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VOORWOORD
Hierbij bied ik u het ‘Jaarverslag  2018 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.  

Ik kan met genoegen constateren dat het jaar 2018 voor het Noord-Hollandse busvervoer 
het meest schone jaar ooit is geweest. Met de aanbesteding van de concessie Haarlem/ 
IJmond is eind 2017 al een begin gemaakt met de toestroom van uitstootvrije bussen. 
Halverwege 2018 is ook de nieuwe concessie Noord-Holland Noord met een stuk schoner 
wagenpark gaan rijden. Eind dit jaar en medio 2020 wordt opnieuw een groot deel van 
het oude wagenpark van beide concessies vervangen door elektrisch aangedreven 
materieel. Noord-Holland is hiermee hard op weg om de ‘zero emissie’ eis van 
minimaal 50% uitstootvrije bussen te gaan halen. 

In vervoerkundig opzicht hebben de nieuwe concessies van Noord-Holland een open- 
baar vervoernetwerk gerealiseerd dat de bereikbaarheid heeft vergroot voor een zo groot 
mogelijk aantal reizigers. Zo zijn de drukst bezette lijnen vaker gaan rijden en veelal 
via snellere routes. Dit betekent ook dat er een groter beroep wordt gedaan op een 
alternatief vangnet. De Noord-Hollandse buurtbusverenigingen spelen hierbij een 
onmisbare rol. Al sinds jaar en dag zorgen meer dan 600 vrijwillige buurtbuschauffeurs 
ervoor dat inwoners van de kleinere kernen naar werk, school, familie of andere activi-
teiten worden gebracht. Ik spreek hier dan ook, namens ruim 300.000 reizigers, mijn 
dankbaarheid uit richting al deze vrijwilligers.

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

Adnan Tekin
Gedeputeerde Mobiliteit van de Provincie Noord-Holland
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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 het concessiegebied van Noord-Holland Noord voor een groot 
deel uit dunbevolkt gebied waarin ontsluitende buslijnen een belangrijkere rol spelen dan in een dicht-
bevolkt gebied als Haarlem/IJmond. In dichtbevolkte, verstedelijkte gebieden rijdt het openbaar vervoer in 
hogere frequenties en over kortere afstanden dan in de meer dunbevolkte 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, waarop eind 2016 het openbaar vervoersysteem van de Texelhopper werd verlengd tot het einde 
van de looptijd van de concessie Noord-Holland Noord op 22 juli 2018. Voor de nieuwe concessie tot 2028 
hebben Gedeputeerde Staten besloten het vervoersysteem van de Texelhopper voort te zetten als een 
regulier onderdeel van de concessie Noord-Holland Noord. 

Concessies en looptijd
Door openbare (Europese) aanbestedingen in het verleden, zijn momenteel alle Noord-Hollandse con-
cessies 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 bus vervoer aan te bieden. 
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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 (verlengd tot juli 2021)

Haarlem / IJmond September 2017 September 2027

Noord-Holland Noord Juli 2018 Juli 2028
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SAMENVATTING

Onderstaande tabel geeft aan de hand van een aantal belangrijke kengetallen een overzicht van de 
ontwikkelingen binnen de Noord-Hollandse concessies voor het busvervoer. De getallen geven de situatie 
in 2018 weer in vergelijking tot 2017. Tussen haakjes staat de toe- of afname dan wel het cijfer uit 2017. 
Belangrijk hierbij is dat er in 2018 meerdere stakingsdagen waren in het OV die een negatief effect op het 
gebruik en de rituitval laten zien.

