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De coronacrisis heeft het openbaar vervoer hard getroffen. 

Sinds de tweede week van maart worden reizigers opge-

roepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Scholen gaan over 

op onderwijs op afstand, alleen de noodzakelijke winkels 

mogen open, de horeca en sportverenigingen moeten de 

deuren en hekken sluiten en evenementen worden gecan-

celd. Het ov is alleen nog bedoeld voor noodzakelijke ver-

plaatsingen. Door dit alles valt in het openbaar vervoer een 

groot deel van de opbrengsten weg. De vervoerbedrijven 

bieden aanvankelijk een sterk uitgedunde dienstregeling 

aan. Enerzijds vanwege de veel kleinere aantallen reizigers 

– soms maar 15 procent van wat normaal is – anderzijds 

omdat minder personeel beschikbaar is vanwege quaran-

taine of ziekte.

Als eind mei 2020 de eerste besmettingsgolf grotendeels 

voorbij is, kan het gewone leven weer mondjesmaat zijn 

loop nemen. Scholen gaan weer open, net als uitgaansge-

legenheden, zij het onder strenge restricties. De vervoer-

bedrijven voeren per 1 juni weer een enigszins normale 

dienstregeling uit. Wel met beperkingen: afgestreepte zit-

plaatsen, bij bussen achterin instappen en overal een 

mondkapjesplicht. De beperking van ‘alleen noodzakelijke 

verplaatsingen’ vervalt per 1 juli. Om te vol materieel te 

voorkomen wordt aangeraden de spits te mijden. 

Na de zomer spoelt een tweede coronagolf over het land. 

Die leidt met ingang van 14 oktober 2020 opnieuw tot 

strenge maatregelen voor school en studie, sport, horeca 

en evenementen. Thuiswerk, waar mogelijk, wordt de 

norm. En weer raadt de overheid reizen af.

De diensten van een groot deel van de buurtbuslijnen ver-

vallen tussen maart en ongeveer november, al zijn hierop 

regionaal uitzonderingen. Ook de beschikbaarheid van 

spits- en scholierenlijnen neemt sterk af. Uiteindelijk daalt 

het ov-aanbod in aantallen voertuigritten ongeveer 9% in 

2020.

Financieel

Het openbaar vervoer wordt aangemerkt als vitaal proces. 

Om de dienstregelingen zoveel mogelijk overeind te  

houden ontwerpt de rijksoverheid in samenspraak met de 

concessieverleners een specifieke uitkeringsregeling die 

het grootste deel van de weggevallen tariefinkomsten moet 

opvangen. Het aantal instappers is 46% lager dan in 2019. 

De aangevraagde beschikbaarheidssteun beloopt ongeveer 

445 miljoen euro in 2020.

De exploitatie van sommige concessies is voor een aan-

zienlijk deel afhankelijk van buitenlandse toeristen. Hun 

massale afwezigheid in 2020 weegt zwaar.

Inleiding en samenvatting

De reguliere exploitatiebijdragen voor ov-concessies is 

ongeveer hetzelfde gebleven als eerdere jaren: 780 miljoen 

euro. De tariefopbrengsten bedragen 1,04 miljard, ruim een 

derde minder dan in 2019. Het aandeel overheidsbijdrage 

gaat in het streekvervoer van 45 naar 54% en in het stads-

vervoer van 4,6 naar 5,2%. 

Aanbestedingen van ov-concessies moeten worden stil-

gelegd; vervoerbedrijven kunnen immers geen goede 

inschatting meer maken van opbrengsten en kosten. 

Gevolg is dat ov-autoriteiten noodconcessies voorbereiden 

ter overbrugging naar een volgende aanbesteding. 

Veiligheid

Verder krijgt veiligheid in het openbaar vervoer opeens een 

andere lading. Reizigers vinden het sneller te druk in de 

voertuigen dan eerdere jaren. Waarschijnlijk zijn reizigers, 

ook na de lockdowns, terughoudender om het openbaar 

vervoer te nemen, en niet alleen in de spits. Ook de sociale 

veiligheid heeft te leiden onder de coronamaatregelen. De 

mondkapjesplicht en het afstand houden voelen ongemak-

kelijk aan en roepen spanningen op. Ondanks de sterke 

daling van het aantal instappers stijgt het aantal geregis-

treerde incidenten. Toch blijft de veiligheidsbeleving met 

een 8,1 nog goed op peil. Wel zetten reizigers kanttekenin-

gen bij de relatieve onzichtbaarheid van het personeel bij 

trein en metro; een bewuste keus van de directies om 

gezondheidsredenen. Het ov-personeel voelt zich wel  

duidelijk onveiliger. Een kwart maakt bijvoorbeeld dagelijks 

agressie mee vanwege de mondkapjesplicht. In totaal voelt 

8% zich onveilig of zeer onveilig. In 2018 was dit 6%. 

Nieuw

Het dienstregelingsjaar 2020 start met drie nieuwe conces-

sies. Aan het einde van het jaar komen daar nog een nieuwe 

concessie en een noodconcessie bij. In deze vijf concessies 

zijn veel duurzaamheidsmaatregelen ingevoerd of in voor-

bereiding.

Het dienstregelingsjaar start ook met een nieuwe tramlijn in 

Utrecht tussen Utrecht Centraal en de Uithof, de Uithoflijn. 

Eind 2020 komt ook de vernieuwde Amstelveenlijn in 

dienst. Verder worden weer verschillende Rnet-lijnen in 

gebruik genomen, zoals die tussen Zoetermeer en Rodenrijs.

Duurzaamheid

In 2020 zijn 18 duurzame treinen in gebruik genomen en 

386 zero-emissiebussen, terwijl vijf oude zero-emissie-

bussen uitstromen. De duurzame treinen rijden in de 

nieuwe concessie Regionaal Spoorvervoer Groningen  

Fryslân. Een groot deel van de nieuwe zero-emissiebussen, 

264 stuks, rijdt in de noodconcessie IJssel-Vecht.
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De totale CO2-uitstoot van de ov-bussen neemt in 2020  

af met 21,9% tot ongeveer 290.000 ton. De concessie  

Groningen Drenthe decimeert de CO2-uitstoot met 90%. 

De CO2-uitstoot van de regionale dieseltreinen – elektri-

sche treinen rijden op groene stroom en stoten dus geen 

CO2 uit – daalt tot ruim 47.000 ton, 10% minder dan in 

2019. Dit is grotendeels een gevolg van de afschaling van 

het aantal ritten. 

Gemeten per reizigerskilometer groeit de CO2-footprint in 

het regionale openbaar vervoer van 63,4 gram CO2 naar 

97,7 gram. Dit is een logisch gevolg van het grote reizigers-

verlies en de veel kleinere daling van het ov-aanbod.

Het totale regionale openbaar vervoer verbruikt in 2020  

6 Petajoule aan energie. Dat is 2 promille van alle verbruikte 

energie in Nederland.
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Deel 1  Concessies



 1 Ontwikkelingen concessies

Nieuwe concessies

Het dienstregelingsjaar 2020 begint met drie nieuwe con-

cessies: Concessie Groningen Drenthe, Bus Haaglanden 

Stad en Bus Rotterdam en omstreken. Omdat in alle drie 

gevallen de concessies in handen blijven van het zittende 

vervoerbedrijf verlopen de concessieovergangen geruis-

loos. Geruisloos, dat geldt ook in letterlijke zin voor de 

meer dan 200 elektrische bussen die er in Groningen, 

Drenthe en Rotterdam nieuw worden ingezet.

Voor de concessies Bus Haaglanden Stad en Bus Rotterdam 

e.o. heeft de concessieverlener, MRDH, gebruikgemaakt 

van artikel 63a van de Wet personenvervoer 2000 (over 

aanbestedingsvrijheid ov in de vier grote steden) om te 

mogen ‘inbesteden’. De voorgangers waren wel aan-

besteed. In beide concessies zijn afspraken gemaakt over 

de gefaseerde instroom van zero-emissiebussen. De inves-

teringen die dit met zich meebrengt zijn aanleiding 

geweest voor een lange looptijd van beide concessies:  

vijftien jaar. Bij aanvang zet de RET 55 elektrische bussen in, 

later volgt een gefaseerde uitbouw. HTM gaat tussen 2023 

en 2025 volledig over op elektrische bussen. 

De grote concessie Groningen Drenthe kent een looptijd 

van tien jaar. Qbuzz exploiteert de concessie met 166 elek-

trische bussen en ruim 200 Euro VI-bussen. Bijna de helft 

van het wagenpark is daarmee volledig verduurzaamd. Het 

is niet alleen de schoonste concessie van het land, het aan-

tal en het aandeel zero-emissiebussen is een unicum in 

Europa. Voorts zijn veel lijnen onder de noemer Q-link en 

Qliner versneld, gestrekt of versterkt. Dat betekent wel dat 

een twintigtal haltes is vervallen. Nabijgelegen haltes of de 

Hubtaxi zijn daar het alternatief.

Aan het eind van het jaar, op 13 december starten nog twee 

nieuwe concessies: de Noodconcessie IJssel-Vecht en de 

concessie Regionaal Spoorvervoer Groningen Fryslân.

De Noodconcessie IJssel-Vecht is het gevolg van de intrek-

king van de concessie IJssel-Vecht die aanvankelijk voor 

tien jaar aan Keolis was gegund. De intrekking was een 

reactie op het verstrekken van onjuiste informatie door de 

inschrijver tijdens de aanbesteding. Keolis mag wel een 

tweejarige noodconcessie uitvoeren, met de restrictie dat 

dit geschiedt zonder positief rendement. In de tussentijd 

wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid. De nood-

concessie maakt gebruik van de 246 bestelde elektrische 

bussen, die alle op tijd in exploitatie gaan. Op drukke lijnen 

is de frequentie verhoogd, terwijl elders enkele lijnen zijn 

opgeheven of frequenties zijn verlaagd. Verder zijn routes 

aangepast, in jargon: ‘opgestrekt’, onder meer op de stads-

lijnen in Apeldoorn.

De concessie Regionaal Spoorvervoer Groningen Fryslân  

is medio 2017 door beide provincies gegund aan Arriva.  

