
 

    

 

     

 
 
 
 

Als de gewone bus verdwijnt. 
 
 
 

  Mogelijkheden voor reizigersvervoer in geval van krimp. 
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Voorwoord 
In het Nederlandse openbaar vervoer (OV) zien we: 

- Groei, sterke lijnen in stedelijke gebieden en tussen nationale en regionale centrumplaatsen 
worden versterkt en boeken reizigersgroei; 

- stagnatie en zelfs krimp op “dunne” lijnen in kleine steden, oudere stadswijken en  
               landelijk gebied. 
Het OV draagt minder dan zou kunnen bij aan de leefbaarheid en de vitaliteit van dorpen en oudere 
stadswijken en aan ontlasting van de druk op natuur en milieu. 
Aan het eind van het Rover- symposium “Krimp: Een uitdaging voor OV en doelgroepenvervoer”, dat 
op 21 maart 2014  in Den Haag  plaatsvond,  hebben wij als Reizigersvereniging Rover  ons de vraag 
gesteld  wat de behoeftes en wensen van de reizigers zijn en hoe die te vervullen zijn, ook in het 
geval dat overheden er toe overgaan minder subsidie aan het Openbaar Vervoer te geven. 
Tegelijkertijd komt er een ander bekostigingssysteem voor het doelgroepenvervoer,  b.v.  Wlz- 
vervoer,  (Wet langdurige zorg, eerder AWBZ) en gemeenten en instellingen worstelen met de vraag 
hoe doelgroepenvervoer betaalbaar blijft. 
 
Het Rover-hoofdbestuur  heeft  een  werkgroep ingesteld, de werkgroep Krimp,  en die gevraagd  een 
rapport op te stellen,  waarin beschreven wordt  wat de wensen van de reizigers zijn en hoe die 
bereikt kunnen worden. 
Deze werkgroep bestaat uit Roverleden uit diverse delen van het land (Randstad, Zeeland, Limburg, 
Gelderland). Zij hebben gezocht naar literatuur over het onderwerp Krimp in het OV, hebben diverse 
symposia bezocht en hebben zelf nagedacht over wat de reiziger wil. 
Opvallend in de literatuur en op veel symposia was dat men wel komt tot een inventarisatie van 
bestaande projecten, maar dat de wensen van de reiziger onvoldoende geformuleerd zijn. 
De werkgroep adviseert te komen tot een combinatie van  gewoon OV en doelgroepenvervoer, met 
andere woorden meer doelgroepen in één busje en  busjes ook gebruiken voor gewoon OV.  
Gecombineerd OV en doelgroepenvervoer kan leiden tot efficiëntie  en kostenbesparing. Maar geen 
van de locale of regionale autoriteiten lijkt te weten hoe te beginnen.   
 
Dit rapport, geschreven voor zowel de opdrachtgever,  het bestuur van reizigersvereniging Rover, 
als voor vervoersautoriteiten, vervoersadviseurs, instellingen die veel van vervoer gebruik maken  en 
voor personenvervoersbedrijven, heeft tot doel  daartoe een aanzet geven. 
 



 

    

 

     

 

Hoofdstuk 1 Reizigerswensen 

 
Voor reizigers is het van belang dat openbaar vervoer de volgende kenmerken  heeft: 

 Betrouwbaarheid 

 Aantrekkelijkheid,  comfort 

 Betaalbaarheid 

 Goede informatievoorziening 

 Bereikbaarheid van iedere plaats van betekenis  

 Één kaartsoort 

 Één tariefstructuur 

 Eenduidige benamingen 

 Toegankelijkheid 

      
Hieronder geven wij een nadere toelichting op de criteria die volgens ons van toepassing zijn. 
 

 Betrouwbaarheid 
              In feite is dit een ‘open deur ‘  daar het  als haast vanzelfsprekend tot uiting  komt in de   
uitvoering. Zowel wat betreft toegang voor iedereen als in de dienstregeling. Reizigers verwachten 
dat het OV op tijd rijdt, verwachten op tijd op hun bestemming te arriveren en onderweg te kunnen 
zitten. 
 

 Aantrekkelijkheid    
De gehele reis van de reiziger, die in het algemeen gebruik maakt van  verschillende 
vervoermiddelen, moet het uitgangspunt zijn van de dienstverlening. De keten moet goed 
functioneren.  Het OV moet een vanzelfsprekend aantrekkelijk alternatief voor andere 
vormen van vervoer zijn. 
Bij een halte moet men zijn fiets of auto kunnen parkeren. Al zal dat zeker in de steden niet 
overal mogelijk zijn. Als wachtende dien je je beschermd te kunnen voelen tegen 
weersinvloeden. Een zitplaats bij de halte en in het OV lijkt vanzelfsprekend.  
Onderweg moet gebruik van moderne media als internet goed mogelijk zijn. Een reis per OV 
moet passen in het gewenste tijdschema van de reiziger en dat voor een uitgekiende prijs.  
Dat vereist een voldoend hoge frequentie.  
Niet-OV reizigers zullen het op prijs stellen zo min mogelijk overlast van het OV te ervaren, 
o.a. middels reductie van geluid- en chemische emissies. Het OV moet geen gevoel van 
gevaar voor de veiligheid van andere weggebruikers opleveren. 

 

 Betaalbaarheid 
In hoofdstuk 2 zal worden toegelicht dat Rover er geen bezwaar tegen heeft dat grote bussen 
waar mogelijk worden vervangen door kleinere voertuigen. Maar dat mag niet leiden tot 
voor de reiziger duurder vervoer. Immers de reiziger die bij een halte staat te wachten weet 
tevoren niet door welk formaat bus hij vervoerd zal gaan worden. 
Ook vormen van vervoer als buurtbus en regiotaxi e.d. mogen niet (veel) duurder worden 
dan eigen vervoer. 
Nu al liggen de kosten van het OV dicht bij de € 0,19 per kilometer die gebruikelijk zijn als 

vergoeding of fiscale compensatie voor het gebruik van een eigen auto.  Opgepast moet 



 

    

 

     

worden dat OV niet duurder wordt dan die € 0,19 per kilometer en zichzelf uit de markt 
prijst. 

De prijs van zowel enkele reizen als retours als van abonnementen is de laatste jaren sneller 
gestegen dan de kosten van autobrandstof.  Zie grafiek  hieronder. 
 

 
        OVC = OV chipkaart, tot 2010 is gebruik gemaakt van de prijs van de 15-strippenkaart volwassenen. 

 
 
 

 Goede informatievoorziening 
Reizigers hebben altijd al behoefte gehad aan actuele, adequate reisinformatie op elke 
halte, knooppunt of gewoon onderweg. 
Nu  veel reizigers vertrouwd  zijn met internet via computers thuis en via mobiel internet 
onderweg,  is het belangrijk dat er gezorgd wordt  voor een  overal in en buiten het OV 
bereikbaar mobiel internet met correcte en actuele reizigersinformatie. Dit geldt des te meer bij 
verstoringen. De reiziger moet bij een vertraging gelijk kunnen zien welke alternatieven voor 
hem beschikbaar zijn. 
Voor hen die niet beschikken over internet of hiermee niet kunnen omgaan is het belangrijk dat 
busboekjes en/of  lijnfolders voor  de reizigers beschikbaar blijven. Vervoerders moeten een 
busboekje blijven uitgeven en het verkopen tegen de in de concessiebesluiten vastgelegde 
prijzen bij de eigen info-en servicepunten en bij de wederverkopers van de OV-Chipkaarten. 
 
