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VOORWOORD
Hierbij bied ik u het ‘Jaarverslag 2016 concessies Openbaar Vervoer Noord-
Holland’ aan. In dit jaarverslag treft u in beknopte stijl de belangrijkste 
kengetallen aan van het openbaar vervoer dat in opdracht van de provincie 
Noord-Holland rijdt.  

Het jaar 2016 stond met name in het teken van vernieuwing en aanbesteding van 
de lopende concessies. In september 2016 kon de gunning van de nieuwe 
concessie Haarlem/IJmond aan vervoermaatschappij Connexxion definitief 
worden vastgesteld. Aan dezelfde vervoermaatschappij is recentelijk tevens de 
nieuwe concessie Noord-Holland Noord definitief gegund. Met deze nieuwe 
concessies wordt naast een kwaliteitsimpuls voor reizigers tevens een flinke 
upgrade gemaakt richting een zero emissie-wagenpark. Het Noord-Hollandse 
busvervoer wordt daarmee nog schoner, beter en veiliger.

Met de huidige langdurige contracten van meer dan acht jaar is het eigenlijk vrij 
opmerkelijk te noemen dat de contracthouder het vereiste kwaliteitsniveau 
wederom wist te handhaven. Ondanks dat de wagenparken na inmiddels 10 jaar 
trouwe dienst mankementen beginnen te vertonen, reed meer dan 85% van de 
bussen toch nog op tijd. Reizigers blijven het Noord-Hollandse busvervoer dan 
ook waarderen met hoge klanttevredenheidcijfers. In onderlinge vergelijking 
met andere OV-opdrachtgevers was de provincie Noord-Holland voor de derde 
keer op een rij de best scorende opdrachtgever. 

Tevreden reizigers krijgen is uiteraard belangrijk, maar de provincie werkt er 
vooral hard aan om deze reizigers ook te behouden en nieuwe reizigers aan te 
trekken. Hiervoor is een aantrekkelijk en vraaggericht openbaar vervoer een 
absolute randvoorwaarde. Door te investeren in snelle busbanen, belemmeringen 
in busroutes weg te nemen, inzicht te verwerven in wat reizigers echt willen en 
daarmee continue de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren, zijn wij 
hard op de goede weg.

Ik hoop dat u met dit jaarverslag een goed beeld krijgt van de ontwikkelingen in 
het openbaar vervoer in de provincie Noord-Holland.

Elisabeth Post
Gedeputeerde Mobiliteit
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INLEIDING

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar  busvervoer in de (concessie)gebieden  
Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord.  Zowel op ruimtelijk als economisch vlak 
verschillen de gebieden onderling sterk. Dit heeft zijn invloed op de wijze waarop de vervoersstromen 
lopen in de betreffende gebieden. Zo bestaat Noord-Holland Noord voor een groot deel uit landelijk gebied 
waarin ontsluitende buslijnen een belangrijkere rol spelen dan in een verstedelijkt gebied als Haarlem/
IJmond. In dichtbevolkte, verstedelijkte gebieden rijdt het openbaar vervoer in hogere frequenties en over 
kortere afstanden dan in de meer landelijke gebieden.  Op grond van deze verschillen is onderling 
vergelijken van de gebieden dan ook niet altijd mogelijk, maar voor de meeste prestaties gelden uiteraard 
wel dezelfde normen. Voor alle gebieden geldt dat het busvervoer op tijd, betrouwbaar en klantvriendelijk 
moet zijn. Als opdrachtgever ziet de provincie Noord-Holland hier op toe en stuurt de vervoerder hier ook 
actief op aan.

