
 

  

 

Blommaert M.F. (Marleen) 

Van Galen A.C.F. (Arianne) 

Rekenkamer Zeeland 

Middelburg, november 2012 

Beheer en aanbesteding  

concessies openbaar vervoer 

deel 2 rapport van bevindingen 





Inhoudsopgave 
 

Voorwoord  3 

Hoofdstuk 1 Inleiding en opzet van het onderzoek 5 
1.1 Inleiding 5 

1.2 Focus van het onderzoek 5 

1.3 Doel, afbakening vraagstelling en normenkader 6 

Hoofdstuk 2 Openbaar vervoerbeleid in Zeeland 9 
2.1  Het beleid 9 

2.2 Evaluatie beleidsdoelen 11 

Hoofdstuk 3 Concessiebeheer door de provincie Zeeland 15 

Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 27 

Hoofdstuk 5 Bestuurlijke reactie 31 

Bijlage 1 Achtergronden bij het aanbesteden van openbaar vervoer 33 

Bijlage 2 Kengetallen rond aanbod, gebruik en waardering  

van het openbaar vervoer 43 

Bijlage 3  Lijst van geïnterviewde personen 51 

Bijlage 4 Literatuuroverzicht 53 



 

  



 
3 

 

 

Voorwoord 

 
Zeeland is een betrekkelijk uitgestrekte en dunbevolkte provincie. In een dergelijk gebied is een 

goede inrichting van het openbaar vervoer voor de inwoners van groot belang. Tegelijkertijd is het 

een enorme uitdaging om dit realiseren. Dat stelt niet alleen hoge eisen aan de bedrijven die 

invulling geven aan het openbaar vervoer. In essentie ligt de eindverantwoordelijkheid bij de 

instantie die de uitgangspunten voor het openbaar vervoer vaststelt en tegelijkertijd de financiering  

verzorgt; de Provincie. In dit perspectief vormt de aanbesteding van de concessie voor het openbaar 

vervoer één van de meest wezenlijke opdrachten van het provinciaal bestuur, zowel wat 

maatschappelijk belang als de financiële belangen betreft.  

Dit maakt het beleid van de provincie op het terrein van het openbaar vervoer een uitermate 

relevant onderwerp voor een onderzoek door de Rekenkamer. De timing van een dergelijk 

onderzoek is dan wel van groot belang. Een eenmaal door de provincie verleende concessie voor het 

openbaar vervoer kent vaak een looptijd van verschillende jaren. In die tijd is het vrijwel onmogelijk 

voor Provinciale Staten om tussentijds invloed uit te oefenen op uitvoering van dit beleid. Het is juist 

gedurende de voorbereiding en besluitvorming rond een nieuwe concessieverlening dat Provinciale 

Staten grote invloed kunnen hebben op de inrichting van het openbaar vervoer. In Zeeland is 

voorzien dat een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer (exclusief de Fast-ferry) in 2014 zal 

worden verleend. Dit betekent dat in 2013 de besluitvorming wordt voorbereid en dat ook in dat jaar 

de uitgangspunten en ambities worden vastgesteld. Om die reden heeft de Rekenkamer Zeeland het 

uitermate nuttig geacht om in 2012 onderzoek te doen naar het beheer van de lopende concessies. 

Een dergelijk onderzoek draagt bij aan de controlerende rol van Provinciale Staten. Immers, het 

onderzoek verschaft inzicht of en in welke mate de doelstellingen die bij de start van de lopende 

concessies voor het openbaar vervoer zijn geformuleerd daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Minstens zo 

belangrijk zijn de lessen die kunnen worden getrokken uit het beheer van de lopende concessies. 

Deze kunnen een bijdrage leveren aan de eisen en doelstellingen die opgenomen worden in de 

nieuwe concessie.  

Gedurende de uitvoering van het onderzoek bleek dat besluitvorming rond de nieuwe concessie al 

vroeg in 2013 zal plaatsvinden. Dit verkortte de beschikbare doorlooptijd voor het onderzoek. Mede 

dankzij een goede samenwerking en afstemming van onze activiteiten met de ambtelijke organisatie 

van de provincie alsmede met het College van Gedeputeerde Staten is het mogelijk gebleken ons 

onderzoek versneld af te ronden. Onder meer hebben wij het zeer op prijs gesteld dat de ambtelijke 

organisatie en het College van Gedeputeerde Staten hebben meegewerkt aan een aanmerkelijke 

inkorting van de gebruikelijke termijnen voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor. Bovendien geeft de 

bestuurlijke reactie op onze rapportage en aanbevelingen er blijk van dat Gedeputeerde Staten zich 

kunnen vinden in onze bevindingen en prijs stellen op onze conclusies en aanbevelingen. Om die 

reden hebben wij afgezien van een bestuurlijk nawoord. Niet alleen zou dat de afronding van het 

rapport nodeloos hebben vertraagd, het zou ook niets meer hebben toegevoegd. Immers, nu zijn 

Provinciale Staten aan zet om sturing te geven aan het beleid. Het is daarom dat ik u dit rapport van 

harte aanbeveel.  

  

Dr. P. Castenmiller 

Voorzitter Rekenkamer Provincie Zeeland 
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Hoofdstuk 1 Inleiding en opzet van het onderzoek 
 

1.1 Inleiding 
 

De Rekenkamer Zeeland heeft in haar onderzoeksplan 2012 opgenomen onderzoek te doen naar de 

concessieverlening in het openbaar vervoer.  

De huidige OV-concessies lopen in 2014 af en moeten opnieuw aanbesteed worden. Dit was voor het 

merendeel van de Statenfracties reden om het onderwerp ‘concessieverlening openbaar vervoer’ 

aan te dragen als potentieel onderzoeksonderwerp voor 2012.  

Het rekenkameronderzoek moet een bijdrage leveren aan Provinciale Staten in die fases van het 

proces waar Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende rol vervullen; bij het stellen van 

de kaders voor het openbaar vervoerbeleid en na afloop van de concessieperiode c.q. de 

beleidsperiode. 

Rol van de provincie in het openbaar vervoer 

De afgelopen jaren is een aantal ingrijpende wijzigingen in de aansturing van streekvervoer 

doorgevoerd. In 1998 is het streekvervoer gedecentraliseerd naar de provincies. Conform artikel 20 

van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) zijn Gedeputeerde Staten bevoegd tot het verlenen, 

wijzigen of intrekken van concessies voor het openbaar vervoer (met uitzondering van treinvervoer 

en vervoer in zgn. plusregio’s). Zij zijn de concessieverlener. 

Met de inwerkingtreding van de Wp2000 op 1 januari 2001 is marktwerking in het openbaar vervoer 

geïntroduceerd. “Vervoerders concurreren "om de weg" oftewel het alleenrecht om gedurende een 

aantal jaren het streekvervoer in een bepaald gebied (het concessiegebied) te mogen verzorgen”.
1
 

Relevantie 

Het provinciaal beleidsplan openbaar vervoer Zeeland (BOV) vormt de basis voor onder andere de 

aanbestedingen van nieuwe openbaar vervoerconcessies in Zeeland. Op 1 augustus 2012 liepen de 

concessies met Connexxion voor Noord-Zeeland en met Veolia voor Zeeuws-Vlaanderen af. Deze 

concessies zijn met twee jaar te verlengd, zodat er in 2014 één concessie voor de hele provincie kan 

worden afgesloten (exclusief de Fast-Ferry Vlissingen-Breskens; dit contract is verlengd t/m 2016).  

De planning is dat in december 2012 de kadernota openbaar vervoer gereed is. Begin 2013 dient het 

beleidsplan gereed te zijn, dat als basis dient voor het Programma van Eisen voor de aanbesteding 

van de nieuwe OV-concessie. Zowel de kadernota als het beleidsplan zullen aan Provinciale Staten 

worden voorgelegd. 

 

In hoofdstuk 1 worden doel, vraagstelling, normenkader en focus van het onderzoek toegelicht. In 

hoofdstuk 2 wordt het beleid beschreven en hoofdstuk 3 gaat uitvoerig in op het gevoerde 

concessiebeheer door de Provincie Zeeland. Hoofdstuk 4 bevat tenslotte de conclusies en de 

aanbevelingen. 

 

1.2 Focus van het onderzoek 
 

Concessiebeheer: monitoring van beleid en uitvoering 

Centraal in het onderzoek staat het beheer van de concessies door de provincie. Het beheer van een 

concessie door de provincie is een belangrijk onderdeel van de concessiecyclus. Een concessie loopt 

minimaal zes jaar en beslaat daarmee het grootste deel van de doorlooptijd van de concessiecyclus. 

                                                           
1
  Randstedelijke Rekenkamer (september 2009). Beheer en uitvoering concessies openbaar vervoer,  

pagina 7. 
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Tijdens de uitvoering van de concessie worden de prestaties gerealiseerd en stuurt de provincie, 

door een goed concessiebeheer, de uitvoering bij.  

Om de gewenste prestaties te realiseren en de beleidsdoelen te halen, kunnen gedurende de looptijd 

van een concessie veranderingen in de wijze van uitvoering en het beheer nodig zijn. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat de oorspronkelijke concessieafspraken aanpassing behoeven vanwege 

maatschappelijke ontwikkelingen, aanpassingen in het provinciale openbaar vervoerbeleid of door 

veranderingen in geldstromen. Om dit te kunnen beoordelen spelen monitoring en evaluatie in het 

concessiebeheer een belangrijke rol.  

Aanbestedingsprocedure 

In de tweede plaats wil de Rekenkamer met een literatuurstudie inzicht bieden in het proces en de 

uitkomsten van aanbestedingsprocedures openbaar vervoer. In de evaluatie van de Wp2000 in 2005 

is hier al uitgebreid aandacht aan besteed.
2
  

 

1.3 Doel, afbakening vraagstelling en normenkader 
 

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Zoals in paragraaf 1.2 aangegeven onderzoekt de 

rekenkamer het beheer van de huidige concessies door de provincie, om op basis daarvan 

aanbevelingen voor de nieuwe concessieperiode te doen. De rekenkamer kijkt hierbij in het bijzonder 

naar het instrument monitoring en het gebruik van de verzamelde data in relatie tot het bijstellen of 

wijzigen van het provinciale mobiliteitsbeleid en/of de concessie. Vanuit het 

volksvertegenwoordigende perspectief van Provinciale Staten kijken we daarbij specifiek naar het 

leggen van relaties tussen monitoring en de behoeften en belangen van de reizigers. 

 

Het onderzoek richt zich op de Zeeuwse OV-concessies waar de provincie op grond van de Wp2000 

concessieverlener voor is en die in 2014 moeten opgaan in één nieuwe concessie.  

Dit onderzoek gaat niet in op het regionaal vervoer dat niet via concessies maar via contracten 

plaatsvindt, zoals Collectief Vraagafhankelijke Vervoerssystemen (CVV). Dit onderzoek gaat ook niet 

in op de concessies waar spoorvervoer deel van uitmaakt, omdat de provincie daar geen 

concessieverlener voor is zoals bedoeld in artikel 20 van de Wp2000. 

 

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: 

Vraagstelling 

Hoe vindt het concessiebeheer momenteel plaats – met name in relatie tot de nieuwe aanbesteding 

van het openbaar vervoer in Zeeland – en welke verbeteringen zijn hierin mogelijk? 

 

Hoe vinden in algemene zin aanbestedingen voor het openbaar vervoer plaats en welke belangrijke 

aandachtspunten – vanuit zowel de kaderstellende en controleren rol als vanuit het 

volksvertegenwoordigende perspectief van Provinciale Staten – levert dat op voor de besluitvorming 

over de nieuwe aanbesteding? 

 

In het onderzoek maakt de Rekenkamer gebruik van door de provincies ter beschikking gestelde 

gegevens over de resultaten van de uitvoering en het beheer van openbaar vervoerconcessies en 

eventueel van gegevens uit andere relevante rapporten en literatuur. Dit betreft ook gegevens die de 

vervoerder aan de provincie heeft verstrekt.  

 

  

                                                           
2
  Twijnstra Gudde, MuConsult, Evaluatie Wp2000. Eindrapport functionele doelmatigheidstoets (2005). 
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In onderstaand schema is het normenkader weergegeven waaraan de Rekenkamer het gevoerde 

beleid heeft getoetst. 

 

Tabel 1 Normenkader 

Norm Definitie Toetsaspecten / meetlat 

Beleidsontwikkeling De provincie heeft 

beleidsdoelen voor het 

openbaar vervoer 

geformuleerd en deze 

vertaald naar het 

concessiebeheer 

a) Er zijn concrete eisen gesteld aan de uitvoering 

van de concessies 

b) Deze eisen zijn te koppelen aan de doelen van 

het provinciale openbaar vervoerbeleid ten 

tijde van het opstellen van de concessies 

c) Uitgangspunten zijn geformuleerd voor het 

concessiebeheer 

d) Er zijn afspraken gemaakt over de levering van 

informatie over de uitvoering van de concessies 

e) Er zijn mogelijkheden ingebouwd om de 

uitvoering van de concessies te beïnvloeden  

f) Er zijn mogelijkheden ingebouwd om in te 

spelen op actuele (beleids)ontwikkelingen 

g) De betrokkenheid van 

consumentenorganisaties en gemeenten 

tijdens de uitvoering van de concessies is 

georganiseerd 

h) Middelen en menskracht zijn hiervoor 

beschikbaar 

Beleidsuitvoering De effectieve 

beleidsuitvoering wordt 

geborgd door een 

actieve uitvoering van 

het concessiebeheer 

 

a) Er wordt informatie ingewonnen over de 

uitvoering van de concessies via eigen bronnen, 

externe bronnen en via informatie van 

vervoerders 

b) Er wordt invloed uitgeoefend op de uitvoering 

van de concessies 

c) Er wordt gebruik gemaakt van de inbreng van 

consumentenorganisaties en gemeenten bij 

aanpassingen in de concessies  

d) mogelijkheden in de concessie worden benut 

om in te spelen op actuele 

(beleids)ontwikkelingen 

e) gedurende de looptijd van de concessie worden 

veranderingen in het concessiebeheer 

aangebracht  

Beleidsverantwoording De beleidscyclus wordt 

afgesloten met een 

beleidsverantwoording 

a) De provincie verantwoordt zich intern en 

extern over de resultaten van het beheer van 

de concessie en de realisatie van de doelen van 

het provinciaal openbaar vervoerbeleid 

b) Monitoringgegevens worden gebruikt bij 

(tussentijdse) analyses en verantwoording van 

beleid en het formuleren van nieuw beleid 
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Hoofdstuk 2 Openbaar vervoerbeleid in Zeeland  
 

2.1  Het beleid 
 

De provincie Zeeland kent twee voor het OV-beleid relevante beleidsstukken: het Provinciaal 

Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) en het Beleidsplan Openbaar Vervoer (BOV). 

Het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan is het koepelplan, de kapstok waaraan het totale 

mobiliteitsbeleid wordt opgehangen, en dateert uit 2003. Het PVVP beschrijft de integrale visie op 

verkeer en vervoer en hoe die visie concreet uitgewerkt gaat worden. In 2008 is het PVVP 

geactualiseerd. De beleidsvisie heeft een looptijd tot 2020. De uitwerking loopt tot 2015.  

Het openbaar vervoerbeleidsplan is in 2005 opgesteld. In 2012 is het OV-beleid geëvalueerd door 

onderzoeksbureau Panteia/NEA. Begin 2013 wordt het nieuwe beleidsplan voorgelegd aan 

Provinciale Staten. 

Jaarlijks wordt het actieplan PVVP opgesteld, met daarin de uit te voeren acties voor dat jaar. In de 

programmabegroting en de jaarstukken wordt gerapporteerd over de resultaten van het openbaar 

vervoerbeleid. In 2010 is de publicatie Kengetallen openbaar vervoer Zeeland gepubliceerd. 

PVVP Zeeland. Mobiliteit op maat. Actualisatie 2008 

Het geeft de integrale visie op mobiliteit in Zeeland weer. Het openbaar vervoerbeleidsplan is een 

uitwerking van het PVVP voor het onderdeel OV. 

