbus Bloemendaal-Santpoort

2.4 Overal Flex
In een aantal gebieden in Noord-Holland Noord, waar in verband met de lage vervoervraag geen reguliere 
buslijnen rijden, rijdt de vervoerder met Overal Flex. Dit is een flexibele vervoerservice op bestelling, zonder 
vaste dienstregeling. Een taxi of taxibusje komt op de afgesproken tijd één of meerdere reizigers ophalen bij 
een halte en brengt deze naar de gekozen eindhalte.
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De Flex-busjes rijden op dit moment binnen Noord-Holland Noord in de volgende afzonderlijke gebieden:

Overalflex trajecten in Noord-Holland Noord

Breezand – verbinding met Anna Paulowna NS

Bakkum – verbinding met Castricum NS

Callantsoog e.o. – verbinding met Schagen NS

Graft-De Rijp / West-Graftdijk e.o. – verbinding met Alkmaar NS

Midwoud / Oostwoud e.o. – verbinding met Hoorn NS

Egmond-Binnen – verbinding met Heiloo NS

Dirkshorn e.o. – verbinding met Schagen NS

Reizigers kunnen alleen binnen één gebied reizen met Overal Flex: van OV knooppunt (station of centrumhalte) 
naar de dorpskern en andersom. Dus niet van gebied naar gebied.

• Breezand – verbinding met Anna Paulowna NS
• Bakkum – verbinding met Castricum NS
• Callantsoog e.o. – verbinding met Schagen NS
• Graft-De Rijp / West-Graftdijk e.o. – verbinding met Alkmaar NS
• Midwoud / Oostwoud e.o. – verbinding met Hoorn NS
• Egmond-Binnen – verbinding met Heiloo NS
• Dirkshorn e.o. – verbinding met Schagen NS

Je kunt alleen binnen één gebied reizen met Overalflex: van OV knooppunt (station of centrumhalte) naar de 
dorpskern. Dus niet van gebied naar gebied

2.5 Texelhopper
Een apart deel van de concessie Noord-Holland Noord vormt het openbaar vervoer op Texel. 

Op Texel rijdt 1 vaste lijn (lijn 28)  tussen de Veerhaven en de twee belangrijkste kernen van Texel: den Burg en 
De Koog. Voor de overige bestemmingen op het eiland rijden kleinere busjes tussen verschillende haltelocaties: 
De Texelhopper. De Texelhopper kan minimaal 30 minuten voor vertrek gereserveerd worden. De Texelhopper 
is daarmee een vorm van flexibel vervoer. 

De Texelhopper is eind 2014 gestart als een pilot waarin de provincie, gemeente Texel en Connexxion, samen 
met een lokale taxipartner een nieuw openbaar vervoerssysteem aanboden op Texel. Inmiddels is de 
Texelhopper een regulier onderdeel van de concessie Noord-Holland Noord.

In 2018 heeft de Texelhopper last gehad van problemen met het reserverings- en planningssysteem waardoor 
reizigers ervaarden dat hun verzoek werd afgewezen. Hierdoor maakten reizigers dubbele reserveringen en liep 
ook het aantal “no shows” op. In 2019 zijn grote stappen gezet. Connexxion paste het reserveringssysteem aan, 
waardoor ook het aantal “no shows” terugliep: vaste gebruikers van de Texelhopper kregen weer vertrouwen in 
het systeem en deden geen dubbele reserveringen meer. De provincie heeft een stuurgroep ingesteld, waarin de 
gemeente Texel, Connexxion, de lokale taxipartner en de provincie zitting hebben genomen. De stuurgroep 
was gericht op het bewaken van de voortgang van alle maatregelen in het door Connexxion opgestelde 
verbeterplan en het zonodig bijsturen indien deze niet zouden leiden tot verbetering van de prestaties. 
Daarnaast zijn andere lopende zaken met betrekking tot het openbaar vervoer op Texel aan de orde gesteld, 
zoals het verbeteren van de reisinformatie, de instroom van nieuw Texelhoppermaterieel en het uitbreiden van 
het aantal halten.

Het gebruik van de Texelhopper is in 2019 weer toegenomen tot op het niveau van voor de nieuwe concessie, zie 
verder paragraaf 3.2.



3.  GEBRUIK VAN HET OPENBAAR  
VERVOER

De provincie en de vervoerder willen graag dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van het openbaar 
vervoer. Goede graadmeters daarvoor zijn het aantal reizigerskilometers, het aantal instappers en de 
reizigersgroei. 