Provincie Noord-Holland6

Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord
Aanbod

Aantal dienstregelingsuren 
(DRU’s) gepland

187.900 (0%) 338.500 (+3%) 321.100 (0%)

Gebruik

Aantal reizigerskilometers 42,0 mln. (-4%) 65,1 mln. (-3%) 64,0 mln. (-6%)

Verhouding aanbod – gebruik 

Reizigerskilometers / DRU’s 223 (-4%) 192 (-5%) 199 (-6%)

Uitvoeringskwaliteit

Percentage bussen op tijd 88,0% (88,1%) 89,0% (84,6%) 86,6% (86,2%)

Rituitval 1,69% (0,09%) 2,57% (0,24%) 3,47% (0,10%)

Reizigersoordeel 
(algemeen oordeel)

7,9 (7,9) 7,9 (7,7) 7,7 (7,6)

Aantal klachten 917 (+27%) 2.244 (+15%) 3.371 (+56%)

Sociale Veiligheid

Aantal incidenten/calamiteiten 165 (+23%) 312 (+15%) 177 (-17%)

Reizigersoordeel sociale 
veiligheid  (algemeen)

8,2 (8,0) 8,1 (8,0) 8,0 (8,0)

Financiën

Exploitatiebijdrage (mln.) 10,7 (+1%) 15,1 (-11%) 18,5 (0%)

Reizigersopbrengsten 8,1 mln. (+4%) 19,3 mln. (+2%) 13,7 mln. (-7%)

Kostendekkingsgraad (%) 43 (42) 56 (53) 43 (44)
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GEBRUIK EN AANBOD

Trendbreuk in het gebruik door gewijzigde methodiek en stakingen
Binnen het openbaar vervoer is het aantal afgelegde kilometers door reizigers de belangrijkste 
graadmeter voor de mate waarin er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. De voornaamste 
bron hiervoor betreffen de in- en uitcheckdata van het OV-chipkaartgebruik. In de concessies van de 
provincie Noord-Holland reist inmiddels 90% van de reizigers met een OV-chipkaart. Hierdoor kan 
het gebruik met een vrij hoge mate van betrouwbaarheid worden vastgesteld. Echter, het gebruik 
van de overige 10% reizigers die met een ander betaalmiddel reizen, moet worden ingeschat. 
Vóór 2017 werden hiervoor de chauffeurstellingen gebruikt. Deze tellingen bleken echter een te hoog 
aantal afgelegde kilometers toe te kennen aan het aandeel van reizigers dat niet via een OV-chip-
kaart afrekent. De provincie is dan ook vanaf 2017 overgestapt op een inschatting die is gebaseerd op 
reizigersopbrengsten. Dit leidt tot lagere resultaten. In de toekomst zullen nieuwe betaalsystemen 
in het openbaar vervoer naar verwachting tot een hogere mate van nauwkeurigheid leiden.

Naast een wijziging in methodiek, hebben in 2018 ook de landelijke OV stakingen voor een lager 
gebruik gezorgd. Gedurende 9 stakingsdagen viel namelijk, in de Noord-Hollandse concessies 
tezamen, gemiddeld 68% van de geplande ritten uit. Daarnaast werden reizigers vooraf geadviseerd 
om het busvervoer gedurende de stakingsdag(en) te mijden. Door de stakingsdagen is het gebruik 
in 2018 met circa 2,5%  gedaald. 

De exploitatiekosten voor de vervallen ritten als gevolg van de stakingen worden niet vergoed aan 
de vervoerder. Voor het hierdoor vrijgevallen exploitatiebudget van circa 1 mln. euro worden acties 
en campagnes uitgevoerd die ten gunste komen van de reiziger. In samenspraak met Connexxion 
en het reizigersadviesorgaan van de provincie Noord-Holland, het Rocov Noord-Holland, komt er 
ondermeer een actie voor gratis OV in de zomer van 2020, kunnen reizigers in Noord-Holland Noord 
een gratis OV-chipkaart aanvragen en komt er een actie ter compensatie voor abonnementhouders 
die gedurende de stakingen niet konden reizen.

