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Inleiding

Dit is het jaarverslag van het Rocov Noord-Holland over 2012. Het Rocov-NH is de adviesraad 

die vanuit het belang van de reizigers adviezen uitbrengt over de kwaliteit van het regio-

nale openbaar vervoer. 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).

De adviezen kunnen gaan over bijvoorbeeld tariefwijzigingen, dienstregelingwijzigingen, 

toegankelijkheid, sociale veiligheid, kaartsoorten, OV-chipkaart. Alle voorgenomen wijzi-

gingen worden eerst voor advies aan het Rocov-NH voorgelegd. Het Rocov-NH kan ook zelf 

aanpassingen voorstellen, en dient dan een ongevraagd advies in. Dat kan zowel bij de  

vervoerder als bij de Provincie. 

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

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

concessiehouders (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.

2012 is het tweede jaar waarin het Rocov-NH bestaat. Een jaar met ingrijpende verande-

ringen en ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zoals een  tariefverhoging, de verdere 

integratie van de buurtbussen in het OV-net, de OV-visie van de Provincie. Het Rocov-NH 

heeft een actieve rol gespeeld om bij deze ontwikkelingen voor het belang van de reizigers 

op te komen. 

In het begin van 2012 heeft het Rocov-NH een nieuwe website in gebruik genomen,  

waarop alle uitgebrachte adviezen worden gepubliceerd. Ook het vergaderrooster is voor 

alle deelnemers, betrokkenen en belangstellenden te raadplegen. 
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Het jaar 2012 in kort bestek

Door Wiebe de Haan (vz)

Als voorzitter van het Rocov-NH kijk ik met 

gemengde gevoelens terug op het verslag-

jaar 2012. Een jaar dat in het teken stond 

van een versoberde dienstregeling van het 

openbaar vervoer omdat Provinciale Staten 

van Noord-Holland besloot de exploitatie-

uitgaven met 20% te korten. 

De reizigers moesten het doen met lagere 

frequenties van ritten vooral in de daluren 

en de weekenden, inkorten van lijnen en 

opheffen van lijnen. 

We hebben bij de advisering over deze be-

zuiniging geprobeerd de belangen van de 

reizigers zo goed mogelijk te verdedigen. 

Mede daardoor is het reizigersverlies relatief 

bescheiden geweest. 

In het jaar 2012 stond de OV-visie 2020 

van de Provincie prominent op de agenda.  

De visie geeft een denkrichting aan voor de 

ontwikkeling van het OV-systeem voor de  

komende jaren, maar komt ook op een aantal  

onderdelen met concretere plannen, die 

verder uitgewerkt gaan worden. 

In dit kader heeft de Provincie 14 miljoen 

euro beschikbaar gesteld voor de invul-

ling van de diverse onderdelen. Dit is een  

eenmalige bijdrage, die geen structureel 

karakter heeft en geen invloed op de ex-

ploitatie van het OV. Desalniettemin is het  

bedrag substantieel en goed voor onder-

delen als doorstroming stroomlijnennet,  

halteprogramma stroomlijnennet, nieuwe 

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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buurtbussen en OV-chipkaartapparatuur, 

een pilot op Texel voor vervoer op maat.

Ondertussen zijn alle buurtbussen vervan-

gen en voorzien van OV-chipkaartapparatuur 

en is het halteprogramma gestart.

In 2012, na ons eerste turbulente jaar met 

vooral veel provinciale zaken, hebben  

we ons ook beziggehouden met het lande- 

lijke traject van de consumentenbelangen-  

behartiging. We zijn actief in het overleg op 

landelijk niveau over de voortgang van de 

OV-chipkaart.

Ook participeren wij actief in het voorzit-

tersoverleg van alle Rocov’s in Nederland, 

vooral waar het gaat om concessiegrens-

overschrijdende zaken zoals tarieven, kaart-

soorten en vooral ook buslijnen die door 

meerdere concessies rijden, waarbij met 

name aansluitingen van belang zijn.
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Ondertussen hebben wij ook goede afspra-

ken met de RAR, het reizigersoverleg van de 

Stadsregio Amsterdam, met zijn concessies 

van tram, bus en metro in de stad, maar ook 

een drietal concessies in de buitengebieden 

(Amstelland en Meerlanden, Zaanstreek en 

Waterland).