De looptijd is van december 2020 tot december 2035.  

De Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, een 

ov-autoriteit die opdrachtgever is van 38 treindiensten in 

de deelstaat Niedersachsen, is opdrachtgever voor de 

exploitatie van de uurdienst tussen de Nederlands-Duitse 

grens en Leer. Het ov-aanbod is in de nieuwe concessie 

vergroot, met onder meer elk uur een tweede sneltrein  

tussen Groningen en Leeuwarden, in de spits sneltreinen 

tussen Groningen en Winschoten en, eveneens in de spits, 

een kwartierdienst Leeuwarden–Sneek.

Er komen 18 nieuwe duurzame treinen. Veel aandacht gaat 

ook uit naar de modernisering en verduurzaming van de  

51 treinen die al in de vorige concessie reden. Bij het 

optrekken maken de treinen gebruik van opgeslagen  

remenergie, met minder geluid als resultaat. Verder komen 

er achttien nieuwe treinen. Om de CO2-uitstoot te beper-

ken wordt, eerst als meerjarige proef, zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van HVO (biodiesel). Dit scheelt bijna  

90 procent van de CO2-emissie.
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De gevolgen van de coronacrisis voor de concessieverlening

De coronacrisis heeft de voorbereiding van nieuwe aanbe-

stedingen op zijn kop gezet. De grote terugval van het aan-

tal reizigers en de onzekerheid over de duur van dit verlies is 

aanleiding om aanbestedingsprocessen te bevriezen of uit te 

stellen. De pandemie maakt het immers voor vervoerbedrij-

ven onmogelijk om robuuste inschrijvingen te doen. Met het 

uitstel dreigt een harmonica-effect van aanbestedingen op 

de aanbestedingskalender. De opdrachtgevende overheden 

proberen gezamenlijk een uitweg te vinden. In enkele geval-

len waar dat juridisch kan, wordt een voorlopige oplossing 

gezocht in verlenging van de looptijd van de concessie. In de 

meeste gevallen is een langere looptijd echter niet mogelijk 

en is een noodconcessie of overgangsconcessie noodzake-

lijk. Hier dwars doorheen speelt de vraag welke (zwaardere) 

rol de overheid wil spelen om vervoerbedrijven financieel te 

ontlasten. Het gaat daarbij niet alleen over een financiële 

vergoeding maar ook over de opbrengstverantwoordelijk-

heid en de risicoverdeling. 

Een aantal van onderstaande concessie-ontwikkelingen in 

2020 moeten gezien worden tegen de geschetste achter-

grond:

 - 7 april: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beslui-

ten tot verlenging van de concessie West-Brabant met  

31 weken tot 16 juli 2023. Inmiddels is in 2021 besloten 

tot een verdere verlenging in de vorm van een nood-

concessie met de duur van twee jaar. 

 - 25 augustus: Ondanks de verlenging van de inschrij-

vingstermijn op de aanbesteding van de concessie Vallei-

lijn – van 19 mei naar 24 augustus – en de garantie van 

80 procent van de reizigersopbrengsten zolang de  

coronamaatregelen van kracht zijn, blijven de inschrijvin-

gen uit. Hierop beslissen Gedeputeerde Staten van  

Gelderland de aanbesteding te staken.

 - 15 september: Gedeputeerde Staten van Gelderland 

besluiten een noodconcessie Arnhem Nijmegen (een 

overbruggingsconcessie) af te geven voor twee jaar, 

ingaande december 2022.

 - 22 september: Gedeputeerde Staten van Flevoland 

besluiten tot intrekking van de delegatie van de stads-

dienst Lelystad aan het gemeentebestuur van Lelystad 

per 4 september 2021. GS is bevoegd gezag voor verlen-

ging van de concessie en voor een nieuwe aanbesteding. 

Het stadsvervoer wordt eind 2023 opgenomen in de 

nieuwe concessie IJssel-Vecht.

 - 10 november: Gedeputeerde Staten van Gelderland 

besluiten een twee jaar durende noodconcessie af te 

geven voor de exploitatie van de Valleilijn van eind 2021 

tot eind 2023.

 - 24 november: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

schort de voorbereiding van de aanbesteding van de 

concessie Zuid-Holland Noord op en besluit een nood-

concessie af te geven. Deze gaat eind 2022 in en geldt 

voor maximaal twee jaar.

Ook voor andere gebieden, zoals Fryslân en Zaanstreek- 

Waterland wordt een noodconcessie voorbereid. Voor de 

stand van de concessies op 31 december 2020 zie bijlage 1.

Trends

De Wet personenvervoer 2000 verplicht ov-autoriteiten tot 

het aanbesteden van ov-concessies. Een ov-concessie 

geeft een vervoerondernemer het exclusieve recht open-

baar vervoer te verrichten in een bepaald gebied of op een 

bepaalde lijn of samenstel van lijnen. Alleen het stads-

vervoer in de vier grote steden kent per 1 januari 2013 geen 

verplichting tot aanbesteden; hier mag het openbaar ver-

voer worden ‘inbesteed’. 

Na een wat aarzelend begin is er een piek in aanbestedingen 

in de periode 2006-2010. Daarna neemt gemiddeld het 

aantal aanbestedingen per jaar af. Dit komt door de toe-

nemende omvang van concessiegebieden en de langere 

looptijd. 

Door deze ontwikkeling kunnen schaalvoordelen worden 

behaald die het openbaar vervoer efficiënter maken. 

Anderzijds is het voor kleinere marktpartijen moeilijker mee 

te dingen in een aanbesteding.

Waren er in 2000 nog 74 gebiedsconcessies, in 2010 is dit 

verminderd tot 50. Eind 2020 is het aantal verder terug-

gelopen tot 33 als gevolg van de herstructurering van  

concessies in Overijssel, Flevoland en Gelderland, waarvan 

de concessie IJssel-Vecht de eerste stap is. 

Het aantal lijnconcessies- en lijncontracten daalde tussen 

2010 en eind 2020 van 23 naar 10.

Tabel 1. Aantal concessies 2010-2020

Gebiedsconcessies Lijnconcessies  
en -contracten

Totaal

2010 50 23 73

2011 48 23 71

2012 49 23 72

2013 46 19 65

2014 43 16 59

2015 39 16 55

2016 39 15 54

2017 35 13 48

2018 34 12 46

2019 34 11 45

2020 33 10 43

Hoofdstuk 1 – Ontwikkelingen concessies  9



Eind 2020 zijn veel ov-concessies al voor de tweede of 

derde maal aanbesteed. Zeven gebiedsconcessies zijn 

onderhands gegund. Zes ervan zijn de op grond van artikel 

63a van de Wp2000 gegunde concessies Amsterdam, Bus 

Haaglanden Stad, Rail Haaglanden, Bus Rotterdam e.o.,  

Rail Rotterdam en Parkshuttle Rivium. Op grond van artikel 

5 van de Europese verordening voor personenvervoer over 

het spoor en over de weg (PSO-verordening) is verder de 

tweejarige noodconcessie IJssel-Vecht onderhands 

gegund, evenals de lijnconcessies Fietsvoetveer Vlissingen–

Breskens en de veerdienst Hoek van Holland–Maasvlakte.

Tabel 2. Aantal ov-aanbestedingen die zijn uitgemond in een 

geslaagde gunning en aantal inschrijvers

Periode Aantal gegunde 
concessies

Aantal 
inschrijvers 
(gemiddeld)

Gunning aan
zittende 

vervoerder

2001-2005 39 2,92 67%

2006-2010 49 2,41 53%

2011-2015 24 2,75 38%

2016-2020 11 2,50 45%

De aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht, die  

aanvankelijk tot een geslaagde gunning leidde, is buiten  

de cijfers van tabel 2 gehouden.
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Figuur 1. Stand aanbestedingen 31-12-2019
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In 2020 is de gemiddelde looptijd van gebiedsconcessies 

voor het eerst in jaren gedaald. Die gaat van 10,6 jaar naar 

10,4 jaar. Dit heeft te maken met de tweejarige Nood-

concessie IJssel-Vecht. Voor de lijnconcessies en contrac-

ten is de gemiddelde looptijd 13,5 jaar. De trend van een 

langere looptijd van concessies zal de komende jaren  

verder naar beneden ombuigen door de gunning van 

noodconcessies als gevolg van de coronacrisis.
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Het verlenen van ov-concessies gaat vrijwel altijd hand in 

hand met het recht op exploitatiesubsidies. Slechts in een 

enkel geval, waar de verwachte opbrengsten hoger zijn dan 

de verwachte kosten, is het andersom, en moet de conces-

siehouder een concessievergoeding betalen aan de over-

heid voor het alleenrecht openbaar vervoer te mogen 

exploiteren. Dit is bijvoorbeeld het geval op het hoofd-

railnet.

Naast exploitatiesubsidies zijn er bijdragen voor het aanleg-

gen, beheren en onderhouden van infrastructuur, voor 

sociale veiligheid en reserveringen voor bonussen en voor 

specifieke projecten en onderwerpen. Vooral bij 

opbrengstverantwoordelijke concessieverleners is die laat-

ste categorie wat groter. Bijvoorbeeld als zij de marketing-

kosten voor hun rekening nemen.

Dit hoofdstuk gaat alleen over de exploitatiesubsidies in het 

kader van de regionale ov-concessies. De subsidies zijn 

bedoeld om het openbaar vervoer betaalbaar te kunnen 

aanbieden aan reizigers. De subsidie is gerechtvaardigd 

omdat de openbaarvervoervoorzieningen bijdragen aan 

overheidsdoelen, zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, ruim-

telijke ordening en duurzaamheid. Jaarlijks bedraagt het 

totaal aan exploitatiesubsidies ongeveer 775 miljoen euro. 

Hiervan is 675 miljoen voor bus, tram en metro en 100 mil-

joen voor de regionale treindiensten. 