Informatie voor reizigers moet helder en begrijpelijk zijn. 



 

    

 

     

Dynamische reisinformatie  op trein- en/of busstations is niet geschikt om als volledig alternatief 
te dienen voor  papieren vertrekstaten . Het digitale systeem kan uitvallen door storingen. Rover 
verwacht dat er altijd publiek zal zijn voor statische informatie. Denk aan: reizigers zonder 
smartphone of tablet, lege batterij, geen bereik, reizigers uit buitenland en zonder Nederlandse 
app, slechtzienden, reizigers met oriënterende informatiebehoeften die bijvoorbeeld even willen 
kijken hoe laat de laatste trein teruggaat en of de frequentie in de treindienst nog verandert in 
de loop van de dag.  Dit geldt ook voor vertrekstaten in de abri’s van bus- en tramlijnen. 
 
Voor reizigers op voor hen onbekende stations en haltes zijn goede bewegwijzering, duidelijke 
informatievoorziening en omgevingskaarten noodzakelijk om zo de overstap  snel te kunnen 
vinden van trein op bus, tram, metro en/of fiets. 
In alle vormen van reizigersinformatie moet ook informatie beschikbaar zijn over kleinschalig OV 
en over OV met belendende vervoerders. Zeker  op knooppunten is het belangrijk dat de 
vervoersautoriteiten onderling regelen dat de reiziger alle informatie bij een gecombineerd OV-
informatiepunt  kan krijgen. 
Het OV wordt door reizigers gezien als één samenhangend systeem. Waar het OV voor een deel 
uit de algemene rijksmiddelen wordt gefinancierd lijkt het logisch dat informatie over alle lijnen 
van alle vervoerders overal beschikbaar is.  
 
 

 Bereikbaarheid van iedere plaats van betekenis     
Rover is zich er van bewust dat bezuinigen op het OV er toe kan leiden dat er minder OV zal zijn. 
‘Minder’ laat zich op verschillende manieren vertalen. Bijvoorbeeld minder frequent, minder in 
de daluren, of minder lijnen.   
De minimale eisen die Rover hierbij stelt , is dat de reiziger met een vorm van  OV  naar een  
knooppunt moet kunnen reizen. Een knooppunt is een punt waar diverse OV-lijnen halteren en 
waar overgestapt kan worden, bv. een bus- en/of treinstation.  
Een plaats van betekenis is in elk geval een plaats waar voldoende mensen wonen. Maar op 
werkdagen ook plaatsen waar mensen werken. En in het weekend of in de vakantieperioden een 
plaats met recreatie.  
Locaal of regionaal zal bepaald moeten worden welke plaatsen plaatsen van betekenis zijn en op 
welke dagen en in welke frequentie deze bereikt moeten kunnen worden met OV. Mogelijk zal 
een plaats van betekenis niet meer uit meerdere richtingen maar nog slechts vanuit één richting 
bereikt kunnen worden. 
Gebleken is dat het een dag van te voren moeten bestellen van een rit leidt tot een  afnemende 
vraag naar zo’n soort belbus.  

 

 Eén kaartsoort 
Enkele jaren geleden kende Nederland de strippenkaart voor de bus en het papieren treinkaartje. 
Nu is een belangrijk deel van het OV te bereizen met de OV- chipkaart, maar die wordt niet 
erkend op tal van buurtbussen noch overal in het kleinschalig OV.  Soms is er zelfs een pasje 
benodigd dat alleen aan inwoners wordt verstrekt (haltetaxi Zeeland). 
De reiziger moet erop kunnen vertrouwen dat hij met één soort vervoerbewijs in alle OV in het 
hele land terecht kan. Dat kan de OV- chipkaart zijn, maar ook zou de strippenkaart kunnen 
terugkeren. 
 
 



 

    

 

     

 Eén tariefstructuur 
Tien jaar geleden was heel Nederland verdeeld in zones van enkele km doorsnede. Thans zijn er 
OV bedrijven die rekenen met zones en er zijn OV bedrijven waar men per kilometer betaalt.  
Rover pleit er voor dat er één eenduidige tariefstructuur komt. 
Dat kan wel betekenen dat er duurdere variaties op locaal niveau zijn, b.v. kleinere zones of 
kortere tarief-”kilometers”, waar dat door bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd is, b.v. 
op een verbinding met extreem weinig reizigers of bij gebruik van een veerpont.  
Voor de reiziger moet tevoren duidelijk zijn wat een reis gaat kosten. Los van het feit of hij een 
belbus, een grote 12-meterbus, een 8-persoonsbusje of een taxi ontwaart bij de halte. 
 

 Eenduidige benamingen 
Soorten vervoer 
Thans zijn er tal van namen voor kleinschalig OV op locaal niveau. Zo is er de Bij Bus, de Woej, de 
HugoHopper, de Vlaermoesbus, de Omnibus, de Opstapper, de Plusbus, enz. (Bron onder 1-1) 
Voor inwoners van de betreffende gemeenten zullen de voorwaarden niet altijd helder zijn, voor 
reizigers van buiten die plaatsen zijn genoemde namen totaal nietszeggend. 
Rover pleit er voor zo min mogelijk namen te gebruiken. Maar dan wel namen die in het hele 
land hetzelfde betekenen. Namen die niet te lang zijn en makkelijk te onthouden. 
Dienstregeling  is  voor een ieder kenbaar schema van reismogelijkheden waarin zijn aangeduid 
de  halteplaatsen waartussen en de tijdstippen waarop openbaar vervoer wordt verricht. 
Lijnbus rijdt volgens een vaste route en vaste dienstregeling.  
Belbus is een vervoervoorziening die op bestelling en in de regel op vaste tijden en trajecten 
volgens een dienstregeling rijdt. 
Regiotaxi   Bijzondere vorm van collectief personenvervoer met een eigen tarief dat voor een 
ieder open staat en niet volgens een dienstregeling rijdt. 
Kaartsoorten  
Daarvoor geldt  eveneens de eis van begrijpelijke benamingen. 
De termen enkele reis en retour zal iedereen kennen. De terminologie en de 
geldigheidsvoorwaarden die worden gehanteerd bij allerlei actiekaartjes is voor niet frequent of 
niet in dat gebied bekende reizigers vaak volkomen raadselachtig. Vervoerders moeten ook voor 
kaartjes in het hele land dezelfde termen en voorwaarden hanteren. 
 