 

De hoofddoelstelling van het PVVP is dat "Zeeland beschikt over een optimaal verkeer- en 

vervoerssysteem, waarvan de kwaliteit voor de individuele gebruiker in goede verhouding staat tot 

de kwaliteit van de samenleving als geheel en dat recht doet aan het evenwicht tussen sociale, 

economische en ecologische waarden".
3
 

 

In relatie tot deze hoofddoelstelling heeft Zeeland niet de meest ideale uitgangspositie voor het 

openbaar vervoer. Die bestaat namelijk uit geconcentreerde, zware stromen reizigers. Er zijn een 

paar relaties waarvoor dat geldt (de verbindende buslijnen), maar in het grootste deel van Zeeland 

zijn de reizigersaantallen te klein en staat de sociale functie (het bieden van een basaal niveau aan 

verplaatsingsmogelijkheden voor mensen die geen alternatief hebben) centraal.
4
 

 

Het uitgangspunt waar het openbaar vervoer vanuit het perspectief van het PVVP moet voldoen is 

dat het OV als sociale voorziening beschikbaar is voor iedere inwoner van een Zeeuwse woonkern. 

Afhankelijk van de vervoersvraag wordt hier invulling aan gegeven in de vorm van een lijndienst dan 

wel vraagafhankelijk vervoer (de belbus). Alleen op de zware relaties is de bus te zien als alternatief 

voor de auto. 

 

In het PVVP worden drie doelstellingen voor het openbaar vervoer benoemd:
5
 

1. Er is in Zeeland 100% dekkingsgraad van openbaar vervoer in de kernen met minimaal 

oproepafhankelijk vervoer (belbus). 

2. Het streekvervoer is in 2015 integraal toegankelijk. In 2010 wordt de dienstverlening uitgevoerd 

door lagevloerbussen. In datzelfde jaar zijn in ieder geval de knooppunten en vitale halten van 

het streekvervoer aangepast. 

                                                           
3
  PVVP Zeeland / Mobiliteit op Maat. Actualisatie, pagina 17. 

4
  PVVP, pagina 18. 

5
  PVVP, pagina 33. 
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3. Afvaarten van de Fast-ferry Vlissingen-Breskens vinden plaats conform de vastgestelde 

dienstregeling. De betrouwbaarheid van de dienstregeling over een geheel jaar gemeten 

bedraagt tenminste 97%. 

 

Deze doelstellingen zijn vertaald in de volgende hoofdlijnen van beleid
6
: 

• Netwerkopbouw: het ligt in de bedoeling om het OV-aanbod meer gestalte te geven via een 

Zeeuws model van samenwerking tussen overheden. 

• Bundeling openbaar vervoer en doelgroepenvervoer: samen met de Zeeuwse gemeenten 

ontwikkelt de provincie een op de behoeften van de Wmo-doelgroep afgestemd 

vervoerssysteem, waarbij OV de drager is en de gemeenten financieel bijdragen. 

• Innovatie: de provincie stimuleert experimenten in het openbaar vervoer. 

• OV-chipkaart: de provincie streeft ernaar dat het voor de OV-reizigers niet moeilijker of lastiger 

wordt om een vervoerbewijs voor het OV te kopen. 

• Implementatie van het KAR-systeem (korte-afstand-radio), zodat de beïnvloeding van 

verkeerslichten ook plaats kan vinden door hulpdiensten. Investeringen en onderhoud zijn 

minder. 

• Concessiebeheer: de provincie toetst via eigen onderzoek en via van vervoerders verkregen 

gegevens of voldaan wordt aan de concessievoorwaarden. 

• Toegankelijkheid: het openbaar moet integraal toegankelijk zijn voor mensen met en zonder 

(fysieke) beperking. 

• Milieuaspecten: terugdringen van de uitstoot van voertuigen. 

• OV-impuls 2009 t/m 2011: verbeteren van de beeldvorming van het OV met als streven een 

reizigersgroei van 2% ten opzichte van 2008. 

Beleidsplan openbaar vervoer 2005 

Het Beleidsplan Openbaar Vervoer (BOV) vormt de sectorale gedetailleerde uitwerking van het PVVP 

Zeeland, mobiliteit op maat uit 2003 voor het onderdeel openbaar vervoer. 

 

Het openbaar vervoerbeleid kent zes doelstellingen
7
: 

1. Een goede afstemming van het openbaar vervoeraanbod op de daadwerkelijke vervoervraag. 

Voorkomen moet worden dat met (bijna) lege bussen wordt gereden. 

2. Openbaar vervoer in alle Zeeuwse kernen. Waar mogelijk met een vaste bus, waar nodig met 

oproepafhankelijk vervoer. 

3. Een betrouwbare en snelle hoofdstructuur tussen de verschillende gebiedsdelen en steden, ook 

als het aantal reizigers soms wat lager is.  

4. Een reizigerstarief dat bij het oproepafhankelijke vervoer gelijk is aan de vaste bus. 

5. Een zo constant mogelijk voorzieningenniveau tijdens de looptijd van de concessies, zodat de 

reiziger langere tijd weet waar hij aan toe is. 

6. Aantrekkelijk openbaar vervoer voor scholieren en toeristen. 

 

Om die doelstellingen te realiseren worden de volgende accenten in het beleid gelegd: 

• Een hoofdstructuur van vaste verbindende lijnen tussen de steden en gebiedsdelen. Elke 

verbindende lijn krijgt een gegarandeerde minimumfrequentie, sluit aan op andere verbindende 

lijnen en – waar van toepassing – op de trein en de Fast-ferry. 

• De verdere lijnvoering en dienstregeling voor het vaste busvervoer – de ritten waarvoor niet 

eerst gebeld hoeft te worden – wordt gestoeld op het werkelijke gebruik van lijnen en ritten. 

                                                           
6
  PVVP, pagina 33-34. 

7
  BOV, pagina 5. 
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Ritten die niet of nauwelijks gebruikt worden, vervallen als vaste bus. Lijnen waar relatief veel 

reizigers gebruik van maken, krijgen meer ritten. 

• Basismobiliteit voor alle Zeeuwse kernen (bebouwde kommen). Daar waar dit door te weinig 

reizigers niet kan met een vaste bus, wordt een belbus ingezet. 

• Doelgroepenvervoer, vervoer op maat, voor scholieren en toeristen. 

Programmabegroting 2012 

In de begroting is een maatschappelijk effect gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen: "Er is in 

Zeeland een kwalitatief optimaal openbaar vervoernetwerk, dat georganiseerd is volgens een 

Zeeuws model vanuit de wensen van de reiziger en bijdraagt aan meer sociale-culturele en 

economische mobiliteit. De openbaar vervoerverbinding tussen Vlissingen en Breskens is 

betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig." 

Naast de doelstellingen uit het PVVP 2008 zijn in 2012 twee doelstellingen in de 

programmabegroting toegevoegd: 

1. Voor het fietsvoetveer wordt dit jaar een beheerplan opgesteld, waarmee de relatie kwaliteit-

budget inzichtelijk wordt gemaakt. 

2. Het OV-gebruik neemt ten opzichte van 2008 toe met 2% per jaar over de periode 2009 tot en 

met 2012. 

 

De provincie heeft in de programmabegroting indicatoren benoemd om het resultaat van het beleid 

te monitoren. 

De indicatoren die gehanteerd worden om de integrale toegankelijkheid van het openbaar vervoer te 

meten zijn: 

• het aandeel toegankelijke bussen volgens CROW-normen (Kennisplatform voor infrastructuur en 

verkeer en vervoer) 

• de klantwaardering toegankelijkheid OV. 

 

De indicatoren om het OV-gebruik te meten zijn: 

• het aantal reizigerskilometers per concessiegebied 

• het aantal passagiers van de Fast-ferry. 

 

2.2 Evaluatie beleidsdoelen  
 

Het provinciaal beleidsplan openbaar vervoer dateert uit 2005 en vloeit voort uit het PVVP 2003 (het 

"oude" PVVP). Het "oude" PVVP bevatte een sectorale beleidsvisie. De concessies voor Noord-

Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen zijn gebaseerd op het "oude" PVVP. Deze twee concessies zijn niet 

bijgesteld nadat het herziene PVVP is vastgesteld.  

 

Het PVVP is in 2008 geactualiseerd. Dit herziene PVVP bevatte een nieuwe visie, waarin integraliteit 

een belangrijk aspect is en waarin ruimte is voor experimenten. De concessies voor Midden-Zeeland 

en de Fast-ferry zijn gebaseerd op het herziene PVVP. 

 

Panteia/NEA heeft in 2011/2012 het OV-beleid van de provincie Zeeland geëvalueerd
8
. De 

onderzoekers constateren dat de relatie tussen het PVVP en het OV-beleidsplan complex is. Het 

PVVP 2003 legde op integrale wijze de hoofdlijnen van het verkeer en vervoer vast. Op met name 

één aspect wijkt het beleidsplan OV af van het PVVP uit 2003. Waar het PVVP 2003 uitgaat van een 

dekkend systeem van openbaar vervoer, dus alle voordeuren in Zeeland, beperkt het beleidsplan OV 

zich tot vervoer van halte tot halte en tot vervoer van, naar en in kernen.  

                                                           
8
  Panteia/NEA (april 2012). Evaluatie OV-beleid Provincie Zeeland. 
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De provincie rekent het aanbieden van vervoer buiten de kernen niet tot haar taak, maar tot de taak 

van de gemeenten waartoe de buitengebieden behoren. 

 

In oktober 2008 - dus gedurende het vigerende beleidsplan OV - is het geactualiseerde PVVP 

vastgesteld. Het PVVP 2008 geeft aan dat de hoofdlijnen van het beleid weliswaar niet drastisch 

wijzigen, maar dat er de afgelopen jaren genoeg is gebeurd om een herziening nodig te maken. Als 

voorbeelden worden genoemd: de gewijzigde provinciale taken en verantwoordelijkheden als gevolg 

van de BDU, de Nota Mobiliteit en de provinciale beleidsnota openbaar vervoer.  

 

De ambities zoals die geformuleerd zijn in het OV-beleid 2005 staat niet expliciet in het PVVP 2008 

vermeld. Daar waar de omschrijving van de rol van de provincie op strategisch, tactisch en 

uitvoerend niveau helder in het OV-beleidsplan 2005 is omschreven, zet het PVVP 2008 sterk in op 

een zoektocht naar een juist model (het Zeeuwse model).  

 

Panteia/NEA stelt vast dat er geen 1 op 1 relatie is tussen het PVVP 2008 en het beleidsplan OV. De 

onderzoekers identificeren vijf punten waarin het PVVP 2008 en het OV-beleidsplan 2005 qua visie 

verschilt: 

 

Tabel 2 Verschillen BOV - PVVP 

 BOV 2005 PVVP 2008 

Organisatiemodel • Hiërarchisch: geen sprake van een 

daadwerkelijk overlegmodel met 

lokale overheden 

• Sectoraal: Wmo-vervoer maakt 

geen onderdeel uit van het OV-

beleid 

• Zeeuws model van samenwerking 

tussen overheden 

• Integratie van het aanbod van 

basis-OV met doelgroepenvervoer 

Innovatiemodel  Verantwoordelijkheid voor innovatie 

en ontwikkeling ligt bij de vervoerders 

Provincie stimuleert experimenten die 

gericht zijn op een goede organisatie, 

ontwikkelen van 

exploitatiesystematiek en/of 

prijssystematiek, behouden reizigers 

en/of aantrekken nieuwe reizigers. 

Concessiebeheer Rol gemeenten niet benoemd. Betrokkenheid gemeenten expliciet 

benoemd. 

Toegankelijkheid Sectoraal: fysieke toegankelijkheid van 

bussen 

Integraal: legt een relatie met 

doelgroepenvervoer 

OV-impuls Geen groeiambitie Reizigersgroei bij het OV biedt 

efficiëntie voor diverse stakeholders 

binnen en buiten de OV-sector 

(cross-sectoraal)
9
 

 

Wat uit bovenstaand overzicht blijkt is een richting van meer samenwerking, meer integraal en met 

andere partners. 

 

In dat kader is het goed om op te merken dat er uit de interviews met Statenleden de richting naar 

meer integraliteit duidelijk onderschreven werd. Wat duidelijk aangegeven werd was dat er een 

                                                           
9
  Bijvoorbeeld door integratie tussen Wmo en OV gaan meer huidige Wmo-reizigers gebruik maken van het 

OV, waardoor reizigersgroei kan worden gerealiseerd en tegelijkertijd kosten aan gemeentelijke zijde 

kunnen worden bespaard. 



 
13 

 

 

behoefte lag om in het nieuwe OV-beleid en de nieuwe concessie de verbinding te leggen met 

thema's als krimp en daarmee samenhangend sociaal beleid en onderwijsbeleid (met name het 

openbaar vervoer voor ouderen en scholieren onder de achttien jaar).  
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Hoofdstuk 3 Concessiebeheer door de provincie Zeeland 
 

 

Dit hoofdstuk handelt over het concessiebeheer en vormt daarmee de logische stap na de 

beleidsvorming zoals die in het vorige hoofdstuk is beschreven. 

De strategische keuzen van de provincie vloeien direct voort uit de beleidsdoelstellingen uit het 

vorige hoofdstuk. Die liggen vast in het beleidsplan openbaar vervoer 2005 en het PVVP 2008. 

Drie niveaus  

Voordat we dieper op het concessiebeheer ingaan is het goed om een onderscheid te maken tussen 

de drie niveaus van opereren: strategisch, tactisch en operationeel. 

 

Tabel 3 Niveaus van opereren bij concessiebeheer 

NIVEAU ALGEMENE BESCHRIJVING ONDERWEPEN BESLUITVORMING 

Strategisch Wat willen we bereiken? Mobiliteitsbeleid, toegankelijkheidsbeleid, 

doelgroepen, beleidsvelden die raken aan het 

beleid voor openbaar vervoer, definiëring van 

basisvoorzieningenniveau, sociale functie en 

dergelijke. 

Tactisch Welke diensten zetten we in om de 

doelen te bereiken? 

Tarieven, voertuigen, lijnvoeringen, 

dienstregelingen, aanvullende diensten en 

dergelijke. 

Operationeel  Hoe komen de diensten tot stand? Kaartverkoop, reisinformatie, management, 

inzet van voertuigen en personeel en dergelijke. 

  

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkelfunctie op tactisch niveau legt de provincie zoveel 

mogelijk bij de vervoerders. Zij zullen hun tactische keuzen wel in moeten passen in de door de 

provincie bepaalde randvoorwaarden (strategische keuzen). De operationele keuzen horen thuis bij 

de vervoerders.  

Eisen aan de uitvoering van de concessies 

De provincie heeft minimumeisen gesteld aan het systeem- en de netwerkopbouw (het tactische 

niveau). Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop de eisen in de huidige concessie vorm kregen. 

 

De verbindende buslijnen dienen samen met de treinverbinding Vlissingen – Roosendaal en de 

Fast-ferry de hoofdverbindingen van het netwerk van openbaar vervoer te vormen. Deze lijnen 

verbinden de Zeeuwse steden onderling en de steden met de belangrijkste bestemmingen buiten 

Zeeland. 

 

Veel dorpskernen (maar ook wijken van grotere steden) met voldoende mensen die per openbaar 

vervoer willen reizen, worden niet aangedaan door een verbindende lijn. Die zijn namelijk gericht op 

snelheid en rijden daarom zo min mogelijk door wijken en dorpskernen. Daarvoor zijn de 

ontsluitende buslijnen bedoeld.  
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Figuur 1 Lijnennet verbindende buslijnen 

 

 

Het doel is dat er in alle Zeeuwse kernen tot 19.00 uur basismobiliteit per openbaar vervoer 

beschikbaar is. Daar waar dat, door een gebrek aan reizigers, niet kan met een vaste bus wordt 

oproepafhankelijk vervoer ingezet (belbus). Er is minimaal één keer per uur een vertrekmogelijkheid 

in alle kernen. Op zondag is die frequentie één rit per twee uur. 