Een apart deel van de concessie Noord-Holland Noord vormt het openbaar vervoer op Texel. Op dit eiland 
is eind 2014 een pilot van start gegaan voor een nieuwe vorm van flexibel vervoer:  ‘De Texelhopper’. Naast 
een reguliere buslijn tussen de veerhaven en de twee belangrijkste kernen van Texel, kunnen reizigers 
ook van te voren vervoer reserveren naar  haltelocaties die vrijwel het gehele eiland dekken. De pilot bleek 
succesvol, en eind 2016 is dan ook besloten om deze pilot verder voort te zetten op het eiland Texel. De 
prestaties en het gebruik van ‘De Texelhopper’ worden maandelijks gepubliceerd op de website 
Texelhopper.nl. Daar waar de gegevens van de Texelhopper van belang zijn voor een betrouwbare 
vergelijking met voorgaande jaren, is dit aangegeven en/of toegelicht in de relevante passages van dit 
jaarverslag.

Concessies en looptijd
Door openbare (Europese) aanbestedingen in het verleden, zijn momenteel alle Noord-Hollandse 
concessies van het busvervoer gegund aan busmaatschappij Connexxion. Voor een bepaalde periode (zie 
tabel op volgende pagina) heeft deze vervoerder het exclusieve recht verkregen om voor deze concessies het 
busvervoer aan te bieden. 

Omdat de huidige concessie Noord-Holland Noord medio 2018 afloopt, is hiervoor in 2016 een 
aanbestedingstraject gestart. Uit de gunningsmethodiek kwam opnieuw Connexxion als winnaar naar 
voren. De implementatiefase voor de nieuwe concessie start in september 2017. De nieuwe concessie 
Haarlem/IJmond is inmiddels definitief aan Connexxion gegund. De nieuwe concessie start in september 
2017 en heeft een looptijd van 10 jaar.

Per 1 januari 2016 is het Noord-Hollandse deel van de R-Netlijn 300 (de voormalige ‘Zuidtangent’) volledig 
overgedragen aan de Vervoerregio Amsterdam. De prestaties van deze lijn worden jaarlijks door de 
Vervoerregio Amsterdam gepubliceerd. 
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http://Texelhopper.nl
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Concessiegebieden onder opdrachtgeverschap van de provincie Noord-Holland

Looptijd van de concessies van de provincie Noord-Holland
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Concessie Startdatum Einddatum

Gooi en Vechtstreek Juli 2011 Juli 2019

Haarlem/IJmond September 2017 September 2027

Noord-Holland Noord December 2008 Juli 2018 (verlengd)
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SAMENVATTING

Onderstaande tabel geeft aan de hand van een aantal belangrijke kengetallen een globaal overzicht van 
de ontwikkelingen binnen de Noord-Hollandse concessies voor het busvervoer. De getallen geven de 
situatie in 2016 weer in vergelijking tot 2015. Tussen haakjes staat de toe- of afname dan wel het cijfer uit 
2015.
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Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

Aanbod

Aantal dienstregelingsuren 
(DRU’s)

188.700 (+0,7%) 322.100 (-4,1%) 326.800 (+3,9%)

Gebruik

Aantal reizigerskilometers 51,1 mln. (+3,0%) 82,0 mln. (-6,7%) 78,4 mln. (+2,5%)

Verhouding aanbod – gebruik 

Reizigerskilometers / DRU’s 271 (+2,3%) 255 (-2,7%) 240 (-1,4%)

Uitvoeringskwaliteit

Percentage bussen op tijd 87,4% (86,9%) 85,1% (86,1%) 87,6% (87,5%)

Rituitval 0,09% (0,10%) 0,26% (0,20%) 0,09% (0,09%)

Reizigersoordeel 
(algemeen oordeel)

7,7 (7,7) 7,7 (7,7) 7,7 (7,4)

Aantal klachten 818 (+14,4%) 1.481 (+1,6%) 1.887 (+0,4%)

Sociale Veiligheid

Aantal incidenten/calamiteiten 69 (-12,7%) 158 (-7,6%) 103 (-9,6%)

Reizigersoordeel sociale 
veiligheid  (algemeen)

7,9 (7,9) 7,9 (7,9) 8,0 (7,8)

Financiën

Exploitatiebijdrage (mln.) 10,5 (+1,4%) 16,0 (+8,3%) 17,6 (+9,9%)

Reizigersopbrengsten 7,6 mln. (+2,9%) 17,9 mln. (-4,9%) 14,2 mln. (+3,4%)

