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maximaal

norm oktober november december

Op tijd Op tijd Op tijd Op tijd

85,0% 85,0% 84,1% 85,2%
minimaal

Te vroeg Te vroeg Te vroeg Te vroeg

 max 0% 0,1% 0,1% 0,2%
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max 15% 14,9% 15,7% 14,6%

oktober

november

december

oktober november december

A 3 2 2

B 3 1 2

C 11 12 5

Totaal 17 15 9

7.675.000

8.811.000

Incidenten en calamiteiten

In Haarlem-IJmond is dezelfde trend te zien als bij de andere concessies: een lagere reizigersgroei dan in de eerste 

helft van 2015, behalve in november. November is, net als bij de andere concessies, een uitschieter qua 

reizigersgroei. Dit komt omdat in 2015 de maand november één werkdag meer had dan in 2014. Daarnaast 

speelde het weer een belangrijke factor in het gebruik: november was een extreem natte maand. De daling in 

december komt deels doordat in december 2014 het evenement Serious Request (in Haarlem) voor een grote 

reizigerspiek zorgde. Daarnaast is lijn 167 vanaf medio december voor een deel overgeheveld naar de concessie 

Noord-Holland Noord.

Kwartaalrapportage Openbaar Vervoer

Reizerskilometers Vergelijking met vorig jaar

4,7%

Punctualiteit

De norm voor punctualiteit is dat 85% van de ritten binnen drie minuten na de geplande vertrektijd vertrekt 

vanaf aangewezen tijdhaltes. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, reden de bussen in Haarlem-

IJmond minder punctueel. De minimumnorm van 85% op tijd, werd daarentegen alleen in november niet 

gehaald. In november had het busvervoer veel last van vertragingen als gevolg van wegwerkzaamheden 

(Velsertunnel, Oudeweg, Kennemerplein) en de stormoverlast op 17 november.

Reizigerskilometers

7.445.000

4e kwartaal 2015

Rituitval

De maximaal toegelaten rituitval is 0,20% van het totaal aantal ritten in de betreffende maand. Dit 

percentage is gekozen omdat een deel van de rituitval een niet-verwijtbare oorzaak heeft. Gedurende 

het vierde kwartaal zijn er procentueel gezien meer ritten uitgevallen dan in dezelfde periode vorig 

jaar.  In november lag het percentage rituitval zelfs iets boven de gestelde maximumnorm. Deze 

stijging in het aantal uitgevallen ritten is deels verklaarbaar doordat het wagenpark van Haarlem-

IJmond inmiddels de oudste van alle concessies betreft. Na aanvang van de nieuwe concessie zal dit 

wagenpark worden vervangen door nieuw materieel. Daarnaast zorgden werkzaamheden aan de 

Velstertunnel voor ernstige stremmingen in het busvervoer waardoor sommige ritten uitvielen.

Concessie Haarlem-IJmond

In het vierde kwartaal van 2015 zijn er minder incidenten geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar: 41 (in 2015) ten opzichte van 50 registraties in 2014. De grootste daling ten 

opzichte van 2014 betreft  het aantal incidenten uit de A-categorie. 

Geweld, bedreiging, diefstal, vandalisme, drugsbezit

Schelden of belediging

Overlast en overtreding van huisregels
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