 2 Overheidsbijdrage

De uitbraak van het coronavirus bracht de ov-sector in 

grote moeilijkheden. Omdat het reizen met het ov door de 

overheidsmaatregelen in omvang sterk afnam – zie het 

hoofdstuk over ov-gebruik – dreigde het voorzieningen-

niveau af te kalven, vervoerbedrijven in zwaar weer te  

geraken en de werkgelegenheid op de tocht te komen 

staan. Om de ov-voorziening beschikbaar te houden voor 

noodzakelijke reizen wees het kabinet het openbaar ver-

voer aan als een vitale sector. Het ontwierp een tijdelijke 

steunmaatregel in de vorm van een specifieke uitkering. 

Hiermee kon in 2020 een volwaardige dienstregeling wor-

den gegarandeerd. De zogeheten Beschikbaarheids-

vergoeding openbaar vervoer (BVOV) was bedoeld om het 

grootste deel van de geleden schade op te vangen die als 

gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet waren 

ontstaan. In principe ging het om 93 procent van de tekorten 

die het gevolg waren van de sterke afname van het aantal 

reizigers. De vervoerbedrijven werden geacht de reste-

rende 7 procent voor hun rekening te nemen. In heel 

specifieke gevallen ging het om een verhouding 95-5. Het 

organiseren van deze uitkering heeft in 2020 veel energie 

gevergd van de betrokken partijen, niet in de laatste plaats 

omdat die moest passen in de Europese regelgeving, 

waarin staatssteun immers is verboden.

In tabel 3 zijn voor de periode 2018 tot en met 2020 de 

exploitatiesubsidies vermeld, inclusief de voor 2020 in een 

aparte kolom de aangevraagde BVOV. De BVOV staat 

namelijk los van de in de concessie afgesproken exploita-

tiesubsidie. De vaststelling van de BVOV-uitkeringen door 

de rijksoverheid geschiedt begin 2022. Dit zijn dus nog 

voorlopige cijfers.

Met dit overzicht wordt voldaan aan artikel 7, lid 1 van de 

Public Service Obligation (PSO), de Europese verordening 

over het openbaar personenvervoer over de weg en het 

spoor. Deze verordening maakt het mogelijk vervoerders te 

subsidiëren zonder dat dit als staatssteun wordt bestempeld. 

Het genoemde artikel schrijft voor dat elke ov-autoriteit 

jaarlijks verslag doet van de concessies en contracten die 

onder haar verantwoordelijkheid vallen. Een van de onder-

delen in het verslag betreft de zogeheten compensaties 

(subsidies) aan de exploitanten van de vervoerdiensten.  

De lidstaten dienen de centrale toegang tot deze verslagen 

te faciliteren, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke 

portaalsite. Ook dient inzicht gegeven te worden in de 

prestaties die tegenover de compensatie staan. Voor de lid-

staat Nederland vervult de jaarlijks verschijnende Staat van 

het regionale openbaar vervoer die rol: zowel de subsidies 

als de prestaties zijn immers in dit kwantitatieve jaarverslag 

ondergebracht.

Tabel 3. Exploitatiebijdragen 2018-2020 per concessie 

Exploitatiesubsidie x € mln 2018 2019 2020

  Subsidie Subsidie Subsidie BVOV*

Treindiensten Groningen 21,1 17,9 23,4 1,0

Concessie Groningen Drenthe**

HOV Groningen Drenthe

51,0

2,4

47,2

2,4

52,8

-

12,1

-

Treindiensten Fryslân

Noord- en Zuidwest-Fryslân

Zuidoost-Fryslân en Waddeneilanden

7,5

24,7

12,8

7,1

25,4

13,2

7,4

25,2

13,3

2,0

1,8

1,0

Zwolle–Enschede Zwolle–Kampen

Vechtdallijnen Overijssel

Vechtdallijnen aandeel Drenthe

Zutphen–Hengelo–Oldenzaal

Midden-Overijssel

Twente

IJsselmond Overijssel

0,5

6,3

2,5

6,0

15,6

15,1

2,5

0,6

6,5

2,5

6,1

16,5

15,5

2,7

0,6

6,7

2,5

6,3

15,6

15,7

3,3

4,2

1,0

-

0,5

0,2

4,8

0,2

IJsselmond Flevoland

Stadsvervoer Lelystad

Busvervoer Almere***

6,4

2,2

11,8

7,5

2,4

12,5

7,7

2,4

13,3

1,0

1,0

10,5

Treindiensten Achterhoek Rivierenland

Ede-Wageningen–Amersfoort

Veluwe

Achterhoek Rivierenland, bus

Concessie Arnhem Nijmegen, trein

Concessie Arnhem Nijmegen, bus

14,3

2,4

25,6

15,9

2,9

37,5

15,4

2,5

26,6

16,0

2,9

38,9

16,1

2,5

26,8

15,9

2,4

39,9

0,0

0,5

1,8

0,0

15,8

Concessie Provincie Utrecht

Tram en Bus Regio Utrecht

30,7

31,0

31,7

34,8

32,0

39,5

9,5

27,7

Gooi en Vechtstreek

Haarlem/IJmond

Noord-Holland Noord

10,7

15,1

18,5

11,2

15,9

19,6

10,6

15,0

17,0

0,0

2,2

4,2

Waterland

Zaanstreek

Amstelland-Meerlanden

Concessie Amsterdam

16,9

11,8

43,4

28,9

18,7

12,2

44,7

1,8

19,3

12,5

45,0

–5,8

10,0

0,0

23,7

130,0

Gouda–Alphen (–Leiden)

Dordrecht–Geldermalsen****

Zuid-Holland Noord

Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee

DAV/DMG

Veerdienst Rotterdam - Drechtsteden

3,3

4,0

31,4

10,9

20,4

4,9

3,3

4,8

32,5

12,1

19,1

4,8

3,5

5,0

33,3

12,5

20,4

5,0

2,2 

0 

10,0 

1,7 

13,2 

2,0 

Haaglanden Streek

Rail Haaglanden

Bus Haaglanden Stad

Rail Rotterdam

Concessie Bus Rotterdam e.o. 

Voorne-Putten en Rozenburg

18,8

16,1

14,4

–28,7

29,4

9,5

18,9

15,6

13,0

–30,6

32,4

9,6

18,6

11,2

16,2

–32,0

32,7

9,4

5,5

32,8

6,7

61,7

9,8

1,9

Zeeland

Westerscheldeferry

14,2

2,8

14,9

3,5

14,7

3,6

1,8

0,5

West-Brabant

Oost-Brabant

Zuidoost-Brabant

25,5

30,5

22,1

26,4

31,1

23,7

27,1

31,7

23,4

0,4

2,9

8,9

Limburg bus 

Treindiensten Limburg

28,6

28,7

29,1

29,5

29,3

30,0
16,0

Totaal 781,0 772,7 780,0 444,5
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De uitbraak van het coronavirus bracht de ov-sector in 

grote moeilijkheden. Omdat het reizen met het ov door de 

overheidsmaatregelen in omvang sterk afnam – zie het 

hoofdstuk over ov-gebruik – dreigde het voorzieningen-

niveau af te kalven, vervoerbedrijven in zwaar weer te  

geraken en de werkgelegenheid op de tocht te komen 

staan. Om de ov-voorziening beschikbaar te houden voor 

noodzakelijke reizen wees het kabinet het openbaar ver-
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gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet waren 
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die het gevolg waren van de sterke afname van het aantal 
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gevergd van de betrokken partijen, niet in de laatste plaats 

omdat die moest passen in de Europese regelgeving, 

waarin staatssteun immers is verboden.
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jaarlijks verslag doet van de concessies en contracten die 

onder haar verantwoordelijkheid vallen. Een van de onder-

delen in het verslag betreft de zogeheten compensaties 

(subsidies) aan de exploitanten van de vervoerdiensten.  

De lidstaten dienen de centrale toegang tot deze verslagen 

te faciliteren, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke 

portaalsite. Ook dient inzicht gegeven te worden in de 

prestaties die tegenover de compensatie staan. Voor de lid-

staat Nederland vervult de jaarlijks verschijnende Staat van 

het regionale openbaar vervoer die rol: zowel de subsidies 

als de prestaties zijn immers in dit kwantitatieve jaarverslag 

ondergebracht.

Tabel 3. Exploitatiebijdragen 2018-2020 per concessie 

Exploitatiesubsidie x € mln 2018 2019 2020

  Subsidie Subsidie Subsidie BVOV*

Treindiensten Groningen 21,1 17,9 23,4 1,0

Concessie Groningen Drenthe**

HOV Groningen Drenthe

51,0

2,4

47,2

2,4

52,8

-

12,1

-

Treindiensten Fryslân

Noord- en Zuidwest-Fryslân

Zuidoost-Fryslân en Waddeneilanden

7,5

24,7

12,8

7,1

25,4

13,2

7,4

25,2

13,3

2,0

1,8

1,0

Zwolle–Enschede Zwolle–Kampen

Vechtdallijnen Overijssel

Vechtdallijnen aandeel Drenthe

Zutphen–Hengelo–Oldenzaal

Midden-Overijssel

Twente

IJsselmond Overijssel

0,5

6,3

2,5

6,0

15,6

15,1

2,5

0,6

6,5

2,5

6,1

16,5

15,5

2,7

0,6

6,7

2,5

6,3

15,6

15,7

3,3

4,2

1,0

-

0,5

0,2

4,8

0,2

IJsselmond Flevoland

Stadsvervoer Lelystad

Busvervoer Almere***

6,4

2,2

11,8

7,5

2,4

12,5

7,7

2,4

13,3

1,0

1,0

10,5

Treindiensten Achterhoek Rivierenland

Ede-Wageningen–Amersfoort

Veluwe

Achterhoek Rivierenland, bus

Concessie Arnhem Nijmegen, trein

Concessie Arnhem Nijmegen, bus

14,3

2,4

25,6

15,9

2,9

37,5

15,4

2,5

26,6

16,0

2,9

38,9

16,1

2,5

26,8

15,9

2,4

39,9

0,0

0,5

1,8

0,0

15,8

Concessie Provincie Utrecht

Tram en Bus Regio Utrecht

30,7

31,0

31,7

34,8

32,0

39,5

9,5

27,7

Gooi en Vechtstreek

Haarlem/IJmond

Noord-Holland Noord

10,7

15,1

18,5

11,2

15,9

19,6

10,6

15,0

17,0

0,0

2,2

4,2

Waterland

Zaanstreek

Amstelland-Meerlanden

Concessie Amsterdam

16,9

11,8

43,4

28,9

18,7

12,2

44,7

1,8

19,3

12,5

45,0

–5,8

10,0

0,0

23,7

130,0

Gouda–Alphen (–Leiden)

Dordrecht–Geldermalsen****

Zuid-Holland Noord

Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee

DAV/DMG

Veerdienst Rotterdam - Drechtsteden

3,3

4,0

31,4

10,9

20,4

4,9

3,3

4,8

32,5

12,1

19,1

4,8

3,5

5,0

33,3

12,5

20,4

5,0

2,2 

0 

10,0 

1,7 

13,2 

2,0 

Haaglanden Streek

Rail Haaglanden

Bus Haaglanden Stad

Rail Rotterdam

Concessie Bus Rotterdam e.o. 