 Toegankelijkheid 
Openbaar vervoer is er voor iedereen. Juist ook voor mensen met een handicap. 
Die toegankelijkheid begint bij de informatievoorziening. Beschikbaar voor slechtzienden en 
slechthorenden, helder, eenduidig en voor iedereen begrijpelijk.  
De haltes moeten toegankelijk en veilig zijn voor b.v. rolstoelen, kinderwagens en slechtzienden.  

       Op OV-knooppunten moet een makkelijk vindbaar en goed toegankelijk toilet zijn. 
In het OV moet plaats zijn voor hulphonden, rolstoelen, kinderwagens, etc. en desgevraagd moet 
het OV personeel behulpzaam zijn bij het in- en uitstappen. 
Voor fietsende reizigers moeten bij de halteplaatsen en stations voldoende fietsparkeerplaatsen 
zijn.  Ruim voldoende gratis fietsenparkeerplaatsen, maar voor hen die zulks wensen ook plekken 
met meer bescherming en voor te huren fietsen.  
Rekening moet worden gehouden met steeds meer reizigers die hun fiets mee willen nemen in 
het OV.  In veel plaatsen bestaat de behoefte aan meer P+R plekken voor auto’s. 
 

 



 

    

 

     

Hoofdstuk 2 Het combineren van doelgroepenvervoer en OV 
 
Gebleken is dat veel  organisaties niet goed weten hoe ze krimp in het OV moeten aanpakken, met 
behoud van kwaliteit.  Meer algemeen lijkt wel de gedachte te leven dat er teveel kleine busjes voor 
doelgroepenvervoer rondrijden. Rover is van mening dat het verstandiger zou zijn 
doelgroepenvervoer met kleine busjes te integreren en met gewoon OV te combineren. Dus niet 
meer één busje per doelgroep. Het  moet mogelijk zijn verschillende doelgroepen (leerlingen, Wlz- 
vervoer, enz. ) in hetzelfde busje te laten reizen en dat busje ook open te stellen voor gewone OV 
reizigers.  Plaatselijk zullen grote verschillen zijn en moet maatwerk georganiseerd worden. Sommige 
reizigers moeten thuis opgehaald worden en anderen zullen op een afgesproken tijd bij een bushalte 
moeten staan.    (WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning,  Wlz = Wet Langdurige Zorg, vroeger AWBZ) 

 
Denk b.v. aan de verbinding Bunschoten – Baarn. Een vroege inzet (omstreeks 7.00 uur) van een busje om WSW-ers  naar 
de Sociale werkplaats te brengen en een gewone reiziger naar het station, omstreeks 8.00 uur voor leerlingen vervoer en 
OV, omstreeks 9.00 voor Wlz en WMO vervoer naar de verpleeg- en verzorgingshuizen  en het station voor OV. En ’s 
middags weer terug. Dat zou allemaal kunnen met hetzelfde busje, met dezelfde chauffeur.  
 

Volgens ons  moeten autoriteiten de volgende stappen nemen: 
 

 Combineer OV en doelgroepen 

 Ontschotten 

 Uitvoering combineren 

 Geldstromen combineren 

 Dunne lijnen ondersteunen 

 Actualisatie indicaties doelgroepenvervoer 

 Eén trekkende bestuurder per regio 

 Geleidelijke invoering 
 
Hieronder geven wij een nadere toelichting op bovengenoemde punten. 

 
 Combineer OV en doelgroepen 

Dat vereist een aantal veranderingen. Nu is er sprake van gescheiden vervoer  van WMO 
gerechtigden (betaald uit de WMO-pot van de gemeenten), van Wlz vervoer (t/m 2014 AWBZ; 
betaald door de Wlz verbindingskantoren), van WSW vervoer naar de sociale werkplaats (betaald 
door de gemeenten), van WIA vervoer (betaald door UWV), van leerlingenvervoer (betaald door 
gemeenten), en van ziekenvervoer (betaald door de zorgverzekeraars).  Zie onderstaand 
overzichtje, ontleend aan Bron 1-2.   

 
                                                                          WMO      AWBZ     WSV        WIA    leerlingen     ZVW       gewoon OV 
                                  aantal gebruikers       600.000   80.000    20.000   60.000   81.000      115.000          ?  
                                  kosten in miljoenen      195           300          ?             21          240             109          1.000 

 
De kosten van het totale doelgroepenvervoer zijn van dezelfde orde van grootte als de subsidie 
aan het gewone OV. 
Daar  ieder busje rijdt in het kader  van een andere wet, kan het dus gebeuren dat in een klein 
dorp of een woonwijk ’s ochtends naast de OV lijnbus, 5 busjes achter elkaar rijden, ieder met 
één klant er in.  



 

    

 

     

De werknemer moet met de buurtbus, de leerling met het leerlingenvervoer, de bejaarde naar 
zijn partner in het verpleeghuis met de WMO taxi, de gehandicapte werknemer naar de sociale 
werkplaats met de WSW bus, de chemotherapie-patiënt met de ZVW taxi, de dementerende 
naar de dagbesteding met het Wlz vervoer. En bijna al die busjes rijden daarna leeg terug. 
Rover pleit ervoor dat locaal goed bekende centralisten kijken wie er met wie tezamen vervoerd 
kunnen worden.  Locaal goed bekende centralisten kunnen b.v. voormalige postbodes zijn. 
Voor de terugweg naar het dorp of de stadswijk moet het normaal gevonden worden  dat de 
centralist de dagbestedings-klant en de leerling samen laat rijden en dat zij even op elkaar 
moeten wachten. 
In Limburg is gebleken dat, met wat voorbereiding, veel WSW-klanten wel met het gewone OV 
kunnen reizen (bron 1-1  4.3.8) . Dat geldt waarschijnlijk ook voor veel WMO-ers, mits halteperrons 
zijn aangepast, etc.  Kijk eerst of de persoon niet met het gewone OV mee kan. 

 

 Ontschotten 
Met ontschotten bedoelen wij het wegnemen van grenzen tussen de verschillende wettelijke 
regelingen. Het wegnemen van grenzen tussen WMO, Wlz, WSW, ZVW, leerlingenvervoer, 
taxiwetten, buurtbusregelingen, etc. Men kan ook spreken over harmonisatie van de 
verschillende regelingen. 
Nu gelden er beperkingen voor de vervoerders. Sommige chauffeurs zullen aanvullende 
opleidingen moeten volgen om voor leerlingenvervoer of rolstoelvervoer bekwaam te zijn. 
Sommige busjes zijn niet aangepast voor het vervoer van alle categorieën.  Vraag is ook of er een 
blauw of geel kenteken gebruikt moet worden.  Rover pleit er voor om al deze regelingen tegen 
het licht te houden en vervolgens onder te brengen in één alle personenvervoer omvattende 
regeling. Uiteraard zullen bij de implementatie ook de budgetten moeten meeverhuizen. 
 