Het aanbod van busvervoer wordt aangeduid in dienstregelingsuren (DRU’s). Dit is het totaal aantal 
gereden uren dat het busvervoer volgens de dienstregeling rijdt. Aan de aanbodkant van het bus-
vervoer is er vanaf 2016 sprake van een vrij stabiele trend.
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Reizigerskilometers (OV-chipkaart) / bron: Connexxion

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal

2018 40.485.000 60.462.300 55.392.200* 156.339.500

2017 40.068.000 58.235.400 54.815.100* 153.118.500

2016 38.591.200 53.494.700 52.795.300* 144.881.200

*Het aantal reizigerskilometers van de concessie NH-Noord is exclusief de Texelse lijn 28.

*Het aantal reizigerskilometers van de concessie NH-Noord is exclusief de Texelse lijn 28. 

Reizigerskilometers (OV chipkaart en overige betaalmiddelen) / bron: Connexxion

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal

2018 41.982.900 65.127.300 64.035.400* 171.145.600

2017 43.666.900 66.763.700 68.417.200* 178.847.800

2016 51.092.500 82.018.400 78.417.800* 211.528.700
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*Het aantal instappers van de concessie NH-Noord is exclusief de Texelse lijn 28. 

*Het aantal DRU’s van de concessie NH-Noord is exclusief de Texelse lijn 28. 

Aantal instappers OV-chipkaart / bron: Connexxion

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal

2018 4.042.004 9.680.965 5.810.106* 19.533.075

2017 4.012.960 9.525.190 5.902.518* 19.440.668

2016 3.772.057 8.896.861 5.659.243* 18.328.161

Dienstregelingsuren gepland / bron: Connexxion

Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal

2018 187.900 338.500 321.100* 847.500

2017 188.400 328.800 322.000* 839.200

2016 188.700 322.100 326.800* 837.600

Jaartal Aantal instappers Texelhopper incl. buslijn 28 Veerhaven-Den Burg

2018 375.000

2017 374.000

2016 358.000
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Verhouding gebruik-aanbod 

(reizigerskilometers/DRU’s)

Gooi en Vechtstreek Haarlem/IJmond Noord-Holland Noord

2018 223 192 199

2017 232 203 212

2016 271 255 240

Bron: Connexxion
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UITVOERINGSKWALITEIT

Meer bussen op tijd.
Met de nieuwe aanbestedingen van de concessies Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord zijn er 
in het contract met de betreffende vervoerder strengere boetenormen gesteld voor niet op tijd rijden. 
Immers, na een contractperiode van meer dan 10 jaar is de wereld niet stil komen te staan. 
Technologische ontwikkelingen hebben het bijvoorbeeld voor vervoerders mogelijk gemaakt om veel 
nauwkeuriger en met real time-data analyses te maken ten aanzien van de benodigde rijtijd voor een 
dienstregeling. Daarnaast zorgen infrastructurele verbeteringen zoals nieuw aangelegde busbanen voor 
een betere stiptheid omdat de bus minder hinder ondervindt van het overige verkeer. 

De strengere boetenormen lijken een positief effect te hebben op de betrouwbaarheid van het busvervoer in 
de recentelijk aanbestede concessies Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord. Met name in de concessie 
Haarlem/IJmond is het percentage ‘op tijd’ gereden bussen sterk gestegen ten opzichte van 2017. ‘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. Het hoge percentage van ‘uitgevallen 
ritten’ in 2018 is hoofdzakelijk te wijten aan de landelijke stakingsdagen. Zie hierover tevens het vorige 
hoofdstuk ‘Gebruik en aanbod’.

Stijging aantal klachten.
Ondanks de hoge stiptheid van het busvervoer zijn er bij de vervoerder meer klachten binnen gekomen dan 
in 2017. Deze stijging is deels veroorzaakt door klachten die de overlast van de stakingsdagen betroffen. In de 
Gooi en Vechstreek kwamen veel klachten binnen over de (langdurige) werkzaamheden aan de Bestevaer en 
Crailoseweg in Huizen. Door deze werkzaamheden moest de oorspronkelijke route van de buslijnen 101 en 
320 worden omgeleid. De gevolgen van de geplande werkzaamheden hebben tot veel weerstand geleid onder 
inwoners en lokale politiek. 