Voorne-Putten en Rozenburg

18,8

16,1

14,4

–28,7

29,4

9,5

18,9

15,6

13,0

–30,6

32,4

9,6

18,6

11,2

16,2

–32,0

32,7

9,4

5,5

32,8

6,7

61,7

9,8

1,9

Zeeland

Westerscheldeferry

14,2

2,8

14,9

3,5

14,7

3,6

1,8

0,5

West-Brabant

Oost-Brabant

Zuidoost-Brabant

25,5

30,5

22,1

26,4

31,1

23,7

27,1

31,7

23,4

0,4

2,9

8,9

Limburg bus 

Treindiensten Limburg

28,6

28,7

29,1

29,5

29,3

30,0
16,0

Totaal 781,0 772,7 780,0 444,5
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*  Het betreft de bedragen van de aangevraagde en beschikte 

uitkering voor 2020. De definitieve uitkeringen worden begin 

2022 vastgesteld op basis van gerealiseerde resultaten van 

kosten en opbrengsten.

**  Concessie Groningen Drenthe 2018 inclusief ov-lijnen KLOV.

***  Busvervoer Almere inclusief 1 miljoen t.b.v. Actieplan Sociale 

Veiligheid

****  Bedrag BVOV Concessie DMG is inclusief spoorlijn Dordrecht 

- Geldermalsen.



Voor Concessie Amsterdam, Rail Haaglanden en Rail  

Rotterdam is het vaststellen van de exploitatiebijdrage 

ingewikkeld, aangezien de subsidie aan respectievelijk GVB, 

HTM en RET ook de infrastructuur betreft en andere ver-

goedingen. De bedragen zijn zo goed mogelijk vergelijk-

baar gemaakt. Dat er in twee gevallen sprake is van een 

negatieve exploitatiebijdrage moet dan ook gezien worden 

in het licht van het grotere plaatje, waarin ook kosten zijn 

betrokken voor het beheer en onderhoud van de railinfra-

structuur en de railvoertuigen. De hoogte van de tarief-

inkomsten speelt hierbij een rol.

In 2011 bedroeg de exploitatiesubsidie voor de Concessie 

Amsterdam 150 miljoen euro. Inmiddels is het moment van 

100% kostendekking bereikt, dankzij kostenreducties, 

hogere tariefinkomsten (veel meer reizigers) en grote 

investeringen in infrastructuur en voertuigen. Eenzelfde 

ontwikkeling zien we terug bij de concessie Rail Rotterdam: 

dat gaat van 40 miljoen euro in 2017 naar minus 32 miljoen 

euro in 2020. Ter informatie: jaarlijks is voor de tram- en 

metrosystemen in en om de vier grote steden circa 

500 miljoen euro benodigd voor beheer en onderhoud, 

kapitaallasten et cetera.

Aandeel overheidsbijdrage

Door de enorme terugval van het aantal reizigers en daar-

mee van de tariefinkomsten is in 2020 de kostendekkings-

graad logischerwijs flink gedaald. Omdat de kosten die de 

vervoerbedrijven maken niet bekend worden gemaakt, 

gebruiken we een maat die de contramal van de kosten-

dekkingsgraad benadert, het zogeheten Aandeel over-

heidsbijdrage (AOB). Dit is de exploitatiesubsidie gedeeld 

door de optelling van exploitatiesubsidie en opbrengsten 

(tariefinkomsten en inkomsten uit het studentenreisrecht 

SOV). Het aandeel overheidsbijdrage in het busvervoer is 

gestegen van 46,9% in 2019 naar 56,2% in 2020.

Als we er ook de subsidies en opbrengsten van het lokale 

railvervoer (tram en metro) en regionale trein bij betrekken, 

gaat de landelijke AOB van 33,0% in 2019 naar 42,8% in 

2020. 

Tabel 4. Aandeel overheidsbijdrage in de kosten van het regionale 

openbaar vervoer, per ov-autoriteit

AOB per OVA alle regionaal ov 2018 2019 2020

Groningen trein 42,9% 38,0% 51,4%

Groningen Drenthe (bus) 49,0% 46,6% 55,3%

Fryslân 45,5% 45,5% 51,1%

Overijssel 40,4% 40,5% 53,6%

Flevoland 43,8% 44,4% 53,9%

Gelderland 46,0% 46,4% 54,2%

Utrecht 39,5% 39,9% 51,8%

Noord Holland 51,9% 51,9% 58,3%

Vervoerregio Amsterdam* 20,5% 15,2% 23,0%

Zuid-Holland** 48,9%  48,4% 58,9%

MRDH*** 9,2% 14,4% 18,8%

Zeeland 51,8% 53,4% 59,4%

Noord-Brabant 44,5% 43,9% 52,0%

Limburg 41,1% 40,4% 47,7%

Nederland 34,9% 33,0% 42,8%

*   Voorlopig cijfer 2020.

**   In 2018 schatting.

***  In 2019 exclusief Haaglanden Streek en Voorne-Putten i.v.m. ontbrekende cijfers 

reizigersopbrengsten.
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heidsbijdrage (AOB). Dit is de exploitatiesubsidie gedeeld 

door de optelling van exploitatiesubsidie en opbrengsten 
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gestegen van 46,9% in 2019 naar 56,2% in 2020.
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MRDH*** 9,2% 14,4% 18,8%

Zeeland 51,8% 53,4% 59,4%
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Limburg 41,1% 40,4% 47,7%
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reizigersopbrengsten.
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Deel 2  Aanbod openbaar vervoer



 3 Ov-aanbod

Het ov-aanbod in 2020 is lastig te vergelijken met de voor-

gaande jaren. De lockdown die het kabinet ter bestrijding 

van de coronapandemie in maart afkondigde deed het 

openbaarvervoergebruik zeer sterk dalen, tot ongeveer 10% 

van hetgeen normaal is. In april en mei is het ov-aanbod 

flink versoberd waarbij in veel regio’s een aangepaste basis-

dienstregeling is gereden. Het openbaar vervoer reed op 

ongeveer 60% van de normale dienstregeling. Vanaf juni is 

de dienstregeling weer uitgebreid tot boven de 90% van de 

aanvankelijke dienstregeling. Omdat de middelbare scho-

len en het hoger onderwijs niet of beperkt fysiek lesgaven, 

bleven de grote stromen scholieren en studenten uit. Veel 

spits- en scholierenlijnen werden daarom niet of beperkt 

opgestart in september.

In dit hoofdstuk komen de lijnen aan bod waarbij met een 

vaste dienstregeling en minimaal vier dagen per jaar is 

gereden. De flexlijnen, bijvoorbeeld de Belbus (diverse 

regio’s), MokumFlex (Amsterdam) en OV-Shuttle (Limburg), 

zijn (zoveel mogelijk) buiten de overzichten in dit hoofdstuk 

gehouden. Deze lijnen/systemen komen aan bod in hoofd-

stuk 4 (Flexsystemen).

Ov-lijnen en hun functie 

Sinds 2014 is het aantal bus-, tram-, metro- en veerlijnen 

toegenomen met 9 lijnen, maar er zijn tussentijds ook jaren 

geweest met fors minder lijnen. De grootste afname is te 

zien in het aantal streekbuslijnen, met ongeveer 20%. Waar-

schijnlijk zijn deze lijnen (gedeeltelijk) overgenomen door 

HOV-buslijnen (+60%), buurtbuslijnen (+25%) en spits- en 

scholierenlijnen (+15%). Het aantal tram-, metro- en veer-

lijnen bleef in dezelfde periode ongeveer gelijk. Bij de  

regionale treinen kwamen er enkele lijnen bij (concessie 

Limburg en Zwolle–Enschede/Kampen).

In 2020 is een toename van het aantal lijnen te zien bij de 

categorieën buurtbuslijnen (+5), HOV-lijnen, zoals U-link 

en R-NET, (+12) en stadsbuslijnen (+7). De stijging bij de 

categorie buurtbus zit vooral in de regio Rotterdam (van  

2 naar 6 lijnen). De HOV-lijnen groeien vooral in Utrecht 

met de introductie van de U-linklijnen. In Limburg zijn er 

vier stadsbuslijnen bijgekomen. Dit komt voornamelijk door 

de herstructurering van de lijnen in en rondom Parkstad.

Hiertegenover staat een verdere daling van het aantal 

streeklijnen: van 510 naar 495. Er verdwijnen 7 lijnen in de 

regio Utrecht door de introductie van U-Link. De streek-

lijnen zijn vervangen door slechts enkele HOV-lijnen met 

hogere frequenties. De afname bij de ‘bijzondere bussen’ is 

voor een groot deel toe te schrijven aan de ontwikkelingen 

in Rotterdam, waar 11 vervangendvervoerlijnen (onder 

andere Hoekse Lijn) minder reden in 2020.

De gebruikte definities voor het vaststellen van het type lijn 

zijn te vinden in bijlage 2.
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U-link lijn 50

Deze lijn is gestart in december 2019 en vervangt lijn 

50, 51, 71, 251 en 271 op het traject tussen Utrecht 

Centraal en Wageningen/Veenendaal. Door de ver-

schillende routes te combineren tot één route kon in  

de spits minder vaak worden gereden door betere 

spreiding en in de avonduren juist vaker.
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Figuur 3. Aantal ov-lijnen naar functie
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Ov-lijnen binnen de ov-autoriteiten

In Nederland telt op dit moment 33 gebiedsconcessies en 

10 lijnconcessies voor het regionale openbaar vervoer. 