Behalve overleg met Gedeputeerde Staten 

en haar medewerkers hebben wij ook 

tweemaal per jaar een informele bijeen-

komst met de leden van Provinciale Staten 

die het openbaar vervoer in hun portefeuille 

hebben. Van beide kanten worden deze  

bijeenkomsten als zeer nuttig en informatief 

ervaren.
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Openbaar vervoer is voor mij een passie. Ik reis 

er graag mee en heb zelfs bewust geen rijbe-

wijs. Daarom heb ik me ruim 13 jaar geleden 

aangesloten bij Rover en ben namens die club 

vertegenwoordiger in het Rocov-NH. Ik ben 

een puzzelaar en streef ernaar om dé perfecte  

dienstregeling te maken, waarbij de beschik-

bare middelen goed worden benut, maar 

zonder de wensen van de reiziger uit het oog te  

verliezen. Want lege bussen zijn geen goede  

reclame voor het OV. Gelukkig is er met wat 

goede wil van Provincie en vervoerder nog veel 

te winnen. Tenslotte wil ik hierbij de talloze 

buurtbusvrijwilligers in het zonnetje zetten: 

zonder hun inzet zouden veel plattelandsdorpen 

geen openbaar vervoer meer hebben!

Mensen en organisatie

Paul de Graaf, gebiedskamer Noord-Holland Noord

Het Rocov-NH is een stichting met een  

Algemeen Bestuur van (momenteel) zeven 

leden. In het Rocov-NH zijn de grotere con-

sumentenorganisaties vertegenwoordigd. 

Het Algemeen Bestuur van het Rocov-NH 

komt viermaal per jaar bijeen. Het Dage- 

lijks 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 tenminste maandelijks.

Het Rocov-NH bestaat verder uit drie ge-

biedskamers, Noord-Holland Noord, Gooi en 

Vechtstreek en Haarlem/IJmond, waarin de 

verschillende reizigersorganisaties (Rover, 

SBO-NH, FNV, Vereniging van Kleine Kernen 

(VvKKNH), Fietsersbond en Zorgbelang) 

vertegenwoordigd zijn. 
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Ik ben een frequent gebruiker van het openbaar vervoer en ik vind  

het ook belangrijk dat het openbaar vervoer voor iedereen bereikbaar 

en betaalbaar is.

Het is dus tijdens de ritten opletten waar verstoringen zijn en ook  

luisteren naar andere reizigers, maar ook naar de chauffeurs.

Het Rocov-NH is een prima plek om te trachten het openbaar vervoer in 

goede banen te leiden.

Met mijn achterban uit de vakbeweging en de ouderenorganisaties  

sta ik voor een goede uitvoering van het OV.

Vanuit Zorgbelang ben ik lid van de gebiedskamer  

Gooi en Vechtstreek. Voor de blinden en slechtzienden 

die ik vertegenwoordig en waar ik ook deel van uitmaak, 

is het openbaar vervoer een grote noodzaak! Wij zijn 

gebaat bij een betaalbaar en toegankelijk openbaar 

vervoer, om zelfstandig te kunnen reizen. Dat er op  

kostenbesparing gelet moet worden is duidelijk, maar 

dat houdt ook in dat aan de kostenkant ook de noodzaak 

en het rendement van de uitgaven van belang zijn.

Het gebruiksgemak en het kunnen uitlezen van de  

OV-chipkaartinformatie, en het beschikbaar krijgen van 

actuele reisinformatie hebben ook mijn aandacht.

Nico van Nijendaal, gebiedskamer Haarlem/IJmond

Bert Wester, gebiedskamer Gooi en Vechtstreek

De voorzitter en de secretaris van het  

Rocov-NH zijn ook voorzitter en secretaris 

van de gebiedskamers. Daarin worden de 

specifiek gebiedsgebonden zaken behan-

deld. De adviezen die zij hierover formu- 

leren worden vervolgens namens het 

Rocov-NH uitgebracht. Regio-overstijgende  

onderwerpen worden door het bestuur van 

Rocov-NH behandeld en voor commentaar 

voorgelegd aan de gebiedskamers. De ge-

biedskamers vergaderen als regel elk vijf-

maal per jaar op locatie.
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Bijeenkomsten 2012

Er zijn in het verslagjaar 62 bijeenkomsten geweest waar het Rocov-NH met een of meerdere  
personen 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. Daarbij waren eveneens medewerkers van de Provincie  
 en van Connexxion uitgenodigd.