In Haarlem/IJmond betreffen de meeste klachten de buslijnen 73 en 80. Beide lijnen hebben grote moeite met 
het halen van de punctualiteitseisen. Lijn 73 had veel last van de regelmatige verkeerscongestie bij de Velser-
tunnel. Ook lijn 80 ondervond veel last van verkeerscongestie als gevolg van langdurige werkzaamheden 
tussen Halfweg en Amsterdam (N200) en gedurende stranddagen rondom Zandvoort.

De stijging van het aantal klachten in Noord-Holland Noord is deels verklaarbaar door de gewijzigde dienst-
regeling van de nieuwe concessie per 22 juli 2018. In het vervoerplan voor de nieuwe concessie is voor 
meerdere drukke lijnen de route gestrekt waardoor de frequentie kon worden verhoogd. Bij vervoerstromen 
waar de vervoervraag echter laag was, is het aanbod van het reguliere busvervoer verminderd of volledig 
vervangen door het vraagafhankelijke ‘Overal Flexvervoer’ van Connexxion. 
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Uitvoerings  -

kwaliteit

Gooi en Vechtstreek Haarlem/IJmond Noord-Holland Noord

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Percentage 
bussen op tijd

88,0% 88,1% 89,0% 84,6% 86,6% 86,2%

Rituitval 1,69% 0,09% 2,57% 0,24% 3,47% 0,10%

Rituitval (excl. 
stakingseffect)

0,18% 0,09% 0,93% 0,24% 0,36% 0,10%

Aantal klachten 917 
(+26,5%)

725 2.244
(+14,6%)

1.958 3.371
(+55,8%)

2.164
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REIZIGERSTEVREDENHEID

Reizigerswaardering nooit eerder zo hoog.
De reizigerswaardering wordt ieder kwartaal gemeten met een grootschalig landelijk klanttevredenheids-
onderzoek, de zogeheten ‘OV-klantenbarometer’ (www.ovklantenbarometer.nl ). In 2018 vulden in totaal 
113.909 reizigers uit het gehele land een schriftelijke enquête in tijdens hun reis met bus, tram, metro, 
regionale trein of boot. Dat gebeurde op 7.689 ritten in 83 onderzoeksgebieden. In de Noord-Hollandse 
concessies werden in totaal 4.504 reizigers geënquêteerd. Het onderzoek werd in opdracht van alle 
OV-autoriteiten in Nederland uitgevoerd  door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV). 

Reizigers van de Noord-Hollandse concessies hebben het busvervoer nog nooit zo hoog gewaardeerd als 
in 2018. Dit past overigens in de landelijke trend richting steeds hogere cijfers voor het OV. In Haarlem/
IJmond en Noord-Holland Noord is het algemene oordeelcijfer gestegen naar resp. een 7,9 en een 7,7. In de 
Gooi en Vechtstreek waardeerden de reizigers met een 7,9 gelijk als in 2017. Noord-Holland behoort met 
deze waarderingscijfers tot de top 5 van best scorende OV-autoriteiten in 2018. 
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OV-Klantenbarometer 2018 

(bron: CROW-KpVV, april 2019)

Gooi en Vechtstreek Haarlem/IJmond Noord-Holland Noord Landelijk

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Algemeen oordeel 7,9 7,9 7,9 7,7 7,7 7,6 7,7

