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Inleiding

Dit is het eerste jaarverslag van het Rocov Noord-Holland. Het Rocov-NH is op 28 april 2011 

opgericht. Rocov staat voor Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. 

De deelnemers aan deze reizigersadviesraad zijn belangenorganisaties die ieder vanuit hun 

specifieke invalshoek opkomen voor de kwaliteit van het regionale openbaar vervoer in de 

provincie Noord-Holland (exclusief de Stadsregio Amsterdam).

Het Rocov-NH voert overleg met de vervoerbedrijven in Noord-Holland (in dit verslagjaar 

met Connexxion als enige vervoerder) en met de provincie over onderwerpen die van belang 

zijn voor de reizigers in het regionale openbaar vervoer. Het Rocov-NH brengt, gevraagd en 

ongevraagd, adviezen uit aan deze partijen. De adviezen kunnen gaan over bijvoorbeeld 

tariefwijzigingen, dienstregelingwijzigingen, toegankelijkheid, sociale veiligheid, kaart-

soorten, OV-chipkaart. Maar het Rocov-NH adviseert ook over het OV-beleid van de provincie 

en over nieuwe aanbestedingen van een concessie.

De overleg- en adviesrol van het Rocov-NH heeft zijn basis in de Wet Personenvervoer 2000. 

Daarin is voorgeschreven dat concessieverleners (zoals de Provincie Noord-Holland) en con-

cessiehouders (zoals Connexxion) in het regionale openbaar vervoer verplicht zijn advies te 

vragen aan en overleg te voeren met de belanghebbende consumentenorganisaties over voor 

reizigers relevante onderwerpen in het collectieve personenvervoer in de provincie.

Met collectief personenvervoer worden alle vormen van openbaar vervoer van personen be-

doeld, zoals streekbussen, stadsbussen, buurt- en belbussen en OV-taxi’s.
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Het jaar 2011 in kort bestek

Door Wiebe de Haan (vz)

Als voorzitter van het Rocov-NH kijk ik met 

veel voldoening terug op een hectisch jaar. 

Er is veel veranderd in de reizigersinspraak 

in het openbaar vervoer in Noord-Holland. 

Vanaf 2009 zijn we bezig geweest met het 

omvormen van de oorspronkelijke overleg-

structuur, waarbij per concessiegebied een 

consumentenoverleg was ingesteld, naar 

een nieuwe structuur met één consumenten-

platform voor alle concessies van de gehele 

provincie. De bestaande regiogebonden con-

sumentenplatforms, de ccov’s, zijn hierbij 

als gebiedskamers opgenomen in de nieuwe 

structuur. In 2011 omvatte dat de concessies 

Noord-Holland Noord, de regio Haarlem/

IJmond, Gooi en Vechtstreek, de boot-

verbinding over het Noordzeekanaal van 

Velsen naar Amsterdam CS, een deel van 

de Zuid-Tangent en het OV-gedeelte van de  

Regiotaxi.

                                   

We hebben een intensief traject nodig gehad 

om de drie zelfstandige consumentenover-

leggen, waarin de deelnemende organisa-

ties een zekere autonomie bezaten, samen 

te voegen tot een provinciebreed reizigers-

platform. In de oude structuur brachten 

de deelnemende organisaties individueel  

adviezen uit aan de Provincie en de ver-

voerder, waarbij het niet vanzelfsprekend 

Wiebe de Haan (Muiden) is voorzitter van het 

Rocov-NH. Hij leidt de vergaderingen van de drie 

gebiedskamers en van het bestuur. Hij onder-

houdt de contacten met provinciale en lande- 

lijke organisaties.   

Wiebe de Haan
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was dat de adviezen ook gelijkluidend 

waren. Met name de twee belangrijkste 

participanten, Rover en de drie samenwer-

kende bonden van ouderen (SBO-NH), waren 

het in het begin niet altijd eens over de 

nieuwe structuur. Het proces kwam in een 

stroomversnelling na een rapport van de 

Randstedelijke Rekenkamer, die de provin-

cie adviseerde te komen tot één onafhan-

kelijk consumentenplatform en dat ook  

financieel te faciliteren. Toen de provincie 

dit advies overnam, konden uiteindelijk de 

beoogde partijen eruit komen en werd ge-

kozen voor de stichtingsvorm voor het op 

te richten consumentenoverleg. Vanaf de 

start werd door de deelnemende partijen 

intensief samengewerkt, waarbij er heldere 

en eenduidige adviezen kwamen die zonder 

meer hebben bijgedragen aan verbetering 

van het openbaar vervoer in de provincie. 