Vertaling van de doelen van het provinciale openbaar vervoerbeleid in concessie-eisen  

Wanneer we de meest recent afgesloten busconcessie bezien (Midden-Zeeland, 2008) zien we dat de 

volgende doelstellingen, ambities en hoofdlijnen van beleid terugkomen in het bestek/programma 

van eisen. Deze punten moeten vervolgens weer terugkomen in de monitoring van de concessie 

tijdens het concessiebeheer. 
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Tabel 4 Vertaling beleidsdoelen naar concessie-eisen 

Beleidsdoelen en hoofdlijnen 

van beleid 

Invulling 

Basismobiliteit 

100% dekkingsgraad 

Art. 5.4.1, lid 1: basismobiliteit 

Art. 5.4.3: eisen ontsluitend vervoer 

Hoofdstructuur vaste 

verbindende lijnen 

Art. 5.4.2: eisen verbindende net 

 

Gelijk tarief OV en 

oproepafhankelijk vervoer 

Art. 5.5.2: tarieven 

Constant voorzieningenniveau Wordt niet benoemd 

Doelgroepenvervoer 

- scholieren en toeristen 

- Wmo-vervoer 

Art. 5.4.5, lid 7 voor wat betreft de doelgroepen woon-werk, scholieren en 

toeristen. Wmo-vervoer wordt niet benoemd 

Concessiebeheer; invloed van 

de provincie 

Art. 5.3.3: aan Gedeputeerde Staten te leveren producten 

vervoerontwikkeling 

Art. 5.9.3: sancties 

Inbreng van de reiziger Art. 5.3.1, lid 2h: overleg met reizigers […] consumentenorganisaties over 

o.m. de ontwikkeling van het gehele OV in kwantitatieve en kwalitatieve zin. 

Art. 5.8.1: relatie concessiehouder met consumentenorganisaties (OPOV) 

Toegankelijkheid OV Art. 5.3.1, lid 2g: planmatig verbeteren toegankelijkheid 

Art. 5.3.2, lid 3: inzet toegankelijk materieel 

Art. 6.6.2,lid 7: materieel 

Zeeuws model: samenwerking 

met lokale overheden 

Art. 5.3.1, lid 2h: overleg met […] gemeenten […] over o.m. de ontwikkeling 

van het gehele OV in kwantitatieve en kwalitatieve zin. 

Art. 5.10.2 en 5.10.3: overleg wegbeheerders v.w.b. infrastructuur, 

werkzaamheden en haltelocaties 

Innovatie Wordt niet benoemd. Dit hangt samen met het leggen van de 

ontwikkelfunctie bij de vervoerder; innovatie zou dan deel moeten 

zijn van het marketingplan en ontwikkelplan. 

Gebruiksgemak OV-chipkaart Art. 5.5.1: invoering OV-chipkaart 

Implementatie KAR-systeem Art. 5.6.2, lid 12: implementatie KAR-systeem 

Milieueisen Art. 5.6.4a: diesel 

Art. 5.6.4b: aardgas 

Reizigersgroei (OV-impuls) Art. 5.3.1, lid 2c 

 

Innovatie was één van de hoofdlijnen van beleid. Dit onderwerp is in de interviews met de 

concessieverlening en de concessiehouders uitvoerig aan de orde geweest Daaruit kwam inderdaad 

naar voren dat echte innovatie sinds het concessiestelsel niet meer door vervoerders wordt 

opgepakt. Een voorbeeld, de Zuidtangent verduidelijkt dit wellicht. 

De Zuidtangent is een buslijn in Noord-Holland. De lijn is veertig kilometer lang en maakt tussen 

Schiphol-Noord en Haarlem-Schalkwijk gebruik van een 25 kilometer lange vrije busbaan. Het is 

daarmee Europa's langste vrije busbaan. Het project werd opgestart door overheden en vervoerder 

voor de invoering van de Wp2000.
10

 

                                                           
10

 Wet personenvervoer 2000 waarin onder meer het stelsel van concessieverlening werd vastgelegd.  



 
18 

 

 

 
Figuur 2 De Zuidtangent, s 'werelds grootste vrije busbaan 

 

De gesprekspartners gaven aan dat een dergelijk project nu nooit meer zou worden uitgevoerd. Dit 

hangt met name samen met de looptijd van dergelijke investeringen. Door het concessiebeheer zijn 

de terugverdientijden van investeringen of onzeker of onrendabel geworden. 

Concessiebeheerplan 

Het KpVV heeft een voorbeeld concessiebeheerplan gemaakt.  

 

Tabel 5 Voorbeeld concessiebeheerplan KpVV
11

 

Onderdeel Inhoud Proces 

Informatie - overzicht van te monitoren 

ontwikkelingen (beleidsdoelen) en te 

toetsen eisen en verplichtingen 

(prestaties concessiehouder) 

- Operationalisering wat er wanneer en 

hoe moet worden aangeleverd (door 

concessiehouder) of vergaard (door 

concessieverlener). 

- Vaststellen format voor rapportage aan 

bestuur en consumentenorganisaties 

- Afspraken met concessiehouder over 

aan te leveren informatie 

- Afspraken over bespreken van deze 

informatie 

- Afspraken over verspreiding van 

informatie naar bestuur en 

consumentenorganisaties 

- Afspraken over gedragslijn voor het 

geval concessiehouder niet voldoet 

aan eisen en verplichtingen. 

Eigen verplichtingen - Overzicht na te komen eigen 

verplichtingen 

- Per verplichting bepalen wat er moet 

worden gedaan 

- Planning maken voor nakomen van 

verplichtingen 

- Afspraken met concessiehouder over 

na te komen verplichtingen van 

concessieverlener 

- Afspraken over bespreken hiervan 

- Afspraken over informeren bestuur 

en consumentenorganisaties 

- Afspraken over gedragslijn voor het 

geval concessieverlener niet voldoet 

aan eisen en verplichtingen 

                                                           
11

   Zie www.kpvv.nl, Sleutels voor concessiebeheer. 
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Onderdeel Inhoud Proces 

Consumenteninvloed - Overzicht informatie- en 

adviesverplichtingen concessiehouder en 

–verlener jegens 

consumentenorganisaties 

- Per verplichting bepalen wat er wanneer 

en hoe moet worden aangeleverd ter 

informatie of voor advies 

- Planning maken voor nakomen van 

verplichtingen 

- Afspraken maken tussen 

concessiehouder en 

consumentenorganisaties en tussen 

concessieverlener en 

consumentenorganisaties over na te 

komen verplichtingen, de bespreking 

hiervan en de verdere 

afwikkelingsprocedure 

- Afspraken over gedragslijn voor het 

geval concessiehouder of –verlener 

niet voldoet aan verplichtingen 

Wegbeheer  - Overzicht verantwoordelijkheden 

concessieverlener i.h.k.v. wegbeheer. 

- Opzet organisatie gestructureerd overleg 

concessiehouder met wegbeheerders, 

incl. lijst n.a.w (naam adres woonplaats).-

gegevens, wegenkaart met OV-net, e.d. 

- Opstellen infrastructuurovereenkomst 

met gemeenten 

- Afspraken over wederzijdse 

informatie-uitwisseling i.h.k.v. 

wegbeheer 

Naburige 

OV-autoriteiten 

- Overzicht verantwoordelijkheden 

concessieverlener i.r.t. naburige OV-

autoriteiten 

- Planning maken voor waarmaken van 

verantwoordelijkheden 

- Afspraken met naburige OV-

autoriteiten over wederzijdse 

verantwoordelijkheden en planning 

Organisatie en 

financiën 

- Overzicht bevoegdheden, taken en 

verantwoordelijkheden 

- Vaststellen benodigde fte 

- Aanwijzing concessiebeheerder(s) 

- Afspraken met bestuur over 

benodigde organisatie en financiën 

i.h.k.v. concessiebeheer 

 

Wanneer we het bestek van de concessie Midden-Zeeland naast bovenstaande tabel van het KpVV 

leggen, zien we dat het merendeel van de inhoudelijke punten opgenomen zijn in het bestek en de 

bijlagen daarbij. Uit de interviews met de concessieverlener en de concessiehouders kwam naar 

voren dat in onderling overleg over het merendeel van de procesmatige punten afspraken zijn 

gemaakt. De Rekenkamer heeft in de dossiers niet kunnen toetsen of die afspraken systematisch op 

papier zijn vastgelegd, anders dan in het bestek en door gunnen c.q. accepteren van de concessie.  

Informatievoorziening en dataverzameling 

In het bestek is opgenomen dat de vervoerder Gedeputeerde Staten van informatie voorziet ten 

behoeve van de monitoring van de concessievoorschriften. De wijze waarop die informatie 

aangeleverd dient te worden is vastgelegd in een 'informatieprofiel'.  

Sommige elementen van de concessie vereisen goedkeuring van Gedeputeerde Staten en advies of 

instemming van het OPOV. Uit het dossieronderzoek blijkt dat dit bijvoorbeeld gebeurt voor het 

aanpassen of uitbreiden van de dienstregeling. Gemeenten worden van aanpassingen op de hoogte 

gesteld. 

 

In november 2009 zijn voor de drie busconcessies schema's opgesteld wanneer Connexxion en Veolia 

wat, wanneer moeten aanleveren of dat gebeurd is en of de informatie op de juiste wijze 

aangeleverd is. Voor ieder onderdeel wordt verwezen naar het desbetreffende artikel/bijlage in het 

bestek. 
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Tabel 6 Informatievoorziening 

Welke informatie Frequentie Artikel bestek 

Dienstregeling Eenmalig en een maand voor wijziging Bijlage 6.2 

Haltes Eenmalig en een maand voor wijziging Bijlage 6.1 

Afstemming op de vraag Drie maanden voor ingangsdatum (gewijzigde) 

dienstregeling 

Bijlage 6.0 

Dienstregelingsuren Een maand voor wijziging en jaarlijks achteraf. Opsplitsing 

per maand. 

Bijlage 6.1 

Dienstregelingkilometers Een maand voor wijziging en jaarlijks achteraf. Opsplitsing 

per maand. 

Bijlage 6.1 

Materieeloverzicht 1 x per jaar Art. 5.6.2 

Studenten OV-kaart 1 x per jaar Bijlage 6.1 

Zwart-/grijs rijden Nut/noodzaak beoordelen Bijlage 5.3 

Geoormerkte gelden 1 x per jaar Bijlage 6.1 

Jaarrekening 1 x per jaar Bijlage 6.1  

Verantwoording 

besteding subsidie 

1 x per jaar  

Milieujaarverslag 1 x per jaar Art. 6.6.4b 

Analyse vervoeraanbod 2010 en 2012 Art. 5.3.3 lid 1a en 

7.3.3.lid 1a 

Ontwikkelplan 2010 en 2012 Art. 5.3.3 lid 1b en 

7.3.3 lid 1b 

Marketingplan 2010 en 2012 Art. 5.3.3. lid 1c en 

7.3.3. lid 1c 

Evaluatie / effectmeting 1 x per jaar Art. 5.3.3. lid 1d en 

7.3.3 lid 1d 

Marktbewerkingsplan 1 x per jaar Art. 5.3.3 lid 1e en 

7.3.3.lid 1e 

Gederfde 

vervoeropbrengsten 

1 x per jaar Art. 6.1.4 lid 4 en 

8.1.4 lid 4 

Accountantsverklaring 1 x per jaar Art. 6.1.4 lid 4 

Zitplaatscapaciteit 1 x per jaar; materieelinzet per lijn/rit in tekstvorm 

aangeleverd 

Bijlage 6 

Frequentie 1 x per jaar; kan onderdeel zijn van de dienstregeling  

Rituitval  4 x per jaar  

Registratie 

aansluitvertraging 

Aanlevering enkel in belang van vervoerder (acceptatie 

niet realiseren aansluiting) 

 

Aansluitingspunctualiteit 4 x per jaar  

Klachten 4 x per jaar; nog niet gestructureerd  

Geplande en uitgevoerde 

ritten 

-  

Zitplaatskans 4 x per jaar  

Punctualiteit 4 x per jaar  

Incidenten en 

calamiteiten 

4 x per jaar; aanleveren in Excel, aantallen voor 

'aanleiding' 

 

Uitgevoerde 

oproepafhankelijke ritten 

4 x per jaar  

Vervoeropbrengsten Beschikbaar voor provincie, hoeft niet aangeleverd te 

worden door vervoerder 

 

Vervoerbewijzen Beschikbaar voor provincie, hoeft niet aangeleverd te 

worden door vervoerder 

 

Aantal reizigers 4 x per jaar  
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Welke informatie Frequentie Artikel bestek 

Bezetting 4 x per jaar  

Reizigerskilometers 4 x per jaar  

Versterkingsritten 4 x per jaar  

 

De ervaring van de provincie is dat de informatie door de vervoerders aangeleverd wordt. De 

gegevens komen echter niet altijd op de afgesproken tijd, maar wel na rappelleren. Sommige 

informatie blijkt in de praktijk te zorgen voor een dataoverload. Provincie en vervoerders bekijken 

hoe dit in de praktijk omgevormd kan worden naar bruikbare en overzichtelijke databestanden. 

 

Uit het dossieronderzoek (Corsa) kan niet opgemaakt worden of vervoerders voldaan hebben aan de 

verplichting tot het indienen van de analyse vervoeraanbod, ontwikkelplan en marketingplan 2010. 

De analyses en plannen zijn niet in het archief aangetroffen. Bij navraag bij de beleidsafdeling bleek 

dat de marketingplannen door de vervoerders aangeleverd zijn. De analyse vervoersaanbod en het 

ontwikkelplan zijn door de vervoerders meegenomen in de jaarlijkse voorstellen voor de 

dienstregelingswijziging, maar niet op de strategische wijze zoals bedoeld in de concessie. 

Monitoring van de OV-doelen 

Idealiter wordt gelijktijdig met het programma van eisen een monitoringplan gemaakt dat als bijlage 

integraal wordt toegevoegd aan het programma van eisen. De provincie heeft in het meest recente 

bestek (Midden-Zeeland, 2008) gedetailleerd beschreven welke informatie vervoerders op welke 

manier moeten aanleveren.  

 

PS hebben in 2005 het provinciaal beleidsplan OV, 'Overstappen naar beter openbaar vervoer… basis 

voor mobiliteit', vastgesteld als uitwerking van het Provinciale Verkeer en Vervoersplan (PVVP) uit 

2003. In 2008 – dus tijdens de looptijd van de uitvoering van de OV-beleidsvisie – is het PVVP 

herzien. In april 2012 heeft Panteia/NEA op verzoek van de provincie het OV-beleid geëvalueerd. Een 

deel van de informatie in dit hoofdstuk is dan ook op de bevindingen van Panteia/NEA gebaseerd. 

 

Zoomen we nader in op de doelen van het beleidsplan openbaar vervoer dan zien we het volgende. 

De Rekenkamer constateert in het dossieronderzoek dat het PVVP en het beleidsplan OV ambities 

c.q. doelstellingen bevatten, maar er zijn geen concrete indicatoren, streefwaarden en normen 

genoemd. Ook in het meest recente bestek/programma van eisen (Midden-Zeeland) heeft de 

Rekenkamer die niet aangetroffen. In de programmabegroting zijn de laatste jaren wel enkele 

streefwaarden opgenomen. 

Wil je de doelen kunnen monitoren dan zullen de doelen smart geformuleerd moeten zijn. Smart is 

gedefinieerd als: specifiek, meetbaar, afgestemd c.q. acceptabel, realistisch en tijdgebonden 

Twee van de zes doelen zijn naar de mening van de Rekenkamer smart geformuleerd en meetbaar. 

 

De Rekenkamer heeft ook onderzocht of per beleidsdoel, zoals dat benoemd is in het BOV en het 

PVVP, systematisch gegevens verzameld worden, die het mogelijk maken de (mate van) realisatie van 

het doel te beoordelen . Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om de strategische doelen zoals die 

door de provincie zijn geformuleerd. 

 

In het OV-beleidsplan zijn doelen geformuleerd die bepaalde effecten beogen. Het beleidsplan loopt 

af in 2012 en er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Een OV-beleidsplan heeft een lange 

looptijd, waardoor naast een eindevaluatie ook een of meer tussenevaluaties nodig zijn om 

informatie te vergaren op basis waarvan de voortgang van het beleid beoordeeld kan worden. In het 
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schema hieronder is daarom per doel aangegeven of de beoogde effecten zijn bereikt 

(doeltreffendheid van het beleid).
12

  

Panteia/NEA onderbouwt het oordeel over de effectiviteit van beleid, zoals weergegeven in dit 

schema, en analyseert de oorzaken van het niet bereiken van de gewenste effecten en draagt 

oplossingsmogelijkheden aan. De Rekenkamer verwijst hiervoor naar het rapport van Panteia/NEA 

hoofdstuk 4 en 5. 