Begin van de reis

Zitplaats 9,1 8,9 8,9 8,5 9,0 8,9 8,6

Halte / Station 7,8 - 7,9 - 7,8 - 7,7

Punctualiteit 7,8 7,6 7,7 7,0 7,4 7,3 7,2

Gemak instappen 9,0 8,8 9,0 8,6 8,9 8,7 8,7

Rit

Vriendelijkheid 8,3 8,0 8,3 8,0 8,1 7,9 8,0

Rijstijl 8,0 7,7 8,0 7,7 7,8 7,6 7,6

Reissnelheid 8,1 7,9 8,1 7,6 7,9 7,8 7,8

Netheid 7,6 7,5 7,9 7,6 7,4 7,1 7,6

Geluid 6,9 6,5 7,2 6,9 6,7 6,2 6,9

Klimaat in voertuig 7,4 - 7,4 - 7,2 - 7,1

Inrichting voertuig 7,2 - 7,4 - 7,2 - 7,2

Informatie

Informatie algemeen 7,6 8,0 7,8 7,8 7,6 7,7 7,5

Reisinformatie in voertuig 7,6 - 7,4 - 7,6 - 7,4

Informatie vertragingen 5,8 6,1 5,9 6,1 5,7 5,6 5,5

Vervoerbewijs

Gemak kopen vervoerbewijs/
laden

8,2 7,9 8,2 8,1 8,0 8,2 7,9

Tarief 6,2 6,0 6,2 5,9 6,2 5,7 5,9

Gevoel

Last van medereizigers 8,2 - 8,0 - 8,3 - 7,9

Gestrest of ontspannen 
tijdens reis

8,2 - 8,1 - 8,0 - 7,9

Overig

Frequentie 6,7 7,2 6,9 7,3 6,4 6,9 6,8

Gebruiksgemak OV-chipkaart 8,5 8,4 8,5 8,3 8,5 8,7 8,4

Overstaptijd 6,8 6,5 6,8 6,7 6,1 6,7 6,7
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SOCIALE VEILIGHEID

Sterke afname aantal ernstige incidenten
Sociale veiligheid is een belangrijk aspect van het openbaar vervoer. Reizigers moeten zich niet alleen 
veilig voelen (subjectief oordeel), er moet ook sprake zijn van een daadwerkelijk veilige omgeving in het 
openbaar vervoer (objectief oordeel). Het subjectieve oordeel wordt ieder jaar gemeten via de OV-
Klantenbarometer.

Een belangrijke graadmeter voor de mate van veiligheid betreft de aard en omvang van de gemelde 
incidenten zoals deze door de buschauffeurs worden aangemeld. Alle meldingen worden bij de 
regiecentrale van de vervoerder geregistreerd conform landelijk afgesproken categorieën. Dit betreft de 
zogeheten ‘ABC-systematiek’. OV-autoriteiten en vervoerders in Nederland hebben gezamenlijk 
afgesproken om de volgende (hoofd)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) 

(ongewenst gedrag, maar niet aangifte-waardig)
C - categorie: incidenten die vallen onder de huisregels van de vervoerder.
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Aantal incidenten Gooi en Vechtstreek

A: strafrecht

B: overtredingen WP2000

C: overtredingen Besluit
Personenvervoer of
huisregels

Totaal aantal incidenten 2018: 165

Totaal aantal incidenten 2018: 312
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In 2018 zijn er in de drie concessies tezamen 654 incidenten gemeld die, ieder voor zich, in meer of mindere 
mate invloed hadden op de sociale veiligheid van reizigers en de beleving hiervan. Ten opzichte van 2017 is het 
totaal aantal incidenten met 6% licht gestegen. Hierbij gaat het uitsluitend om incidenten uit de B- en 
C-categorie, respectievelijk het overtreden van gedragsregels (schelden, overlast) en verontreiniging of 
vernieling in en/of buiten de bus. Het aantal zeer ernstige (gewelds)incidenten (A-categorie) nam in 2018 met 
56% af ten opzichte van het jaar ervoor.