Er is veel werk verzet en het ging niet altijd 

soepel, maar het eindresultaat mag er zijn! 

Hoewel de statuten nog niet formeel waren 

bekrachtigd, hebben wij in overleg met alle 

partijen besloten per 1 januari 2011 in de 

nieuwe structuur te werken. Al op 2 januari 

brachten wij twee adviezen uit, te weten 

een advies over de verhoging van de kilo-

meterprijs van de OV-chipkaart en een ad-

vies over het uitzetten van het Nationaal 

Vervoerbewijs (NVB). Vele andere adviezen 

kwamen in de loop van dit jaar tot stand. 

De meest tijdrovende en moeizame trajec-

ten waren de bezuinigingsvoorstellen van de 

provincie. De exploitatie-uitgaven voor 2012 

moesten met 20% worden gekort. Voor twee 

van de drie concessiegebieden was dit met 

ingang van medio december 2011. Voor de 

nieuwe concessie Gooi en Vechtstreek ging 

dit in per half juli 2011. Een kaalslag in het 

openbaarvervoeraanbod was het gevolg. Dat 

heeft toen de samenwerking tussen de pro-

vincie en het Rocov-NH onder druk gezet. 

Toch heeft het bestuur van het Rocov-NH 
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besloten, in het belang van de reizigers, 

maar onder protest, de activiteiten te con-

tinueren. Eind 2011 verscheen de OV-visie 

van de provincie Noord-Holland met als rode 

draad het opheffen van een aantal weinig 

gebruikte buslijnen en ritten, en daar waar 

nodig en mogelijk het introduceren van een 

aantal (nieuwe) buurtbussen. Als vertegen-

woordiger van de reizigers hebben we er een 

veelomvattende taak bij.

Graag spreek ik, mede namens mijn collega-

bestuursleden, mijn dank uit aan alle bij het 

Rocov-NH betrokken partijen en personen 

voor de goede en prettige samenwerking in 

ons eerste jaar.

Als gedeputeerde voor het openbaar vervoer vind ik de 

wensen en de visie van de reizigers in Noord-Holland 

erg belangrijk. Daarom ben ik blij met de oprichting 

van het Rocov-NH, dat als een nieuw, provinciebreed 

reizigersplatform meedenkt over de optimale inrich-

ting van ons openbaar vervoernetwerk.

Elisabeth Post
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Ik ben actief in de gebiedskamer Gooi en Vechtstreek. In dit over-

leg zit ik namens de SBO-NH en dan vanuit de KBO - Katholieke 

Bond van Ouderen.

Ouderen zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer. Voor-

zieningen verdwijnen meer en meer uit de kleinere kernen. Als 

je als oudere zelfstandig wilt blijven wonen, ben je aangewezen 

op een goed en toegankelijk openbaar vervoernetwerk, dat  

bovendien nog betaalbaar is ook. Met alle veranderingen en be-

zuinigingen die plaatsvinden in het openbaar vervoer let ik scherp 

op het behoud van haltes en buslijnen in mijn regio die voor mijn 

doelgroep belangrijk zijn. De bereikbaarheid van voorzieningen 

in mijn regio en de reismogelijkheden voor ouderen zijn voor mij 

belangrijke aandachtspunten. Maar ook houd ik de vinger aan de 

pols bij de ontwikkelingen rond de OV-chipkaart.

Mensen en Organisatie

Wil Furrer-Kroes

Het Rocov-NH is een stichting met een Alge-

meen Bestuur van (momenteel) zeven leden. 

In het Rocov-NH zijn de grotere consumen-

tenorganisaties vertegenwoordigd. Het Al-

gemeen Bestuur van het Rocov-NH komt 

viermaal per jaar bijeen. Het dagelijks 

bestuur (drie leden) is verantwoordelijk 

voor alle activiteiten, de voorbereiding van 

de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 

en het voorbereiden en opstellen van de uit 

te brengen adviezen. Het Dagelijks Bestuur 

vergadert daartoe zeer regelmatig. 