Hierin zijn bus-, tram-, metro-, veer- en regionale spoor-

lijnen gebundeld in een gebied. De afgelopen jaren zijn 

concessies samengevoegd tot één grotere concessie waar-

door de ov-autoriteit minder frequent een aanbesteding 

hoefde op te zetten en reizigers minder vaak met verschil-

lende vervoerders reisden. Vrijwel alle concessies hadden 

één ov-autoriteit als opdrachtgever. Uitzondering daarop 

zijn de railconcessie van de Noordelijke Spoorlijnen (pro-

vincie Fryslân en provincie Groningen), IJsselmond (provin-

cie Flevoland en Overijssel) en sinds december 2019 IJssel- 

Vecht (Provincie Gelderland en provincie Overijssel). In de 

toekomst zal ook de provincie Flevoland als opdrachtgever 

worden toegevoegd aan de concessie IJssel-Vecht wanneer 

de concessies IJsselmond en Stadsvervoer Lelystad worden 

toegevoegd. Het is hierdoor lastiger om het aantal ov-lijnen 

per ov-autoriteit vast te stellen.

De ov-autoriteiten Noord-Brabant en Gelderland beschik-

ken met 14% en 13% in 2020 net als in 2018 en 2019 over 

het grootste aandeel ov-lijnen in Nederland. Op ruime 

afstand gevolgd door Zuid-Holland, Metropoolregio  

Rotterdam-Den Haag en Vervoerregio Amsterdam (alle 

ongeveer 9%). De ov-autoriteit met het kleinste aandeel  

lijnen is Zeeland (4%). Een kleiner aandeel dan Zeeland 

hebben alleen de gemeentelijk ov-autoriteiten (Almere en 

Lelystad) en enkele samenwerkende ov-autoriteiten. De 

gemeentelijke concessie Lelystad behoort per september 

2021 tot de provincie Flevoland en wordt later onderdeel 

van de nieuwe concessie IJssel-Vecht.

De grootste stijgers in 2020 ten opzichte van 2019 zijn de 

concessies in de provincie Fryslân (+8) en de concessies 

van het OV-bureau Groningen Drenthe (+5). MRDH kende 

over de concessies een kleine afname van acht lijnen (weg-

vallen vervangende bussen langs de Hoekse Lijn), Utrecht 

kende een afname van negen lijnen (voornamelijk omzet-

ten van meerdere lijnen tot één HOV-lijn).

In figuur 4 staat de verdeling van het aantal lijnen naar 

ov-autoriteit voor de periode 2014-2020. Een overzicht van 

het aantal lijnen per concessie is opgenomen in bijlage 2.

Ritten, uren en kilometers bus, tram en metro

In 2020 is het geregistreerde geplande aanbod aan open-

baar vervoer kleiner geworden door de afschaling van de 

dienstregeling. Het aantal voertuigritten van bus, tram en 

metro nam af met 9% tot 41,8 miljoen (het was 46,2 miljoen 

in 2019), het aantal dienstregelinguren (dru’s) met 13,8% tot 

ruim 15,5 miljoen en het aantal dienstregelingkilometers 

(drkms) met 11% tot bijna 454,7 miljoen. 
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Figuur 4. Aantal ov-lijnen per ov-autoriteit. 
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In de grafieken zijn de dru’s, drkms en voertuigritten onder-

verdeeld naar ov-autoriteit. De bron is het dashboard van 

DOVA, waarin het ov-aanbod op dagelijkse basis wordt 
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Figuur 5. Voertuigritten bus, tram en metro per ov-autoriteit (x 1000).

Figuur 6. Dienstregelinguren bus, tram en metro per ov-autoriteit (x 1000).
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Figuur 7. Dienstregelingkilometers bus, tram en metro per ov-autoriteit (x 1000).
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opgeslagen. Er zullen altijd (kleine) verschillen zijn met de 

werkelijke geplande ritten zoals die zijn gerapporteerd  

door de vervoerder, bijvoorbeeld doordat ritten van onder-
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aannemers of inhuurbussen niet automatisch waren  

doorgekomen. Ook moet worden bedacht dat de cijfers 

betrekking hebben op de geplande ritten; het aantal feitelijk 

uitgevoerde ritten ligt enkele promilles lager vanwege al 

dan niet gedeeltelijke uitval van ritten. 

Een uitgebreider overzicht van het aanbod per concessie 

bus, tram en metro is opgenomen als bijlage 3. Een aantal 

concessies is opgesplitst naar modaliteit waarbij vervan-

gend vervoer apart is opgenomen. Voor sommige conces-

sies zijn de data niet volledig waardoor er grotere verschil-

len ontstaan tussen de jaren.

Ritten, uren en kilometers regionale trein

Ook bij de regionale treinen is de afschaling van de dienst-

regeling goed te zien in de cijfers. Het aantal ritten (opgave 

door ProRail) is met 37.400 afgenomen (ongeveer 8,5%). 

Het aantal drkms is met 6,2% afgenomen, daarnaast is het 

aantal dru’s met 6,9% afgenomen. Gemiddeld is er 6% min-

der aanbod, maar de verschillen tussen de concessies zijn 

groot.

Tabel 5. Aantal ritten regionale trein per concessie (x 1000)

Regionale trein 2018 2019 2020

Achterhoek–Rivierenland 18,8 18,7 17,7

Arnhem–Doetinchem (Breng) 14,0 13,3 12,3

Concessie Noordelijke Treindiensten 176,4 177,1 158,6

Ede-Wageningen–Amersfoort (Valleilijn) 26,7 26,5 24,3

Limburg 20,6 21,7 19,9

Mariënberg–Almelo (Vechtdallijn) 42,2 42,2 37,3

MerwedeLingeLijn 33,4 33,6 33,6

Treindienst Alphen aan den Rijn–Gouda 32,3 32,5 27,8

Vechtdallijnen 25,5 25,2 22,8

Zutphen–Hengelo–Oldenzaal (Twente) 17,9 18,2 17,2

Zwolle–Enschede/Kampen 26,4 26,3 26,4

Totaal aantal ritten 434,2 435,3 397,9

Tabel 6.  Aantal dienstregelinguren regionale trein per concessie  

(x 1000)

Regionale trein 2018 2019 2020

Achterhoek–Rivierenland 59,6 59,9 55,6

Arnhem–Doetinchem (Breng) 8,5 8,1 7,5

Concessie Noordelijke Treindiensten 113,0 113,0 112,9

Ede-Wageningen–Amersfoort (Valleilijn) 21,9 22,4 20,0

Limburg 107,1 108,7 95,3

Mariënberg–Almelo (Vechtdallijn) 8,3 8,4 7,7

MerwedeLingeLijn 31,3 33,3 33,0

Treindienst Alphen aan den Rijn–Gouda 15,9 15,8 16,0

Vechtdallijnen 37,1 37,8 33,5

Zutphen–Hengelo–Oldenzaal (Twente) 20,5 20,5 20,6

Zwolle–Enschede/Kampen 37,0 38,0 38,1

Totaal aantal dru’s 460,2 465,8 440,2

Tabel 7.  Aantal dienstregelingkilometers regionale trein per concessie 

(x 1000)

Regionale trein 2018 2019 2020

Achterhoek–Rivierenland 3.773,6 3.801,0 3.537,6

Arnhem–Doetinchem (Breng) 419,1 400,4 370,4

Concessie Noordelijke Treindiensten 6.926,7 6.926,7 6.927,6 

Ede-Wageningen–Amersfoort (Valleilijn) 1.232,0 1.254,1 1.118,8

Limburg 5.957,3 6.025,4 5.393,6

Mariënberg–Almelo (Vechtdallijn) 469,1 475,7 432,8

MerwedeLingeLijn 1.702,0 1.814,4 1.805,0

Treindienst Alphen aan den Rijn–Gouda 694,9 692,0 699,2

Vechtdallijnen 2.678,9 2.675,8 2.350,9

Zutphen–Hengelo–Oldenzaal (Twente) 1.395,0 1.395,4 1.402,0

Zwolle–Enschede/Kampen 2.510,4 2.594,1 2.621,3

Totaal aantal dru’s 27.759,1 28.054,8 26.659,1
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In het verlengde van de openbaarvervoerdiensten die met 

vaste dienstregeling en vaste route worden aangeboden 

bestaat er in Nederland een gevarieerd aanbod aan flex-

systemen. Het gaat hierbij om vervoerdiensten op aanvraag 

of ritten vanaf een knooppunt die alleen worden uitgevoerd 

als een reiziger zich aandient. Soms vervangen flexsyste-

men ‘vaste’ buslijnen op stille uren, soms na opheffing van 

een buslijn die te weinig werd gebruikt. Maar er zijn ook 

flexsystemen die al langer aanvullend zijn op het ov-net, 

zoals de Regiotaxi. 

Een deel van het flexvervoer heeft stilgelegen tijdens het 

afschalen van de dienstregeling. De kans op besmetting 

van chauffeurs en/of reizigers werd te groot geacht om  

veilig door te rijden. Sommige flexverbindingen zijn snel 

weer opgestart met extra maatregelen (bijvoorbeeld  

telefonische corona-check) terwijl andere flexsystemen 

maandenlang stillagen. Sommige flexsystemen zijn als 

onderdeel van de bezuinigingen begin 2021 definitief 

opgeheven.

In 2020 zijn er ondanks de coronapandemie enkele flex-

systemen bijgekomen of uitgebreid. De belangrijkste ont-

wikkelingen staan hieronder genoemd. Een zo compleet 

mogelijk overzicht van alle flexsystemen van 2020 staat in 

bijlage 4.

 - Avondvlinder Venlo/Blerick vervangt in de avonduren de 

stadsdienst van Venlo. In 2020 is de opzet veranderd en 

zijn er twee aparte lijnnummers gegeven aan de Avond-

vlinders. Reizigers kunnen vanaf het station zonder 

reservering reizen, vanaf alle andere haltes moeten reizi-

gers minimaal 60 minuten van tevoren reserveren. 