 Uitvoering combineren  
De integratie van doelgroepenvervoer in het reguliere openbaar vervoer gaat verder. Om de 
kwaliteit van het doelgroepenvervoer in stand te houden moeten gemeenten dit niet apart van 
elkaar gaan regelen maar gezamenlijk. Daarnaast kunnen gemeenten er voor kiezen om aan te 
haken bij een provincie of regio zodat integratie tussen de verschillende vervoersvormen nog 
verder vormgegeven wordt. Eerst zal per regio gekeken moeten worden wat er nodig is, 
naderhand kan daarvoor een juridische structuur gevonden worden.  
Het ligt voor de hand om te kijken of voor de verschillende busjes dezelfde ondernemers kunnen 
worden ingeschakeld.  En om te kijken of een doelgroepbusje naar een wat buiten het gewone 
OV gelegen plaats tegelijk een OV-functie kan hebben. En omgekeerd of b.v. een buurtbus 
tegelijk iemand uit het doelgroepenvervoer kan meenemen.       
Het moet gewoon geacht worden iemand uit het doelgroepenvervoer een half uur op zijn busje 
te laten wachten. Mits er geen haast is en mits op een niet onaangename plek. Dat levert bij 
combinatievervoer financieel voordeel op.  De gewone OV reiziger moet soms ook een half uur 
op de volgende bus wachten. 
Zo’n slimme uitvoering vraagt om locale kennis. Locale kennis van de vervoersbehoeften van 
mensen uit het doelgroepenvervoer en van mensen die van OV gebruik willen maken. Uiteraard 
gepaard met locale kennis van buurten, locatie van instellingen, wegen en eenrichtingsstraten. 
Die locale kennis is vaak aanwezig bij taxichauffeurs of postbodes. Lagere overheden zouden van 
hun knowhow gebruik kunnen maken. 
Advisering, monitoring en reizigersinspraak middels de in ROCOV’s verenigde 
consumentenorganisaties moet behouden blijven en zo nodig  geïntensiveerd worden. 



 

    

 

     

 
 
 

 Geldstromen combineren 
Het lijkt voor kleine vervoerders een grote administratieve belasting om nota’s voor bedragen 
van enkele euro’s te sturen naar allerlei verschillende debiteuren. Dan is er misschien op iedere 
chauffeur een boekhouder nodig. Handiger is dat alle bijzonder vervoer gedeclareerd kan 
worden bij één kantoor. Wij  herintroduceren daarvoor het woord de comptabele of 
betaalmeester.  Deze kent alle namen en verzekeringsnummers van zijn vaste klanten, int de 
bedragen bij de gemeenten, zorgverzekeraars, enz. en betaalt uit aan de vervoerders. 

 

 Dunne lijnen ondersteunen 
Met dunne lijnen worden lijnen bedoeld die, wegens te weinig passagiers, nooit rendabel te 
exploiteren zijn. Sommige concessieverlenende overheden gaan uit van het met subsidie 
ondersteunen van lijnen met veel vervoer ter verkrijging van nog meer reizigers.   Voor dunne 
lijnen wordt soms geen geld meer beschikbaar gesteld voor betaalde buschauffeurs. Sommige 
provincies geven die dunne lijnen een naam: flexnet of tussennet. 
Hoe buslijnen in dun bevolkte gebieden of in stadswijken met minder vervoersvraag 
geëxploiteerd zouden moeten worden, daar heeft niet iedere overheid hetzelfde antwoord op; 
soms zelfs geen antwoord.  
Het is volgens velen een overheidstaak om zaken financieel te ondersteunen die van 
maatschappelijk nut zijn maar niet rendabel zijn en nooit rendabel te krijgen zijn. 
Treinverbindingen en buslijnen met weinig passagiers kunnen van wezenlijk belang voor plaatsen 
of voor een regio zijn. Het lijkt voor de hand te liggen dat een overheid deze dunne lijnen 
ondersteunt. 
 

 Actualisatie indicaties doelgroepenvervoer 
Een eenmaal afgegeven indicatie voor doelgroepvervoer kan zijn actualiteit door verschillende 
oorzaken verliezen. Daarom zou de indicatie b.v. jaarlijks of tweejaarlijks opnieuw moeten 
worden beoordeeld.  
Waarom is de indicatie afgegeven en zijn de omstandigheden veranderd ?  Als de gebruiker van 
doelgroepenvervoer van te voren weet dat er ieder jaar naar de indicatie gekeken wordt, zal er 
minder weerstand tegen deze terugkerende beoordeling zijn.  
Een paar voorbeelden:  
Gebleken is b.v. dat WSW-ers in veel gevallen met gewoon openbaar vervoer kunnen reizen. 
De bushalte bij de rolstoelgebruiker in de buurt kan inmiddels zodanig zijn aangepast dat hij wel 
met de gewone bus mee kan.   
De minder begaafde leerling kan met het voortschrijden van de leeftijd een niveau bereikt 
hebben om zelfstandig met het OV te reizen.  
Een longpatiënt kan zodanig verslechterd zijn dat een scootmobiel een betere oplossing is. 
 
 
 
 
 
 

 



 

    

 

     

• Eén trekkende bestuurder per regio 
Veel provincies schuiven de verantwoordelijkheid voor dunne lijnen, lijnen met weinig 
passagiers, van hun bordje af naar lagere overheden, dorpsraden, scholen of hopen op 
particuliere initiatieven. 
De concessieverlenende overheid blijft verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van OV voor 
iedere inwoner. De overheid blijft ook verantwoordelijk voor wetten, regels en controle. 
Op gemeenten komen deze jaren veel nieuwe taken af. 
Als al de bovengenoemde partijen wachten tot een ander iets organiseert, komt er niets van de 
grond.  Op het niveau van gemeenten of dorpsraden zal OV op dunne lijnen georganiseerd 
moeten gaan worden. Dat vraagt om actieve bestuurders. Bestuurders die verbindingen tussen 
gemeenten kunnen leggen en knopen kunnen doorhakken.  Bestuurders die creativiteit kunnen 
stimuleren  en creatief kunnen meedenken. Per regio zou er tenminste één bestuurder moeten 
zijn die deze kar trekt, b.v. een enthousiaste wethouder. 
De landelijk overheid zou kaders moeten maken, belemmeringen wegnemen, eenvormigheid 
bevorderen. Dan kan binnen die kaders een regio zelf bepalen welk vervoer  men waar en 
wanneer wil.  Vervolgens kan men een of  meer vervoerders zoeken  en samenwerkingspartners. 
Om te bepalen wat een regio wil, is die trekkende bestuurder nodig. 
De vraag naar hoe groot een regio zou moeten zijn, is afhankelijk van de omstandigheden.  

 

 Geleidelijke invoering 
Tal van overheidsprojecten hebben averij opgelopen omdat ze ineens voor het hele land werden 
ingevoerd.  Met nieuwe vormen van kleinschalig, gecombineerd OV en doelgroepenvervoer is 
weinig ervaring. Als nieuwe vormen eerst in een proefregio worden toegepast, kan men leren 
van de onvolkomenheden. 
Rover pleit om die reden dan ook voor een voorzichtige stapsgewijze invoering, te beginnen in 
een proefregio. 