Kostendekkingsgraad (%) 42 (41) 53 (56) 45 (46)
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GEBRUIK EN AANBOD

Lichte daling in de verhouding tussen het gebruik en aanbod 
busvervoer
Binnen het openbaar vervoer is het gebruikelijk om het aantal afgelegde kilometers door reizigers 
als graadmeter te hanteren voor de mate waarin er gebruik wordt gemaakt van het openbaar 
vervoer. In zowel de concessie Gooi en Vechtstreek (+3,0%) als de concessie Noord-Holland Noord 
(+2,5%) is het totaal aantal afgelegde reizigerskilometers ten opzichte van 2015 licht gestegen. In 
de concessie Haarlem/IJmond is het gebruik echter met -6,7% gedaald. Deze daling is merendeels 
te wijten aan enkele grootschalige, langdurige werkzaamheden aan met name de Velsertunnel 
en de aanleg van de HOV-busbaan tussen IJmuiden en Haarlem. Door de sluiting van de 
Velsertunnel was er in 2016 gedurende negen maanden geen doorgaande verbinding meer 
mogelijk voor de buslijnen 73 en 74 van en naar Beverwijk. Ondanks de inzet van meerdere 
pendeldiensten daalde het gebruik op deze busroutes met ruim één derde in vergelijking met 
dezelfde periode van voor de sluiting. Sinds de heropening begin 2017, heeft Connexxion 
meerdere marketingacties uitgevoerd om reizigers te overtuigen weer gebruik te maken van de 
buslijnen van en naar Beverwijk. De aanleg van de HOV-busbaan heeft voor langdurige 
omleidingen gezorgd wat het gebruik van de getroffen buslijnen negatief heeft beïnvloed.

Het aanbod van het openbaar vervoer wordt uitgedrukt in dienstregelingsuren (DRU’s). Het totale 
aantal DRU’s betreft de som van de aangeboden uren zoals gepubliceerd in de jaarlijkse diens-
tregelingstabellen van het busvervoer. Ten opzichte van 2015 is het aanbod van het busvervoer 
min of meer gelijk gebleven in 2016. Wel was er sprake van  een verschuiving in DRU’s tussen de 
concessies Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord als gevolg van een knip tussen de voorheen 
doorgaande lijn 167 tussen Beverwijk – Castricum – Alkmaar. Eind 2015 is het deel Castricum –  
Alkmaar (circa 10.000 DRU’s) overgeheveld van de concessie Haarlem/IJmond naar de concessie 
Noord-Holland Noord. Het deel Beverwijk – Castricum is lijn 79 geworden en blijft onder de 
concessie Haarlem/IJmond vallen. 

De combinatie van het gedaalde gebruik in de concessie Haarlem/IJmond  en de verschuiving van 
het aantal DRU’s naar Noord-Holland Noord heeft bij zowel Haarlem/IJmond als bij Noord-Holland 
Noord geleid tot een lichte daling in de verhouding tussen het gebruik en het aanbod. In de 
concessie Gooi en Vechtstreek werd het hoogste aantal reizigerskilometers per DRU afgelegd.
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Reizigers-

kilometers

Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal

2014 46.566.500 81.467.800 76.854.400 204.888.700

2015 49.623.600 87.943.100 76.505.000* 214.071.700

2016 51.092.500 82.018.400 78.417.800* 211.528.700

Jaartal Aantal instappers Texelhopper 

(incl. lijn 28 en 629)

2015 341.000

2016 358.000

*Het aantal reizigerskilometers in 2015 en 2016 van de concessie NH-Noord is exclusief de Texelse lijnen. gestegen.
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Dienstregelings

uren (DRU’s)

Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal

2014 188.300 337.900 346.500 872.700

2015 187.400 336.000 314.500* 837.900

2016 188.700 322.100 326.800* 837.600

*Het aantal DRU’s in 2015 en 2016 van de concessie NH-Noord is exclusief de Texelse lijnen. 
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Verhouding gebruik-aanbod 