 - De belbussen in Zuid-Holland Noord (510 en 596) zijn 

per 2 januari 2021 opgeheven.

 - Per 2 januari 2021 is BestelBuzz vervallen en vervangen 

door de Deur-halte taxi. 

 - De BravoFlex pilots in Eindhoven, Helmond en Roosen-

daal bleken in exploitatie te duur en zijn eind 2020 beëin-

digd. In het landelijk gebied van de gemeente Moerdijk is 

de opzet aangepast en rijdt BravoFlex de hele week  

(o.a. Oud Drimmelen) of alleen in de avonduren en 

weekenden (o.a. Land van Altena). In Bergen op Zoom 

rijdt BravoFlex van maandag t/m zaterdag overdag.

 - De Maasvlaktehopper rijdt sinds eind augustus 2020 en 

vervangt de vaste buslijn tussen Brielle en de Maasvlakte. 

Reizigers moeten minimaal 30 minuten van tevoren 

reserveren (in de avond en het weekend minimaal 

60 minuten van tevoren). Ze betalen met OV-chipkaart of 

pinpas bij de chauffeur (regulier tarief).

 - MokumFlex heeft sinds 1 juli 2020 een nieuwe vervoer-

der: Staxi.

 4 Flexvervoer

 - STOPenGO rijdt in 2020 in drie gebieden in het vervoer-

gebied van RET: Maassluis, Vlaardingen en Lansingerland. 

In Vlaardingen rijdt STOPenGO op werkdagen overdag, 

in Maassluis in de avonduren en op zondag (hele dag) en 

in Lansingerland in de avonduren.

 - SyntusFlex rijdt sinds december 2018 in Woerden in de 

avonduren en in het weekend. In december 2019 is de 

bediening uitgebreid naar dagelijks vanaf 8.30 tot 24.00 

uur. Ook is in december 2019 Mijdrecht als tweede 

gebied toegevoegd aan SyntusFlex en vervangt daarmee 

de lijnen M1 en M2 in Mijdrecht. 

 - U-Flex rijdt sinds maart 2019 in het gebied Eiland van 

Schalkwijk nabij Houten als tweejarige proef. Sinds 

augustus 2020 rijdt U-Flex ook in Vijfheerenlanden (ter 

vervanging van 2 belbussen) en in Maarssen/Zuilen (in 

plaats van een belbus). 

 - In december 2020 is de opzet in Doetinchem van de  

Vlinder gewijzigd: beide Vlinderlijnen zijn samengevoegd. 

De verschillende vormen van flexsystemen zijn aan de hand 

van hun kenmerken in te delen in een viertal hoofdgroepen:

1 Opgenomen in de ov-concessie, met dienstregeling

  Voorbeelden zijn de Opstapper (Fryslân), ReserveerRrreis 

en de Vlindersystemen (Gelderland), Overalflex 

(Noord-Holland), de OV-shuttle (Limburg), en belbus-

lijnen en ov-lijntaxi’s die op stille uren de reguliere lijnbus 

vervangen. Vaak is de uitvoering door de concessie-

houder uitbesteed aan lokale taxiondernemers. De voer-

tuigen zijn soms voorzien van de concessiehuisstijl.

2  Opgenomen in de ov-concessie, zonder dienstregeling 

(kris-kras). 

  Voorbeelden zijn de al genoemde SyntusFlex (Utrecht) 

en BravoFlex (Noord-Brabant) en de Hubtaxi (Groningen 

en Drenthe). De Hubtaxi is overigens niet ondergebracht 

in de concessie Groningen Drenthe, maar samen met 

ander kleinschalig vervoer in zeven contracten onder de 

vlag van Publiek Vervoer.

3  Geen onderdeel van een ov-concessie, uitgevoerd met 

professionele chauffeurs. 

  Voorbeelden hiervan zijn de Haltetaxi (Zeeland) en de 

Regiotaxisystemen (Wmo-vervoer) in opdracht van 

samenwerkingsverbanden van gemeenten. Met een  

bijdrage van de ov-autoriteit kunnen ook tegen bepaalde 

voorwaarden ov-reizigers worden vervoerd. De uitvoe-

ring geschiedt door taxiondernemers. Een derde voor-

beeld is de Zonetaxi van NS. Deze is eind 2020 beschik-

baar op 327 treinstations. Het tarief bestaat uit een 

opstaptarief van €7,30 en een zonetarief. 

4  Geen onderdeel van de ov-concessie, uitgevoerd met 

vrijwilligers. 

  Voorbeelden zijn Twentsflex (Overijssel), de Plusbus, de 

Boodschappenbus, De Bij Bus, kerkvervoer, Klaartje, 
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Vlearmoesbus en Graag gedaan Duiven. Het gaat vaak 

om vervoer dat wordt gesubsidieerd door een gemeente 

en/of een zorginstantie of dat wordt georganiseerd door 

buurtbewoners onderling. 

Trends

Door teruglopende reizigersaantallen op sommige lijnen 

en tegelijkertijd de grotere vraag naar flexibel reizen wordt 

er volop nagedacht over hoe openbaar vervoer vorm te 

geven bij een beperkte vraag. En dan op plekken waar een 

busverbinding van 1x per uur (vaak met klein materieel) niet 

aantrekkelijk is. Door het vervoer te flexibiliseren kunnen 

reizigers over het algemeen vaker reizen, rijden busjes  

minder onnodig rond en kan het voor de overheid een 

betaalbare voorziening blijven. 

Flexvervoer is dan ook in steeds meer ov-concessies aan-

wezig; het aantal projecten en pilots groeit. Vervoerders 

ontwikkelen daarbij allemaal een eigen product met elk een 

eigen handleiding. CROW werkt aan een waaier van 

OV-flexvervoer waarbij 15 projecten zijn onderzocht.

Toch valt er ook een andere ontwikkeling te signaleren. Als 

de optelling wordt gemaakt van het aantal gereden ritten 

zien we een daling in het gebruik. Dit heeft te maken met 

de daling van het aantal ov-ritten met de meeste Regiotaxi-

systemen en in 2020 met de opheffing van Brengflex. 

Wat het eerste betreft is enkele jaren terug het ov-deel uit 

de Regiotaxi in Noord-Holland en Overijssel geschrapt. In 

andere provincies zijn de voorwaarden en tarieven aange-

past om van de Regiotaxi gebruik te kunnen maken. En met 

de opheffing van Brengflex daalde het totaal aantal gereden 

flexritten in een keer met 100.000 (op een totaal van ruim 

700.000 in 2019).

De reden van de afname van de grote flexsystemen is het 

kostenaspect voor de overheid. Bij relatief kleine aantallen 

reizigers is een flexsysteem goedkoper dan het exploiteren 

van een vaste ov-lijn. Bovendien valt er gemakkelijker een 

gebiedsontsluiting te realiseren, waardoor het potentieel 

aantal klanten groeit. Maar op het moment dat er veelvuldig 

gebruik wordt gemaakt van een flexsysteem gaat de relatief 

hoge overheidsbijdrage per rit zwaarder wegen. Wat de 

ontwikkeling van het flexvervoer in de nabije toekomst zal 

zijn is daardoor nog ongewis.

Zie bijlage 5 voor de cijfers over het gebruik van flexsyste-

men. Daarbij de aantekening dat niet voor elk systeem de 

gebruikscijfers achterhaald konden worden. De hiaten  

worden hopelijk in de volgende editie van de Staat van het 

regionale openbaar vervoer alsnog ingevuld.
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Bus, tram, metro en ov-ferry

De punctualiteit (stiptheid) van het stads- en streekvervoer 

is in 2020 in vrijwel alle concessies gestegen. Het was 

immers vanaf midden maart veel rustiger op straat, zodat 

het openbaar vervoer goed kon doorstromen. En ook in de 

ov-voertuigen zelf was het veel rustiger. 

Dit blijkt uit de cijfers van het DOVA-dashboard OverOV.nl. 

Voor de berekening zijn tientallen miljoenen reisinformatie-

meldingen van bus, tram, metro en ov-ferry uit de voer-

tuigvolgsystemen vergeleken met de geldende dienst-

regeling. Per concessie worden afspraken gemaakt over 

wat punctueel is. Om een landelijke vergelijking mogelijk te 

maken is gekozen voor een vaste definitie van punctualiteit 

over het land, zie hiervoor de verantwoording aan het eind 

van dit hoofdstuk.

Voor het stads- en streekvervoer is de op die wijze bere-

kende punctualiteit voor de jaren 2018 tot en met 2020 

weergegeven in tabel 8. Er kon ditmaal geen vergelijking 

worden gemaakt met de door de reizigers ervaren  

punctualiteit. De OV-Klantenbarometer, de grootschalige 

reizigers enquête, moest namelijk in maart vanwege de 

coronacrisis worden stilgelegd. Er zijn voor 2020 geen 

klanttevredenheidscijfers beschikbaar.

Over het algemeen geeft de rangorde over de jaren een 

stabiel beeld te zien. Voor het derde jaar op rij staat Stads-

vervoer Lelystad met bijna 94% punctuele ritten bovenaan. 

Busvervoer Haaglanden Stad blijft op plaatst 2. Het bus-

vervoer van Almere is met een stevige opmars bezig en 

heeft zich via plaats 11 in 2018 en plaats 5 in 2019 nu 

genesteld op de derde plaats.

In de rangorde valt Hoeksche waard/Goeree Overflakkee 

terug van plaats 8 (2018) via 15 (2019) naar plaats 22. Ook 

Gooi en Vechtstreek en Noord- en Zuidwest-Fryslân verlie-

zen terrein. 

De meest opvallende feitelijke verbeteringen in de punctu-

aliteit zijn te zien in Amstelland-Meerlanden (+8 procent-

punten), Midden-Overijssel en Provincie Utrecht (+7), bus 

Regio Utrecht, Zuidoost-Brabant en Zaanstreek (+6) en 

Noord-Holland Noord (+5). 