Het Rocov-NH bestaat verder uit drie  

gebiedskamers, Noord-Holland Noord, Gooi 

en Vechtstreek en Haarlem/IJmond, waar-

in de verschillende reizigersorganisaties  

(Rover, SBO-NH, FNV, Vereniging van Kleine 

Kernen (VvKKNH), Fietsersbond en Zorg- 

belang) vertegenwoordigd zijn. De voorzit-

ter en de secretaris van het Rocov-NH zijn 

ook voorzitter en secretaris van de gebieds- 

kamers. Daarin worden de specifiek gebieds-

gebonden zaken behandeld. De adviezen die 

zij hierover formuleren worden vervolgens 

namens het Rocov-NH uitgebracht. Regio-

overstijgende onderwerpen worden door het 

bestuur van Rovov-NH behandeld en voor 

commentaar voorgelegd aan de gebieds-

kamers. De gebiedskamers vergaderen als 

regel elk vijfmaal per jaar op locatie.
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Namens de Vereniging van Kleine Kernen in Noord-Holland 

(VvKKNH) zit ik in de gebiedskamer Haarlem/IJmond. De 

VvKKNH stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de 

in de provincie Noord-Holland werkzame dorpsorganisaties 

om zo de leefbaarheid van dorp en platteland te behouden 

of te bevorderen. Goed openbaar vervoer is hierbij een be-

langrijk item.

Door de Samenwerkende Bonden voor Ouderen in 

Noord-Holland ben ik benoemd als vertegenwoordiger 

in het Rocov-NH. Mijn werkgebied is de gebiedskamer 

Noord-Holland Noord, die de Kop van Noord-Holland, 

West-Friesland en Noord-Kennemerland omvat.

Het openbaar vervoer wordt door heel veel ouderen ge-

bruikt. Daarom is het belangrijk om mee te denken bij 

de ontwikkelingen en zo de belangen van de ouderen 

onder de aandacht te brengen, zowel bij de opdracht-

gever als bij de vervoerder.

Hanny Ekkelkamp

Hans van der Geest-Donkers

Zowel de voorzitter als de secretaris van het 

Rocov-NH vertegenwoordigen de organisatie 

bij externe activiteiten. De secretaris waar 

het gaat om het voorbereiden en uitbrengen 

van de gevraagde en ongevraagde adviezen 

aan vooral de provincie en de vervoerder. De 

voorzitter met name bij landelijke Rocov- 

bijeenkomsten en landelijke activiteiten 

rondom het thema “decentraal openbaar 

vervoer”. Ook heeft hij zijn contacten bij 

het provinciaal bestuur van Noord-Holland 

(PS en GS). Leden van een gebiedskamer 

hebben naast algemene kennis van het (de-

centrale) OV, specifieke kennis van het open-

baar vervoer in hun regio. Zij vertegenwoor-

digen in de gebiedskamer de organisatie die 

hen heeft voorgedragen en waaraan zij hun 

mandaat ontlenen. Zij houden contact met 

hun respectievelijke achterbannen en zijn 

goed op de hoogte van het OV in hun regio. 
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Bijeenkomsten 2011

Er zijn in het verslagjaar 55 bijeenkomsten geweest waar het Rocov-NH met een of meerdere per-
sonen aanwezig was. De voorzitter en de secretaris waren bij vrijwel alle bijeenkomsten aanwezig.

�	 Plenaire vergaderingen (het algemeen bestuur en alle 
 leden van de gebiedskamers)

 Er waren twee plenaire vergaderingen, waarvan die op 10 maart geldt als de oprichtingsver- 
 gadering van het Rocov-NH. Daarbij waren eveneens medewerkers van de provincie en van 
 Connexxion uitgenodigd.

�	 Bestuur Rocov-NH

 Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit zeven leden en is tweemaal bijeengekomen; het Dagelijks 
 Bestuur (DB) bestaat uit drie leden en is tienmaal bijeengekomen.