�	 Bestuur Rocov-NH

 Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit zeven leden en is viermaal 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 en Connexxion  
 uitgenodigd.
 Er werden in februari zes bijeenkomsten gehouden in het kader van de door Transtec gemaakte  
 vervoerschetsen in het kader van de OV-visie 2020.

�	 Gebiedskamer Haarlem/IJmond (H/IJ)

 Deze gebiedskamer zorgt voor de concessiegebieden H/IJ, de Fast Flying Ferry en een deel 
 van de Zuid-Tangent en kwam zesmaal bij elkaar. Ook hier waren in de meeste gevallen 
 medewerkers van de Provincie en Connexxion uitgenodigd.

�	 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

 Bestuursoverleg met de RAR (reizigersadviesraad Stadsregio Amsterdam (drie keer))
 Bestuursoverleg met de Omni-vereniging (vereniging van de buurtbusverenigingen (drie keer))
 Presentatie voor de Statencommissie Mobiliteit (twee keer)
 Landelijk overleg voorzitters van de Rocov’s (drie keer)
 Overleg met de beleidsmedewerkers van de Provincie (vier keer)
 Landelijke bijeenkomst OV-chipkaart (vier keer)
 Overige externe contacten, seminars e.d. (zes keer)
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Secretariaat 2012

Volgens de wet WP2000 moeten alle wijzigingen in het aanbestede openbaar vervoer ter  

advisering worden voorgelegd aan reizigersorganisaties. Het Rocov-NH vervult deze advies-

rol in Noord-Holland. 

Het zwaartepunt ligt daarbij op de adviezen die de vervoerder aan het Rocov-NH voorlegt 

over de dienstregeling. Daarnaast zijn er veel andere gevraagde en ongevraagde adviezen, 

brieven, reacties en notities waarmee het secretariaat de belangen van de reiziger tracht 

te behartigen.

Adviezen, reacties, notities en brieven 

Het Rocov-NH is positief over het voornemen 

de vertrektijd van buurtbus 417 uit Schagen 

te vervroegen, maar adviseert deze wijzi-

ging pas te laten ingaan als de reizigers goed 

zijn ingelicht.

Het Rocov-NH constateert dat er marke-

tingacties worden gedaan zonder meetbare 

doelstelling en zonder enige evaluatie. Dat 

maakt het marketingplan tot een vrij nut-

teloos rapport. Het Rocov-NH adviseert, net 

als vorig jaar, doelstellingen en evaluaties  

in het marketingplan op te nemen.

Omroepinstallaties in de bussen staan  

vrijwel altijd te zacht of helemaal uit. Dat is 

voor reizigers die onbekend zijn in de regio, 

of die slechtziend zijn, bijzonder onhandig. 

Bovendien is in het Programma van Eisen 

de voorwaarde gesteld dat de omroep in de 

bussen duidelijk hoorbaar dient te zijn. Het 

Rocov-NH adviseert Connexxion als bedrijf 

zijn verantwoordelijkheid te nemen en te 

zorgen dat de omroepinstallaties naar be-

horen werken.

Bij bussen die zijn uitgerust met twee  

informatiedisplays blijkt dat Connexxion 

Reactie op Marketingplan 2012 

van Connexxion

Advies dienstregeling buurtbus 417 Informatievoorziening in de bussen 

en op haltes

Informatiedisplays in bussen
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Ludolf Maat (Alkmaar) is secretaris van het 

Rocov-NH. Hij stelt concept-adviezen op en 

onderhoudt de contacten met de leden van de 

gebiedskamers, de beleidsambtenaren van de 

Provincie en de vervoerders. 