Hierbij dient echter wel te worden opgemerkt dat er vanaf januari 2017 geen zuivere vergelijking meer gemaakt 
kan worden met voorgaande jaren als gevolg van een landelijke herdefiniëring en aanscherping in de 
subcategorieën. Deze herdefiniëring vloeit voort uit nieuwe, landelijke afspraken tussen vervoerders, OV-
autoriteiten en het ministerie I&W. De directe aanleiding voor deze vernieuwde en verscherpte afspraken betrof 
de oproep vanuit zowel de vervoerders als de vakbonden voor verdere veiligheidsmaatregelen als gevolg van een 
serie zeer ernstige incidenten (roofovervallen) in het Amsterdamse busvervoer in 2016. De belangrijkste 
veiligheidsmaatregel betrof het afschaffen van de mogelijkheid om in de bus met contant geld te betalen bij de 
chauffeur. In alle concessies van de provincie Noord-Holland is deze maatregel per 1 januari 2018 doorgevoerd 
en zijn er, ter vervanging van contante betaling, in alle bussen pinterminals geplaatst. 

Daarnaast hebben vervoerders met de landelijke OV-autoriteiten (via het DOVA) afspraken gemaakt om de 
uniformiteit van de ABC-systematiek beter te waarborgen. Zo zijn er nieuwe subcategorieën bij gekomen en 
zijn sommige oude categorieën geherdefinieerd. De definitie van de hoofdcategorieën A, B en C is niet 
gewijzigd. Naast een heldere, uniforme wijze van registreren is het van groot belang dat het registratiesysteem 
zelf een zo getrouw mogelijke weergave biedt van de werkelijke mate van sociale veiligheid. Om dit laatste te 
bereiken, voert Connexxion een actief meldingsbeleid met haar chauffeurs. Daarbij wordt niet alleen vooraf 
gestimuleerd om ieder incident ook daadwerkelijk door te geven aan de regiecentrale, maar wordt tevens 
achteraf (indien relevant) het incident en de eventuele impact hiervan met de betreffende chauffeur 
doorgesproken door de direct leidinggevende van de chauffeur. Deze wijze verhoogt het veiligheidsgevoel van 
chauffeurs zelf (nazorg), én draagt bij aan een meer adequate registratie van een incident (betrouwbaarheid). 
Hierdoor kan de afdeling Service & veiligheid (of de politie) ook effectiever risico-gestuurd inzetten.

Provincie Noord-Holland14

Sociale 

Veiligheid:

objectief
(bron:  
Connexxion)

Gooi en Vechtstreek Haarlem/IJmond Noord-Holland Noord

2018 2017 Peiljaar 
2013

2018 2017 Peiljaar
2013

2018 2017 Peiljaar
2013

Aantal 
A-incidenten

4
-71%

14 21 18
-50%

36 39 9
-55%

20 12

Aantal 
B-incidenten

77
+26%

61 31 216
+29%

168 63 84
-3%

87 34

Aantal 
C-incidenten

84
+42%

59 24 78
+15%

68 51 84
-21%

106 28

Totaal aantal 
incidenten

165
+23%

134 76 312
+15%

272 153 177
-17%

213 74

Totaal aantal incidenten 2018: 177

Jaarverslag 2018 concessies Openbaar Vervoer 



Provincie Noord-Holland15

Sociale Veiligheid: 

subjectief 

(bron: OV-
Klantenbarometer 
2018, CROW-KpVV, 
april 2019)

Gooi en Vechtstreek Haarlem/IJmond Noord-Holland Noord

2018 2017 2018 2017 2018 2017 Landelijk 
(2018)

Veiligheid Algemeen 8,2 8,0 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9

Veiligheid rit 8,6 8,3 8,6 8,2 8,5 8,3 8,4

Veiligheid instaphalte 8,2 8,1 8,2 7,9 8,1 7,9 7,9

Het algemene veiligheidsgevoel van de medewerkers binnen Connexxion is in 2018 gemeten in de landelijke 
‘Personeelsmonitor’ in opdracht van de vervoerders. Het landelijk gemiddelde cijfer van alle vervoerders in 
Nederland ligt op een 7,0. De medewerkers van geheel Connexxion/Transdev oordeelden iets positiever met 
een 7,2. Hieronder de 3 concessies van de Provincie Noord-Holland:

Sociaal Veiligheidscijfer chauffeurs Connexxion / bron: Personeelsmonitor 2018

Gooi en Vechtstreek 7,6

Haarlem / IJmond 7,5

Noord-Holland Noord 7,3

Jaarverslag 2018 concessies Openbaar Vervoer 



FINANCIËN

Stabiele kostendekkingsgraden.
In de Noord-Hollandse concessies is de vervoerder opbrengstverantwoordelijk. De opbrengsten van de 
vervoerder bestaan uit reizigersopbrengsten en uit een exploitatiebijdrage van de Provincie Noord-Holland 
voor de gereden dienstregelingsuren (DRU’s).

Voor een duurzaam, toekomstbestendig openbaar vervoer dient de overheidsbijdrage aan de concessie-
houder in een redelijke verhouding te staan tot de reizigersopbrengsten. Deze verhouding staat binnen 
het openbaar vervoer bekend als ‘de kostendekkingsgraad’. Hoe hoger de kostendekkingsgraad, des te meer 
de kosten van het openbaar vervoer gedekt worden door de opbrengsten die uit het reizigersgebruik 
zijn gegenereerd. 

Voor alle concessies tezamen werd in 2018 ten opzichte van 2017 (46%) een iets hogere gemiddelde kosten-
dekkingsgraad van 47% bereikt. De kostendekkingsgraad is alleen in Noord-Holland Noord licht gedaald ten 
opzichte van 2017. De voornaamste oorzaak hiervoor zijn de gemiste reizigersopbrengsten als gevolg van 
stakingsdagen en scholieren die vanwege de gunstige weersomstandigheden vaker dan gebruikelijk voor de 
fiets kozen in plaats van de bus.   

De exploitatiekosten zijn de kosten die de provincie jaarlijks aan de vervoerder vergoed voor de uitvoering 
van het busvervoer. Onder deze kosten vallen in elk geval niet de uitgevallen ritten. De exploitatie-
vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd conform de landelijk vastgestelde indexering: de LBI 
(Landelijke Bijdrage Index / www.dova.nl ). De LBI compenseert de vervoerder voor gestegen brandstof- 
of energiekosten. 

Provincie Noord-Holland16

Financiën Gooi en Vechtstreek Haarlem / IJmond Noord-Holland Noord

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Exploitatiebijdrage (mln) 10,7
(+1%)

10,6 15,1
(-11%)

16,7 18,5
(0%)

18,5

Reizigersopbrengsten (mln) 8,1
(+4%)

7,8 19,3
(+2%)

18,9 13,7
(-7%)

14,6

Kostendekkingsgraad (%) 43 42 56 53 43 44

* De vermelde bedragen van de Texelhopper voor 2017 zijn op indicatieve basis samengesteld in afwachting van de definitieve 
cijfers vanuit diverse verkooppunten op Texel. In verband met de start van de nieuwe concessie NHN per 22 juli 2018 heeft de 
provincie ermee ingestemd dat de verwerking en aanlevering van de (gebruiks)gegevens van 2017 gelijk loopt met de eind-
afrekening t/m 21 juli 2018.

Texelhopper – Financiën
2018 2017 *

Exploitatiebijdrage € 1.211.300 € 1.291.000

Reizigersopbrengsten € 1.100.000 € 1.100.000

Kostendekkingsgraad (%) 48 46

Jaarverslag 2018 concessies Openbaar Vervoer 



Nieuw record met ruim 300.000 instappers. 
In regio’s waar de reizigersvraag te laag is voor regulier busvervoer, bieden buurtbussen een belangrijke 
aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. Deze buurtbussen worden gereden door vrijwilligers uit de 
betreffende regio. Voor het uitvoeren van hun diensten ontvangen de buurtbusverenigingen jaarlijks een 
(onkosten)subsidie van de provincie Noord-Holland. Met in totaal ruim 600 vrijwillige chauffeurs bieden 
buurtbussen door heel Noord-Holland Noord en in de regio Bloemendaal openbaar vervoer aan voor hun 
mede-inwoners uit met name de kleinere kernen.