�	 Gebiedskamer Noord-Holland Noord (NHN)

 Deze gebiedskamer behandelt de reizigersbelangen in het concessiegebied NHN en kwam  
 viermaal bij elkaar. In de meeste gevallen waren medewerkers van de provincie, Connexxion en 
 soms ook van gemeenten uitgenodigd. In NHN werden ook vijf bijeenkomsten belegd over de 
  bezuinigingsdoelstelling van de provincie. In NHN waren er negen bijeenkomsten met gemeen- 
 ten, buurtbusverenigingen en andere instanties in het kader van de OV-visie 2020.

�	 Gebiedskamer Haarlem/IJmond (H/IJ)

 Deze gebiedskamer zorgt voor de concessiegebieden H/IJ, de FastFLyingFerrier (FFF) en  
 (een deel van) de Zuid-Tangent en kwam vijfmaal bij elkaar. Ook hier waren in de meeste geval-
 len medewerkers van de provincie en Connexxion uitgenodigd. In H/IJ werden vijf bijeen- 
 komsten belegd over de bezuinigingsdoelstelling van de provincie.

�	 Gebiedskamer Gooi en Vechtstreek (G&V)

 Deze gebiedskamer gaat over het concessiegebied G&V en kwam vijfmaal bij elkaar. 
 Hier waren verder medewerkers van de provincie en Connexxion uitgenodigd.

�	 Diversen

 In het kader van de invoering van de OV-chipkaart was er tweemaal overleg met de provincie.
 Er waren zes bijeenkomsten met ambtenaren en commissies van de provincie.
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Activiteiten 2011

Advisering

De primaire taak van het Rocov-NH is het 

uitbrengen van adviezen. De vervoerbedrij-

ven die in Noord-Holland actief zijn en ook 

de provincie moeten het Rocov-NH om ad-

vies vragen over wijzigingen in de uitvoering 

van het openbaar vervoer die relevant zijn 

voor de reizigers. De Wet Personenvervoer 

schrijft dit voor. Het gaat dus vaak om een 

gevraagd advies. Het Rocov-NH kan ook on-

gevraagd een advies uitbrengen. Soms zijn 

er ontwikkelingen in het openbaar vervoer 

waarover het Rocov-NH geen adviesaanvraag 

ontvangt, maar waarop het wel een reactie 

stuurt. Helaas kwam het in het verslagjaar 

regelmatig voor dat de vervoerder geen  

adviesaanvraag deed. Dat was het geval bij 

het tussentijds verleggen van routes, het 

inleggen en opheffen van stadslijnen en 

wijziging in dienstregelingen bij langdurende 

wegwerkzaamheden. Wij gaan ervan uit dat 

dit nog een proces van gewenning is.

Een adviesaanvraag dient wettelijk op een 

zodanig tijdstip te worden voorgelegd, dat 

bij de uiteindelijke uitvoering rekening kan 

worden gehouden met het advies. Dit lukte 

niet in alle gevallen. Soms werd het Rocov-

NH pas ingelicht nadat de wijziging was  

ingegaan. 

In het algemeen wordt een adviestermijn 

van zes weken aangehouden. Bij uitgebreide 

onderwerpen als het jaarlijkse vervoerplan 

en een nieuwe dienstregeling is deze ter- 
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Ludolf Maat (Alkmaar) is secretaris 

van het Rocov-NH. Hij stelt concept-

adviezen op en onderhoudt de con-

tacten met de leden van de gebieds-

kamers, de beleidsambtenaren van 

de provincie en de vervoerders. 

Ludolf Maat

mijn zeker noodzakelijk. Binnen deze ter- 

mijn wordt een gebiedskameroverleg ge-

pland, waarin de vervoerder de plannen 

kan toelichten. Het narekenen van aanslui-

tingen en verbindingen, aanvullende vragen 

en overleg, en contact met naburige Rocov’s 

brengt veel werk en veel overleg per e-mail 

met zich mee. Dit gebeurt door vrijwilligers 

die daaraan een soms groot deel van hun 

vrije tijd besteden. 