(reizigerskilometers/DRU’s)

Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2014 247 241 222

2015 265 262 243

2016 271 255 240
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UITVOERINGSKWALITEIT

Meer ritten uitgevallen als gevolg van langdurige 
wegwerkzaamheden
Voor de concessies Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord geldt dat de punctualiteitsscores ruim 
boven de gestelde norm liggen van minimaal 85% op tijd. In de concessie Haarlem/IJmond is licht boven 
de gestelde punctualiteitsnorm van 85% op tijd gescoord. ‘Op tijd’ betekent dat de bus ten opzichte van de 
dienstregeling niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat 
vertrok van belangrijke (meet)haltes. 

Een aandachtspunt betreft uitvoering op basis van rituitval in de concessie Haarlem/IJmond. De gestelde 
norm voor rituitval ligt op maximaal 0,20% uitval van geplande ritten. Vanwege een verouderd wagenpark 
in combinatie met extreme overlast als gevolg van de sluiting van de Velsertunnel en langdurige 
omleidingen rondom IJmuiden, is de maximale norm voor rituitval in Haarlem/IJmond licht over-
schreden in 2016. Het is de verwachting dat met de heropening van de Velsertunnel, de oplevering van 
het HOV-tracé tussen Haarlem – IJmuiden, en een vernieuwd wagenpark bij aanvang van de nieuwe 
concessie Haarlem/IJmond, de rituitval weer zal gaan afnemen tot ten minste de gestelde norm. 
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Uitvoerings  -

kwaliteit

Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Percentage 
bussen op tijd

87,4% 86,9% 85,1% 86,1% 87,6% 87,5%

Rituitval 0,09% 0.10% 0,26% 0,20% 0,09% 0,09%

Aantal klachten 818  
(+14,4%) 

715  1.481
(+1,6%)

1.458 1.887
(+0,4%)

1.880

Jaarverslag 2015 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland
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REIZIGERSTEVREDENHEID

Noord-Holland opnieuw de best scorende opdrachtgever in de  
OV-Klantenbarometer
De reizigerswaardering wordt jaarlijks gemeten met een grootschalig landelijk klanttevredenheids-
onderzoek, de zogeheten ‘OV-klantenbarometer’ (www.ovklantenbarometer.nl). In het najaar van 2016 
vulden in totaal 82.352 reizigers uit het gehele land een schriftelijke enquête in tijdens hun reis met bus, 
tram, metro, regionale trein of boot. Dat gebeurde op 6.559 ritten in 70 onderzoeksgebieden. Het onder-
zoek werd in opdracht van alle OV-autoriteiten in Nederland uitgevoerd  door het Kennisplatform Verkeer 
en Vervoer (CROW-KpVV). 

Uit de OV-Klantenbarometer van 2016 blijkt dat de provincie Noord-Holland, in onderlinge vergelijking 
met andere OV-autoriteiten, opnieuw het hoogste gemiddelde waarderingscijfer voor het openbaar 
vervoer heeft gekregen. Het algemeen oordeel voor de concessies Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond  
is ten opzichte van 2015 gelijk gebleven, maar is nog altijd hoger dan het landelijk gemiddelde. De 
concessie Noord-Holland Noord behaalde in 2016, net als de overige twee concessies, een gemiddeld 
oordeelscijfer van 7,7.
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OV-Klantenbarometer  

2016 (bron: CROW-KpVV, 

maart 2017)

Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Landelijk

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016

Algemeen oordeel 7,7 7,7 7,7 7,7 7,4 7,7 7,6

Zitplaats 9,2 9,1 8,6 8,9 8,9 8,9 8,4

Netheid 7,5 7,5 7,3 7,3 7,2 7,3 7,2

Vriendelijkheid 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8 8,0 7,6

Rijstijl 7,7 7,6 7,6 7,7 7,5 7,6 7,4

Geluid 6,6 6,5 6,9 6,8 6,2 6,5 6,5

Gemak instappen 8,7 8,8 8,6 8,5 8,7 8,6 8,5

Informatie algemeen 7,7 7,9 7,7 7,8 7,1 7,8 7,6

Informatie vertragingen 5,9 5,8 5,8 6,0 5,0 5,5 5,7

Gemak kopen vervoerbewijs/
laden

7,9 8,0 7,7 7,9 8,0 8,1 7,8

Tarief 5,5 5,6 5,6 5,7 5,2 5,7 5,4

Punctualiteit 7,4 7,4 7,3 7,3 6,9 7,3 7,3

Reissnelheid 7,7 7,8 7,7 7,6 7,5 7,8 7,6

Frequentie 7,0 7,1 7,4 7,2 6,8 7,1 7,2

Gebruiksgemak OV-chipkaart 8,1 8,2 8,0 8,1 8,0 8,4 8,1

Overstaptijd 6,6 6,4 6,6 6,5 6,5 6,3 6,5



Jaarverslag 2016 concessies Openbaar Vervoer 

SOCIALE VEILIGHEID

Daling aantal incidenten
Sociale veiligheid is een belangrijk aspect van het openbaar vervoer. Reizigers moeten zich niet alleen 
veilig voelen (subjectief oordeel), maar er moet ook sprake zijn van een daadwerkelijk veilige omgeving in 
het openbaar vervoer (objectief oordeel). Een belangrijke graadmeter voor de mate van veiligheid is het 
aantal keren dat buschauffeurs incidenten hebben gemeld bij de regiecentrale van de vervoerder. In 2016 
werd dit in totaal 330 keer gedaan. Dat is 9% minder dan in 2015 het geval was. Alle meldingen worden 
geregistreerd conform landelijk afgesproken categorieën. Dit betreft de zogeheten ‘ABC-systematiek’. 
OV-autoriteiten en vervoerders hebben gezamenlijk afgesproken om de volgende indeling voor meldingen 
te hanteren:

A -categorie:  incidenten die vallen onder wetgeving van strafrecht.
B-categorie: incidenten die vallen onder wetgeving inzake personenvervoer (WP 2000).
C-categorie: incidenten die vallen onder de huisregels van de vervoerder.

Het aantal incidenten in de A- en C-categorie is in 2016 gedaald ten opzichte van 2015. Het aantal inciden-
ten in de B-categorie is daarentegen gestegen. De voornaamste verklaring voor deze stijging betreft een 
verscherping in de wijze waarop medewerkers van Connexxion de meldingen van buschauffeurs interpre-
teren en vervolgens categoriseren. Hierdoor zijn veel incidenten die voorheen onder de A-categorie vielen, 
verschoven naar de B-categorie. De verscherpte incidentenregistratie volgt uit een anticipatie van 
Connexxion op nieuwe landelijke afspraken in 2017 tussen OV-autoriteiten en vervoerders om tot een 
meer uniforme registratiemethode te komen.

Een uiterst negatieve ontwikkeling betrof de overlast van zogenaamde ‘stenengooiers’ in de concessie 
Haarlem/IJmond. In met name de zomerperiode van 2016 zijn er meerdere voorvallen geweest waarbij 
jongeren, in Haarlem en Heemskerk, bussen hebben bekogeld met zware voorwerpen zoals stoeptegels. 
Na ieder stenengooi-incident is er direct overleg gevoerd tussen Connexxion, politie en gemeente om de 
benodigde maatregelen vast te stellen. Zo is er extra gesurveilleerd in de wijken, in de avonduren reden 
extra toezichthouders mee in de bussen, en heeft de bus in Heemskerk tijdelijk een andere route moeten 
rijden. Daarnaast heeft de provincie geïnvesteerd in extra beveiligingstechnieken op de bussen zelf. 
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Sociale Veiligheid:

objectief

Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2016 2015 Verschil 
t.o.v. 2015

2016 2015 Verschil 
t.o.v. 2015

2016 2015 Verschil 
t.o.v. 2015

Totaal aantal 
incidenten

69 79 -12,7% 158 171 -7,6% 103 114 -9,6%

Sociale Veiligheid: 
subjectief 

(bron: OV-
Klantenbarometer 
2016, CROW-KpVV, 
maart 2017)