 5 Punctualiteit

Tabel 8. Punctualiteit bus 2018 t/m 2020, van hoog naar laag

Punctualiteit, bus 2018 2019 2020

Stadsvervoer Lelystad 90,7% 89,8% 94,0%

Bus Haaglanden Stad 83,8% 88,8% 92,3%

Busvervoer Almere 79,1% 87,6% 92,0%

Bus Rotterdam e.o. 87,7% 87,7% 89,8%

Concessie Amsterdam, bus 85,4% 88,5% 87,4%

Waterland 84,3% 84,4% 85,7%

Amstelland - Meerlanden 71,6% 77,6% 85,6%

Noord-Holland Noord 78,1% 80,1% 85,2%

Voorne-Putten en Rozenburg 85,8% 83,4% 84,9%

Regionaal busvervoer Haaglanden 80,4% 81,2% 84,0%

Zuidoost-Brabant 79,3% 77,7% 83,7%

Twente 76,9% 79,6% 83,3%

Veluwe 75,0% 78,3% 83,0%

Haarlem/IJmond 77,0% 79,9% 82,9%

Gooi en Vechtstreek 83,4% 82,9% 82,9%

Zaanstreek 78,5% 76,3% 82,3%

Tram en Bus Regio Utrecht, bus 75,9% 75,9% 82,1%

Achterhoek Rivierenland 75,1% 78,0% 82,1%

Noord- en Zuidwest Fryslân en Schiermonnikoog 79,1% 80,1% 81,8%

Drechtsteden, Molenlanden, Gorinchem 78,9% 76,3% 80,5%

Zuid-Holland Noord 77,8% 76,9% 79,7%

Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee 80,6% 78,2% 79,7%

Midden-Overijssel 70,3% 72,4% 79,0%

Oost-Brabant 74,6% 76,1% 78,6%

IJsselmond 73,9% 76,8% 78,5%

West-Brabant 74,4% 76,2% 78,0%

Limburg 75,8% 75,1% 78,0%

Groningen Drenthe 76,8% 72,2% 76,1%

Zeeland 73,2% 74,1% 75,6%

Provincie Utrecht 64,0% 67,9% 75,3%

Concessie Arnhem Nijmegen 72,7% 71,8% 75,1%

Zuidoost Fryslân en Waddeneilanden 74,9% 74,0% 70,5%

HOV Groningen Drenthe 73,1% 71,7% -
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Bij tram, metro en ov-ferry valt op dat de Rotterdamse 

metro het zeer goed doet. Ook de tram van Den Haag 

scoort hoog. Maar de grootste stijging laat de Utrechtse 

tram zien: circa 7,5 procentpunten hoger dan in 2019. 

Daarbij valt wel op te merken dat de tram naar de Uithof 

door corona minder vaak heeft gereden dan aanvankelijk 

was gepland.

Regionale trein

Ook voor de regionale treindiensten zijn de punctualiteits-

cijfers bekend. Deze zijn niet afkomstig van het dashboard 

van DOVA, maar van ProRail. Anders dan bij bus, tram, 

metro en ov-ferry bevat de tabel het percentage aankom-

sten van treinen op het eindstation, met een norm van 

maximaal plus 3 minuten. Alle ritten die binnen die limiet 

vallen worden beschouwd als op tijd. 

In 2020 is punctualiteit bijna een heel procentpunt gestegen 

naar ruim 96%. 

De grootste verschillen tussen 2019 en 2020 in de gemeten 

punctualiteit zien we bij de treindienst Zwolle–Enschede. 

Hier neemt de punctualiteit met 3,4 procentpunt toe. De 

afgelopen jaren zijn er op en om station Zwolle grote 

spoorwegwerken gerealiseerd die treindiensten onafhan-

kelijker van elkaar maken. Ook is er een extra perron  

bijgekomen voor de sneltrein naar Enschede.

Ter vergelijking het punctualiteitscijfer van de treindiensten 

op het hoofdrailnet. Dat is de concessie die de Nederlandse 

Spoorwegen uitvoert in opdracht van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Over 2020 was op het hoofd-

railnet 93,5% van de diensten op tijd. In het geval van het 

hoofdrailnet betekent dat niet 3 maar maximaal 5 minuten 

vertraagd. De uitvoering van treindiensten op het hoofd-

railnet is immers complexer en kent meer interferenties  

dan die van de regionale treindiensten. De punctualiteit is 

Tabel 9. Punctualiteit tram, metro en ov-ferry 2018 t/m 2020, van hoog 

naar laag

Punctualiteit tram, metro en ov-ferry 2018 2019 2020

Rail Rotterdam, metro 94,8% 95,5% 97,0%

Rail Haaglanden 91,6% 94,6% 95,8%

Concessie Amsterdam, metro 94,6% 92,7% 91,1%

Tram en Bus Regio Utrecht, tram 84,6% 80,6% 88,2%

Rail Rotterdam, tram 82,2% 80,8% 85,9%

Concessie Amsterdam, tram 90,2% 84,6% 84,7%

Veerdienst Rotterdam - Drechtsteden 67,8% 73,6% 72,0%

*  Voor de overige veercontracten zijn voor het dashboard van DOVA geen data beschikbaar.

Tabel 10. Punctualiteit regionale trein 2018 t/m 2020 

Punctualiteit regionale trein 2018 2019 2020

Treindiensten Groningen,  
incl. Groningen–Leeuwarden 

95,1% 95,5% 96,3%

Treindiensten Fryslân,  
incl. Groningen–Leeuwarden 

94,5% 95,3% 94,8%

Vechtdallijnen 90,4% 94,6% 94,6%

Treindiensten Achterhoek Rivierenland 95,7% 95,8% 96,7%

Zwolle–Enschede 90,6% 92,6% 96,0%

Zwolle–Kampen 98,0% 98,6% 98,6%

Zutphen–Hengelo–Oldenzaal 96,2% 96,9% 97,6%

Valleilijn 95,1% 95,7% 96,6%

Arnhem–Doetinchem (Breng) 94,6% 95,1% 95,6%

Alphen aan de Rijn–Gouda 96,7% 97,5% 98,5%

Dordrecht–Geldermalsen 95,7% 95,1% 97,6%

Nijmegen–Roermond 84,7% 86,2% 91,2%

Maastricht Randwijck–Heerlen(–Aachen) 94,0% 95,5% 95,4%

Sittard–Kerkrade Centrum 97,1% 94,4% 92,2%

Maastricht Randwijck–Roermond 97,4% 97,7% 97,4%

Totaal 94,6% 95,2% 96,1%
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verbeterd ten opzichte van 2018 en 2019 (respectievelijk 

92,9% en 92,6%).

Verantwoording

Het Samenwerkingsverband DOVA beschikt over een infor-

matiesysteem waarin de stiptheid van alle ritten en vaarten 

van bus, tram, metro en ov-ferry is verwerkt. Bron is het 

MIS, dat dagelijks gevuld wordt met vertrek- en aankom-

sten (KV6-berichten). Dit is dezelfde informatie die dagelijks 

verspreid wordt voor de reisinformatie op de haltes. Steeds 

zijn de laatst bekende dienstregelingen en wijzigingen 

daarin de basis voor de berekening. Wel worden soms mel-

dingen van de voertuigen gemist, bijvoorbeeld door hape-

rende apparatuur. Maar dit betreft maar een klein aandeel. 

De punctualiteitscijfers betreffen alleen de ritten die daad-

werkelijk zijn uitgevoerd. Dus rituitval is niet verdisconteerd. 

Er is voor bus, tram, metro en ov-ferry gekozen voor een 

definitie van punctualiteit waarbij ‘op tijd’ betekent dat een 

vertrek van een tijdhalte maximaal 30 seconden te vroeg 

mag zijn ten opzichte van de dienstregeling, of maximaal 

180 seconden te laat. Vertrekpunctualiteit is dan de som 

van het aantal vertrekken op tijd, gedeeld door het totaal 

aantal vertrekken. Alleen beginhaltes en tijdhaltes zijn mee-

genomen in dit deel van de berekening. 

Voor wat betreft de aankomstpunctualiteit is gekeken  

naar tijdhaltes en eindhaltes met een geplande halteertijd 

van minimaal 60 seconden. Hier is de maximale afwijking 

30 seconden. 

Aankomsten en vertrekken worden dus apart geteld. Hier-

door is een rit 100 procent punctueel als zowel alle vertrek-

ken als alle aankomsten ‘op tijd’ waren. Als bijvoorbeeld alle 

vertrekken van een rit op tijd waren, maar alle aankomsten 

niet, dan was de rit dus 50 procent punctueel.

De punctualiteitscijfers van regionale treindiensten zijn 

afkomstig van ProRail. Hier is de definitie anders (maximaal 

180 seconden op eindpunten), hetgeen de vergelijking met 

de andere ov-modaliteiten bemoeilijkt.
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Deel 3  Reizigers



Figuur 8. Stijging en daling aantal instappers per ov-autoriteit
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2020

Het jaar 2020 was nog wel zo goed begonnen voor het 

regionale openbaar vervoer. In januari en februari groeide 

het ov-gebruik nog ten opzichte van diezelfde maanden in 

2019 en wel met respectievelijk 3,6% meer instappers in 

januari en 2,8% in februari (na correctie voor de schrikkel-

dag). Maar toen de coronacrisis losbarstte zorgde deze 

meteen al in maart voor bijna een halvering van het aantal 

instappers. Nadat het kabinet op 23 maart strenge maat-

regelen afkondigde onder de noemer ‘intelligente lock-

down’, nam het ov-gebruik nog verder af; april 2020 telde 

83,7% minder instappers dan het jaar ervoor. 