 

                           
 

                          

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/?service=photoLayer&articleId=27135610&photoId=27135608


 

    

 

     

Hoofdstuk 3  De rol van de verschillende overheden en bedrijven 
 
 De rol van de rijksoverheid 
De rijksoverheid zou een grote rol kunnen spelen bij het ontschotten van wettelijke regelingen. 
Daardoor moet het mogelijk worden in één busje zowel leerlingen, Wlz, WMO als gewone reizigers te 
vervoeren. Bijvoorbeeld door alle op personenvervoer betrekking hebbende wetsartikelen uit de 
WMO, Wlz, WSW, Onderwijswetten, zorgverzekeringswet, Wet Personenvervoer, enz. door één 
Ministerie (b.v. I & M) te laten analyseren, harmoniseren en integreren. 
In die nieuwe wet moet gedacht worden vanuit de reiziger. Er moet gesproken worden over één 
universele kaartsoort, te gebruiken in alle regio’s van ons land, en misschien ook op 
grensoverschrijdende lijnen, één tariefstructuur en eenduidige, begrijpelijke benamingen voor de 
verschillende soorten OV. 
Uiteraard zullen ook budgetten moeten meeverhuizen. Dat zou  op ambtelijke of politieke 
onwilligheid kunnen stuiten. Dat is niet in het belang van de gebruiker en niet de bedoeling van 
Rover. 
Rover streeft naar één wet waarin kleinschalig OV is geïntegreerd met vormen van zich daartoe 
lenend doelgroepenvervoer, met behoud van kwaliteit. Rekening moet worden gehouden met het 
bestaande budget.  De bestaande reizigersinspraak middels in de ROCOV’s verenigde 
consumentenorganisaties moet blijven bestaan en zonodig geïntensiveerd. 
Er zou tevens een regeling gemaakt moeten worden om inefficiënt kleinschalig declaratieverkeer te 
vermijden door alle betalingen te laten verlopen via een regionaal betaalkantoor of comptabele. 

 
 

 De rol van provincies en regio’s 
Provincies en metropoolregio’s regio’s zijn opdrachtgevers voor het OV.  Zij zijn regisseur, 
concessieverlener, beheren het budget en moeten de burger vertegenwoordigen tegenover de 
vervoersbedrijven.. Ook in tijden van krimp moeten provincies en hun verantwoordelijkheden jegens 
hun inwoners blijven nemen en niet afschuiven naar lagere organen die veelal met de materie nog 
onbekend zijn. 
Provincies en metropoolregio’s vrezen minder bijdragen uit de rijks kassen te ontvangen voor OV       
( zoals de BDU = Brede Doel Uitkering van het Rijk en studenten OV kaart ). 
Provincies en regio’s kunnen zich voorbereiden op meer kleinschalig OV door: 

- Overleg met vervoerders  
- Overleg met bestaande buurtbusverenigingen, b.v. waar eigenlijk een grote bus ingezet moet 

worden 
- Bekendmaking reizigersaantallen 
- Faciliteren vervoerders door opheffen juridische belemmeringen 
- Faciliteren vervoerders door oprichting één kantoor dat geldstromen combineert 
- Kijken welke regionale bestuurders actief en trekkend kunnen zijn 
- Opzetten kleinschalige proefregio’s. 
- Nauwe samenwerking met ROCOV’s (regionale platforms van OV gebruikers). 

 
 
 
 
 



 

    

 

     

 De rol van gemeenten 
Gemeenten bemoeien zich nu al met kleinschalig OV als leerlingenvervoer en WMO vervoer. 
Sinds kort komt daar het Wlz vervoer bij.  
Provincies willen dat gemeenten nadenken en initiatieven nemen bij het opheffen van 
lijnbusdiensten en het oprichten van b.v. buurtbusverenigingen. 
De verschillende vervoersstromen vallen nu nog onder verschillende wettelijke regelingen, zie 
hoofdstuk 2. 
Gemeenten hebben taken bij de aanleg en het beheer van wegen en halteplaatsen. Zij moeten 
daarbij aandacht hebben voor de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid. 
Gemeenten kunnen zich voorbereiden op meer kleinschalig OV door: 

- Aanwijzen van één verantwoordelijk en coördinerend bestuurder per regio, “de trekkende 
wethouder” 

- In kaart brengen hoeveel kleinschalig vervoer er naar verschillende adressen is en op welke 
tijdstippen 

- In kaart brengen hoe vervoersbehoeften zullen zijn na opheffen lijnbus 
- Overleg met WMO-raad, ouderverenigingen, wijk- en dorpsraden, etc. 
- Actualisatie van indicaties voor leerlingenvervoer, WMO vervoer, etc. 
- Slim plan maken om diverse vervoersvormen te integreren zowel qua dienstregeling als 

financieel  b.v. met buurtbussen. 
- Zorgen voor bereikbaarheid van iedere plaats van betekenis, zie hoofdstuk 1 
- Samen met buurgemeenten centralisten  te benoemen die goed thuis zijn in de regio en ook 

de Regiotaxi kunnen aansturen. 
 

 
 

.    De mogelijke rol van taxi-bus-bedrijven 
 
Lijndiensten met  nooit meer dan 4 passagiers tegelijk kunnen gereden worden met kleinere busjes. 
Zowel het vervoer op dunne buslijnen als het doelgroepenvervoer kennen het drukste vervoer in 
dezelfde spitstijden. Buiten de spitstijden rijden lijnbussen met veel minder passagiers en staan 
doelgroepenbusjes veelal stil. Het is voorstelbaar dat op dunne buslijnen kleine voertuigen worden 
ingezet. Dat is iets voordeliger dan grote bussen en het biedt de mogelijkheid de stilstandsuren van 
de doelgroepenbusjes te benutten. 
 
Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. 

- Inzet van kleine busjes op lijndiensten zou moeten geschieden onder de 
verantwoordelijkheid van de OV-concessiehouder.  

- Busjes moeten aan de toegankelijkheidseisen van het OV voldoen.  Rolstoelgebruikers 
moeten vanaf de halte rechtstreeks kunnen inrollen via een zijdeur. Dus niet stoep af en via 
een achterdeur. 

- Chauffeurs moeten bevoegd en bereid zijn zo nodig  mensen met een beperking  in- en uit 
het voertuig te helpen. 

- Busjes moeten, ook in donker, herkenbaar zijn als lijnbus, aan de voorzijde voorzien van 
verlicht lijnnummer en bestemmingsaanduiding. 

- Voor de OV reiziger moeten dezelfde tarieven en plaatsbewijzen gelden als in een gewone 
lijnbus.  



 

    

 

     

- Het moet mogelijk zijn om niet geplande pieken in de vervoersvraag op te vangen. Er mogen 
geen reizigers op een halte achterblijven.  Inzet van een 8 persoonsbusje vindt Rover 
ongewenst op tijdstippen wanneer er doorgaans meer dan 4 reizigers vervoerd worden, 
want dan kunnen er niet drie mensen bij. Een 8 persoonsbusje kan ingezet worden wanneer 
er hooguit 4 passagiers te verwachten zijn. Als er reizigers niet meekunnen omdat het busje 
vol is moet alternatief vervoer geboden worden. 