De buurtbus is binnen de eigen regio een geliefde vorm van vervoer geworden waarvan, door de jaren heen, 
ook steeds meer gebruik wordt gemaakt. In 2018 is opnieuw een record vast te stellen met ruim 300.000 
instappers. Bij sommige buurtbuslijnen leverde deze stijging van het aantal reizigers capaciteitsproblemen 
op in de spits. Samen met het buurtbusbestuur en Connexxion zoekt de provincie in zulke gevallen naar de 
meest praktische maatwerkoplossing. Ondanks een stijging in het buurtbusgebruik is de vervoervraag te 
laag om een buurtbuslijn te vervangen voor een reguliere buslijn. 

Tegenwoordig wordt het voor verenigingen steeds lastiger om hun chauffeursbestand op peil te houden. 
De provincie is dan ook samen met de verenigingen aan de slag gegaan om nieuwe strategieën aan te 
wenden voor de werving van buurtbusvrijwilligers. 

BUURTBUSSEN

Provincie Noord-Holland17Jaarverslag 2018 concessies Openbaar Vervoer 
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Lijnnr. Route Vereniging Aantal instappers in 2018
(% t.o.v. 2017)

406 Schagen Station – Zijdewind – Waarland ‘Buurtbus Zijpe-Harenkarspel’ 8.880   (+22%)

408 Heiloo Station – Egmond Binnen – Egmond 
a/d Hoef – Egmond aan Zee

‘Buurtbus Heiloo’ 13.554  (+14%)

409 Obdam Station – Hensbroek – Rustenburg – 
Ursem – ’t Kruis – Heerhugowaard Station

‘Buurtbus Koggenland’ 13.047  (+10%)

410 Camperduin – Groet – Schoorl – Aagtdorp – 
Bergen – Bergen aan Zee – Egmond a/d Hoef 
– Egmond aan Zee

‘Buurtbus Bergen’ 35.156 (+2%)

411 Schagen Station – Sint Maarten – Sint 
Maartensbrug – St. Maartensvlotbrug – 
Burgerbrug – Eenigenburg – Tuitjenhorn - 
Dirkshorn

‘Buurtbus Zijpe-Harenkarspel’ 18.797 (-4%)

412 Hoorn Station – Schellinkhout – Wijdenes – 
Hem – Venhuizen – Hoogkarspel Station – 
Lutjebroek – Grootebroek – Bovenkarspel 
Station

‘Buurtbus De Drieban Venhuizen’ 32.172  (+1%)

415 Medemblik – Wervershoof – Hauwert – 
Westwoud – Oosterblokker – Hoorn Station

‘Buurtbus Oostwoud – Hoorn’ 34.860 (+12%)

416 Kreileroord – Slootdorp – Wieringerwaard – 
Anna Paulowna Station – Oudesluis – 
Schagen Station

‘Buurtbus De Noordkop’ 26.684  (0%)

417 Schagen Station – Haringhuizen – 
Barsingerhorn – Kolhorn – Lutjewinkel – 
Winkel – Nieuwe Niedorp – Terdiek – 
Aartswoud 
– Hoogwoud – Opmeer – Spanbroek – 
Obdam Station

‘Buurtbus De Westfries’ 43.102  (-1%)

438 Enkhuizen Station – Bovenkarspel Station – 
Andijk – Wervershoof

‘Buurtbus WASE’ 59.716  (+3%)

481 Haarlem Delftplein/Spaarne Gasthuis – 
Santpoort Noord Station – Santpoort Zuid 
Station – Bloemendaal Station – Overveen 
Station – Haarlem Ramplaan

‘Buurtbus Bloemendaal-Santpoort’ 14.819 (-1%)

Totaal aantal instappers 2018: 300.787 (+3%)

Jaarverslag 2018 concessies Openbaar Vervoer 
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