Er zijn ook adviesaanvragen waarbij een  

korte commentaarronde per e-mail langs 

alle deelnemers voldoende is. Soms ver-

zoekt de vervoerder het advies binnen en-

kele dagen uit te brengen. Aan die vraag kan  

meestal worden voldaan. Ook in die gevallen 

wordt een advies eerst aan alle deelnemers 

van de betrokken gebiedskamers voorgelegd 

voordat het wordt verstuurd.
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Op 2 januari 2011 bracht het Rocov-NH een 

positief advies uit over het verzoek van 

Connexxion om de kilometerprijs van de 

OV-chipkaart te verhogen van 10,4 tot 11,0 

cent. Vergeleken met omringende conces-

sies zijn deze tarieven gematigd. 

Op 2 januari 2011 bracht het Rocov-NH een 

negatief advies uit over het uitzetten van het 

NVB (Nationaal Vervoer Bewijs), ook bekend 

als het afschaffen van de strippenkaart in 

Noord-Holland. Nadat we onderzoek hadden 

gedaan bleek namelijk dat veel service- en 

verkooppunten nog niet aan de gestelde ei-

sen voldeden. 

Het Rocov-NH verstuurde op 8 februari 2011 

een ongevraagd advies over buslijn 1 in Alk-

maar. Deze buslijn is geen succes. Het Rocov-

NH heeft daarom geadviseerd het budget 

dat voor deze lijn wordt gereserveerd op 

een meer doelmatige manier in te zetten. 

Over de invoering van deze buslijn was geen 

advies gevraagd. Omdat de bus in het geheel 

geen reizigers vervoerde, is de lijn uiteinde-

lijk opgeheven. Ook weer zonder adviesaan-

vraag bij het Rocov-NH.     

De nieuwe dienstregeling in Gooi en 

Vechtstreek biedt door de forse bezuini- 

ging minder openbaar vervoer dan de oude 

dienstregeling. Het Rocov-NH heeft gepro-

testeerd tegen deze verschraling van het 

vervoeraanbod, en in het advies een voor-

stel gedaan voor de invulling van de nieuwe  

dienstregeling. Het uitgangspunt van het 

Rocov-NH daarbij is de schade voor de 

reizigers zo veel mogelijk te beperken. 

Onze adviezen zijn slechts zeer beperkt 

overgenomen.

Connexxion wilde al in 2011 de zondag- 

dienstregeling sterk versoberen om de door 

Kilometertarief van de OV-chipkaart

Buslijn 1 in Alkmaar

Zondagdienstregeling

Afschaffen van de strippenkaart

Uitgebrachte adviezen

Naast de frequente en informele mailwisseling met de provincie en de vervoerder is 

een tiental formele adviezen uitgebracht. 

De volledige tekst van de adviezen is gepubliceerd op de website van het Rocov-NH: 

www.rocov-nh.nl.

Nieuwe dienstregeling per 17 juli 2011 

in Gooi en Vechtstreek
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de provincie gevraagde bezuiniging te reali-

seren. Het Rocov-NH heeft hierover adviezen 

uitgebracht op 25 februari 2011 voor de re- 

gio Haarlem/IJmond en op 27 februari 2011 

voor de regio Noord. Veel van deze adviezen 

zijn in de dienstregeling overgenomen. 

Provinciale Staten heeft in 2011 besloten 

dat ook in de dienstregeling voor 2012 een 

sterke bezuiniging moet worden verwerkt. 

Het Rocov-NH heeft daarop een brief aan PS 

gestuurd en gewezen op de tegenspraak die 

het Rocov-NH waarneemt tussen de veelbe-

lovende OV-paragrafen in vrijwel alle par-

tijprogramma’s en het collegeprogramma 

voor de periode 2011-2015 en de beoogde 

bezuinigingsmaatregelen. 

Tegelijkertijd heeft het Rocov-NH zich in-

gezet om alsnog voor een deel van de  

bezuinigingen de nadelen voor de reiziger zo 

veel mogelijk te beperken. 

Voor de Q-liner 350 tussen Alkmaar en  

Leeuwarden werden tarief- en dienstrege-

lingwijzigingen voorbereid. Connexxion 

en de provincie Fryslân hebben daarbij 

verzuimd advies te vragen aan Rocov-NH.  

In een ongevraagd advies op 28 juni 2011 

reageert het Rocov-NH op de wijzigingen. 

Later in het jaar werd opnieuw de dienst-

regeling aangepast. Ook daarover werd geen 

advies gevraagd. 