2016 2015 Gem. ref. 
gebied 
(2016)

2016 2015 Gem. ref. 
gebied 
(2016)

2016 2015 Gem. ref. 
gebied 
(2016)

Landelijk 
(2016)

Veiligheid Algemeen 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 8,0 7,8 8,0 7,7

Veiligheid rit 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,3 8,1 8,2 8,0

Veiligheid instaphalte 8,0 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,0 8,0 7,8
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Aantallen meldingen per categorie:

Het beleid van de provincie Noord-Holland op het gebied van sociale veiligheid in het openbaar vervoer is in 
2014 vastgelegd in de ‘Nota Sociale Veiligheid OV 2014-2020’. Met deze nota heeft de provincie haar ambities en 
doelstellingen ten aanzien van sociale veiligheid verhoogd en nader geconcretiseerd. Zo streeft de provincie in 
de periode tot 2020 naar een sociale veiligheidsbeleving van tenminste een 8,0 in iedere concessie en een daling 
van tenminste 25% (vanaf 2013) van het totaal aantal incidenten in de concessies. In de aanpak voor het terug-
dringen van het aantal en de mate van ernst van de incidenten kiezen wij nadrukkelijk voor maatwerk, samen-
werking met andere autoriteiten (politie, justitie, scholen, wegbeheerders etc.) en preventieve maatregelen 
zoals cameratoezicht en gastheerschap. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn het inzetten van toezicht-
houders op bussen met overlast van scholieren, samenwerking met wijkagenten in specifieke probleemwijken 
waar jongeren met stenen gooien naar bussen of abri’s vernielen of samenwerking met de leiding van een 
school waarbij scholieren in de klas worden aangesproken op gedrag in of rondom de bus. Als wegbeheerder 
zorgt de provincie ervoor dat de haltevoorzieningen langs provinciale wegen schoon, heel en veilig zijn, en zo 
nodig spreken wij ook gemeenten hierop aan.

Provincie Noord-Holland13

Categorie Totaal aantal 

incidenten 2016

Totaal aantal 

incidenten 2015

Aantal incidenten 

peiljaar: 2013

A-categorie (strafrecht en APV)

A1 Mishandeling 7 14 5

A2 Bedreiging met wapen 2 0 1

A3 Bedreiging zonder wapen 6 13 11

A4 Diefstal / beroving 0 0 3

A5 Optreden bij drugsoverlast 5 0 0

A6 Vandalisme, graffiti, etc. 39 59 26

A7 Overige overtredingen: duwen, trekken, spugen etc. 14 8 26

Totaal A-categorie 73 94 72

B-categorie (overtreding Wet personenvervoer)

B1 Schelden 59 44 60

B2 Lastigvallen 17 19 10

B3 Optreden bij betalingsproblemen 22 45 17

B4 Overige verstoringen: misbruik voorzieningen, etc. 65 5 41

Totaal B-categorie 163 113 128

C-categorie (overtreding Besluit personenvervoer en 
huisregels)

C1 Overtreding huisregels: voeten op de bank, roken, etc. 58 62 53

C2 Overige overlast: verontreiniging in- en exterieur 36 95 50

Totaal 94 157 103

Totaal aantal incidenten 330 364 303
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FINANCIËN

Lichte daling van de kostendekkingsgraad
Op de concessie Gooi en Vechtstreek na, zijn de kostendekkingsgraden van de concessies Haarlem/IJmond 
en Noord-Holland Noord gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een 
hogere exploitatiebijdrage als gevolg van hernieuwde financiële afspraken met de concessiehouder. Beide 
concessies zijn namelijk in 2016 verlengd. In Haarlem/IJmond was de verlenging noodzakelijk in verband 
met de juridische afwikkeling van bezwaarprocedures op de voorlopige gunning van Gedeputeerde Staten 
aan Connexxion. Noord-Holland Noord is verlengd om de marktomstandigheden voor een aanbesteding 
zo gunstig mogelijk te laten uitpakken. In Haarlem/IJmond wordt de lagere kostendekkingsgraad tevens 
veroorzaakt door het lagere aantal reizigerskilometers in 2016
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Financiën Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord

2016 2015 Verschil 
t.o.v. 2015

2016 2015 Verschil 
t.o.v. 2015

2016 2015 Verschil 
t.o.v. 2015

Exploitatie-
bijdrage (mln)

10,5 10,4 +1,4% 16,0 14,8 +8,3% 17,6 16,0 +9,9%

Reizigers-
opbrengsten (mln)

7,6 7,3 +2,9% 17,9 18,8 -4,9% 14,2 13,7 +3,4%

Kosten-
dekkingsgraad (%)

42 41 +2,4% 53 56 -5,4% 45 46 -2,2%

Texelhopper – 

Financiën
2016

Exploitatiebijdrage € 1.122.000

Reizigersopbrengsten € 974.000

Kostendekkingsgraad (%) 46



Jaarverslag 2016 concessies Openbaar Vervoer 

BUURTBUSSEN

Stijging in het gebruik van buurtbussen 
In regio’s waar de reizigersvraag te laag is voor regulier busvervoer, vormen buurtbussen een belangrijke 
aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. De buurtbussen worden gerund door vrijwilligers uit de 
betreffende regio’s en ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Holland. Alle buurtbussen 
dienen te voldoen aan de minimumnorm van 400 reizigers per maand (per bus). Uitzondering hierop 
vormen de zomermaanden, nieuwe buurtbuslijnen en uitzonderlijke omstandigheden zoals langdurige 
wegomleidingen. Nieuwe buurtbuslijnen hebben een aanloopperiode van 1 jaar waarin de norm nog niet 
geldt. In 2016 voldeden alle buurtbussen aan de gestelde norm van de provincie. 

Aantal instappers per maand in 2016

*vergelijkingsperiode juni t/m december 2015 (aantal: 18.289) – juni t/m december 2016 (aantal: 23.832)

SW        Schagen-Waarland

ST          Schagen-Tuitjenhorn

SO         Schagen/Obdam

WFD     West-Friesland Drechterland

WFM    West-Friesland Medemblik

Provincie Noord-Holland15

Regio Bloemen-
daal

Heiloo Bergen SW ST SO Koggen-
land

WFD WFM Kop NH Enkhuizen

Buurt
buslijn

481 408 410 406 411 417 409 412 415 416 438

Januari 700 1.188 2.351 558 1.463 3.831 1.060 2.603 2.650 2.415 3.803

Februari 834 1.192 2.992 617 1.529 3.993 1.157 2.841 2.885 2.365 4.096

Maart 780 1.226 3.414 616 1.730 3.226 1.177 2.487 2.708 2.340 4.194

April 773 1.258 3.276 473 1.232 3.789 977 2.345 2.284 1.967 3.545

Mei 768 1.313 3.748 324 1.063 2.696 734 1.997 2.227 2.134 3.463

Juni 807 1.418 3.905 548 1.534 3.221 957 2.433 2.582 2.676 3.855

Juli 761 1.462 3.310 268 968 2.933 448 1.781 1.691 1.435 2.469

Augustus 918 1.607 3.308 391 1.170 1.835 528 1.670 1.697 1.848 2.969

September 991 1.241 4.070 498 1.278 2.714 642 2.394 2.086 1.810 3.640

Oktober 950 1.085 3.692 393 1.359 3.651 974 2.284 2.006 1.657 3.749

November 1.042 1.211 2.134 730 1.812 3.275 1.022 2.685 2.679 2.435 3.957

December 1.123 903 1.984 532 1.395 3.899 740 2.261 2.389 1.651 3.193

TOTAAL 10.447 15.104 38.184 5.948 16.533 39.063 10.416 27.781 27.884 24.733 42.933

t.o.v. 2015 +18% +11% -2% +17% +11% +5% -6% +2% +15% +11% +30% *
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