De databronnen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn: in- en uitcheckdata van de OV chipkaart, de 
studenten OV chipkaart en de gegevens uit de ticketbox/ papieren verkoop. Het inzicht in de papieren 
verkoop/ ticketbox gegevens is mogelijk sinds 2018. Voorheen werd hiervoor gebruikt gemaakt van 
inschattingen op basis van reizigersopbrengsten. Met de komst van de ticketbox bevatten de graadmeters 
een hogere mate van nauwkeurigheid. 

Belangrijk bij de cijfers van 2018 ten opzichte van 2019 is dat er 9 landelijke OV stakingsdagen in 2018 waren 
die destijds zorgden voor een lager gebruik van het openbaar vervoer. Gedurende die 9 dagen viel namelijk 
gemiddeld 68% van de geplande ritten uit. Daarnaast werd reizigers geadviseerd om het busvervoer 
gedurende de stakingsdagen te vermijden. Het gebruik van OV daalde in de provincie in 2018 met ongeveer 
2,5% (bron: jaarverslag 2018). In 2019 is er 1 landelijke OV stakingsdag geweest, op 28 mei 2019.

In dit hoofdstuk hebben we de gegevens onderverdeeld naar reguliere buslijnen en buurtbuslijnen.

3.1 Reizigersgroei 
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Reizigersgroei 2018 – 2019 (miljoen)
(op basis van: OV chipkaart, studenten OV, Ticketbox, Pin-Only)

Gooi en Vechtstreek Aantal reizigerskilometers Aantal instappers

2018 2019 Groei/daling 2018 2019 Groei/daling

Reguliere lijnen 42,0 43,9 +4% 4,2 4,4 +5%

Totaal 42,0 43.9 +4% 4,2 4.4 +5%

Haarlem-IJmond Aantal reizigerskilometers Aantal instappers

2018 2019 Groei/daling 2018 2019 Groei/daling

Reguliere lijnen 64,7 68,4 +6% 10,3 11,0 +7%

Buurtbussen 0,06 0,08 +33% 0,014 0,018 +29%

Totaal 64,8 68,5 +6% 10,3 11,0 +6%

Noord-Holland Noord Aantal reizigerskilometers Aantal instappers

2018 2019 Groei/daling 2018 2019 Groei/daling

Reguliere lijnen 62,2 61,6 -1% 6,8 7.1 +4%

Buurtbussen 2,4 3,3 +37% 0,28 0,28 +0%

Totaal 64,7 64,9 +0% 7,1 7,4 +4%

Bron: Connexxion 
NB. De cijfers van 2018 wijken af van de cijfers zoals deze zijn vastgesteld in het Jaarverslag 2018. We hebben een correctie 
moeten doorvoeren vanwege een bijgestelde opgave van de vervoerder ten aanzien van die cijfers
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Reizigersgroei Gooi en Vechtstreek
In de Gooi en Vechtstreek is het gebruik van de reguliere lijnen in 2019 met circa 5% gestegen t.o.v. 2018. Vooral 
de R-netlijn 320 Hilversum – Amsterdam Amstel kende een stevige groei. Ook op de andere stroomlijnen is het 
aantal reizigerskilometers over het algemeen toegenomen, zoals bijvoorbeeld lijn 100 (Hilversum – Bussum). 
Op de ontsluitende lijnen was er niet of minimale groei. Op deze lijnen is de frequentie meestal 1 of 2 x per uur. 

Reizigersgroei Haarlem-IJmond
In Haarlem-IJmond is het gebruik van de reguliere lijnen in 2019 met circa 6 % gestegen t.o.v. 2018. Vooral de 
R-netlijnen 382 (IJmuiden – Amsterdam Sloterdijk) en 385 (IJmuiden – Haarlem) kenden een stevige groei. Ook 
op de andere stroomlijnen is het aantal reizigerskilometers over het algemeen toegenomen, zoals bijvoorbeeld 
lijn 73 (Haarlem Schalkwijk – Uitgeest). Op lijn 80 (Zandvoort – Amsterdam Elandsgracht) is het vervoer 
ongeveer gelijk gebleven, ondanks de grootschalige werkzaamheden aan de N200 bij Halfweg die heel het jaar 
2019 hebben geduurd (deze zijn inmiddels afgerond). Op de ontsluitende lijnen was er niet of nauwelijks groei. 
Op deze lijnen is de frequentie meestal 1 of 2 x per uur. Er zijn in de loop van 2019 enkele optimalisaties 
doorgevoerd om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De vrijkomende dienstregelingsuren zijn 
elders in het netwerk ingezet.

Het gebruik van de buurtbus Bloemendaal Santpoort is in 2019 weer fors gestegen in vergelijking met 2018. Dit 
jaar werden 18.699 passagiers vervoerd t.o.v. 14.819 in 2018 (cijfers buurtbusverenigingen). Dat betekende een 
toename van 26,2 % (op basis van telgegevens). De toename is vooral te verklaren door een toename van het 
aantal studenten van en naar de Hogeschool InHolland (vanaf het station Bloemendaal). De overige passagiers 
uit Overveen, Bloemendaal en Santpoort blijven echter de belangrijkste groep.