 

Tabel 7 Beoordeling beleidsdoelen OV 

 Beleidsdoelen OV Smart 

geformuleerd 

Wordt er 

gemonitord 

Beoogde 

effecten bereikt 

1. Een goede afstemming van het openbaar 

vervoeraanbod op de daadwerkelijke 

vervoervraag. Voorkomen moet worden dat 

met (bijna) lege bussen wordt gereden. 

Gedeeltelijk Ja Nee  

2. Openbaar vervoer in alle Zeeuwse kernen. 

Waar mogelijk met een vaste bus, waar 

nodig met oproepafhankelijk vervoer (BOV) 

Er is in Zeeland 100% dekkingsgraad van 

openbaar vervoer in de kernen met 

minimaal oproepafhankelijk vervoer 

(belbus) (PVVP) 

Ja Ja Ja 

3. Een betrouwbare en snelle hoofdstructuur 

tussen de verschillende gebiedsdelen en 

steden, ook als het aantal reizigers soms 

wat lager is. 

Nee Ja Niet volledig 

4. Een reizigerstarief dat bij het 

oproepafhankelijke vervoer gelijk is aan de 

vaste bus. 

Ja Niet langer van 

toepassing 

Niet langer van 

toepassing 

5. Een zo constant mogelijk 

voorzieningenniveau tijdens de looptijd van 

concessies, zodat de reiziger langere tijd 

weet waar hij aan toe is. 

Gedeeltelijk Gedeeltelijk 

(indirect) 

Ja, maar met 

negatieve 

bijeffecten (w.o. 

lege bussen)  

6. Aantrekkelijk openbaar vervoer voor 

scholieren en toeristen. 

Nee Gedeeltelijk 

(Kwaliteitsonderzoek 

Scholierenvervoer 

Zeeland) 

Scholieren: 

grotendeels 

Toeristen: niet 

volledig 

7. Het streekvervoer is in 2015 integraal 

toegankelijk. In 2010 wordt de 

dienstverlening uitgevoerd door lage 

vloerbussen. In datzelfde jaar zijn in ieder 

geval de knooppunten en vitale halten van 

het streekvervoer aangepast. 

Ja Ja Integraal 

toegankelijk: Ja 

 

Knooppunten en 

vitale halten: 

nee 

8. Afvaarten van de Fast-ferry Vlissingen-

Breskens vinden plaats conform de 

vastgestelde dienstregeling. De 

betrouwbaarheid van de dienstregeling 

over een geheel jaar gemeten bedraagt 

tenminste 97% 

Ja Ja Ja 

'Ja' betekent dat de provincie de (doel)indicatoren op een systematische manier monitort. 

'Nee' houdt in dat monitoring niet systematisch voorkomt. 

'Gedeeltelijk' wil zeggen dat een deel van de ambities gemonitord wordt. 
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  Bron: Evaluatierapport NEA, hoofdstuk 4 
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Doel één (een goede afstemming van het openbaar vervoeraanbod op de daadwerkelijke 

vervoervraag) beoogt het voorkomen dat er op trajecten met (bijna) lege bussen wordt gereden. In 

de rapportages concessiebeheer 2010, 2011 en de eerste twee kwartalen 2012 is een aantal 

indicatoren opgenomen die inzicht geven in de mate waarin bussen al dan niet leeg rondrijden. 

Hiertoe worden per buslijn de volgende parameters bijgehouden: 

- Aantal ritten per werkdag 

- Aantal reizigers 

- Reizigerskilometers 

- Trajectlengte 

- Bezetting per werkdag 

- Staanplaatsenkans 

- Gemiddelde en maximale bezetting per buslijn per concessiegebied per dagsoort. 

 

Vervoerders geven in het kader van dit onderzoek aan dat er sprake is van spanning tussen 

afstemming op de vraag en het voorkomen van het rijden met lege bussen. Dat geldt ook voor de eis 

van basismobiliteit. Ze geven aan dat het terugdringen van lege bussen complex is vanwege: 

- Seizoensschommelingen; 

- Eenzijdig vervoer in de spits dat  leidt tot ‘lege’ terugritten; 

- Het feit dat de eis van basismobiliteit schrappen niet altijd toestaat. 

 

 

Doel twee beoogt een bepaalde mate van basismobiliteit in alle Zeeuwse kernen te garanderen. In de 

rapportages concessiebeheer is zichtbaar op welke lijnen een vaste bus rijdt en op welke lijnen een 

belbus rijdt. De lijnennetkaart van Connexxion en Veolia biedt inzicht welke buslijnen waar rijden. 

 

Doel drie beoogt te voorzien in een snelle hoofdstructuur van bussen. In het PVVP is vastgelegd dat 

de trajecten met grote reizigersstromen – vooral de verbindingen tussen de grotere 

verzorgingskernen – het verbindende net vormen. Het verbindende net wordt op werkdagen 

minimaal één keer per uur bediend met een vaste bus van 7.00 uur tot 23.00 uur. De Fast-ferry en de 

spoorlijn Vlissingen – Roosendaal maken deel uit van dit net (zie figuur 1 eerder in dit hoofdstuk). 

In de kwartaalrapportages wordt het aantal reizigers per lijn bijgehouden en of het reizigersaantal 

per kwartaal stijgt of daalt. Ook wordt het aantal (gemiddelde) reizigerskilometers bijgehouden. 

Rituitval en aansluitingspunctualiteit worden bijgehouden, als ook de beoordeling of die twee 

waarden voldoen aan de concessievoorwaarden. Hiervoor wordt een stoplichtbeoordeling 

gehanteerd (  voldoet, = voldoet, maar de grens van tekortschieten komt in het geding, ���� voldoet 

niet). 

 

Doel vier beoogde te voorzien in een reizigerstarief voor de belbus dat niet hoger zou zijn dan de 

reguliere bus. Om pragmatische redenen, namelijk.  de hoge investeringen in het uitrusten van een 

grote taxivloot met OV-chipapparatuur, is afgezien van het meenemen  van de belbus in het OV-

chipkaartsysteem. Het reizigerstarief van de belbus is niet hoger dan het reguliere vervoer. Dit is een 

voorbeeld van een doel dat als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen niet langer relevant is. 

 

Doel vijf (constant voorzieningenniveau) beoogt het vervoersaanbod gedurende langere termijn 

constant te houden, zodat een reiziger met zo min mogelijk wisselingen van dienstregelingen te 

maken heeft. Het monitoren van het lijnennet en het vervoersaanbod maakt geen onderdeel uit van 

het monitoringsysteem. Eén van de afspraken in het programma van eisen is wel dat vervoerders 

jaarlijks de dienstregeling voor het volgende jaar ter instemming aan Gedeputeerde Staten 

voorleggen. Hiermee worden wijzigingen in de dienstregeling vanzelfsprekend zichtbaar. De 

monitoring is indirect. 



 
24 

 

 

Doel zes beoogt het openbaar vervoer voor de doelgroepen toeristen en scholieren aantrekkelijk te 

maken. Dit zou gemeten kunnen worden met de klanttevredenheidsonderzoeken die gehouden 

worden, maar de norm 'aantrekkelijk' is niet nader gedefinieerd en van parameters voorzien. In de 

rapportage concessiebeheer zijn de 'scholierenlijnen' en de toeristische buslijnen niet expliciet 

benoemd en nader uitgewerkt. Dit doel wordt voor wat betreft de scholieren gemonitord via het 

jaarlijks onderzoek onder scholieren door de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. 

 

Doel zeven beoogt dat het openbaar vervoer voor iedereen, met of zonder beperking, toegankelijk is. 

Dit wordt gemeten aan de hand van het aantal toegankelijke bussen volgens de zgn. CROW-normen 

(kennisplatform voor infrastructuur en verkeer en vervoer) en aan de hand van de klantwaardering 

toegankelijkheid OV (de klantbarometer van het KpVV). 

 

Doel acht beoogt dat het vervoer met de Fast-ferry tussen Vlissingen en Breskens v.v. punctueel is. 

Dit wordt gemeten door de betrouwbaarheid van de dienstverlening over een heel jaar te meten en 

er een minimale waarde aan te verbinden. 

 

Een kanttekening bij de beoordeling van het al dan niet monitoren van de doelen is overigens op zijn 

plaats. In het BOV zijn beleidsdoelen c.q. ambities benoemd, maar er waren geen concrete 

doelindicatoren aan verbonden. Vanaf de jaren 2010 – 2011 is het monitoringsysteem in 

ontwikkeling. Het blijkt al wel mogelijk te zijn met de data die verzameld worden een oordeel te 

vormen over het al dan niet voldoen aan de beleidsdoelstellingen, maar doelen, indicatoren en 

monitoring moeten nog beter op elkaar afgestemd worden. Deze ontwikkeling sluit aan bij de 

bevindingen van MuConsult, dat in opdracht van het IPO een interprovinciale benchmark heeft 

uitgevoerd naar de provinciale taakvervulling aanbesteding OV.
13

 MuConsult constateert dat in de 

eerste jaren de nadruk lag op het proces van aanbesteden van het OV. Het concessiebeheer en de 

monitoring zijn vanaf 2007 aan belang gaan toenemen. 

De doelmatigheid betreft de vraag of de juiste hoeveelheid middelen is ingezet voor het bereiken van 

de gewenste effecten. Enerzijds is een aantal effecten (nog) niet (volledig) behaald, waardoor het 

nog niet mogelijk is iets te zeggen over de inzet van de middelen. 

Daarnaast is er echter beperkte informatie beschikbaar over de financiële kant van het verhaal in 

relatie tot doelen en projecten of experimenten. Er zijn geen rapportages gevonden waar het 

verband tussen de beschikbare financiën en het behalen van resultaten c.q. het realiseren van 

doelen aangetoond wordt. 

 

Een oordeel over de doelmatigheid van het openbaar vervoer in Zeeland is moeilijk te geven. Op één 

doel na zijn de gestelde niet of niet volledig (of met ongewenste bijeffecten) gerealiseerd. Dit heeft 

te maken met het feit dat Zeeland gekozen heeft voor een invulling van het openbaar vervoer, 

waarbij nadrukkelijk oog is voor de sociale functie van OV. Dit is ingevuld met het systeem van 

basismobiliteit. Inmiddels is duidelijk dat dat meer inzet van middelen vraagt terwijl het aantal 

gebruikers op sommige lijnen gering is en de capaciteit van de bussen niet volledig benut wordt. Dit 

is echter een expliciete politieke keuze geweest in 2005. 

 

Wanneer doelen niet of beperkt gespecificeerd zijn, is het monitoren van de voortgang eigenlijk niet 

mogelijk. Dit verklaart de resultaten in bovenstaande tabel, waaruit blijkt dat een deel van de doelen 

niet wordt gemonitord. 

Invloed provincie op uitvoering van de concessie 

De provincie heeft veel verantwoordelijkheid voor de uitvoering en ontwikkeling van het openbaar 

vervoer bij de vervoerder gelegd. Desondanks behouden Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om 

                                                           
13

  MuConsult (2010). Interprovinciale benchmark OV. Provinciale taakvervulling aanbesteding OV. Pagina 75. 
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de uitvoering van de concessie te beïnvloeden. In het bestek is bijvoorbeeld vastgelegd dat het 

ontwikkelplan, het marketingplan en het marktbewerkingsplan aan Gedeputeerde Staten moeten 

worden voorgelegd voor goedkeuring. Zo moet ook een wijziging in de dienstregeling aan 

Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. In het bestek is vastgelegd dat er gedurende de looptijd 

van de concessie een analyse moet worden gemaakt van het openbaar vervoeraanbod (lijnennet), 

waarin het op dat moment bestaande openbaar vervoeraanbod en de kwaliteit daarvan wordt 

vergeleken met de (potentiële) vraag van reizigers in de komende twee tot vier jaar. Deze analyse 

komt weer terug in het ontwikkelplan. Dit biedt de mogelijkheid om gedurende de looptijd in te 

spelen op actuele ontwikkelingen. 

 

De provincie heeft de mogelijkheid om via steekproeven te controleren of de vervoerder zicht houdt 

aan de concessievoorschriften. Op basis van deze controles kan de provincie sancties treffen, ook als 

geconstateerd is dat een concessievoorschrift slechts eenmaal overtreden is. 

 

Tabel 8 Invloed provincie op uitvoering concessie 

Instrument  Concessie Midden-Zeeland 

Periodiek overleg Frequentie Zeswekelijks 

Opschorting  

betalingstermijnen 

Bij niet nakomen één of meer concessievoorschriften, 

opschorting van exploitatiebijdrage mogelijk 

Boete Hoogte Maximaal 50% van de jaarlijkse subsidie 

 Toepassing Bij niet (tijdig) nakomen van één of meer 

concessievoorschriften: 

- Schriftelijke waarschuwing 

- 1
e
 boete 

- 2
e
 boete 

 

 1
e
 boete                 2

e
 boete 

Cat. 1 € 1.000  € 2.500 

Cat. 2 € 5.000  € 12.500 

Cat. 3 € 10.000                 € 25.000 

Intrekken concessie Indien de concessiehouder de overtredingen van de 

concessievoorschriften binnen de gestelde termijnen cf de 

sanctieregeling niet herstelt/beëindigt 

 

De provincie Zeeland maakt in de praktijk geen gebruik van sancties of een bonus-/malussysteem. De 

ervaring van zowel de medewerkers van de provincie als de vervoerders is dat knelpunten het meest 

effectief in gezamenlijk overleg worden opgelost.  

Bovendien zijn aan het doorvoeren van een sanctie of een malus hoge juridische en personele kosten 

verbonden, die niet opwegen tegen de baten. Daar komt bij dat als boetes of sancties worden 

toegepast, de werkrelatie verhardt. Beide partijen trekken zicht terug achter de dijken van de 

gemaakte afspraken. De flexibiliteit om problemen in gezamenlijkheid op te lossen verdwijnt. Bij een 

nieuwe concessieperiode zullen vervoerders het risico op boetes bij voorbaat doorberekenen in hun 

aanbiedingsprijs, waardoor de prijs per dienstregelingsuur (DRU) omhoog gaat zonder dat het ten 

gunste komt aan een verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Uit de interviews kwam 

naar voren dat zowel de concessieverlener als de concessiehouders om bovengenoemde redenen 

het werken met een bonus/malus voor Zeeland niet wenselijk achten. 

 

Een andere vorm van bijsturen betreft het doorvoeren van aanpassingen binnen de 

concessievoorwaarden als gevolg van gewijzigde maatschappelijke omstandigheden of 

beleidswijzigingen. In Zeeland is hier tot op heden geen aanleiding toe geweest. 
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Betrokkenheid derden 

Een van de beleidsdoelstellingen uit het OV-beleidsplan is "de inbreng van de reiziger". De relatie 

met de reiziger met betrekking tot communicatie, informatie en klachtenafhandeling is expliciet 

benoemd in het bestek. Ook de eisen aan het onderhouden van de relatie met gemeenten, reizigers 

en consumentenorganisaties (verenigd in het OPOV)zijn vastgelegd. De vervoerder is verplicht op 

bepaalde momenten het OPOV te betrekken en/of om advies te vragen. De kleine gemeenten zijn bij 

het OPOV betrokken via de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen. De relatie met de gemeenten 

Middelburg, Vlissingen en Goes is niet expliciet in het bestek Midden-Zeeland vastgelegd. Met de 

gemeenten vindt periodiek wegbeheerdersoverleg (ambtelijk) en Periodiek Overleg Verkeer & 

Vervoer (POVV; bestuurlijk) plaats, waarbij alle gemeenten vertegenwoordigd zijn en waar ook het 

OV op de agenda staat. 

Beleidsverantwoording 

Verantwoording over het openbaar vervoerbeleid vindt intern plaats door middel van de kwartaal- 

en jaarrapportages, waarin de monitoringgegevens over het afgelopen kwartaal respectievelijk jaar 

worden weergegeven en geanalyseerd. Er worden geen conclusies getrokken of aanbevelingen 

gedaan. Ook het OPOV ontvangt deze rapportages. 

Provinciale Staten hebben in 2010 de rapportage Kengetallen openbaar vervoer Zeeland ontvangen. 

Daarnaast vindt jaarlijks de verantwoording in de programmabegroting plaats. De terugkoppeling 

over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer wordt door sommige statenleden summier 

gevonden.  