Het Rocov-NH heeft twee adviezen uit-

gebracht over de vervoerplannen voor de 

dienstregeling 2012. In deze vervoerplan-

nen zijn de bezuinigingen verwerkt die de 

provincie wil doorvoeren, waardoor de  

dienstregeling sterk wordt uitgedund. 

Over deze wijzigingen is uitvoerig overlegd 

met alle betrokkenen. Een aantal aanpas-

singen waarvoor het Rocov-NH pleitte, is 

overgenomen.  

Lijn 350

Vervoerplan voor de dienst-

regeling 2012

Dienstregeling 2012
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Connexxion heeft advies gevraagd over de 

aanvulling en wijziging van kaartsoorten. 

Het Rocov-NH heeft daarop positief gead-

viseerd. Tegelijk pleitten we ervoor weer 

een dagkaart in te voeren, nu die door het 

verdwijnen van de strippenkaart niet meer 

verkrijgbaar is. 

Op 31 oktober werd het Eurokaartje op de 

stadslijnen in Alkmaar (weer) ingevoerd. 

Vlak voor deze datum ontving het Rocov-

NH daarover pro forma een adviesaanvraag. 

Rocov-NH deelde mee dat frequentiever-

hoging van de stadslijnen waarschijnlijk 

voor de meeste reizigers aantrekkelijker is 

dan goedkoper reizen. Rocov-NH adviseerde 

daarom de actie goed te evalueren om te 

zien of het beoogde effect optreedt. 

Inmiddels is gebleken dat evaluatie van de 

resultaten in de plaatselijke politiek weinig 

draagvlak heeft.  

Het Rocov-NH heeft negatief geadviseerd 

op het voornemen van Connexxion om 

de tarieven te indexeren met 4,9%. Deze 

tariefverhoging is ruim hoger dan de inflatie. 

Bovendien was in deze index een extra ver-

hoging ingecalculeerd om de vraaguitval te 

compenseren. Van de overige adviezen over 

nieuwe tarieven zijn enkele overgenomen, 

met name over buurtbuskaartjes en de  

Texel-dagkaart. 

Wijziging kaartsoorten

Kaartsoorten en tarieven in 2012

Eurokaartje op de stadslijnen 

in Alkmaar



Rocov-NH    Jaarverslag  2011    Reizigersadviesraad openbaar vervoer      15

Eén van de beleidsterreinen van het Rocov-

NH zijn de buurtbussen zoals die in Noord-

Holland Noord rijden. Deze buurtbuspro-

jecten zijn ooit opgezet om gaten die door 

bezuinigingen vielen, op te vullen. De pro-

vincie bekostigt de bussen, en buurtbus- 

verenigingen zijn verantwoordelijk voor route 

en dienstregeling. Inmiddels zijn in Noord-

Holland acht buurtbuslijnen. Bij een aantal 

buurtbusprojecten hebben vaste patroon- 

tijden of aansluiting op het overig openbaar 

vervoer geen prioriteit. Het Rocov-NH heeft 

uitgesproken dat buurtbussen een onontbeer-

lijke schakel in het openbaarvervoernetwerk 

zijn, en daartoe moeten aansluiten op  

andere buslijnen of treintijden. De provin-

cie zal daarbij de regierol moeten nemen. 

Het Rocov-NH zal in dat traject graag in het  

belang van de reiziger adviseren. 

Aan het eind van het verslagjaar werd 

duidelijk dat de provincie aan een OV-visie 

werkte, waarbij het belang van buurtbus-

projecten en de samenhang met het overig 

openbaar vervoer werd onderschreven. Wij 

stemmen van harte in met deze ontwikke-

lingen. Of ook in andere regio’s van de pro-

vincie buurtbusprojecten mogelijk en zinvol 

zijn, is overigens nog niet duidelijk. 

Buurtbussen
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De bezuinigingsoperatie in het openbaar 

vervoer waartoe de politiek heeft besloten, 

heeft in het verslagjaar een stempel gedrukt 

op veel bijeenkomsten van het Rocov-NH en 

op overleggen met andere betrokken par- 

tijen. Een aantal van de door het Rocov-

NH voorgestelde aanpassingen is in de 

uiteindelijke uitvoering overgenomen. Wel- 

licht mede daardoor zijn de gevolgen van 

de bezuinigingen voor de meeste reizigers  

beperkt gebleven en waren er opvallend 

weinig klachten. Dat laatste geldt helaas 

niet voor de concessie Gooi en Vechtstreek. 