Ludolf Maat

Informatievoorziening op OV-knooppunt 

Schagen

een van de displays gebruikt voor reclame-

boodschappen. De displays zijn bedoeld om 

actuele reisinformatie te verstrekken. Dat is 

ook opgenomen in de voorwaarden van de 

Provincie. Het Rocov-NH heeft Connexxion 

geadviseerd dit daadwerkelijk uit te voeren 

zodat de reizigers zowel voor als achter in 

de bus kunnen beschikken over de reisinfor-

matie op deze displays. Nadat het advies nog 

een aantal malen mondeling werd herhaald, 

heeft Connexxion dit advies uitgevoerd.

Het Rocov-NH heeft Connexxion er meer-

dere malen op gewezen dat de informa-

tievoorziening rond station Schagen niet in 

orde is. Op een knooppunt, zoals station 

Schagen, is informatie over de daar ver-

trekkende lijnen onontbeerlijk. Hetzelfde 

geldt voor een aantal haltes op Texel. Het  

Rocov-NH heeft er bij Connexxion op aange-

drongen dit in orde te maken. 
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Advies over Kruidvatactie

De busboekjes en lijnfolders van Connexxion 

zijn vrijwel nergens verkrijgbaar. Ze worden 

wel gedrukt, maar niet gedistribueerd. 

Reizigers kunnen niet aan een busboekje 

komen, zelfs niet via de klantenservice.  

Het Rocov-NH adviseert Connexxion de  

distributie op te paken, zodat de bus- 

boekjes en lijnfolders overal in de Provin-

cie verkrijgbaar zijn. Naar aanleiding van 

dit advies heeft Connexxion besloten de  

busboekjes gratis door de klantenservice  

te laten verstrekken.  

Winkelketen ‘Kruidvat’ start samen met de 

regionale vervoerbedrijven een actie met 

een aantrekkelijke aanbieding voor bus-

reizigers. Het Rocov-NH adviseert positief 

over dit initiatief.

Het Rocov-NH adviseert de Provincie 

Noord-Holland bij de nieuwe Rekervlot-

brug een bushalte te plaatsen. De halte bij  

Overzetveer kan dan vervallen. Door deze 

wijziging profiteren meer reizigers van de 

aanwezigheid van een halte. Bovendien 

komt het de veiligheid van de reizigers ten 

goede doordat op deze locatie voetgangers 

veilig de N9 kunnen oversteken. 

Het Rocov-NH heeft advies uitgebracht 

over de vervoerplannen voor 2013. In 

deze plannen beschrijft Connexxion per  

concessiegebied wat hun voornemens zijn 

met betrekking tot de lijnvoering, be- 

dieningsfrequentie en materieelkeuze voor 

het komend jaar. Het Rocov-NH heeft in 

het advies kanttekeningen geplaatst bij  

de voornemens van Connexxion en voorstel-

len gedaan voor alternatieven die naar het 

oordeel van het Rocov-NH gunstiger zijn 

voor de reizigers. 

In Gooi en Vechtstreek zijn op advies van het 

Rocov-NH enkele aanpassingen in de nieuwe 

dienstregeling opgenomen.

In Haarlem/IJmond adviseert het Rocov-NH 

positief over de conceptdienstregeling van 

Connexxion. Het Rocov-NH geeft op  

lijnniveau nog enkele suggesties die de  

dienstregeling voor reizigers aantrekkelijker 

maken.

In Noord-Holland Noord heeft het Rocov-NH 

geadviseerd de dienstregeling te opti-

maliseren. Door de bezuinigingen is de  

dienstregeling versoberd en zijn verbin- 

dingen gecreëerd die voor reizigers 

Verkrijgbaarheid van busboekjes 

en lijnfolders

Ongevraagd advies over een nieuwe halte 

bij de Rekervlotbrug

Advies over de drie vervoerplannen voor 2013

Advies over de drie dienstregelingen voor 2013
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weinig zinvol zijn. In het voorstel van  

Connexxion is te weinig rekening gehouden 

met aansluitingen. Het Rocov-NH geeft in 

het advies per lijn voorstellen voor verbe-

tering van deze aansluitingen. 

De stad/streeksupplementen die bij een  

NS-abonnement kunnen worden gekocht,  

zullen worden afgeschaft. Veel reizigers 

worden gedwongen een alternatief abonne-

ment te kopen, wat doorgaans duurder 

is. Op initiatief van Rover adviseert het 

Rocov-NH aan Connexxion de stad/streek-

supplementen te behouden. Ook wijst het 

Rocov-NH erop dat over het voornemen 

tot afschaffing van dit reisproduct geen  

advies is gevraagd aan de consumentenplat-

forms. 