Uit de interviews kunnen we in algemene zin concluderen dat het zoeken naar een bruikbare set data 

en het verwerken daarvan tot een bruikbaar rapport voor concessieverlener en concessiehouder een 

groeimodel is, en nog niet volledig is uitgekristalliseerd. 
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 
 

Tabel 9 Beoordeling normenkader 

Criteria Toetsing 

Beleidsvoorbereiding  

1. De provincie heeft beleidsdoelen voor het openbaar vervoer 

geformuleerd. 

Ja 

Beleidsontwikkeling  

2. De provinciale doelen op het terrein van het streekvervoer zijn vertaald 

naar het concessiebeheer door 

a) concrete eisen te stellen aan de uitvoering van de concessies 

b) deze eisen te koppelen aan de doelen van het provinciale openbaar 

vervoerbeleid ten tijde van het opstellen van de concessies 

Ja 

3. De provincie heeft het concessiebeheer georganiseerd, door 

a) uitgangspunten te formuleren voor het concessiebeheer 

b) afspraken te maken over de levering van informatie over de 

uitvoering van de concessies 

c) mogelijkheden in te bouwen om de uitvoering van de concessies te 

beïnvloeden  

d) mogelijkheden in de concessie in te bouwen om in te spelen op 

actuele (beleids)ontwikkelingen 

e) de betrokkenheid van consumentenorganisaties en gemeenten 

tijdens de uitvoering van de concessies te organiseren 

 

f) hiervoor middelen en menskracht in te zetten 

 

a) Nee, niet concreet 

b) Ja 

c) Ja 

 

d) Nee, niet concreet 

 

e) Ja, met name via het 

OPOV, 

wegbeheerdersoverleg 

en POVV. 

f) Ja (3 fte) 

4. De provincie voert het concessiebeheer in de praktijk uit door 

a) informatie in te winnen over de uitvoering van de concessies via 

eigen bronnen, externe bronnen en via informatie van vervoerders 

b) invloed uit te oefenen op de uitvoering van de concessies 

 

c) gebruik te maken van de inbreng van consumentenorganisaties en 

gemeenten bij aanpassingen in de concessies  

d) mogelijkheden in de concessie te benutten om in te spelen op 

actuele (beleids)ontwikkelingen 

e) gedurende de looptijd van de concessie veranderingen in het 

concessiebeheer aan te brengen 

 

a) Ja 

 

b) Ja, door eisen aan het 

lijnennet te stellen 

c) Ja, met name via het 

OPOV 

d) In de praktijk gebeurt dit 

niet 

e) Nee 

 

Beleidsverantwoording  

5. a) De provincie verantwoordt zich intern en extern over de resultaten 

van het beheer van de concessie en de realisatie van de doelen van 

het provinciaal openbaar vervoerbeleid 

 

 

 

b) Monitoringgegevens worden gebruikt bij (tussentijdse) analyses en 

verantwoording van beleid en het formuleren van nieuw beleid 

a) Intern ja, via kwartaal- en 

jaarrapportages. 

Extern, summier; via de 

jaarrekening en de 

publicaties Kengetallen 

OV Zeeland. 

b) Monitoringgegevens zijn 

beschikbaar en worden 

tot nu toe beperkt 

gebruikt voor externe 

verantwoording. 

Bij het opstellen van de 

nieuwe kadernota 

worden de 

monitoringgegevens 

gebruikt. 
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Eindconclusie 

De centrale vraag luidt: 

Hoe vindt het concessiebeheer momenteel plaats –  met name in relatie tot de nieuwe aanbesteding 

van het openbaar vervoer in Zeeland –  en welke verbeteringen zijn hierin mogelijk? 

 

Daarnaast is de vraag geformuleerd: 

Hoe vinden in algemene zin aanbestedingen voor het openbaar vervoer plaats en welke belangrijke 

aandachtspunten – vanuit zowel de kaderstellende en controlerende rol als vanuit het 

volksvertegenwoordigende perspectief van Provinciale Staten – levert dat op voor de besluitvorming 

over de nieuwe aanbesteding? 

 

De hoofdvraag wordt in beschrijvende zin uitvoerig behandeld in het rapport van bevindingen. 

In normatieve zin valt een aantal zaken op.  

1. Hoewel de beleidscyclus, die aan de basis van het concessiebeheer ligt, in zijn stroomlijning in de 

verschillende fasen wellicht op punten nog verbeterd kan worden, is in grote lijnen sprake van 

een verantwoorde beleidscyclus met ook uitgebreide aandacht voor evaluatie (zie tabel 2 

rapport van bevindingen). 

2. In de beleidsuitvoering en beleidsverantwoording wordt voor het merendeel voldaan aan de 

gestelde normen. De verhoudingen tussen concessieverlener en concessiehouder kunnen 

worden getypeerd als informeel en pragmatisch. 

3. Ontwikkelpunten liggen op het terrein van explicitering van beleid en visievorming op het terrein 

van monitoring (zie tabel 7 rapport van bevindingen). 

Aanbevelingen 

De Rekenkamer komt op basis van haar bevindingen en conclusies tot de volgende aanbevelingen: 

 

Beleid openbaar vervoer 

Voor Provinciale Staten is de fase van de beleidsontwikkeling bij het proces van het aanbesteden en 

beheren van OV-concessies om meerdere redenen van groot belang. Het is de enige fase waarin zij 

hun invloed op dit onderwerp het meest duidelijk vorm kunnen geven. De Rekenkamer beveelt 

Provinciale Staten aan om de beleidskaders en beleidsdoelen zo concreet en meetbaar mogelijk te 

formuleren. Op die manier sturen Provinciale Staten ook indirect het concessiebeheer en de 

monitoring aan.  

 

Concessiebeheer 

De Rekenkamer beveelt Gedeputeerde Staten aan concrete uitgangspunten voor het 

concessiebeheer te formuleren in een concessiebeheerplan, zodat de taak- en rol verdeling op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau tussen concessieverlener (de provincie) en de 

concessiehouder (de vervoerder) formeel belegd zijn.  

 

De nieuwe concessie krijgt een looptijd van 10 jaar met een optie tot verlenging met 2 jaar. Dit maakt 

het noodzakelijk de mogelijkheid in het concessiebeheer in te bouwen om in te kunnen spelen op 

actuele maatschappelijke veranderingen en beleidsontwikkelingen. De Rekenkamer beveelt om 

zowel in de beleidsvorming als in de concessieovereenkomst hier een voorziening voor in te bouwen. 

 

Monitoring van beleid 

Ten aanzien van de monitoring beveelt de Rekenkamer Gedeputeerde Staten aan om een duidelijke 

en overzichtelijke set  van data vast te stellen, die zowel kan dienen om de concessiehouder (de 

vervoerder) aan te sturen als om inzicht te krijgen of beleidsdoelen gerealiseerd worden. Gegeven de 

enorme hoeveelheid mogelijk beschikbare gegevens zal het vooral gaan om beperking en selectie. 
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Stel hiertoe een monitoringplan op dat inzichtelijk maakt welke relevante data verzameld moeten 

worden en leg hier een relatie met het beleidsplan en de beleidscyclus. 
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Hoofdstuk 5 Bestuurlijke reactie 
 

Met zijn brief van 20 november heeft het College van Gedeputeerde Staten van 

Zeeland zijn reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen in dit rapport. In dit 

hoofdstuk wordt deze reactie volledig geciteerd. 

 

Op 1 november jl. hebben wij het concepteindrapport ontvangen van het onderzoek van de 

Rekenkamer Zeeland naar beheer en aanbesteding van de concessies openbaar vervoer. 

 

Wij willen van de door u aangeboden gelegenheid gebruik maken om een bestuurlijke reactie te 

geven op de inhoud van het rapport.  

 

De vragen die als basis dienden voor het onderzoek waren: 

1. Hoe vindt het concessiebeheer momenteel plaats en welke verbeteringen zijn hierin mogelijk? 

2. Hoe vinden in algemene zin aanbestedingen plaats en welke aandachtspunten levert dat op voor 

de  besluitvorming over de nieuwe aanbesteding? 

 

Wat het concessiebeheer betreft, vinden wij dat het onderzoek een goed inzicht geeft in de wijze 

waarop de afgelopen jaren het beheer van de OV-concessies is opgepakt. Het concessiebeheer is 

vanaf de start van de huidige concessies (2007) vrijwel geheel nieuw vormgegeven. Allereerst door 

op systematische wijze input- en outputgegevens te verzamelen, die grotendeels afkomstig zijn van 

de vervoerders. Het verzamelen, ordenen en analyseren van deze gegevens is een moeizaam proces 

gebleken. Het gaat om een grote hoeveelheid gegevens die door de vervoerders niet 'met één druk 

op de knop' zijn aan te leveren. Inmiddels hebben de vervoerders systemen ingericht voor het sneller 

en goedkoper aanleveren van de juiste gegevens. Ook intern (werkeenheid Monitoring) zijn de 

processen zodanig ingericht dat er een snelle analyse van de aangeleverde gegevens kan 

plaatsvinden, die dan vervolgens met de vervoerders besproken kunnen worden. Op basis van 

geconstateerde knelpunten moeten de vervoerders verbeteringen doorvoeren. Het blijkt niet altijd 

makkelijk om de vervoerders in de 'actieve' stand te krijgen, zeker als daar een behoorlijke financiële 

inspanning mee is gemoeid.  

 

De door de Rekenkamer getrokken conclusies ten aanzien van concessiebeheer zijn in lijn met onze 

eigen bevindingen en kunnen wij daarom onderschrijven. Ook de aanbevelingen op dit gebied nemen 

wij ter harte. De contouren daarvan zijn te vinden in de start- en kadernota openbaar vervoer die op 

14 december a.s. in Provinciale Staten wordt behandeld. Daarin geven wij aan dat de 

ontwikkelfunctie en opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder komen te liggen en dat de 

sturing van de Provincie meer op output zal gebeuren. Dit betekent dat voor het concessiebeheer 

aanzienlijk minder gegevens nodig zijn. Het concessiebeheer wordt hiermee doelmatiger en 

effectiever, is onze verwachting.  

 

Ook op het gebied van de aanbesteding in relatie tot de beleidsontwikkeling trekt de Rekenkamer 

conclusies en doet ze aanbevelingen. Deze liggen vooral op het vlak van het helder beleggen van 

verantwoordelijkheden op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Over de plaats van het 

strategisch niveau (provincie) en operationeel niveau (vervoerder) is geen onduidelijkheid. Wel geeft 

de Rekenkamer aan dat we als Provincie de doelen helder moeten stellen ('explicitering van beleid'). 

In de start- en kadernota is hiertoe een aanzet gegeven.  

 

De echte verandering zit op het tactische niveau. Dit betreft de zogeheten ontwikkelfunctie (o.a. 

tarieven, marketing en dienstregeling). Hier zit in de huidige concessie een 'weeffout'. Op papier zit 

deze functie bij de vervoerder, maar doordat ze financieel niet de vruchten plukken van het 
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aantrekken van extra reizigers,  vullen de vervoerders deze rol in de praktijk maar beperkt in. Door 

het leggen van de ontwikkelfunctie én opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerders willen we 

hen in de 'actieve' stand zetten. 

 

De Provincie stuurt via deelname aan het tactisch ontwikkelteam vanuit het strategisch kader (OV-

beleidsplan) op outputvariabelen. Daarmee komt er een ononderbroken kolom van strategisch via 

tactisch naar operationeel niveau. 
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Bijlage 1 Achtergronden bij het aanbesteden van openbaar vervoer 
 

In deze bijlage wordt algemene achtergrondinformatie gegeven over het onderwerp openbaar 

vervoer en de concessiesystematiek. Op hoofdlijnen wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

marktwerking en concessiesystematiek, taken, rollen en bevoegdheden, financiering, aanbod, 

gebruik en waardering van het openbaar vervoer.
14

 

Marktwerking 

Het marktwerkingsbeleid, dat van rijkswege is gevoerd, beoogt dat aanbod en vraag effectiever op 

elkaar reageren, met als doel dat de gebruiker profiteert van een toegenomen keuzevrijheid, een 

verbeterde prijs/kwaliteit verhouding en/of meer en betere producten. Marktwerking is geen doel 

op zich, maar een middel om meer welvaart te bereiken voor een zo groot mogelijke groep. 

Doelmatigheid, kwaliteit en toegankelijkheid zijn daarbij belangrijke publieke belangen. Over 

marktwerking in het openbaar vervoer zijn al geruime tijd politieke en maatschappelijke discussies 

gaande; zoals in 2008 en 2011 naar aanleiding van stakingen in het stads- en streekvervoer.
15

 

 

Met de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) wordt invulling gegeven aan marktwerking in het 

openbaar vervoer door het openbaar aanbesteden hiervan verplicht te stellen (uitgezonderd het 

openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
16

). Dit is een periodieke vorm van 

marktwerking, want na aanbesteding geeft de concessie de vervoerder het alleenrecht voor een 

bepaalde tijd. Samengevat heeft Wp2000 twee hoofddoelen, namelijk: 

• meer reizigers in het openbaar vervoer krijgen; 

• de kostendekking van het openbaar vervoer verhogen. 

De werking van de Wp2000 is in 2005 geëvalueerd.
17

 Gebleken is dat het eerste doel over het 

algemeen niet is gehaald, terwijl het tweede wel is gehaald. Het aantal OV-reizigers was tussen 2001 

en 2005 maar in enkele gebieden gestegen en er waren ook gebieden met daling. De kostendekking 

is wel duidelijk verbeterd, door de toename van de efficiëntie bij de vervoerders als gevolg van de 

druk van de concurrentie. Het effect trad vooral op bij de eerste rondes van concessies. Eenmaal op 

een hoger efficiëntieniveau bleek het onmogelijk om in de volgende rondes weer grote stijgingen in 

de kostendekking te realiseren, zij het dat ook daarbij nog besparingen mogelijk zijn gebleken. 

 

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in diverse sectoren de ontwikkelingen sinds de 

introductie van de marktwerking onderzocht.
18

 Voor het zogenoemde decentraal openbaar vervoer 

komt naar voren dat sprake is van een gematigd positieve ontwikkeling op een aantal aspecten. Deze 

aspecten betreffen de kwaliteit (basiskwaliteit, gebruikersoordeel en innovatie), de toegankelijkheid 

(beschikbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid) en de doelmatigheid. Voor aanbestede gebieden 

is het beeld voor deze aspecten positiever dan voor niet-aanbestede gebieden.  

                                                           
14

  De informatie in dit hoofdstuk is hoofdzakelijk ontleend aan de website van het Kennisplatform Verkeer en 

Vervoer ( KpVV) en hoofdstuk 2 uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, Beheer en uitvoering 

concessies openbaar vervoer (september 2009), pagina 17-26. 
15

  Zie ook www.treinreiziger.nl/dossiers/stakingen_stads-_en_streekvervoer 
16

  Het kabinet wil dat deze drie stadsregio's dat ook gaan doen, maar dat stuit op groot verzet van de 

vakbonden. De minister heeft de Tweede Kamer laten weten dat de concessies voor het busvervoer in 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voor 1 januari 2013 gegund moeten zijn. In Rotterdam en Den Haag 

zijn de procedures voor een openbare aanbesteding van dat vervoer al gestart. Amsterdam wil echter het 

bus-, tram- en metrovervoer in een keer aanbesteden en heeft daarom wat langer de tijd nodig. De 

stadsregio wil de concessie uiterlijk op 15 september 2013 verlenen. 
17

  Twijnstra Gudde/MuConsult (31 augustus 2005) Evaluatie Wp2000 – Eindrapport functionele en 

doelmatigheidstoets. 
18

  Ministerie van EZ, februari 2008, Onderzoek marktbeleid. 
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Uit informatie van het Kennisplatform Verkeer en vervoer (KpVV) blijkt dat tussen 2000 en 2008 

ongeveer 60 aanbestedingen zijn gehouden. In veel gevallen heeft aanbesteding geleid tot meer 

aanbod van openbaar vervoer (gemiddeld tot 20 à 30 procent). Inmiddels is in veel gevallen bij 

nieuwe aanbestedingen sprake van een langere concessieperiode en van minder concessies door 

samenvoeging van concessiegebieden en/of verbreding van het concessiedomein (zogenoemde 

multimodale concessies voor bus, trein e.d.). Er is nauwelijks sprake van nieuwe toetreders op deze 

markt en het aantal inschrijvers is gedaald. Anno 2012 wordt het regionaal openbaar vervoer vooral 

verzorgd door Arriva, Connexxion en Veolia. 