Reizigersgroei Noord-Holland Noord
De huidige concessie is in de zomer van 2018 gestart. Hierdoor is het lastig om 2018 en 2019 met elkaar te 
vergelijken. Op basis van de jaarcijfers kan gesteld worden dat er meer kortere ritten worden gemaakt. 
Uitgaande van een uitsnede van de laatste vijf maanden van beide jaren is een afname te zien bij meerdere 
lijnen in zowel reizigerskilometers als instappers met name op lijnen 34, 415, 658 en N69. Groei is juist te zien 
op lijnen 8, 232, 406, 408, 410, 411. 617 en 650. De groei op de reguliere lijnen is waarschijnlijk het effect van 
verbeterde aansluitingen op de trein.

3.2 Aantal instappers Texelhopper en buurtbussen

Jaartal Aantal instappers Texelhopper

2018 375.000

2019 379.425 (+1,2%)

Bron: Connexxion 

Aantal instappers buurtbussen 
(op basis van: OV chip, studenten OV, Ticketbox, Pin-Only)

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2018 - 13.619 275.233

2019 - 17.877 (+31,3%) 278.086  (+1%)

Bron: Connexxion
*  in deze gegevens gaat het om betalende reizigers en worden kinderen onder de 4 jaar niet meegerekend omdat die vrij reizen. 

Daarom liggen de werkelijke cijfers iets hoger (circa 1%).
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Aantal instappers buurtbussen 
op basis van: telgegevens chauffeur**)

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2018 - 14.819 285.968

2019 - 18.699 (+26,2%) 285.828 (0%)

Bron: Buurtbusverenigingen
**  in telgegevens worden ook instappers geteld die gratis reizen: kinderen onder de 4 jaar. Daarom wijken deze cijfers iets af van de 

cijfers van de vervoerder, die gebaseerd zijn op het aantal betalende instappers.

Aantal instappers buurtbussen per lijn
(op basis van: telgegevens chauffeur)

Lijn Route Buurtbusvereniging 2018 2019

406 Schagen Station - Zijdewind - Waarland Buurtbus Zijpe-
Harenkarspel

8.880 10.761  
(+21,2%)

407 Buurtbus Heerhugowaard Hugohopper nvt 4.720 *  
(+100%)

408 Heiloo 't Loo - Egmond aan Zee Buurtbus Heiloo 13.554 17.957  
(+32,5%)

409 Obdam - Ursem - Heerhugowaard Buurtbus Koggenland 13.047 13.586  
(+4,1%)

410 Egmond aan Zee – Schoorl Buurtbus Bergen 35.156 37.167  
(+5,7%)

411 Tuitjenhorn - Schagen Station Buurtbus Zijpe-
Harenkarspel

18.797 16.952  
(-9,8%)

412 Hoorn Station - Hem - Hoogkarspel - 
Bovenkarspel

Buurtbus De Drieban 
Venhuizen

32.172 33.217  
(+3,2%)

415 Medemblik - Wervershoof - Westwoud - 
Hoorn Station

Buurtbus Oostwoud-
Hoorn

34.860 29.663  
(-14,9%)

416 Kreileroord - Schagen Station Buurtbus De Noordkop 26.684 24.603  
(-7,8%)

417 Schagen Station - Obdam Buurtbus De Westfries 43.102 41.508  
(-3,7%)

438 Enkhuizen - Bovenkarspel - Wervershoof Buurtbus WASE 59.716 55.694  
(-6,7%)

481 Haarlem Vijver  - Haarlem Delftplein Buurtbus Bloemendaal-
Santpoort

14.819 18.699   
(+26,2%)

Totaal aantal instappers: 300.787 304.527  
(+1,2%)

Bron: telgegevens buurtbusverenigingen 
*buurtbuslijn 407 is gestart per september 2019



4 KWALITEIT UITVOERING

De provincie vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk tevreden reizigers zijn; dat reizigers zich prettig 
voelen in het OV en dat reizigers kunnen rekenen op een betrouwbare dienstverlening van het openbaar 
vervoer. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er steeds meer bussen ‘Zero Emissie’ rijden, dus zonder 
verontreinigende uitstoot.
Al deze aspecten geven de kwaliteit van de uitvoering weer. 

4.1 Betrouwbaarheid dienstregeling (rituitval en punctualiteit)
Het is belangrijk dat reizigers kunnen rekenen op een betrouwbare dienstverlening van het openbaar 
vervoer. Een hoge punctualiteit en een lage rituitval zijn daarbij onmisbaar.