Het Rocov-NH heeft een reactie gestuurd op 

de uitwerking van de OV-visie van de Pro-

vincie. In de reactie stelt het Rocov-NH dat 

het vooroverleg hierover te wensen overliet. 

Verder gaat het Rocov-NH in op drie thema’s 

uit de visie: het programma doorstromings-

maatregelen stroomlijnennet, de pilot op 

Texel over vervoer op maat, het buurtbus-

materieel en de integratie van de chipkaart 

daarin.

Buslijn 350 is een lijn die vanuit Friesland 

via de Afsluitdijk doorrijdt naar Alkmaar.  

De lijn valt onder de verantwoordelijk-

heid van de Provincie Friesland. Het Friese  

OV-platform Rocov Fryslân heeft het  

adviesrecht op deze lijn, met uitzondering 

van het deeltraject van de lijn in Noord-

Holland. Daar heeft Rocov-NH het recht 

van advies. Er is een convenant tussen de  

Provincies Noord-Holland en Friesland 

waarin een aantal afspraken over deze lijn  

is vastgelegd, waaronder ook het con- 

sumentenadviesrecht. In december 2012 is 

de concessie Noord- en Zuidwest Friesland 

Afspraken met Provincie Fryslân en Arriva 

over het Noord-Hollandse traject van lijn 350

Advies over de uitwerking van de 

OV-visie van de Provincie

Advies over de afschaffing van het 

stad/streeksupplement
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Advies over voorgestelde aanpassingen in 

de dienstregeling 2013 op lijn 29 Texel

overgegaan naar Arriva. De buslijn 350 

maakt daarvan deel uit. Het Rocov-NH heeft 

brieven geschreven over de naleving van de 

convenantafspraken voor deze buslijn. Er is 

daarop een overleg geweest met het Rocov-

NH, de beide Provincies en met de nieuwe 

vervoerder Arriva waarin de afspraken met 

betrekking tot de adviesprocedure en het 

raadplegen van het Rocov-NH opnieuw zijn 

vastgelegd. 

Het Rocov-NH heeft positief geadviseerd op 

de wijzigingsvoorstellen rond lijn 29, maar 

plaatst kanttekeningen bij de wijze waarop 

financiële compensatie is gevonden om deze 

ritten te kunnen uitvoeren. De bezettings-

graad in november is geen goede maatstaf; 

het vervoerpatroon op Texel kent grote 

verschillen in het toeristenseizoen en daar-

buiten.

Het Rocov-NH heeft positief geadviseerd 

op het voorstel voor een nieuwe lijn 9 naar 

Vogelenzang waarbij, naast het vervoer  

tussen Heemstede en Vogelenzang, ook 

vervoer van Spaarndam naar het Delftplein 

wordt geboden. Het Rocov-NH geeft in dit 

advies nog drie verbeterpunten voor de uit-

werking. Zo wordt voorgesteld niet De Zilk, 

maar station Hillegom als het eindpunt van 

de lijn te kiezen. Dit advies wordt door  

Connexxion overgenomen.

Het Rocov-NH is intensief betrokken ge- 

weest bij de totstandkoming van een nieuwe 

opzet van de buslijnen in West-Friesland. De 

lijnen 232, 133 en 136 zijn opgeheven. In 

plaats daarvan is een regelmatige uurdienst 

op de verlengde buurtbuslijn 412 ingevoerd, 

die in Hoogkarspel een goede aansluiting 

 

West-Friesland

Nieuwe lijn 9 naar Vogelenzang en Hillegom
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op de treinen geeft. Bovendien heeft lijn 

138 een nieuwe route gekregen en een  

dienstregeling die in beide richtingen een 

aansluiting geeft op de treinen in Enkhuizen.

Connexxion heeft aangegeven per 1 ja- 

nuari 2013 de chipkaarttarieven fors te  

willen verhogen vanwege een geconsta-

teerde derving in de opbrengsten. Rocov-

NH stelt dat de gederfde inkomsten niet  

volledig op de reiziger mogen worden ver-

haald en adviseert tegen deze verhoging.  