Concessiesystematiek 

De kaders voor concessieverlening worden bepaald door de Wp2000. Met concessieverlening is 

"concurrentie om de weg” in het openbaar vervoer geïntroduceerd
19

. Vervoerders concurreren om 

het alleenrecht om gedurende een aantal jaren bussen te laten rijden in het concessiegebied. Deze 

keuze is gemaakt om de van concurrentie “op de weg” gevreesde chaos te voorkomen, waarbij 

bussen van verschillende ondernemingen onderweg om passagiers strijden. Het heeft geleid tot een 

getrapte vervoersmarkt. Er zijn in feite twee markten ontstaan, namelijk een concessiemarkt en een 

vervoersmarkt. Op de concessiemarkt is de overheid de aanbieder, terwijl de vervoerder er de vrager 

is. Op de vervoersmarkt heeft de vervoerder de rol van aanbieder en is de reiziger de vragende partij. 

De overheid probeert met zijn transacties op de concessiemarkt te bewerkstelligen dat de reiziger op 

de vervoersmarkt het aanbod krijgt dat de overheid wenselijk acht. De overheid speelt dus een 

indirecte rol op de vervoersmarkt. 

 

De concessie vormt een instrument waarmee de provincie de doelen van het openbaar vervoerbeleid 

kan realiseren. Het betreft hier de uitwerking van de beleidsdoelen in concrete 

concessievoorwaarden c.q. het programma van eisen. Concessies beslaan veelal een periode van 

minstens zes jaar; de maximale looptijd is 10 jaar (of 15 jaar bij spoorconcessies). De laatste twee jaar 

is sprake van een divergerende trend: enerzijds worden multimodale en spoorconcessies aanbesteed 

voor 10 of 15 jaar en worden veel unimodale (bus)concessies aanbesteed voor 8 jaar.
20

 Gedurende 

de looptijd van de concessie kan sprake zijn van wijzigingen in beleid en beleidsdoelen, bijvoorbeeld 

doordat in een nieuw collegeprogramma andere prioriteiten worden gesteld. Bovendien kunnen zich 

in de concessieperiode allerlei ontwikkelingen voordoen die vooraf niet waren (te) voorzien. 

Wijzigingen in bevolkingsomvang en –samenstelling, regionale economische groei, autobezit, 

congestie (filevorming), wet- en regelgeving, beleid e.d. maken het wenselijk c.q. noodzakelijk het 

openbaar vervoeraanbod hierop aan te passen.
21

 Een en ander kan relevant zijn voor de doorwerking 

hiervan in de concessievoorwaarden of de uitvoering van lopende concessies. 

Concessiecyclus 

Aanbesteding en beheer van concessies is een cyclisch proces. Deze concessiecyclus is te 

beschouwen als een bijzondere vorm van de algemene beleidscyclus. De beleidscyclus bestaat uit 

vier stappen:  

1. beleidsvoorbereiding,  

2. beleidsontwikkeling,  

3. beleidsuitvoering, 

4. beleidsverantwoording. 

                                                           
19

 Commissie Brokx, Ontvlechting en verzakelijking in het Openbaar Vervoer (1993) 
20

 Volgens de website van het KpVV 
21

 Zie ook het Planbureau voor de Leefomgeving 

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/internationale-positie-van-de-randstad-bereikbaarheid-en-

milieu/bereikbaarheid/beleidsdossier-bereikbaarheid 
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In de concessiecyclus zijn elf stappen te onderscheiden. Deze stappen kunnen worden ondergebracht 

in de vier fasen van de beleidscyclus. 

 

Figuur 3 Beleid, uitvoering en resultaat 

 

 
 

De cyclus start met het ontwikkelen van het algemene provinciale verkeers- en vervoerbeleid en de 

doelen die hieraan ten grondslag liggen (stap 1). Dit beleid wordt vervolgens nader uitgewerkt in 

specifiek openbaar vervoerbeleid (stap 2). Dit openbaar vervoerbeleid vormt de basis voor het 

vaststellen van het concessiedomein (geografisch, vervoermodaliteit, looptijd) (stap 3) en het 

opstellen van het programma van eisen (PvE) dat onder andere betrekking heeft op de 

bereikbaarheid in het concessiegebied, de afstemming met de milieudoelstellingen van de provincie 

en de te benutten infrastructurele voorzieningen22 (stap 4). Het definitief vastgestelde PvE wordt 

vertaald in een bestek (stap 5) waarop vervoerders offertes in kunnen dienen. Aan de ingediende 

offertes worden op basis van gunningscriteria punten toegekend. De uiteindelijke gunning van de 

opdracht kan plaatsvinden op grond van de laagste prijs of op grond van de economische meest 

voordelige aanbieding. De te hanteren gunningsmethodiek wordt voornamelijk bepaald door de 

invulling van de ontwikkelfunctie, tussen de OV-autoriteit en de dienstverlenende vervoerder.  

Ligt de ontwikkelfunctie volledig bij de OV-autoriteit dan is de gunningsmethodiek laagste prijs 

vrijwel altijd van toepassing. Er is dan sprake van input sturing. Men schrijft dan voor aan welke eisen 

het OV moet voldoen, specificeert precies wat men wil hebben, vraagt vervolgens offertes en gunt 

aan de vervoerder die de dienstverlening tegen de laagste prijs aanbiedt.  

Zijn er binnen de ontwikkelfunctie elementen die (deels) bij de vervoerder komen te liggen en wordt 

het openbaar vervoer meer op output gestuurd, dan leidt dit automatisch tot een bestek waarin 

vervoerders moeten gaan aangeven op welke wijze zij hieraan invulling gaan geven. Dit is binnen het 

aanbesteden van openbaar vervoer eigenlijk altijd het geval. Hierbij geldt dat de ene invulling beter is 

dan de andere en dat vervoerders zich kunnen onderscheiden ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld 

het aangeven dat de informatieplicht richting de reizigers voornamelijk bij de vervoerder ligt leidt 

ertoe dat de wijze waarop vervoerders hier invulling aan denken te gaan geven, verschilt. Dit zal 

meegenomen moeten worden in de offertebeoordeling. Gunning vindt dan niet alleen meer plaats 

                                                           
22

  Zie artikel 44, Wp2000. 

Beleidsvoorbereiding 

1. Verkeer- en vervoerbeleid ontwikkelen 

2. Openbaar vervoerbeleid formuleren 

Beleidsuitvoering 

6. Concessie aanbesteden 

7. Concessie gunnen 

8. Concessie verlenen 

9. Concessie uitvoeren en beheren 

Beleidsverantwoording 

10. Concessie evalueren 

11. Concessie beëindigen 

Beleidsontwikkeling 

3. Concessiedomein vaststellen 

4. Programma van eisen opstellen 

5. Bestek vaststellen 
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op basis van de geboden prijsstelling, maar ook op andere criteria. Dit is de essentie van de 

beoordelingsmethodiek: de economisch meest voordelige aanbieding.
23

 

 

Figuur 4 Onderscheid gunning op grond van laagste prijs versus economisch meest voordelige 

aanbieding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In stap 6 vindt de uiteindelijke aanbesteding van de concessie plaats aan de vervoerder met de 

meeste punten, hetgeen uitmondt in de gunning van de concessie aan een vervoerder (stap 7) en de 

formele concessieverlening (stap 8). Na de concessieverlening start de vervoerder met de uitvoering 

van de concessie. Gedurende de looptijd oefent de provincie controle uit op de uitvoering van de 

concessie (het zogenaamde concessiebeheer) en monitort zij de ontwikkelingen in het openbaar 

vervoer (stap 9). De informatie die tijdens het concessiebeheer wordt verzameld vormt weer input 

om de concessie te evalueren (stap 10). Daarbij kan ook worden nagegaan of de doelen van het 

verkeer- en vervoersbeleid en het openbaar vervoerbeleid zijn gerealiseerd en in hoeverre het beleid 

moet worden aangepast. Daarna loopt de concessie af (stap 11). 

In appendix 1 is het proces van aanbesteden uitvoering uitgewerkt aan de hand van de 'Routekaart 

aanbesteden OV' van het KpVV. 

Taken, rollen en bevoegdheden 
 

Bij het realiseren van regionaal openbaar vervoer zijn verschillende partijen betrokken: het Rijk, 

provincies en stadsregio’s, gemeenten, vervoerbedrijven en consumentenorganisaties. Ook Europa is 

in dit kader vermeldenswaard. 

Rijk 

De Rijksoverheid stelt beleid, wetten en regels op en stelt via een brede doeluitkering (BDU) geld 

beschikbaar aan de OV-autoriteiten voor de exploitatie van openbaar vervoer en voor 

infrastructuurprojecten. Tevens financiert het Rijk samen met de decentrale overheden 

kennisinstituten (zoals het Kennisplatform Verkeer en Vervoer ( KpVV) en het Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid (KIM)) en toezichthouders (in dit verband de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) 

en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma)). Het rijk is wegbeheerder voor het rijkswegennet 

                                                           
23

  Handreiking selectie- en gunningscriteria. Van het bepalen van de aanbestedingsstrategie tot en met het 

verlenen van de concessie. Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer, rapport 11, pagina 7-8, 40-41.  

Mogelijke gunningscriteria bij een gunning op basis van de meest voordelige aanbieding zijn bijvoorbeeld 

(niet limitatief): vervoersaanbod, dienstregeling, tarieven, toegankelijkheid en kwaliteit van het materieel, 

kwaliteit en beschikbaarheid van het ingezette personeel, overname van het personeel van de huidige 

vervoerder, veiligheid, klachtenafhandeling, informatievoorziening, implementatie- en communicatieplan 

van de vervoerder. 

inputsturing outputsturing 

- Dienstverlening voorschrijven 

- Geen vrijheid qua invulling 

- Gunning op basis van de laagste prijs 

- Eisen op hoofdlijnen 

- Enige vrijheid qua invulling 

- Per item aangeven welke aspecten 

moeten worden toegelicht 

- Economisch meest voordelige 

aanbieding 

- Doelstelling PvE-items aangeven 

- Veel vrijheid qua invulling 

- Vergelijkbaarheid offertes realiseren 

- Economisch meest voordelige 

aanbieding 
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en het spoorwegnet. Het rijksbeleid is vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Het Rijk is OV-autoriteit voor 

de concessies op nationaal niveau, hetgeen uitsluitend de trein (NS) betreft.  

Provincies, stadsregio’s en vervoerders 

Provincies en stadsregio’s zijn de OV-autoriteiten, die moeten zorgen voor betrouwbaar, vlot, 

toegankelijk, sociaal veilig en doelmatig regionaal openbaar vervoer dat past bij hun specifieke 

regionale situatie. Zij zijn opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer, dat door een 

vervoerbedrijf wordt verzorgd. Vervoerbedrijven moeten onder meer beschikken over een 

vergunning van de IVW om mee te kunnen dingen naar concessies.  

Opgemerkt wordt dat de provincie ook een rol heeft als wegbeheerder voor het provinciaal 

wegennet.  

Binnen de aansturing van het openbaar vervoer door de provincie vallen drie rollen te 

onderscheiden: de beleidsrol (strategisch), de ontwikkelrol (tactisch) en de uitvoeringsrol 

(operationeel). De beleidsrol is bij uitstek een taak voor de concessieverlenende overheid. De 

uitvoeringsrol is juist een verantwoordelijkheid voor de vervoerder. Het betreft onder meer het 

daadwerkelijk uitvoeren van de dienstregeling, het laten rijden van de voertuigen en de inzet van 

personeel. De ontwikkelrol betreft onder andere het beleid ten aanzien van de tarieven, de 

lijnvoering, de dienstregeling en het voertuigtype.
24

 De ontwikkelrol kan in principe zowel door de 

provincie als door de vervoerder worden uitgevoerd. Veel provincies hebben er, in lijn met de 

Wp2000, voor gekozen de ontwikkelrol zoveel mogelijk bij de vervoerder te beleggen, vanuit de 

gedachte dat deze met zijn kennis van het openbaar vervoerproduct het best in staat is om snel in te 

spelen op actuele ontwikkelingen in de markt. Mogelijk nadeel van dit model is dat de provincie de 

regie niet volledig in handen heeft. Het risico bestaat namelijk dat de vervoerder de ontwikkelvrijheid 

onvolledig benut of niet gebruikt zoals de provincie het beoogt. Om hier toch grip op te houden 

stellen veel provincies jaarlijks een aparte bijdrage beschikbaar, die de vervoerder kan ‘verdienen’ 

door voorstellen te doen voor de verdere verbetering van het openbaar vervoer.  

Binnen de provincie is van belang de onderscheiden rollen, taken en bevoegdheden van Provinciale 

Staten en Gedeputeerde Staten in het oog te houden. Provinciale Staten hebben een kaderstellende 

en controlerende rol voor het OV-beleid in algemene zin. Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd 

gezag voor het verlenen, wijzigen en intrekken van een concessie voor het openbaar vervoer. 

Provinciale Staten hebben hierin formeel geen enkele rol of bevoegdheid. Gedeputeerde Staten zijn 

bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en leggen hierover 

verantwoording af aan Provinciale Staten. 

Gemeenten en consumentenorganisaties 

Naast provincie en vervoerder zijn ook ‘de reizigers’ en gemeenten belangrijke partijen in dit 

verband. Het betreft hier vooral de betrokkenheid van consumentenorganisaties en het 

vertegenwoordigen van het belang van inwoners van een gemeente (overigens niet in 

staatsrechtelijke zin). In de Wp2000 is opgenomen dat de vervoerder tijdens de uitvoering van de 

concessie de consumentenorganisaties dient te raadplegen en hen minimaal een keer per jaar advies 

te vragen, bijvoorbeeld over wijzigingen in de dienstregeling. Ook de OV-autoriteiten moeten de 

consumentenorganisaties bij belangrijke beslissingen betrekken, in ieder geval bij het opstellen van 

het programma van eisen. Ten behoeve van de advisering is een expertisecentrum voor het regionaal 

openbaar vervoer (Stichting OPC) opgericht, dat de consumentenorganisaties ondersteunt. Deze 

organisaties worden veelal aangeduid als Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar 

                                                           
24

  Memorie van Toelichting bij Wet Personenvervoer 2000, Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 456, 

nr. 3, blz. 13. 
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Vervoer (ROCOV), maar zijn ook wel bekend als OV-consumentenplatforms.
25

 In Zeeland is dat het 

Overlegplatform Openbaar Vervoer (OPOV), met de ANWB, het Klaverblad, ROVER, Stichting 

Scholierenvervoer Zeeland en de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen als leden. 

 

De rol van gemeenten is tweeledig: enerzijds voorwaardenscheppend, anderzijds als wegbeheerder. 

De voorwaardenscheppende rol betreft onder meer de bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, milieu 

en zorg, waarover gemeenten veel specifieke lokale kennis hebben. De taak van de gemeente als 

wegbeheerder blijkt onder andere bij het aanleggen van bushaltes, infrastructuuraanpassingen, 

verkeersveiligheid en doorstroming. Ook voert de gemeente overleg met andere partijen over de 

kwaliteit van het openbaar vervoer. Voor wat betreft de betrokkenheid van gemeenten tijdens de 

uitvoering van concessies bestaan geen wettelijke eisen. 

Europa 

Ten slotte mag de Europese Unie niet onvermeld blijven. De EU biedt nationale overheden kaders 

voor de eigen wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor de aanbesteding van het openbaar vervoer. 

Twee belangrijke aanbestedingsrichtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) zijn ‘vertaald’ in het Besluit 

aanbestedingsregels voor overheidsdiensten (Bao) en het Besluit aanbestedingsregels speciale 

sectoren (Bass). Beide besluiten zijn op 1 december 2005 in werking getreden. Op 3 december 2009 

treedt een nieuwe verordening over het openbaar vervoer in werking: de Public Services Obligation 

(PSO) 1370/2007.
26

 De Wp2000 wordt op onderdelen aangepast aan deze verordening, bijvoorbeeld 

met het verlengen van de maximale looptijd van een concessie van acht naar tien jaar.  

 

Financiering van het openbaar vervoer 
 

Het openbaar vervoer dat vervoerbedrijven bieden, wordt bekostigd uit vijf componenten: 

• subsidie van de OV-autoriteiten (BDU);  

• inkomsten uit verkoop ‘op de wagen’; 
27

  

• opbrengsten uit de OV-chipkaart;  

• berekend aandeel uit de OV-studentenkaart;  

• eigen inkomsten uit commerciële activiteiten.  