Punctualiteit gestegen
De concessies hebben elk van elkaar verschillende normen voor punctualiteit. Voor de vergelijkbaarheid 
hebben we van alle concessies de vertrekpunctualiteit als uitgangspunt genomen. Een busrit noemen we 
punctueel als deze op tijd vertrokken is. ‘Op tijd’ betekent in dit verband dat de bus ten opzichte van de 
dienstregeling, niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat is 
vertrokken van belangrijke (meet)haltes.
In alle drie de concessiegebieden is dit percentage gestegen en liggen de percentages boven de normen die 
met de vervoerder zijn afgesproken. 

Percentage bussen op tijd: vertrekpunctualiteit -60 + 180 seconden

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2018 88,0% 89,0% 86,6%

2019 90,2% 90,8% 89,8%

Databron: MIPOV

Achtergronden punctualiteit Gooi en Vecht
De punctualiteit is gemiddeld iets gestegen ondanks dat er bij station Hilversum werkzaamheden waren. 
Het naast het busstation gelegen GAK-gebouw is gesloopt. Om deze werkzaamheden veilig te laten 
verlopen is de rijrichting tijdelijk omgekeerd geweest. Door werkzaamheden aan de N236 en de N524 
konden buslijnen 105 en 107 hier niet langs rijden, hier zijn tijdelijk pendelbussen ingezet.

Achtergronden punctualiteit Haarlem-IJmond
Ondanks dat de punctualiteit gemiddeld genomen iets is gestegen, zijn er binnen de concessie 
aandachtspunten. Lijn 80 (Zandvoort – Amsterdam Elandsgracht) scoort van oudsher slecht op het gebied 
van punctualiteit. Dit komt door het drukke verkeer in de binnenstad van Amsterdam en de files richting 
Zandvoort in de zomerperiode. In 2019 had lijn 80 bovendien te maken met forse vertragingen als gevolg 
van de reconstructie van de N200 tussen Halfweg en Amsterdam. Verder had lijn 73 in 2019 regelmatig te 
maken met vertragingen, doordat de Tolweg in Heemskerk in 2019 afgesloten is geweest vanwege een 
grootschalige reconstructie. De bussen van lijn 73 reden over de routes die door het autoverkeer als 
omleidingsroute werd gebruikt en kregen daardoor regelmatig met vertraging te maken. Daarnaast had 
lijn 73 last van files nabij de Velsertunnel.

Achtergronden punctualiteit Noord-Holland Noord
De punctualiteit is gestegen in 2019. Dit is vooral terug te leiden naar de optimalisatie van de 
dienstregeling per april 2019. Vanaf de start van de concessie in zomer 2018 bleek dat de rijtijden nog te 
krap waren op enkele trajecten. Door optimalisatie is de gehele punctualiteit verbeterd. 
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Lijn 165 van Egmond aan Zee naar Alkmaar is daar een voorbeeld van. De bus heeft in Egmond aan Zee bij het 
busstation beperkt de ruimte om te draaien. Daar is nu meer tijd voor opgenomen in de dienstregeling. Drukte 
bij zomers strandweer blijft echter van invloed op de punctualiteit.
Lijn 128 had in 2019 last van wegwerkzaamheden die invloed hadden op de punctualiteit. In Alkmaar hebben 
verstoringen rondom de Leeghwaterbrug effect gehad op de buslijnen in de directe omgeving vanwege het 
vastlopen van de wegen. 

Rituitval 
In 2018 was er vanwege 9 landelijke OV stakingsdagen een verhoogd percentage uitgevallen ritten. In 
onderstaande kolom zijn daarom ook de percentages weergegeven exclusief het effect van deze stakingsdagen. 
In 2018 zat – exclusief de stakingsdagen - alleen Gooi en Vecht onder de norm van maximaal 0,2% rituitval (in 
DRU’s). In 2019 is er 1 landelijke OV stakingsdag geweest, op 28 mei 2019
In 2019 zien we dat de rituitval van zowel Gooi en Vechtstreek als Noord-Holland Noord is verbeterd en ook dan 
onder de norm van 0,2% zit.
In Haarlem-IJmond is de rituitval verbeterd, maar zien we in 2019 nog steeds een te hoog percentage uitgevallen 
ritten. Dit werd veroorzaakt doordat er af en toe storingen waren in de nieuwe elektrische bussen. Verder was 
er soms sprake van langdurig oponthoud bij de Velsertunnel. Ook is er rituitval geweest ten gevolge van lange 
files op zomerse dagen naar het strand in Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. Hierdoor liepen bussen een 
vertraging op die wel kon oplopen tot 1 uur en daarmee als uitgevallen rit beschouwd worden.