De Provincie neemt dit advies over en 

halveert de voorgenomen verhoging. Verder 

adviseert het Rocov-NH bij de indexering 

van de tarieven de vraaguitvalcompensatie 

niet mee te berekenen. Ook bevelen wij  

matiging van diverse andere tarieven aan. 

Het Rocov-NH heeft positief geadviseerd op 

een voorstel van Connexxion voor een nieuw 

sterabonnement dat geldig is in de hele 

provincie inclusief Amsterdam en stelt voor 

deze abonnementen ook geldig te laten zijn 

op de lijnen 350 en 50. 

Het Rocov-NH heeft geadviseerd de 

tariefverhoging op een andere manier door 

te voeren, zodat het vervoer zo aantrekke-

lijk mogelijk wordt voor de reiziger. 

Het Rocov-NH heeft in juni 2012 gerea- 

geerd op de uitwerking van de OV-visie 

van de Provincie. Hoewel het Rocov-NH in 

grote lijnen deze OV-visie steunt, waren er 

in de uitwerking enkele punten die volgens 

het Rocov-NH anders zouden moeten om de 

gestelde doelen te kunnen realiseren. Zo 

zou bij de visie over de doorstromingsmaat-

regelen op het stroomlijnennet de lijnvoer-

ing van lijn 320 gewijzigd moeten worden. 

Voor de pilot op Texel is het wenselijk de  

ervaringen met de OV-taxi en de Overstap-

per te mee te nemen in de uitwerking en 

verder tijdig te evalueren.

Rond de integratie van de buurtbus in de 

OV-keten stelde het Rocov-NH dat dit alleen 

lukt als de regie over dit vervoer centraal 

wordt geregeld en niet wordt overgelaten 

aan de afzonderlijke buurtbusverenigingen. 

Advies over de tarieven op de FFF

Reactie op de OV-visie

Advies over tarieven 2013

Advies over het Randstad Noord Zone 

Abonnement (Sterabonnement nieuwe stijl)
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In Noord-Holland Noord zijn buurtbussen 

al jaren een belangrijke vorm van open-

baar vervoer. De relatie met het overig 

openbaar vervoer was soms nogal zwak: er 

was overlap met lijnen van Connexxion en 

de tijden sloten soms niet aan op andere  

lijnen. In de OV-visie van de Provincie wordt 

gesteld dat buurtbussen een integraal en 

aansluitend onderdeel van het netwerk 

van openbaar vervoer dienen te zijn. Het  

Rocov-NH had al eerder daarvoor gepleit 

met een notitie over buurtbussen. Daarin 

formuleert het Rocov-NH dat buurtbussen 

vaste patroontijden dienen te hebben, niet 

lager dan een uurfrequentie, en moeten 

aansluiten op treinen of andere bussen.

Verder doen we de suggestie als in de spits-

tijden de capaciteit van een achtpersoons  

buurtbus ontoereikend is, een grote lijnbus 

in te zetten die op dezelfde patroontijden 

rijdt.

Met meerdere buurtbusverenigingen wordt 

overlegd over specifieke vervoersproble-

men. Bovendien onderhouden we nauwe 

contacten met de Omni-vereniging. Dit is 

de koepelorganisatie waarin de buurtbus- 

besturen hun belangen bundelen. Er is  

regelmatig overleg tussen de besturen van 

Buurtbussen
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het Rocov-NH en de Omni. Bovendien is het 

Rocov-NH aanwezig op de ledenvergade-

ringen van de Omni. Verder is een vertegen-

woordiger van de Omni vaste waarnemer bij 

de vergaderingen van de gebiedskamer NHN. 

In het verslagjaar nam het Rocov-NH initia-

tieven om te komen tot het oprichten van 

een buurtbus van Heiloo naar Egmond aan 

Zee, en tot uitbreiding van buurtbuslijn 412 

in West-Friesland. 

In deze gevallen ging het om buslijnen die 

waren opgeheven (lijn 164 in Heiloo) of op 

de nominatie stonden om op te heffen (zoals 

de lijnen 133 en 136 in West-Friesland). 