Het openbaar vervoer wordt derhalve niet geheel uit de opbrengst van de reizigers (de prijs van 'het 

kaartje') bekostigd. Er is ook een overheidsbijdrage nodig. Hier is de invloed van het Rijk groot, ook al 

is de concessieverlening een provinciale verantwoordelijkheid. Deze invloed speelt op twee punten, 

namelijk: 

• De overheidsbijdrage is bij de meeste overheden geheel afkomstig uit een Brede 

Doeluitkering (BDU) van het rijk aan de provincies en de andere concessieverleners 

(kaderwetgebieden/stadsregio’s); het rijk bepaalt de hoogte en groei van de BDU. 

• De compensatie van inkomstenderving door gebruik van de Studenten OV-jaarkaart (SOV-

kaart); op het contract hiervoor tussen het Ministerie van OCW en de vervoerders hebben 

decentrale overheden geen invloed. 

                                                           
25

  Stichting OPC, www.stichting-opc.nl. ROCOV, www.rocov.nl. In deze organisatie zijn meestal ROVER, 

ouderen en gehandicapten vertegenwoordigd, en verder soms ook vertegenwoordigers van kleine kernen, 

studenten, Fietsersbond, milieuorganisaties, ANWB, VVN en organisaties met forenzenbelangen. 
26

  Deze verordening vervangt de verouderde verordeningen 1191/69 en 1107/70. 
27

  Zeeland heeft naast de OV-chipkaart de 'Zeeuwse strip' ontwikkeld. Dit is een losse kaart in diverse 

varianten, die verkrijgbaar is bij de buschauffeur. De kaart is allen geldig in Zeeland, inclusief de Interliner, 

buslijn 20 naar Gent en lijn 19 van Hulst naar Breda en exclusief de buurtbus. 

http://www.zeeland.nl/verkeer_vervoer/openbaar_vervoer/zeeuwse_strip  
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Met het vervangen van de nationale vervoerbewijzen (dat waren de strippenkaarten, 

sterabonnementen, dagkaarten, netkaarten en OV-jaarkaarten) door de OV-chipkaart is de 

Rijksoverheid niet langer verantwoordelijk voor het tarievenbeleid. Dit is de taak geworden van de 

ov-autoriteiten. Het grote voordeel van de OV-chipkaart is dat er geen dure onderzoeken meer nodig 

zijn om te bepalen op welke inkomsten elk vervoerbedrijf recht heeft
28

. Door de elektronische vorm 

van betalen kan een vervoerder elke ochtend zien wat hij de dag ervoor heeft verdiend. 

Gemiddeld wordt bijna 60 procent van de kosten van het openbaar vervoer bekostigd uit de BDU van 

het rijk, waarmee de OV-autoriteiten hun subsidie in het kader van de concessieverlening 

financieren. De overige 40 procent zijn reizigersopbrengsten. De totale omzet in de OV-markt is 

ongeveer 1,8 miljard euro, waarvan een groot deel (0,7 miljard euro) zich in de vier grote steden 

bevindt.
29

 

De bekostigingssystematiek van het stads- en streekvervoer, zoals hierboven aangegeven, is sinds 

enkele jaren van kracht. Op 1 januari 2004 is het rijk namelijk overgestapt van een aan 

reizigersopbrengsten gerelateerde systematiek (‘opbrengstsuppletie’) op een op regiokenmerken 

gebaseerde systematiek. Dit is vastgelegd in de Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU), 

die in 2005 in werking is getreden. In de BDU is een groot aantal specifieke uitkeringen op het gebied 

van verkeer en vervoer opgegaan, bij elkaar voor ongeveer 1,7 miljard euro.
30

 De BDU is bestemd 

voor verschillende onderwerpen, zoals de exploitatie van het openbaar vervoer, investeren in en 

onderhouden van infrastructuur en het bevorderen van de verkeersveiligheid. Provincies en 

stadsregio’s hebben meer vrijheid dan voorheen bij de besteding van deze bijdrage.
31

 

 

Provincies (en de andere concessieverlenende overheden) hebben een grote verantwoordelijkheid 

voor het openbaar vervoer, terwijl in feite sprake is van weinig bewegingsruimte.
32

 De BDU wordt 

door het Rijk jaarlijks geïndexeerd, evenals de tarieven, maar niet per definitie in dezelfde mate. De 

afgelopen jaren is gebleken dat de BDU achterblijft bij de werkelijke kostenontwikkeling voor het 

openbaar vervoer. In de laatste evaluatie
33

 van de omvang van de BDU in relatie tot het door de 

overheden gezamenlijk bereiken van de verkeer- en vervoerdoelen uit de Nota Mobiliteit van 2006 

(voor regionaal openbaar vervoer bijvoorbeeld een beoogde groei 2,1% per jaar tot 2020) wordt 

onder meer geconcludeerd dat sprake is van een forse discrepantie tussen beschikbare en benodigde 

middelen om autonome ontwikkelingen op te vangen: "het wegen- en OV-netwerk is qua functie, 

omvang en structuur onvoldoende meegegroeid met de autonome groei van het verkeer. De omvang 

van de BDU en de reeds ingezette eigen middelen van gemeenten en provincies zijn niet toereikend 

om de gestelde doelen te realiseren." 

                                                           
28

  De opbrengsten van de nationale vervoerbewijzen werden verdeeld op basis van onderzoek, dat naging hoe 

het feitelijk gebruik van deze vervoerbewijzen was geweest. Ook voor de OV-studentenkaart zijn door de 

vervoerders onderling afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengsten uit het contract met het 

Ministerie van OCW. Op verzoek van de OV-autoriteiten, die dit willen weten met het oog op aanbesteding 

en concessieverlening, berekenen zij ook de verdeling over de concessiegebieden. 

Vervoerbewijzen Nederland in opdracht van het Ministerie van V&W op basis van periodiek zogeheten 

WROOV-onderzoek (WROOV staat voor Werkgroep Reizigers Omvang en Omvang Verkopen. 
29

  Ministerie van EZ, februari 2008, Onderzoek marktwerkingsbeleid, p. 193. 
30

  Volgens website Ministerie van I&M, mobiliteitsbeleid – Wet brede doeluitkering, 10-3-2009. 
31

  Naast de BDU kunnen decentrale overheden ook besluiten andere middelen aan het openbaar 

vervoer te besteden, zowel voor de exploitatie als voor investeringen. Precieze gegevens voor het 

geheel zijn niet beschikbaar. 
32

  In juni 2008 is hierop in het advies van de heer K. de Vries in het arbeidsconflict in het openbaar 

vervoer ook de aandacht gevestigd. Gesternte van het streekvervoer – de noodzaak van regie en 

overleg (6 juni 2008). 
33

  APE/MuConsult (oktober 2008), Omvang BDU: beschikbare middelen en ambities (i.o.v. het Ministerie van 

V&W). 
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Concessiebeheer 
In paragraaf 3.1 is omschreven wat onder concessiebeheer wordt verstaan en op welk deel van de 

beleids- c.q. concessiecyclus dit betrekking heeft. Op deze plaats wordt uitvoeriger ingegaan op 

concessiebeheer.
34

 

 

Concessiebeheer is minstens zo belangrijk als de aanbesteding en verlening van concessies, zowel 

wat betreft de inhoud als het proces. De vraag staat centraal op welke wijze aan de relatie tussen 

OV-autoriteit en vervoerder vorm en inhoud wordt gegeven met het oog op het realiseren van goed 

openbaar vervoer en van geformuleerde doelen en ambities op dit terrein. 

In het concessiebeheer staan verschillende zaken centraal, namelijk: 

• het controleren van de uitvoering van de concessie en de daaraan gestelde eisen; 

• het beoordelen van de bijdrage van de uitvoering van de concessie aan het bereiken van 

doelen; 

• het onderhouden van contacten om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen, 

rekening houdend met elkaars belangen en het gezamenlijk doel. 

Informatie, overleg en bijsturing zijn daartoe de onderwerpen die gepland en georganiseerd dienen 

te worden. Dit begint al bij de voorbereiding van de concessie. Idealiter wordt gelijktijdig met het 

programma van eisen een concessiebeheerplan opgesteld, dat als bijlage onderdeel is van de 

concessie. Hierna wordt op deze onderwerpen nader ingegaan. 

Uitgangspunten 

De provincie kan algemene uitgangspunten voor het concessiebeheer hebben geformuleerd, zoals 

een visie op de relatie met de vervoerder en een handhavingsfilosofie. Dit bepaalt mede de 

instrumenten die de provincie inzet om de uitvoering van concessies te beïnvloeden c.q. te 

verbeteren. Te denken valt onder meer aan de invulling van periodiek overleg, aan bonus- en/of 

malusregelingen, aan afspraken met wegbeheerders over doorstromingsmaatregelen en aan 

monitoring.  

Behalve concessiebeheer zijn ook andere factoren van invloed op de uitvoering van de concessie. Dit 

kunnen factoren zijn die binnen de invloedssfeer van de provincie liggen (bijvoorbeeld de helderheid 

en/of volledigheid van de concessievoorwaarden of het uitvoeren van doorstromingsmaatregelen op 

provinciale infrastructuur), maar ook factoren waar de provincie geen invloed op heeft (bijvoorbeeld 

grote woningbouwprojecten, groei/afname files). 

Informatie en monitoring 

Als onderdeel van het concessiebeheer monitort de provincie de prestaties bij de uitvoering van de 

concessie.  

Monitoring vindt om twee redenen plaats, namelijk om te controleren of de concessie wordt 

uitgevoerd conform de concessievoorwaarden en om te beoordelen in hoeverre de uitvoering van de 

concessie bijdraagt aan het realiseren van de doelen van het openbaar vervoerbeleid. 

In de concessie worden afspraken vastgelegd over de aanlevering van gegevens over de uitvoering 

van de concessie door de vervoerder. Om te komen tot een standaardisering in de 

gegevensaanlevering door de vervoerder hebben de concessieverleners in 2001 een 

informatieprofiel opgesteld, het Model Informatieprofiel Openbaar Vervoer (MIPOV). Het MIPOV 

bevat 24 verplichte informatie-elementen (op basis van de Wp2000) en een aantal optionele 

onderdelen. Vrijwel alle provincies baseren hun afspraken met de vervoerder over 

gegevensaanlevering op het MIPOV, dat in 2008 is geactualiseerd en waarvoor in 2011 met de 

                                                           
34

  Deze paragraaf ontleent veel informatie aan een publicatie van het KpVV: Sleutels voor concessiebeheer, 

december 2006 
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invoering van de OV-chipkaart een addendum is opgesteld.
35

 Daarnaast kan de provincie bepalen 

welke informatie langs een andere weg dan door aanlevering van de vervoerder verzameld zal 

worden. 

Overleg 

In het kader van de uitvoering van de concessie is het van belang dat verschillende betrokken 

partijen met elkaar overleggen: 

• overleg tussen concessieverlener (OV-autoriteit) en concessiehouder (vervoerder); 

• overleg tussen concessieverlener en aangrenzende concessieverleners; 

• overleg met consumentenplatforms (conform wettelijke bepalingen); 

• overleg met lokale overheden (wegbeheerders). 

Bij het aangaan van overleg kan de OV-autoriteit een passieve dan wel actieve opstelling volgen. Met 

een passieve opstelling beperken partijen zich tot niets meer dan het nakomen van wettelijke 

verplichtingen, terwijl met een actieve opstelling wordt gestreefd naar meer betrokkenheid en 

gezamenlijk optrekken. 

 

Bijsturing 

De uitvoering kan aanleiding geven om het bestaande concessiebeheer aan te passen, waarbij het 

kan gaan om: 

• wijzigingen in de uitgangspunten van het concessiebeheer, voor zover niet strijdig met het 

programma van eisen; 

• wijzigingen in de instrumenten die de provincie ten behoeve van het concessiebeheer ter 

beschikking heeft; 

• structurele wijzigingen in de hoeveelheid middelen en menskracht ten behoeve van het 

concessiebeheer. 

Wanneer de provincie bijvoorbeeld signalen krijgt dat er overtredingen plaatsvinden van bepaalde 

concessievoorwaarden, kan de provincie besluiten de monitoring op dit aspect te intensiveren door 

gebruik te maken van informatiebronnen die eerst niet voorzien waren. Omgekeerd kan de provincie 

bijvoorbeeld besluiten de frequentie van de periodieke overleggen met de vervoerder te 

verminderen, omdat uit gegevens blijkt dat de uitvoering van de concessie goed verloopt. 

Opgemerkt wordt dat in het kader van concessiebeheer niet alleen de vervoerder, maar ook de OV-

autoriteit zelf de aangegane verplichtingen dient na te komen. 

 

  

                                                           
35

  MIPOV 2008 is van kracht vanaf 1 januari 2009. KpVV (2008), Model Informatieprofiel Openbaar Vervoer 

(MIPOV), juni 2008. 
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Bijlage 2 Kengetallen rond aanbod, gebruik en waardering van het 

openbaar vervoer 
 

Rond het openbaar vervoer wordt veel onderzocht en gemonitord, zowel door de betrokken 

overheden, door de vervoerders zelf en door allerlei andere organisaties. Monitoring en onderzoek 

richten zich op uiteenlopende aspecten van de prestaties van het openbaar vervoer, zoals: 

• het voorzieningenniveau en de dienstregeling; 

• het materieel (leeftijd, milieuscore, aandeel lagevloermaterieel); 

• de kwaliteit van de dienstuitvoering (punctualiteit, rituitval e.d.); 

• tarieven en kaartsoorten (introductie speciale kaarten, tarief- en marketingacties); 

• de sociale veiligheid (aantal incidenten, het reizigersoordeel over sociale veiligheid); 

• de relatie met reizigers (klanttevredenheid, aantal klachten e.d.); 

• het aantal reizigers en de reizigersopbrengsten. 

Op enkele van deze aspecten wordt in deze paragraaf nader ingegaan op het landelijke beeld en de 

ontwikkeling hiervan over de laatste jaren. 

 

Aanbod 

Om een beeld te kunnen krijgen van de ontwikkeling van het aanbod van openbaar vervoer moeten 

gegevens uit verschillende bronnen gecombineerd worden.
36

 Een relevante indicator is het aantal 

ritkilometers op vaste lijndienstritten als indicatie van de beschikbaarheid van vervoer en het 

productievolume.
37

 Tabel 10.1a laat zien dat het aanbod uitgedrukt in ritkilometers ten opzichte van 

2000 pas in 2007 is toegenomen. In de jaren 2002-2005 is van rijkswege bezuinigd op middelen voor 

het openbaar vervoer. 

 

Tabel 10.1a Aanbod indicator regulier openbaar vervoer 2000-2009  

Landelijk 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ritkilometers absoluut (* mln) 483 470 468 470 480 513 529 545 

Ritkilometers index (2000=100) 100 97 97 97 99 106 109 113 

Zeeland         

Ritkilometers absoluut (* mln) 13 13 12 12 12 13 14 14 

Ritkilometers index (2000=100) 100 100 98 98 98 102 109 112 

Bron: KpVV/NEA, Ontwikkeling openbaar vervoer 2000-2009. Vraag en aanbod. Pagina 47. 

 

                                                           
36

  KpVV / NEA (juli 2011), Ontwikkeling openbaar vervoer 2000-2009. Vraag en aanbod. 
37

  Andere indicatoren zijn bijvoorbeeld het aantal bediende haltes als indicatie van de 

opstapmogelijkheden van het systeem en het aantal lijnen met vaste ritten als indicatie van de 

geboden verbindingen. Deze zijn minder eenduidig te interpreteren, omdat ook sprake kan zijn 

van verhoging van snelheid, strekking van de routes en samenvoeging van lijnnummers. 
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Tabel 10.1b laat zien dat het aantal bediende haltes landelijk terug liep. Sinds 2009 is er sprake van 

een lichte stijging. In Zeeland is het beeld van het aantal bediende haltes wisselvalliger door de jaren 

heen. In 2007 was er sprake van een duidelijke teruggang om daarna weer te stijgen. 