Percentage rituitval in dienstregelingsuren (DRU’s)

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2018 1,69% 2,57% 3,47%

2018* 0,18% 0,93% 0,36%

2019 0,19% 0,39% 0,10%

Databron: MIPOV
*=excl stakingsdagen 2018

4.2 Reizigerstevredenheid gestegen
In de OV-klantenbarometer (http://www.crow.nl/ov-klantenbarometer2019), het landelijke onderzoek onder 
alle OV-reizigers, wordt OV reizigers onderweg gevraagd om hun oordeel over verschillende aspecten van de rit 
in een schriftelijke enquête aan te geven. Aan de OV-klantenbarometer kan worden afgelezen hoe het OV dat in 
opdracht van PNH rijdt wordt gewaardeerd. De barometer helpt de provincie om de klantwaardering in de drie 
gebieden te vergelijken en te verbeteren. Reizigers in Noord-Holland zijn tevreden over het openbaar busvervoer 
dat in 2019 in opdracht van de provincie reed. 

Reizigerstevredenheid OV-klantenbarometer

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Landelijk gemiddelde

2016 7,7 7,7 7,7 7,5

2017 7,9 7,7 7,6 7,6

2018 7,9 7,9 7,7 7,7

2019 8,0 7,9 7,8 7,8

Bron: Rapportcijfers OV-klantenbarometer

In de Gooi en Vechtstreek is de gemiddelde score gestegen van 7,9 in 2018 naar 8,0 in 2019. Reizigers geven daar 
aan tevreden te zijn over de informatie op de instaphalte, maar zijn minder tevreden over het aantal ritten per 
uur. 
In Haarlem-IJmond is de gemiddelde score in 2019 gelijk gebleven met een 7,9. Reizigers zijn meer tevreden over 
de reisinformatie in de bus, maar minder tevreden over de prijs van de rit. 
In Noord-Holland Noord is de score gestegen van een 7,7 in 2018 naar een 7,8 in 2019. In deze regio zijn reizigers 
duidelijk meer tevreden over de overstaptijden van of naar ander openbaar vervoer.
In alle drie de regio’s zijn de meest genoemde verbeterpunten het aantal vertrekmogelijkheden en de stiptheid 
van de busrit. De stiptheid van de bus voldoet overall genomen in de concessiegebieden aan de afgesproken 
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normen en is ook dit jaar weer wat gestegen. Dat laat onverlet dat er binnen elke concessie altijd 
aandachtspunten zijn die aandacht verdienen (zie ook paragraaf 4.1).

Meest genoemde verbeterpunten door reizigers 2019

Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

1. Aantal vertrekmogelijkheden 1. Niets 1. Aantal vertrekmogelijkheden

2. Niets 2. Aantal vertrekmogelijkheden 2. Stiptheid van deze rit

3. Stiptheid van deze rit 3. Stiptheid van deze rit 3. Niets

Bron: OV-klantenbarometer

Voor meer achtergronden zie de OV-klantenbarometer 2019 of volg de link naar de factsheets.

4.3 Aantal klachten lager
Een andere graadmeter voor de tevredenheid van klanten is het aantal klachten dat bij de vervoerder 
binnenkomt. Ten opzichte van 2018 zijn er in alle 3 de concessiegebieden in 2019 minder klachten van reizigers 
binnen gekomen bij de klantenservice van de vervoerder. Deze daling is deels veroorzaakt doordat er in 2018 
meer klachten binnenkwamen ten gevolge van overlast van stakingsdagen. 
Punctualiteit en stiptheid geven de meeste klachten. Hoewel op jaarniveau aan de normen voldaan wordt blijft 
het voor reizigers heel vervelend als een rit vertraagd is. 

Aantal klachten

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2018 917 2.244 3.371

2019 784 (-14,5%) 1.681 (-25,1%) 2.218 (-34,2%)