- Busjes moeten contact kunnen opnemen met de bussen van de concessiehouder die zich in 
de omgeving bevinden in  verband met overstappen. 

 
 
Bij verbindingen met heel weinig passagiers zijn slimme combinaties met doelgroepenvervoer 
mogeljjk.  Omgekeerd kan een op vaste tijden rijdend doelgroepenvervoer ook reguliere OV reizigers 
meenemen. Het busje krijgt dan een lijndienstkarakter en zal ook rijden als er geen 
doelgroeppassagier is. 
Vanzelfsprekend moet er een manier ontwikkeld worden om taxibedrijven voor hun inzet te betalen, 
ook wanneer er geen OV reizigers blijken te zijn. De in hoofdstuk 2 beschreven comptabele of 
betaalmeester kan daarin een centrale rol spelen. 
 
Wat kunnen taxibus-bedrijven zelf beginnen ? 
a. Taxibus-bedrijven hebben veel kennis van het doelgroepenvervoer.  Vaak functioneren zij reeds als 
regiecentrale. Zij kunnen in hun contacten met gemeenten wijzen op hun  mogelijke rol in het  
kleinschalig OV.  Zij moeten als OV ook gebruik maken van busstroken en bushaltes. 
b. Taxibus-bedrijven kunnen plaatselijke initiatieven met kennis ondersteunen, zoals van 
dorpsverenigingen. 
c. Taxibus-bedrijven en regionale vervoersbedrijven kunnen zich tot elkaar wenden en hun 
mogelijkheden bespreken. Overlegd zal moeten worden over zaken als verantwoordelijkheden,  
beschikbaarheid en continuïteit, opvangen van vervoerspieken, verdeling van kosten en 
opbrengsten, inbouw van OV chipapparatuur,  opleiding van personeel, kwaliteitsbewaking, 
klachtenregeling, situatie bij beëindigen van een concessie, enz.  
Koepelorganisaties zouden richtlijnen voor zulk overleg kunnen opstellen. 

 
 
 
 

.  Regiecentrales 

 
Het aanvragen van ritten voor doelgroepenvervoer, belbussen en regiotaxi’s verloopt op diverse 
manieren. Het kan telefonisch, via een website of per app; rechtstreeks bij het gecontracteerde  
vervoersbedrijf of bij een  telefooncentrale.  Zo’n centrale kan een rol spelen bij het aansturen van 
chauffeurs. Men spreekt van regiecentrales. 
Her en der in het land richten gemeenten regiecentrales op. Van die regiecentrales wordt verwacht 
dat zij het doelgroepenvervoer en soms ook de regiotaxi en daarmee het kleinschalig OV 
organiseren. Een lappendeken aan verschillende regelingen lijkt te ontstaan. Voor de reiziger lijkt 
landelijke uniformiteit gewenst. 
 



 

    

 

     

Wat zou de reiziger mogen verwachten van een regiecentrale ? 

- Bereikbaarheid.  Zowel via moderne media als telefonisch kan een rit 7 x 24 uur worden 
aangevraagd. De centralist moet naast Nederlands, Engels en Duits ook de regionale spraak 
kunnen verstaan. Er moet een afspraak komen voor de telefonische wachttijd b.v. tenminste  
98 % van de telefoontjes wordt binnen 30 seconden beantwoord. De kosten voor een 

telefoongesprek zijn niet hoger dan voor een locaal gesprek.  

- Ken de klant. De centralist zorgt er voor dat hij de klant kent, d.w.z. dat hij op de hoogte is 
van de eventuele beperkingen (b.v. slechtziend, rollator, maximale loopafstand, hulphond, 
kinderwagen, etc) met bijbehorende declaratietrajecten, en van de wensen van de klant ten 
aanzien van bestemming, tijdvenster, snelheid en prijs. 

- Ken de regio.  De centralist is bekend met plaatsnamen en straatnamen, met 
dienstregelingen en met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer bij de haltes in de 
regio en met de locatie van ophaalpunten. De centralist is bekend met de mogelijkheden om 
ritten te combineren. 

- Eenduidige benamingen. Locaal gehanteerde woorden als Plusbus of Opstapper zouden niet 
moeten worden gebruikt. Gebruik termen die voor iedereen duidelijk zijn zoals belbus of taxi. 

- Advies. De centralist bekijkt hoe de gevraagde rit op de snelste of op de voor de klant 
voordeligste manier kan worden gemaakt.  Dat kan betekenen een advies om de reis te 
maken per regulier OV, dan wel per taxi of met een combinatievorm. Voor regulier OV 
verwijst de regiecentrale naar de gewone  OV informatienummers. Soms is voor een 
bepaalde regeling een bepaald taxibedrijf de aangewezen vervoerder, soms kan de klant 
kiezen tussen verschillende vervoerders of voor verschillende tarieven. Het vervoer kan  met 
verschillende vervoermiddelen worden uitgevoerd van grote bus tot taxi. De centralist 
vermeldt de prijs van de verschillende adviezen met speciale aandacht voor eventuele  
daltarieven.  Afgesproken wordt hoe de klant op de hoogte gesteld wordt van onverhoopte 
vertragingen en of er een terugbelservice zal zijn. 

- Keuze.  Indien beschikbaar kan de klant kiezen uit de voorgelegde mogelijkheden.  
- Ritaanname. . Een rit kan tot minstens een uur, zo mogelijk korter, voor aanvang 

gereserveerd worden.  Bij het besteld vervoer zorgt de centrale er voor dat de rit binnen een 
afgesproken en beperkt tijdvenster (b.v. 10 minuten) wordt aangevangen. Het bestellen van 
meerdere ritten tegelijk is mogelijk. Zo mogelijk meldt een chauffeur zich bij de klant kort 
voor aankomst op de vertreklocatie. 

- Comptabele.  OV ritten worden zoveel mogelijk met de OV chip kaart afgerekend. De 
regiecentrale verzorgt de financiele afwikkeling van overig  besteld vervoer.  Enerzijds door 
te factureren bij de klant of de betalende instantie en anderzijds door de vervoerder uit te 
betalen. 

- Klachten.  De regiecentrale verzorgt de aanname van klachten over het uitgevoerde vervoer. 
Zij legt deze klachten in principe voor aan een onafhankelijke klachtenbeoordelaar die 

volgens een vastgesteld reglement de klacht behandelt dan wel doorverwijst naar een 

onafhankelijke geschillencommissie. 

 
Voor de klant gezien achter de schermen kan een regiecentrale capaciteits- en kwaliteitsafspraken 
maken met verschillende vervoerders.  Zo kan enerzijds verwacht vervoer gepland worden en 
anderzijds hoeft niet ieder taxibedrijf  7 x 24 uur paraat te staan. De regiecentrale kan een rol spelen 
bij de opleiding van chauffeurs en bij het kwaliteitsbeleid van de gecontracteerde taxibedrijven. 