Het Rocov-NH deed daarbij suggesties voor 

de dienstregeling en de route. 

Ook was het Rocov-NH actief betrokken  

bij het oprichten van een buurtbus in  

Bloemendaal. In dat kader waren er gesprek-

ken met de gemeentelijke politiek en  

belanghebbenden. Het is te verwachten dat  

de buurtbus Bloemendaal in het volgend 

verslagjaar gaat rijden.

Met de gemeenten Koggenland en Schermer 

waren er verkennende besprekingen over  

buurtbussen. Dat heeft niet daadwerke-

lijk tot buurtbuslijnen geleid. Als voor-

waarde voor een buurtbusproject vraagt 

de Provincie een minimum aantal van 400  

maandelijkse reizigers. In genoemde ge-

meenten wordt dit aantal naar verwachting 

niet gehaald. 
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Nadat in Halfweg-Zwanenburg een NS-halte 

is geopend, lijkt een buurtbusverbinding van 

Spaardam naar dit nieuwe station zinvol.  

In het verslagjaar bleek het nog niet  

mogelijk de politiek en bewoners daarvoor 

te interesseren. De ervaring leert dat als er 

eenmaal een actief buurtbuscomité i.o. is, 

het werven van vrijwillige chauffeurs geen 

groot probleem meer vormt. 

In 2012 bleek dat op sommige buurtbus- 

lijnen het maximum aantal reizigers in de 

bus (acht) werd overschreden. Het betrof 

drie buurtbuslijnen die elk met twee buurt-

bussen rijden. Door een andere inzet van de 

beide busjes kon dit probleem voor een deel 

worden opgelost. 

In het verslagjaar werden voorbereidin- 

gen getroffen voor geheel nieuw materieel 

voor de buurtbussen. Deze bussen worden 

vanaf de start voorzien van chipkaart- 

apparatuur. Daarmee zal invoering van de 

OV-chipkaart ook op buurtbussen een feit 

worden. 

Het afschaffen van de goedkope buurt-

buskaartjes leidde in 2012 tot veel dis-

cussie. Connexxion wilde op de buurtbus- 

lijnen dezelfde tarieven als op de grote  

bus. Het Rocov-NH stelde daarop een over-

gangsmaatregel voor. Uiteindelijk besloot 

de Provincie tot een tariefopbouw die het-

zelfde effect had als het advies van het 

Rocov-NH. Wie niet met de OV-chipkaart  

reist, kan op de buurtbus voor afstanden tot 

15 km een kaartje van � 1,80 kopen, en voor 

grotere afstanden een kaartje van � 3,10. 

Dit zijn bestaande dalkaarttarieven die met 

andere voorwaarden ook op de gewone lijn-

bus gelden. 
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Financiën

Voor 2012 stelde de Provincie een subsidie van � 50.000 voor het Rocov-NH beschikbaar, 

overeenkomstig de begroting van dat jaar. Hiervan werd slechts � 40.000 in twee termijnen 

overgemaakt. Gelukkig was nog geld beschikbaar uit het oprichtingsjaar, zodat de liquidi-

teit van het Rocov-NH niet in gevaar kwam.  

Uiteindelijk werden niet alle in de begroting geplande uitgaven ook daadwerkelijk gedaan 

en waren de beschikbare middelen toereikend. 

Net als in 2011 werd het meeste geld besteed aan de vrijwilligersvergoeding aan de leden 

van de gebiedskamers van het Rocov-NH, aan het huren van vergaderruimten en het laten 

notuleren van vergaderingen. Ook dit jaar werd gebruikgemaakt van een extern adviseur.

Medio 2012 werd Wim de Klerk (penningmeester) ziek en moest het Rocov-NH op 

zoek naar een vervanger. Het bestuur benoemde Ria Beens (lid van de gebiedskamer  

Noord-Holland Noord) tot waarnemend penningmeester. 

Door de ernstige ziekte van Wim de Klerk kon de boekhouding niet goed worden overge-

dragen. De jaarrekening 2012 werd daarom gemaakt aan de hand van de bankafschriften. 

In de jaarrekening 2012 met de daarbij behorende toelichting worden alle baten en lasten 

verantwoord. De jaarrekening is daarna aan de provincie voorgelegd. 
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