Bron: Connexxion

Gooi en Vechtstreek 2019

aantal klachten per categorie

Stiptheid 317

(Rij)gedrag personeel 273

Dienstregeling 63

Informatievoorziening 29

Abonnement 23

Afhandeling klacht 23

Halte 20

Voertuig 17

Incident 12

Gedrag reizigers 4

Milieu 2

OV chip 1

Totaal 784

Haarlem-IJmond 2019

aantal klachten per categorie

Stiptheid 692

(Rij)gedrag 587

Dienstregeling 82

Afhandeling klacht 70

Informatievoorziening 69

Voertuig 63

Abonnement 46

Halte 35

Incident 26

Milieu 8

Gedrag reizigers 2

OV chip 1

Totaal 1.681

Noord-Holland Noord 2019

aantal klachten per categorie

Stiptheid 955

(Rij)gedrag 535

Dienstregeling 254

Voertuig 140

Afhandeling klacht 96

Informatievoorziening 70

Abonnement 60

Halte 58

Incident 30

Milieu 10

Gedrag reizigers 6

OV chip 4

Totaal 2.218

  
4.4 Sociale veiligheid  
Het is van belang dat reizigers zich niet alleen prettig voelen in het openbaar vervoer, er moet ook sprake 
zijn van een daadwerkelijk veilige omgeving in het openbaar vervoer (objectief oordeel). Een belangrijke 
graadmeter voor de mate van veiligheid betreft de aard en omvang van incidenten zoals deze door de 
buschauffeurs worden gemeld. Elk incident heeft in meer of mindere mate invloed op de sociale veiligheid 
van reizigers en de beleving hiervan.

http://www.crow.nl/ov-klantenbarometer2019
https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/ov-klantenbarometer-2019-factsheets
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Alle meldingen worden bij de regiecentrale van de vervoerder geregistreerd conform landelijk afgesproken 
categorieën: de zogeheten ‘ABC-systematiek’. OV-autoriteiten en vervoerders in Nederland hebben gezamenlijk 
afgesproken om de volgende (hoofd)indeling voor meldingen te hanteren:

A - categorie:  incidenten die vallen onder wetgeving van strafrecht.
B - categorie:   incidenten die vallen onder wetgeving inzake personenvervoer (ongewenst gedrag, maar niet 

aangifte-waardig)
C - categorie:  incidenten die vallen onder de huisregels van de vervoerder

Indeling categorieën incidenten vervoerders

Categorie Incident

A1 Mishandeling personeel

A1b Mishandeling reiziger

A2 Bedreiging met een wapen personeel

A2b Bedreiging met een wapen reiziger

A3 Bedreiging zonder wapen personeel

A3b Bedreiging zonder wapen reiziger

A4 Diefstal / beroving personeel

A4b Diefstal / beroving reiziger

A5 (Dreigen met) een terroristische aanslag

A6 Optreden bij vandalisme / graffiti/ brand (heterdaad)

A7 Overige overtredingen

A8a Optreden BOA bij overtreding verbod gezichtsbedekkende kleding

A8b Optreden Politie bij overtreding verbod gezichtsbedekkende kleding

B1 Oneigenlijke omgang met personeel

B1b Oneigenlijke omgang met reiziger

B2 Misbruik voorzieningen

B3 Optreden bij betalingsproblemen

B4 Verdacht pakket, gedrag of situatie

B5 Overlast

B6 Overig

B7 Overlast vanwege overtreding verbod gezichtsbedekkende kleding

C1 Overtredingen huisregels

C2 Constateren van verontreiniging en vernieling in- en exterieur 

C3 Constateren van verontreiniging en vernieling in- en exterieur 

C4 Constateren van overtreding verbod gezichtsbedekkende kleding

Bron: Connexxion

Gestegen meldingsdiscipline
In alle 3 de concessiegebieden steeg het aantal door chauffeurs gemelde incidenten ten opzichte van 2018. De 
vervoerder geeft aan dat dat komt doordat er in 2019 meer aandacht besteed is aan de meldingsdiscipline door 
chauffeurs. Meldingen worden dagelijks bekeken door de vervoerder en zo nodig wordt hier een aanpak op 
geformuleerd, zoals bijvoorbeeld de gerichte inzet van sociale veiligheidsteams. Bij A incidenten is het 
uitgangspunt dat er aangifte wordt gedaan door de vervoerder en/of de chauffeur. De verkeersleiding werkt 
daarbij samen met de politie, die in dit soort gevallen zo snel mogelijk ter plaatse komt.
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Aantal incidenten/calamiteiten sociale veiligheid gemeld door chauffeur

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2018 165 312 177

2019 177 (+7,3%) 434 (+39,1%) 240 (+35,6%)

Bron: Connexxion

Reizigerswaardering sociale veiligheid 
De waardering van de sociale veiligheid door de reizigers was gelijk aan 2018 of steeg zelfs iets. 

Reizigersoordeel sociale veiligheid (algemeen) OV-klantenbarometer

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2018 8,2 8,1 8,0 

2019 8,2 8,1 8,1

Bron: OV-klantenbarometer
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4.4.1 Sociale veiligheid Gooi en Vechtstreek
Over heel Noord-Holland komt in de concessie Gooi en Vechtstreek het kleinste aantal gemelde ABC- incidenten 
voor. Hier is in 2019 ten opzicht van 2018 een kleine toename te zien. De meest voorkomende meldingen 
betreffen categorie C3 incidenten (vernieling en verontreiniging).
Buslijnen met overall de meeste meldingen zijn bus 320, bus 100 en bus 109:  daar worden 82 van de 177 
meldingen gemaakt. Dit zijn ook de drukst bezette lijnen.