 

Tabel 10.1b Aantal bediende haltes 2000-2009  

Landelijk 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aantal  55.130 51.478 50.554 50.644 49.777 49.557 49.793 50.386 

Index (2000=100) 100 93 92 92 90 90 90 91 

Zeeland         

Aantal  1.350 1.358 1.410 1.334 1.358 1.142 1.201 1.204 

Index (2000=100) 100 101 104 99 101 85 89 89 

Bron: KpVV/NEA, Ontwikkeling openbaar vervoer 2000-2009. Vraag en aanbod. Pagina 50. 
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Tabel 10.1c laat zien dat landelijk het aantal bediende vaste lijnen op werkdagen daalde. Door de 

jaren heen was er sprake van een licht wisselend beeld. Vanaf 2009 stijgt het aantal bediende lijnen. 

In Zeeland daarentegen steeg het aantal bediende vaste lijnen. 

 

Tabel 10.1c Aantal bediende vaste lijnen op werkdagen 2000-2009  

Landelijk 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aantal  1.736 1.647 1.617 1.640 1.651 1.629 1.656 1.695 

Index (2000=100) 100 95 93 95 95 94 95 98 

Zeeland         

Aantal  45 54 53 54 55 53 54 59 

Index (2000=100) 100 120 118 120 122 118 120 131 

Bron: KpVV/NEA, Ontwikkeling openbaar vervoer 2000-2009. Vraag en aanbod. Pagina 51. 

 

 
 

Gebruik 

Het gebruik van openbaar vervoer kan op verschillende manieren worden beschreven. Naast het 

aantal reizigers is vooral het aantal reizigerskilometers nuttig als indicator voor de omvang van het 

gebruik. Tabel 10.2 geeft hiervan een indruk, waaruit blijkt dat het aantal reizigerskilometers voor 

bus, tram en metro (dus exclusief de trein) sinds 2000 redelijk gelijk is gebleven met enige 

schommelingen. De ‘kilometerconsumptie’ per inwoner is afgenomen.
38

  

 

Tabel 10.2 Gebruik indicator regulier openbaar vervoer 2000-2009  

Landelijk 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Reizigerskilometers absoluut (* mln) 6.403 6.211 6.270 6.185 6.378 6.428 6.329 6.501 

Reizigerskilometers index (2000=100) 100 97 98 97 100 100 99 102 

Zeeland         

Reizigerskilometers absoluut (* mln) 107 127 120 119 116 126 125 120 

Reizigerskilometers index (2000=100) 100 119 112 111 109 118 116 112 

Bron: KpVV/NEA, Ontwikkeling openbaar vervoer 2000-2009. Vraag en aanbod. Pagina 43. 

 

 

 

                                                           
38

  Stuurgroep Nationale Mobiliteitsmonitor (RWS/DVS) (september 2008), Nationale mobiliteitsmonitor 2008, 

p.30-35. 
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Ontwikkelingen in het aanbod kunnen ook een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van het 

aantal reizigerskilometers. In de periode 2000-2003 is in bijna het gehele land sprake geweest van 

aanbodvermindering, waarbij bezuinigingen van rijkswege een rol hebben gespeeld. Aanbestedingen 

vanaf 2003-2004 hebben vaak geleid tot belangrijke uitbreidingen van het aanbod: relevante 

voorbeelden zijn Noord-Holland (Gooi, IJmond/Haarlem), Flevoland (Almere, Lelystad), stadsregio 

Amsterdam en Utrecht (Oost). 

Relatie tussen aanbod en gebruik 

Uit de verhouding tussen het aantal rit- en reizigerskilometers kan worden afgeleid hoe vraag en 

aanbod van openbaar vervoer zich ontwikkelen (zie tabel 10.3). Het landelijke beeld is dat na een 

daling van het aantal reizigerskilometers tussen 2000 en 2004 het gebruik zich vanaf 2006/2007 

herstelt tot op en iets boven het niveau van 2000. Het aanbod stijgt harder dan het gebruik: 

landelijke 6,1% in ritkilometers tegen 0,8% in reizigerskilometers, waardoor de bezetting iets daalt.
39

 

Er is een lichte mate van verband tussen aanbod en gebruik.  

 

Tabel 10.3 Rit- en reizigerskilometers (geïndexeerd) en gemiddelde bezetting landelijk versus 

regionaal 2000-2009 

 Landelijk 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ritkilometers index 100 97 97 97 99 106 109 113 

Reizigerskilometers index 100 97 98 97 100 100 99 102 

Gemiddelde bezetting 13 13 13 13 13 13 12 12 

Bezetting index 100 100 101 99 100 95 90 90 

Zeeland         

Ritkilometers index 100 100 98 99 98 103 109 112 

Reizigerskilometers index 100 119 112 111 109 118 116 112 

Gemiddelde bezetting 9 10 10 10 10 10 9 9 

Bezetting index 100 118 115 112 111 115 107 100 

Bron: KpVV/NEA, Ontwikkeling openbaar vervoer 2000-2009. Vraag en aanbod. Pagina 49. 
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  KpVV/NEA (november 2008), p. 31 e.v. 
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Klantwaardering 

Een belangrijke bron van informatie over de klant is de zogenoemde ‘klantenbarometer’ van het 

KpVV. Dit onderzoek wordt sinds 2004 jaarlijks gehouden onder 85.000 reizigers.
40

 In tabel 10.4 zijn 

over de waardering van gebruikers van het openbaar vervoer enkele landelijke kengetallen 

opgenomen. Deze gegevens zullen elders in het rapport nader gespecificeerd worden per provincie 

en concessiegebieden daarbinnen. 

 

Tabel 10.4a Landelijk klantenoordeel (rapportcijfer) per cluster van kwaliteitsaspecten, 2006-2011
41

 

Clustering 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Algemeen oordeel 7,0 7,0 7,2 7,2 7,2 7,2 

Informatie en veiligheid 7,4 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 

Rijcomfort  7,0 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 

Tijd en doorstroming 6,2 6,0 6,2 6,5 6,5 6,6 

Prijs 6,3 6,3 6,5 6,3 6,0 5,9 

Deelaspect       

Zitplaats 8,0 7,9 8,1 8,2 8,3 8,3 

Netheid 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 6,9 

Vriendelijkheid 6,9 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1 

Rijstijl 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 

Geluid 5,9 6,0 6,2 6,2 6,2 6,2 

Gemak instappen 8,0 7,8 8,0 8,3 8,3 8,3 

Informatie algemeen 6,8 6,8 7,0 7,0 7,0 7,1 

Informatie vertragingen 4,2 4,5 4,7 4,7 4,6 4,8 

Gemak kopen vervoerbewijs/ laden reissaldo 7,7 7,5 7,6 7,5 7,1 7,0 

                                                           
40

  Voor 2004 werd ook een periodiek onderzoek gehouden, namelijk de OV-monitor, dat vanwege de 

onderzoekmethode niet één op één kan worden vergeleken met de gegevens vanaf 2004. Ter informatie 

enkele cijfers voor een indruk van de ontwikkeling van de uitkomsten over het algemeen oordeel: 6,8 

(2001), 6,7 (2002) en 6,9 (2003). 
41

  In de clustering van kwaliteitsaspecten zijn de volgende aspecten betrokken: informatie en veiligheid 

(informatie instaphalte, veiligheid instaphalte en in bus), rijcomfort (geluid in voertuig, gemak in- en 

uitstappen, kans op zitplaats, netheid voertuig, rijstijl bestuurder, klantvriendelijkheid bestuurder), tijd en 

doorstroming (frequentie lijn vanaf instaphalte, informatie bij vertraging e.d., stiptheid vertrekhalte, 

reissnelheid rit), prijs (ritprijs, gemak kopen vervoerbewijs). 
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Tarief 4,9 5,2 5,3 5,2 4,9 4,8 

Punctualiteit 6,5 6,5 6,7 6,8 6,8 7,0 

Reissnelheid 7,0 6,9 7,1 7,2 7,3 7,3 

Frequentie 6,5 6,5 6,7 6,9 6,9 6,9 

Gebruiksgemak OV-chipkaart - - - - 6,8 7,1 

Totale rit 7,0 7,0 7,2 7,2 7,2 7,2 

 

Uit tabel 10.4a kan worden afgeleid dat het algemene landelijke oordeel een stabiel beeld te zien 

geeft. Reizigers waarderen het openbaar vervoer in het algemeen met een ruime voldoende. De 

waardering voor het onderdeel "prijs/tarief" en " gemak kopen vervoerbewijs/laden saldo" is licht 

gedaald.
42

 Zeeland scoort in 2011 veelal gelijk of hoger dan het landelijke oordeel. Zeeuws-

Vlaanderen scoort van de vier concessiegebieden het hoogst en bezet in de landelijke rangschikking 

2011 een dertiende plaats (zie tabel 10.4c). 

 

Tabel 10.4b Regionaal klantenoordeel (rapportcijfer) per cluster van kwaliteitsaspecten per 

concessiegebied, 2011
43

 

Clustering Fast-ferry Midden-

Zeeland 

Noord-

Zeeland 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Algemeen oordeel 7,2 7,3 7,2 7,5 

Informatie en veiligheid 7,6 7,8 7,5 7,9 

Rijcomfort  7,4 7,5 7,2 7,6 

Tijd en doorstroming 6,5 6,4 6,4 6,8 

Prijs 6,1 6,5 6,0 6,5 

Deelaspect     

Zitplaats 9,1 8,6 8,2 8,7 

Netheid 7,4 6,9 6,5 7,1 

Vriendelijkheid 6,9 7,5 7,4 7,7 

Rijstijl 7,5 7,3 7,0 7,3 

Geluid 5,5 6,6 5,7 6,3 

Gemak instappen 7,8 8,4 8,2 8,4 

Informatie algemeen 6,8 7,5 6,7 7,6 

Informatie vertragingen 5,1 4,9 4,4 5,0 

Gemak kopen vervoerbewijs/ laden reissaldo 7,2 7,4 7,1 7,4 

Tarief 5,0 5,3 4,8 5,5 

Punctualiteit 7,7 7,0 7,2 7,6 

Reissnelheid 7,2 7,3 7,3 7,5 

Frequentie 5,6 6,2 6,5 6,7 

Gebruiksgemak OV-chipkaart 7,2 7,6 7,3 7,6 

Totale rit 7,2 7,3 7,2 7,5 

Verbeterpunten - Frequentie 

- Geluid in 

vaartuig 

- Informatie 

vertragingen 

- Informatie 

vertragingen 

- Frequentie 

- Kans op 

zitplaats 

- Kans op 

zitplaats 

- Informatie 

vertragingen 

- Geluid in 

voertuig 

- Informatie 

vertragingen 

- Frequentie 
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  In de clustering van kwaliteitsaspecten zijn de volgende aspecten betrokken: informatie en veiligheid 

(informatie instaphalte, veiligheid instaphalte en in bus), rijcomfort (geluid in voertuig, gemak in- en 

uitstappen, kans op zitplaats, netheid voertuig, rijstijl bestuurder, klantvriendelijkheid bestuurder), tijd en 

doorstroming (frequentie lijn vanaf instaphalte, informatie bij vertraging e.d., stiptheid vertrekhalte, 

reissnelheid rit), prijs (ritprijs, gemak kopen vervoerbewijs). 



 
49 

 

 

Tabel 10.4c Rangschikking Zeeuwse concessiegebieden o.b.v. rapportcijfer, OV-klantbarometer 2011  

Concessiegebied 

(N=87) 

Positie 2011 

 

Positie 2010 

Noord-Zeeland 68 42 

Midden-Zeeland 50 23 

Zeeuws-

Vlaanderen 

13 16 

Fast-Ferry 56 31 

 

Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer is een belangrijk onderwerp, waaraan ook binnen de 

aanbesteding en uitvoering van concessies aandacht wordt geschonken. Daarbij is zowel de 

objectieve en subjectieve veiligheid van de reiziger als van het personeel in het geding. Op 

verschillende aspecten hiervan vindt monitoring plaats, waarvan in tabel 10.5 enkele kengetallen zijn 

opgenomen.
44

 

 

Tabel 10.5a Landelijke kengetallen sociale veiligheid 2006-2011 

Gemiddeld landelijk rapportcijfer voor sociale veiligheid 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Personeel, algemeen 6,3 - 6,3 - 6,5 - 

Personeel, bus 6,4 - 6,3 - 6,5 - 

Reizigers, algemeen 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 

Reizigers, rit 7,8 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9 

Reizigers, halte 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 

Percentage slachtofferschap één of meer (strafbare en niet-strafbare) incidenten 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Personeel, algemeen  

Strafbare incidenten  
40% - 41% - 35% - 

Personeel, bus 

Strafbare incidenten 
36% - 38% - 34% - 

Personeel, algemeen 

Niet-strafbare incidenten  
- - 63% - 58% - 

Personeel, bus 

Niet-strafbare incidenten 
- - 61% - 58% - 

Reizigers, algemeen 9,1% 8,1% 7,7% 7,8% 7,5% 7,0% 

Reizigers, bus 7,8% 7,3% 7,2% 7,1% 6,9% 6,6% 

Gemiddeld rapportcijfer van het personeel veiligheidsbeleid in het openbaar vervoer 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Personeel, algemeen 6,0 - 6,0 - 6,2 - 

Personeel, bus 5,9 - 5,8 - 6,1 - 

 

Uit deze gegevens blijkt dat de waardering voor de veiligheid onder reizigers en het personeel de 

laatste jaren licht is gestegen. De cijfers voor Zeeland als geheel en voor de vier concessiegebieden 

laten door de jaren heen een licht wisselend beeld zien. 

De ontwikkeling van het slachtofferschap over de laatste jaren verschilt voor reizigers en personeel. 

Terwijl het slachtofferschap onder reizigers gestaag is afgenomen, nam dat onder personeel eerst 
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toe om in 2010 een duidelijke daling in te zetten. Dit komt ook tot uitdrukking in een licht hoger 

rapportcijfer voor het veiligheidsbeleid in het algemeen en in de bus. 

 

Tabel 10.5b Kengetallen sociale veiligheid Zeeland, 2011 

Gemiddeld rapportcijfer sociale veiligheid Zeeland Fast-

ferry 

Midden 

Zeeland 

Noord-

Zeeland 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Reizigers, algemeen 7,3 7,6 7,8 7,7 7,9 

Reizigers, rit 8,1 7,9 8,1 8,1 8,1 

Reizigers, halte 7,9 8,1 7,9 7,8 8,0 

Percentage slachtofferschap één of meer (strafbare en niet-strafbare) incidenten, reizigers, bus 

Slachtoffers 7,3% - - - - 

Ooggetuigen 15,2% - - - - 

Slachtoffer en/of ooggetuige 18,3% - - - - 

 

Ontwikkeling exploitatiebijdragen 

Tabel 10.6 exploitatiebijdragen openbaar vervoer 2009-2011 

Concessiegebied 2009 2010 2011 verschil % 

Noord-Zeeland  € 3.926  € 4.348 €3.965 -10% 

Midden-Zeeland  € 8.165  € 8.619 € 8.729 1% 

Zeeuws-Vlaanderen € 4.458 € 4.581 € 4.776 5% 

Totaal busconcessies  € 16.549 € 17.548 € 17.470 -1% 

     

Fast-ferry € 3.336 € 3.236 € 2.817 -27% 

     

BDU-index 2,8% 1,6% 1,8%  

*Bijdrage (x €1.000) 
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Bijlage 3 Lijst van geïnterviewde personen 
 

 

Dhr. G.J. Bouterse Statenlid PvdA  

Dhr. F. Chervet Senior beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer 

Dhr. J.P. Erkelens Senior medewerker Verkeer en Vervoer 

Dhr. M. Gerritsen Manager tenderteam, Connexxion 

Dhr. L. Harpe Statenlid Groen Links 

Dhr. J. Hessing Fractiemedewerker Natuurlijk Zeeland 

Dhr. G.R.J. van Heukelom Gedeputeerde, portefeuillehouder OV 

Dhr. P.H. Hofstede Burgercommissielid E&M D66 

Dhr. J.K. Korteweg  Concessiemanager Fast-ferry's en Zeeuws-Vlaanderen, Veolia 

Dhr. H. van der Maas Statenlid SGP 

Dhr. W. Meijer Hoofd afdeling Verkeer en Vervoer 

Dhr. R. Muste Statenlid Natuurlijk Zeeland 

Dhr. T.C. van Opdurp Junior medewerker monitoring en ondersteuning 

Dhr. M. Rossen Fractiemedewerker PvdA 

Dhr. P. Siliacus  Manager commercie Connexxion 

Dhr. R. van Tilborg Statenlid SP 
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