Daar vielen de  bezuinigingen samen met 

de invoering van een nieuwe concessie. Het 

Rocov-NH heeft ernstig bezwaar gemaakt 

tegen de invoering van een nieuwe Regio-

netlijn 320 en de daarmee samenhangende 

wijzigingen in het overige lijnennet. 

Al snel na de invoering van de nieuwe 

concessie werd duidelijk dat een sterke  

terugval in reizigersaantallen is opgetreden. 

Het Rocov-NH is een onderzoek gestart om 

samen met de vervoerder te bezien hoe het 

lijnennet weer aantrekkelijker kan worden 

gemaakt voor de reiziger. 

Het secretariaat van het Rocov-NH heeft bij al 

deze activiteiten een centrale rol gespeeld. 

Daarvan getuigen in het verslagjaar bijna  

vijfduizend e-mailberichten die door het 

secretariaat zijn ontvangen of verstuurd. 

Bezuinigingsoperatie 2011

Overzicht van de concessiegebieden in Nederland (bron: KpVV)  

 1.  Stadsdienst Leeuwarden
 2.  Stads- en streekvervoer Almere
 3.  Zaanstreek
 4.  Haarlem-IJmond
 5.  Stadsvervoer Amsterdam
 6.  Amstelland-Meerlanden incl. sneltram
 7.  Gooi en Vechtstreek
 8.  Duin- en Bollenstreek/Leiden/Rijnstreek/Midden-Holland
 9.  Stadsvervoer Utrecht
10.  Provincie Utrecht
11.  Regiovervoer Utrecht incl. sneltram + spitsvervoer Utrecht
12.  Regionaal busvervoer Haaglanden
13.  Haaglanden Agglomeratie/Den Haag HTM Bus + 
 Agglomeratie Den Haag/Zoetermeer Rail
14.  Rail Rotterdam + Bus Rotterdam
15.  Voorne-Putten en Rozenburg
16.  Bus Streek Overig Rotterdam
17.  Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee
18.  Noord-Zeeland
19.  Midden-Zeeland
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Buslijnen buiten concessiegrenzen

Communicatie 

Een aparte vermelding verdienen buslijnen 

die een concessiegrens overschrijden. Daar 

zijn bovengemiddeld veel problemen mee. 

Informatie komt niet aan de andere kant 

van de concessiegrens terecht, aansluitin-

gen aan de andere kant worden soms niet 

geboden en klachten worden onderling niet 

uitgewisseld. In Gooi en Vechtstreek gaat 

het om de vele lijnen die uit de concessie 

Almere komen en onderweg naar Amster-

dam aansluiting moeten geven op lijnen 

uit de Gooise concessie. Ook bij klachten 

over lijnen 49, 50 en 51 worden reizigers 

vaak van het kastje naar de muur gestuurd.  

Argumenten als  “Het is onze lijn niet”  of  

“Het is ons concessiegebied niet” worden 

gemakkelijk gebruikt om verantwoorde- 

lijkheden af te schuiven. Voor de exploita-

tie door de provincie Fryslân van lijn 350 

van Alkmaar naar Leeuwarden is een con-

venant gesloten waarin aan het Rocov-NH 

over het Noord-Hollandse deel van deze lijn 

adviesrecht is toegekend. Tot nu is geen van 

de brieven en adviezen van het Rocov-NH 

door de provincie Fryslân of de vervoerder  

rechtstreeks beantwoord. 

Juist als Rocov-NH zien we het als een  

belangrijk beleidspunt verder te kijken dan 

concessiegrenzen. De reiziger komt veel-

vuldig over administratieve grenzen en mag 

daardoor niet worden gehinderd bij zijn 

reis. Daartoe zullen we de contacten met 

naburige Rocov’s intensiveren. 

Vrijwel vanaf de oprichting beschikte het 

Rocov-NH over een voorlopige website. 