Concessie Gooi en Vechtstreek 2019 – ABC incidenten per jaar en per categorie

Jaartal A- incidenten B-incidenten C-incidenten Totaal

2018 4 77 84 165

2019 7 79 91 177

Databron: Connexxion 

C- incidenten 
(overtreding huisregels)

B- incidenten 
(ongewenst gedrag, 
geen strafrecht)

A- incidenten 
(strafrecht)

7
4%

91
51%

79
45%

Incidenten Gooi en Vechtstreek 2019

4.4.2 Sociale veiligheid Haarlem-IJmond
In de concessie Haarlem-IJmond werden in 2019 de meeste incidenten gemeld. Er is sprake van een forse 
toename van het aantal gemelde incidenten ten opzichte van 2018. Meest voorkomende incidenten betreffen in 
Haarlem-IJmond de categorie B1 (oneigenlijke omgang met personeel).
Buslijnen met de meeste meldingen zijn de N30, 385, 3 en 73: samen zorgen zij voor 228 van de 434 meldingen 
van incidenten.

Concessie Haarlem-IJmond 2019 – ABC incidenten per jaar en per categorie

Jaartal A- incidenten B-incidenten C-incidenten Totaal

2018 18 216 78 312

2019 23 316 95 434

Databron: Connexxion 

C- incidenten 
(overtreding huisregels)

B- incidenten 
(ongewenst gedrag, 
geen strafrecht)

A- incidenten 
(strafrecht)

Aantal incidenten Haarlem-IJmond 2019

23
5%95

22%

316
73%
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4.4.3 Sociale veiligheid Noord-Holland Noord
De grootste toename van gemelde A-incidenten ten opzichte van 2018 vond plaats in Noord-Holland Noord. 
Meest voorkomende meldingen in Noord-Holland Noord betreffen de categorie C3 (vernieling en 
verontreiniging). Buslijnen met de meeste meldingen waren de buslijnen 162, 160, 133 en de 2. Te samen deden 
zich daar 80 van de 240 gemelde incidenten voor.

Concessie Noord-Holland Noord 2019 – ABC incidenten per jaar en per categorie

Jaartal A- incidenten B-incidenten C-incidenten Totaal

2018 9 84 84 177

2019 20 99 121 240

Databron: Connexxion 

C- incidenten 
(overtreding huisregels)

B- incidenten 
(ongewenst gedrag, 
geen strafrecht)

A- incidenten 
(strafrecht)

Aantal incidenten Noord-Holland Noord 2019

20
8%

121
51%

99
41%

4.5 Zero Emissie
Vanaf 2019 nemen we voortaan ook een paar graadmeters voor Zero Emissie op in onze jaarverslagen openbaar 
vervoer.

Verduurzaming materieel
De verduurzaming van het openbaar vervoer is vastgelegd in het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal 
Openbaar vervoer per Bus (Bestuursakkoord ZE 2016). Hierin hebben de concessieverleners (provincies en 
vervoerregio’s) met het Rijk afgesproken dat uiterlijk 2025 alle nieuw instromende bussen emissievrij zijn aan 
de uitlaat (tank-to-wheel); dat nieuwe bussen in 2025 gebruik van maken van 100% hernieuwbare energie of 
brandstof en dat de OV- concessies een zo gunstig mogelijke score hebben op well-to-wheel CO2-emissie per 
reizigerskilometer (bron: Begroting 2019).

Bij Zero Emissie speelt de laadinfrastructuur een essentiële rol. Elektrische bussen moeten immers regelmatig 
worden opgeladen. Uitdagingen die daarbij spelen: kan het elektriciteitsnet dit allemaal aan? En hoe moet dat 
ruimtelijk worden ingepast. Hiervoor is afstemming nodig tussen de netbeheerder, provincie als OV-autoriteit, 
de gemeenten en de vervoerder.

Gooi en Vechtstreek
De huidige concessie Gooi en Vechtstreek eindigt op 10 juli 2021. Tot die tijd zullen er geen ZE-bussen 
instromen.

Gooi en Vechtstreek 
Aantal elektrische bussen en standaard bussen, peildatum 31/12/2019

Voertuigsoort Aantal

Standaard (div modellen) 59

Elektrisch 0

Totaal aantal voertuigen 59

Bron: Connexxion 

https://platformduurzaamovenspoor.nl/bestuursakkoord-zero/
https://noordholland.begroting-2019.nl/p7979/ov-waarborgen
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Haarlem-IJmond
Sinds de start van deze concessie in september 2017 reden er aanvankelijk 8 elektrische voertuigen (BYD’s). 
In oktober 2019, zijn er 8 elektrische voertuigen ingestroomd.