 

    

 

     

 
 

Hoofdstuk 4 Valkuilen 
 

 Het eerst opzetten van een organisatie, zonder inventarisatie van de vervoersbehoeften.   
Beter is eerst de inhoud te kennen en daar de passende vorm bij te zoeken. 

 Een reiziger die van dorp A naar stad B wil moet niet verschillende busjes voorbij zien rijden 
voor Wlz, WMO, WSW of leerlingenvervoer met steeds één passagier er in,  alvorens hij de 
buurtbus ziet voorrijden. Dat is niet efficiënt.  

 Zodra een klant zich meldt dat hij klaar is in het ziekenhuis, rijdt nu een busje uit om hem op 
te halen en thuis te brengen. En een half uur later moet de leerling vervoerd worden. Weer 
een busje. Er zou  tegen de WMO of ZVW reiziger die terug wil naar dorp A gezegd kunnen 
worden: U wacht even een half uurtje in de warme hal van het ziekenhuis, dan kunnen we 
gelijk die leerling van school ophalen en hoeven we u niet apart te vervoeren. 

 
Voorbeeld: Het dorp Kootwijk, 300 inwoners, in de gemeente Barneveld. Vier kilometer naar dichtstbijzijnde bushalte in 
Nieuw Millingen. Voor één ochtend melden zich een leerling met een beperking, een Wlz en een ZVW reiziger om naar 
Apeldoorn (andere gemeente) gebracht te worden (18 km enkele reis). Er worden drie afzonderlijke busjes vrijwel 
tegelijkertijd ingezet. Terwijl het kan in één gecombineerde rit.  Ook ’s middags terug kunnen combinaties mogelijk zijn. Dat 
bespaart al gauw 3 van de 6 ritten. Dat is 2 uurlonen en zo’n 100 km per dag.  

 

 Het omzetten van een lijndienst naar een buurtbus moet niet stuiten op wettelijke bezwaren 
bij het inzetten van vrijwilligers omdat het werk eerst door beroepskrachten werd verricht. 
Gelukkig heeft tijdens het schrijven van dit rapport de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aangegeven dat hij naar dit probleem kijken zal. 

 Het inzetten van een buurtbus met vrijwilligers als chauffeur moet het niet onmogelijk 
maken op drukke uren een  bus met meer dan 8 stoelen en een beroepschauffeur in te 
zetten. Of om op dat tijdstip een schoolbus te laten rijden. 

 Overheden of verzekeraars die een bepaald budget beheren moeten niet op hun eiland 
blijven zitten. Zij moeten bereid zijn hun bevoegdheden en hun budget met andere 
overheden te delen en indien nodig gedwongen worden algemene middelen voor algemeen 
nut te delen. 

 Een wethouder uit gemeente A moet niet denken dat het vervoer ophoudt bij de  
gemeentegrens. Hij moet samen optrekken met bestuurders uit andere gemeenten in de 
regio. Zelfs al liggen die buurgemeenten in een andere provincie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

    

 

     

 

                                            
 
Hoofdstuk 5 De buurtbus   
        
Een buurtbus is een kleinschalige vorm van openbaar vervoer, waarmee dunbevolkte gebieden 
volgens vaste route en dienstregeling verbonden worden met een OV-knooppunt, met meestal een 
uurfrequentie.  
Op 27 augustus 1977 ging in Berkenwoude het eerste buurtbusproject van start. 
Voor de buurtbus wordt een buurtbusvereniging opgericht, waarbij het dagelijks bestuur alle zaken 
rond de buurtbus coördineert. De buurtbus wordt beschikbaar gesteld en onderhouden door de 
vervoerder en de vervoerder adviseert de buurtbusvereniging over de lijnvoering en de 
dienstregeling. De buurtbusvereniging ontvangt een financiele vergoeding  van de provincie of 
stadsregio en de betrokken gemeenten. 
 
De buurtbus wordt met een achtpersoons bus gereden. Om de exploitatiekosten laag te houden 
wordt de buurtbus gereden door opgeleide vrijwilligers. De kosten van een buurtbus zijn ongeveer 
20% van een reguliere lijnbus. De buurtbus mag met rijbewijs B gereden worden. Op routes waar de 
vervoervraag niet groter is dan 10 tot 50 reizigers per dag per richting kan het gewone streekvervoer 
slechts een zeer gering voorzieningenniveau bieden en is de buurtbus dus een oplossing. De 
afgelopen tientallen jaren is de buurtbus uitgegroeid naar een belangrijk onderdeel van het openbaar 
vervoer. Op 1 januari 2013 waren er 179 buurtbuslijnen. Niet alle buurtbussen dienen tegenwoordig 
ter ontsluiting van dorpen, zo zien we de buurtbus ook wel in de steden. Bij steeds meer buurtbussen 
is de OV-chipkaart geldig.  
 
De buurtbusvereniging is doorgaans zeer betrokken bij “hun buurtbus” en goed geworteld in de 
gemeenschap. Voor een buurtbusproject is een groep vrijwilligers van dertig tot vijftig personen 
nodig. De meeste buurtbussen rijden op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur en soms ook op 
zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur. Het aantal reizigers per lijn verschilt, soms wordt 15-20 reizigers 
per werkdag als minimum gehanteerd. Goede lijnen vervoeren rond de 50 reizigers per dag. 
Wanneer het aantal reizigers boven de 70 komt, ontstaat vaak een probleem omdat één voertuig dan 
niet altijd meer voldoende is.  
De buurtbus functioneert doorgaans goed als vervanger van regulier OV omdat wezenlijke 
kenmerken gelijk zijn: een vaste dienstregeling met vaste halten, zonder telefonische drempel. De 
lokale betrokkenheid van het personeel vormt een pluspunt ten opzichte van regulier OV.  Juist ook 
voor minder valide reizigers. Voor de mogelijke valkuilen verwijzen wij naar hoofdstuk 4.  
De buurtbus is een goede vervanger als het reguliere OV in een dorp of wijk wegvalt. 



 

    

 

     

 

Hoofdstuk 6  Verslagen symposia, literatuur 
 
Bij het bestuderen van de literatuur en bij het bezoeken van symposia in het voorjaar van 2014 is ons 
gebleken dat men nog niet veel verder is dan het opsommen van bestaande projecten.  Voor een 
overzicht van bestaande en mislukte projecten wordt verwezen naar onderstaande bronnen (zie 1-1  

en 4).  Door verschillende werkgroepleden werden symposia met Krimp op de agenda bezocht in Den 
Haag, Ermelo, Loon op Zand, Borger en Amersfoort. 
Opvallend bij het bezoeken van een door CROW  georganiseerd symposium voor ambtenaren van 
gemeenten in juni 2014 was dat gemeenten nog geen idee lijken te hebben hoe zij komend jaar het 
kleinschalig OV en het doelgroepenvervoer moeten integreren. 