Daarop werden alle adviezen en de jaar-

agenda geplaatst. Hiermee blijven belang-

stellenden en deelnemers op de hoogte van 

de activiteiten. Inmiddels is een profes-

sionele website opgezet, die de voorlopige 

website heeft vervangen. Deze website zal 

een besloten gedeelte bevatten waarop de 

deelnemers kunnen inloggen. 
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Financiën

Het eerste jaar (2011) ontving het Rocov-NH van de provincie de toezegging van een bijdrage 

van c 90.000. In dit bedrag zijn de oprichtingskosten begrepen.

Door de forse werkdruk in ons eerste jaar moesten prioriteiten worden gesteld. Het is onze 

wens de uitgestelde begrote activiteiten in de nabije toekomst alsnog te realiseren.

In het boekjaar 2011 zijn de volgende bedragen (afgerond) uitgegeven:
 

Adviezen derden (notaris, accountant, externe adviseur) �   10.000
Bestuurskosten (declaraties, notuleren, vergaderruimten)    �	 25.000
Kantoorkosten (ICT, website) �    6.000
Onderzoekskosten       �    3.000
 
Totaal � 44.000

Wim de Klerk

Wim de Klerk (Blaricum) is penning-

meester van het Rocov-NH. Hij stelt 

de begroting en de jaarrekening op en 

behandelt de declaraties.  
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Vooruitblik 2012 

In december 2011 verraste de provincie ons 

met een Openbaar Vervoer Visie tot 2020, 

die in alle concessiegebieden tot wijzi- 

gingen in de vervoersplannen en dienstrege-

lingen zal leiden. De provincie stelt dat jaar-

lijks een kwart van het totale exploitatie-

budget ten bate komt aan een kleine 10% 

van de reizigers. Dit fijnmazig busnetwerk 

voorziet in steeds mindere mate aan de  

veranderde mobiliteitsbehoefte. Er is een al 

jarenlange afname van het aantal reizigers 

op de “dunne” lijnen. Hoewel de provincie 

in 2011 al stevig heeft bezuinigd (20% van 

het exploitatiebudget) op met name de fre-

quenties van veel lijnen, wil ze nu nog een 

extra efficiencyslag maken op deze “dunne” 

lijnen. Zowel aan de betreffende gemeen-

ten als aan het Rocov-NH is gevraagd mee te 

denken over mogelijke oplossingen. De pro-

vincie zet vooralsnog in op uitbreiding van 

het aantal buurtbussen als vervanging van de 

slecht renderende lijnen. Wij hebben toe-

gezegd deze uitdaging aan te gaan. Uitgangs- 

punt voor ons is wel dat de “opbrengst” van 

deze operatie ten goede komt aan het de-

centrale OV. Gelijktijdig heeft de provincie 

een eenmalige bijdrage van � 14 miljoen 

beschikbaar gesteld voor ondersteunende 

maatregelen, waarbij moet worden ge-

dacht aan fietsenstallingen, betere over- 

staphaltes, beter materieel voor buurtbus-

sen, OV-chipkaartapparatuur in de buurtbus-

sen, modernisering van ICT-apparatuur van 

de buurtbusverenigingen, enz. 

Van onze vrijwilligers zal veel extra werk 

worden gevraagd. Anders dan andere 

Rocov’s verzorgen wij zelf al het werk dat 

te maken heeft met onze kernactiviteit: het 

uitbrengen van gevraagde en ongevraagde 

adviezen. In het komende jaar zal moeten 

blijken of deze werkwijze gecontinueerd kan 

worden of dat activiteiten moeten worden 

uitbesteed.

Ook verwachten we dat het speelveld van 

het regionale OV in 2012 wijzigingen zal  

ondergaan, mede gelet op het verdwijnen 

van de stadsregio en de behoefte aan één 

vervoersautoriteit in de corridor Schiphol-

Amsterdam-Almere-Lelystad.

De vraag die ons in 2012 zal bezighouden 

is: “Hoe zorgen we ervoor dat de reiziger, 

met zijn behoefte aan mobiliteit van deur 

tot deur, op zijn wenken wordt bediend 

door een optimaal functionerend netwerk 

van openbaar vervoer. En hoe waarborgen 

we de inspraakpositie van de reizigers, met 

de bestuurlijke veranderingen die in de 

regio gaan plaatsvinden”. In deze tijd van  

bezuinigingen kunnen we wel spreken van 

een forse uitdaging.
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