Haarlem-IJmond 
Aantal elektrische bussen en standaard bussen, peildatum 31/12/2019

Voertuigsoort Aantal

Buurtbus 2

Standaard (div modellen) 90

Elektrisch 16

Totaal aantal voertuigen 108

Bron: Connexxion 

Noord-Holland Noord
In Noord-Holland-Noord reden in 2019 de meeste elektrische bussen. Vanaf de start van de concessie reden er 
21 elektrische bussen. In december kwamen daar nog eens 43 bij. Deze bussen maakten overigens onderdeel uit 
van een grotere bestelling, die doorliep in 2020.

Noord-Holland-Noord zal in 2020 één van de schoonste concessies van Nederland zijn.

Noord-Holland Noord 
Aantal elektrische bussen en standaard bussen, peildatum 31/12/2019

Voertuigsoort Aantal

Buurtbus 26

Standaard (div modellen) 99

Elektrisch 64

Totaal aantal voertuigen 189

Bron: Connexxion 

Aandeel elektrische dienstregelingskilometers

Aandeel elektrische dienstregelingskilometers 

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2019 0% 7% 15,4%

Bron: Connexxion 

Aantal elektrische dienstregelingskilometers 2019 ten opzichte van het totaal

Elektrisch Totaal Percentage elektrisch

Haarlem-IJmond 600.000 8.548.000
7%  

(600.000/8.548.000)

Noord-Holland Noord 1.714.000 11.147.000
15,4% 

(1.714.000/11.147.000)

Bron: Connexxion



5. FINANCIËN

Om in Nederland openbaar vervoer aan te kunnen bieden krijgen vervoerbedrijven een bijdrage van de 
regionale overheid. De exploitatiekosten zijn de kosten die de provincie jaarlijks aan de vervoerder 
vergoed voor de uitvoering van het busvervoer. Onder deze kosten vallen in elk geval niet de uitgevallen 
ritten. De exploitatiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform de landelijk vastgestelde indexering 
“de Landelijke Bijdrage Index” (zie verder www.dova.nl), op basis van de brandstof- of energiekosten. De 
vervoerder ontvangt – naast de exploitatiebijdrage vanuit de provincie – inkomsten uit de 
reizigersopbrengsten.

Voor een toekomstbestendig openbaar vervoer is het belangrijk dat de reizigersopbrengsten in een 
redelijke verhouding staan tot de bijdrage van de overheid. Deze verhouding staat binnen het openbaar 
vervoer bekend als “de kostendekkingsgraad”. Hoe hoger de kostendekkingsgraad, des te meer de kosten 
van het openbaar vervoer gedekt worden door de opbrengsten die uit het reizigersgebruik afkomstig zijn.
Voor de concessies Gooi en Vechtstreek en Haarlem- IJmond werd in 2019 ten opzichte van 2018 een iets 
hogere kostendekkingsgraad gehaald. De kostendekkingsgraad van Noord-Holland Noord daalde ten 
opzichte van 2018.  Het gebruik van het openbaar vervoer bleef daar achter bij de verwachtingen die de 
provincie had bij de start van de nieuwe concessie. Dit is voor ons aanleiding om de driejaarlijkse 
evaluatie al in 2020 uit te voeren, om verbeteringen vanaf 2021 te kunnen introduceren.

5.1 Exploitatiebijdrage, kostendekkingsgraad

Financiën Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Exploitatiebijdrage (mln €)* 10,7 11,2  
(+ 4,7%) 15,1 15,9  

(+5,3%) 18,5 19,6  
(+5,9%)

Reizigersopbrengsten (mln €) 8,1 8,7  
(+7,4%) 19,3 20,7  

(+7,3%) 13,7 13,1  
(-4,4%)

Kostendekkingsgraad (%) 43 44 56 57 43 40

Bron: PNH, Connexxion

*exploitatiebijdrage op basis van gereden DRU en DRU- tarief
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http://www.dova.nl
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5.2 Aantal dienstregelingsuren

DEFINITIE DIENSTREGELINGSUUR

Een Dienstregelingsuur (DRU) is een rekeneenheid op basis waarvan de provincie Noord-Holland de 

OV-subsidie bepaalt en waarmee de inzet van het openbaar vervoer per lijn wordt uitgedrukt. Als een 

bus 60 minuten wordt ingezet voor openbaar vervoer zoals vastgelegd in de dienstregeling, spreken we 

van 1 DRU.

Aantal gereden dienstregelingsuren ( DRU’s)

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2017 188.380 328.800 322.054

2018 184.580 329.826 314.970

2019 189.397 338.044 323.540

Bron: PNH
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