 
 
 

Hoofdstuk 7      Voorbeelden locale initiativen 

 

Er zijn in Nederland meer dan honderd voorbeelden van kleinschalig vervoer. Hieronder worden een 
beperkt aantal locale vervoersvormen vergeleken met de punten die de werkgroep Krimp van Rover 
in de vorige hoofdstukken heeft genoemd. 
 
Vanzelfsprekend vinden wij de aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het voor 
iedere reiziger toegankelijk vervoer. 
Getoetst is hieronder aan:  
- duidelijke benaming, duidelijke voorwaarden 
- toegankelijk voor iedereen die naar het gebied toe wil reizen  (last mile) 
- combinatie van OV en doelgroepenvervoer 
- informatie via 9292 of vergelijkbare buitenlandse website 
- iedere plaats van betekenis bereikbaar 
- met de gebruikelijk kaartsoort (OV chip kaart) 
- en tegen gewone OV-tarieven 
- of en hoe lang van tevoren moet gereserveerd 
- en of rolstoel en kinderwagen mee kunnen. 
 
Voorbeelden locale vervoersinitiatieven. 
 
               (  +    = aanwezig of mogelijk,    -   = afwezig of niet mogelijk,    ?  = onduidelijk,   nvt = niet van toepassing.) 

 
Project                        waar ?                   duidelijk    iedereen    combi     info     bereikbaar      OVkaart     tarief    reserveren         rolstoel 
 
Nederland  
 
HugoHopper     Heerhugowaard               -               leden             -            -          lijndienst              -             0,50            ja                        + 
 
Belbus Hollands Kroon      kop NH            -         leden-inwoners  -            ?               +                      -                 +           1 dag                    + 
 
Omnibus           Birdaard       Fr                  -                     +                +            ?               +                      -             2,-               -                          + 
 
Leeuwenhorst Expres  Noordwijk            -                     +                -             -                -                      -              5,-              -                          - 



 

    

 

     

 
Project                        waar ?                   duidelijk    iedereen    combi     info     bereikbaar      OVkaart     tarief    reserveren         rolstoel 
 
 
Papendorp Expres         Utrecht                -                     +                -             -                +                   nvt           gratis         -                          - 
 
Vlaermoesbus                Neede                  -                 leden            -             -                +                     -              1,20           ja                        + 
 
Wensbus                         Limburg               -                      +               +            +               +                     -               1,-          1 dag                    + 
 
Vervoerhulp   Weebosch     NB                 -               inwoners        -            -                +                     -             0,30/km  1 dag                    _ 
 
Haltetaxi                                 Zld                 -             pashouders      +           ?               +                     -                   ?         1,5 uur                 + 
 
Buitenland 
 
Multibus                        Selfkant  D              -                    +                  -              +              +                     -                +           1 uur                  - 
 
Postbus                        Schotland  GB          +                   +                  -              +              -                      -                +              -                        _ 
 
CAT                               Ierland                       -                    +                 +              +             +                     -                 +              -                        +        
 
 

Hierboven  zijn enkele van de vele initiatieven beschreven, naar de stand van zaken medio 2014. 
Opvallend is dat geen enkel project voldoet aan alle eisen. Er is geen perfect voorbeeld. 
De vele vreemde namen geven voor de inwoners geen duidelijkheid, voor reizigers van buiten de 
regio zullen de voorwaarden uit de naam niet afleidbaar zijn. 
Nogal wat projecten zijn alleen toegankelijk voor inwoners of alleen voor ouderen of mensen met 
een beperking.  Op 9292 worden de locale vervoersvormen niet genoemd.   
Een dag tevoren moeten reserveren leidt tot animodaling. 
Redelijk goed scoort de Friese Omnibus, een project dat helaas door tekort aan reizigers is gestopt. 
Combinatievervoer van OV met doelgroepen vonden wij met WMO vervoer bij de toekomstige 
Zeeuwse haltetaxi, AWBZ vervoer door de Friese Omnibus en leerlingen vervoer bij de Limburgse 
Wensbus. Wettelijke regels maken combinatievervoer niet gemakkelijk. 
 
Een paar projecten in het buitenland scoren redelijk goed.  
Bijvoorbeeld de Multibus Heinsberg die net ten oosten van Sittard rijdt in en om het Selfkant gebied 
en zelfs vermeld staat bij de Nederlandse 9292.  Of de postauto in Schotland, waar het postvervoer 
prioriteit heeft en die vaak maar één keer per dag rijdt.  De Ierse CAT rijdt ook maar enkele keren per 
dag, met een rolstoeltoegankelijke bus naar wat afgelegen dorpen in een lage frequentie. 
Maar zoals gezegd geen van de projecten draait zoals Rover dat graag zou zien. 
 
 
Meer voorbeelden zijn te vinden in: 
 

- Particuliere initiatieven in het personenvervoer, KpVV maart 2013 
 

- T. Welzen, “en hoe nu verder” Het overbruggen van de first mile en de last mile in ruraal gebied. Masterthesis 

Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen januari 2014. 

 
 
 



 

    

 

     

 
Hoofdstuk 8 Aanbevelingen, conclusies.     
 
Om goed Openbaar Vervoer overal te behouden stelt Rover een omvorming voor van het Openbaar 
Vervoer in landelijke gebieden, oudere stadswijken en kleine steden.  
Daarvoor is het nodig orde te scheppen in de vervoerstromen van de verschillende vormen van 
doelgroepenvervoer en deze stromen waar mogelijk te combineren. Doel is een systeem dat zo goed 
en efficiënt mogelijk vervoer biedt aan mensen met een handicap, werknemers onderweg van en 
naar aangepast werk, scholieren van bijzonder of speciaal onderwijs, maar ook aan gewone reizigers 
die om welke reden ook van het openbaar vervoer gebruik maken. 
De werkgroep Krimp van Rover stelt voor om  kleinschalig Openbaar Vervoer en doelgroepenvervoer 
waar mogelijk te combineren. Rover stelt criteria vanuit reizigersperspectief. 
 
Met steun van de Rijksoverheid moet de omvorming gebouwd worden op regionaal niveau, in nauwe 
samenwerking tussen gemeente- en provinciebestuurders, wijk- en dorpsraden, vervoerbedrijven, 
instellingen waar de cliënten, leerlingen, medewerkers, etc. gebruik maken van collectief vervoer, 
gebruikers en reizigersorganisaties. Openbaar Vervoer geschikt voor iedereen! 
Zowel regionaal als centraal moet er goede regie zijn om dit tot stand te brengen en goed te laten 
werken. Regionaal omdat het om regionale en soms lokale verplaatsingen gaat. Centraal omdat de 
regionale netwerken samenhang moeten hebben met elkaar en met het reguliere openbaar-
vervoernetwerk bestaande uit trein, metro, tram en bus. Zo komen we tot een samenhangend 
netwerk met integrale kwaliteit. 
In dit rapport  “Als de gewone bus verdwijnt”  en op de website van Rover staan handreikingen aan 
alle betrokkenen hoe zo’n netwerk op te bouwen. 
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