In het dal tussen de eerste en de tweede golf aan besmet-

tingen trok het gebruik wel weer iets aan, maar in de laatste 

drie maanden van het jaar lag het ov-gebruik weer op min-

der dan de helft van wat gebruikelijk is. Uiteindelijk eindigde 

 6 Gebruik

Tabel 11. Aantal instappers x mln op basis van checkin-checkout (bron: OverOV.nl)

  jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. Totaal

2020 83,0 79,6 45,7 12,2 17,9 26,9 32,1 31,5 45,2 40,0 39,5 32,9 486,4

2019 80,1 74,8 82,8 74,8 73,6 69,6 59,3 54,3 80,4 85,6 86,3 76,5 898,0

Verschil 3,6% 6,5% –44,8% –83,7% –75,6% –61,4% –45,9% –42,1% –43,8% –53,3% –54,2% –57,0% –45,8%

het jaar met een verlies van bijna 46% van het aantal instap-

pers op basis van de cijfers van Translink. Als ook gekeken 

wordt naar de kaartjes die niet via Translink verwerkt wor-

den, neemt het zelfs af met 48,5%. Absoluut gaat het dan 

om 484 miljoen minder instappers dan in 2019. Anders 

gezegd, van de ruim 1 miljard instappers van 2019 waren er 

nog maar 517 miljoen over.

De daling in reizigerskilometers is vrijwel hetzelfde (–48,6%), 

de gemiddelde ritafstand bleef dus gelijk. Het totaal aantal 

reizigerskilometers van 2020 stokt op 3,5 miljard, waar in 

2019 een totaal van 6,8 miljard reizigerskilometers werd 

bereikt. Ter vergelijking: de NS verwerkte in 2020 ruim 

8 miljard reizigerskilometers, een daling met 55% ten 

opzichte van 2019, zo schrijft NS in het jaarverslag over 

2020.
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Hieronder een tabel met concessies die het meest en minst 

gedaald zijn wat betreft de reizigerskilometers.

Uit tabel 13 blijkt dat de daling van het gebruik zich bij alle 

modaliteiten in ongeveer gelijke mate voordoet. 

Tabel 13. Daling ov-gebruik naar ov-modaliteit

Daling gebruik in reizigerskilometers 2019 2020 verschil

Bus 3.606,4 1.866,2 –48,3%

Tram 813,1 395,9 –51,3%

Metro 1.215,6 632,4 –48,0%

Ferry 13,4 6,1 –54,4%

Regionale trein 1.109,2 576,5 –48,0%

Totaal 6.757,8 3.477,1 –48,5%

Tabel 12. Concessies die meest en minst gedaald zijn op basis van reizigerskilometers

Meest gedaald Minst gedaald

Treindienst Maastricht Randwyck–Heerlen –73% Friese Waddeneilanden  –29%

Veerdienst Rotterdam–Drechtsteden –60% Fast Ferry Vlissingen–Breskens –36%

Treindienst Arnhem–Doetinchem  –55% Stadsvervoer Lelystad –40%

Amstelland-Meerlanden –54% Achterhoek Rivierenland –41%

Stadsvervoer Amsterdam tram –54% Drechtsteden Molenlanden Gorinchem –42%

Wel zien we bij tram en metro verschillen tussen de grote 

steden. In Amsterdam is het verlies bij tram en metro (resp. 

54 en 51%) groter dan in Rotterdam (beide 44%). Bij de 

metro is dit goed te verklaren omdat op 30 september 2019 

de metroverbinding Schiedam Centrum–Hoek van Holland 

in gebruik werd genomen. Bij tram kan de verklaring worden 

gevonden in de massale afwezigheid van toeristen in 

Amsterdam. Overigens is in Den Haag de daling bij de tram 

ook groot (53%), vooral als gevolg van het thuiswerken van 

ambtenaren. 

In bijlage 6 is voor de periode 2015-2020 het aantal reizi-

gerskilometers aangegeven per concessie en per regionale 

treindienst. In bijlage 7 is hetzelfde gedaan voor het aantal 

instappers.
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Tabel 14. Aantal reizigerskilometers in bus, tram, metro en ferry (x miljoen) naar ov-autoriteit, 2015-2020

Bus, tram, metro, ferry rkms
2015

rkms
2016

groei
2016

rkms
2017

groei
2017

rkms
2018

groei
2018

rkms
2019

groei
2019

rkms
2020

groei
2020

Groningen Drenthe 254,2 264,9 4,2% 289,7 9,4% 295,5 2,0% 300,3 1,6% 146,4 –50,4%

Fryslân 182,5 181,8 –0,4% 184,4 1,4% 179,9 –2,4% 182,4 1,4% 103,5 –42,5%

Overijssel 106,0 108,3 2,2% 118,5 9,4% 121,2 2,2% 127,1 4,9% 62,9 –48,1%

Flevoland 139,9 141,7 1,3% 138,6 –2,2% 128,8 –7,1% 136,5 6,0% 77,5 –39,8%

Gelderland 329,6 336,4 2,1% 342,6 1,8% 331,4 –3,3% 352,7 6,4% 184,4 –44,4%

Utrecht 338,6 351,8 3,9% 374,4 6,4% 377,0 0,7% 397,3 5,4% 196,3 –47,9%

Noord-Holland 188,0 172,3 –8,3% 178,8 3,8% 171,5 –4,1% 177,3 3,4% 93,9 –45,2%

Vervoerregio Amsterdam 1.318,9 1.361,5 3,2% 1.408,6 3,5% 1.428,2 1,4% 1.526,5 6,9% 750,9 –47,4%

Zuid-Holland 321,8 330,1 2,6% 339,8 2,9% 336,3 –1,0% 337,0 0,2% 176,0 –47,7%

MRDH 1.283,0 1.303,7 1,6% 1.374,8 5,5% 1.400,4 1,9% 1.441,2 2,9% 756,6 –46,0%

Zeeland 92,3 97,5 5,7% 97,2 –0,3% 91,5 –5,9% 90,0 –1,6% 50,3 –45,0%

Noord-Brabant 395,5 413,3 4,5% 431,1 4,3% 428,0 –0,7% 436,1 1,9% 223,1 –47,9%

Limburg 145,1 146,9 1,3% 142,7 –2,9% 135,4 –5,1% 144,3 6,6% 78,9 –41,8%

Totaal 5.095,4 5.210,3 2,3% 5.421,3 4,0% 5.425,0 0,1% 5.648,6 4,1% 2.900,6 –48,6%

* In 2018 wordt de daling verklaard door een flink aantal stakingsdagen

Tabel 15. Aantal instappers in bus, tram metro en ferry (x miljoen) naar ov-autoriteit, 2015-2020

Bus, tram, metro, ferry inst.
2015

inst.
2016

groei
2016

inst.
2017

groei
2017

inst.
2018

groei
2018

inst.
2019

groei
2019

inst.
2020

groei
2020

Groningen Drenthe 23,2 24,1 3,7% 25,9 7,4% 25,5 –1,6% 25,9 1,6% 13,9 –46,3%

Fryslân 11,8 11,6 –2,1% 12,1 4,9% 12,0 –1,4% 12,2 2,0% 6,3 –48,5%

Overijssel 14,4 14,9 3,4% 16,3 9,9% 16,1 –1,4% 16,7 3,8% 8,2 –50,7%

Flevoland 19,5 19,7 0,7% 19,8 0,6% 20,1 1,6% 22,3 10,8% 13,1 –41,2%

Gelderland 43,5 44,2 1,5% 45,9 3,9% 44,1 –4,0% 45,6 3,4% 24,5 –46,3%

Utrecht 59,4 59,3 –0,2% 61,1 3,1% 62,4 2,0% 64,3 3,1% 31,8 –50,5%

Noord-Holland 20,5 20,9 2,0% 22,3 6,5% 21,7 –2,6% 22,8 5,1% 11,9 –47,8%

Vervoerregio Amsterdam 279,3 286,3 2,5% 295,1 3,1% 304,0 3,0% 330,8 8,8% 162,7 –50,8%

Zuid-Holland 32,7 33,7 3,3% 35,4 4,9% 35,0 –1,0% 35,6 1,5% 18,9 –46,9%

MRDH 268,7 274,9 2,3% 285,1 3,7% 289,5 1,5% 293,6 1,4% 157,0 –46,5%

Zeeland 5,5 5,8 5,4% 5,9 0,8% 5,6 –4,2% 5,5 –1,4% 3,2 –43,0%

Noord-Brabant 49,3 50,8 3,0% 53,2 4,9% 52,3 –1,6% 54,7 4,7% 27,6 –49,7%

Limburg 20,7 20,7 0,4% 19,3 –6,8% 19,3 0,0% 20,7 7,2% 10,9 –47,1%

Totaal 848,6 866,9 2,1% 897,4 3,5% 907,6 1,1% 950,8 4,8% 490,0 –48,5%

Trends

De trend was tot en met 2019 een behoorlijke jaarlijkse 

groei van het ov-gebruik. Over de wat langere periode van 

2014 tot en met 2019 is de groei van het ov-gebruik van bus, 

tram, metro en ov-ferry 16,6% gemeten in reizigerskilome-

ters en 17,2% wat betreft aantallen instappers. 

Het woord ‘trend’ komt door de coronacrisis in een heel 

ander daglicht te staan. De cijfers van 2020 zijn immers 

dramatisch lager. Het herstel naar het oude niveau zal 

ongetwijfeld enkele jaren vergen, gezien de ontwikkelingen 

op bijvoorbeeld het gebied van thuiswerken.
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Verantwoording

De cijfers op concessieniveau komen van de ov-autoritei-

ten. Ten opzichte van de vorige rapportage zijn enkele  

cijfers van Noord-Brabantse concessies voor eerdere jaren 

aangepast op basis van nieuwe inzichten. 

Tabel 16. Aantal reizigerskilometers in regionale trein (x miljoen) naar ov-autoriteit, 2015-2020

Regionale trein
 

rkms
2015

rkms
2016

groei
2016

rkms
2017

groei
2017

rkms
2018

groei
2018

rkms
2019

groei
2019

rkms
2020

groei
2020

Groningen 120,6 121,0 0,3% 124,3 2,7% 126,0 1,4% 132,6 5,2% 69,9 –44,5%

Friesland 175,8 168,6 –4,1% 167,8 –0,5% 167,1 –0,4% 167,0 –0,1% 86,6 –48,2%

Overijssel 297,2 298,9 0,6% 302,6 1,2% 308,3 1,9% 315,8 2,4% 170,3 –44,8%

Gelderland 180,1 186,0 3,3% 197,6 6,3% 202,4 2,5% 209,9 3,7% 105,2 –48,1%

Zuid-Holland 65,9 67,8 2,9% 67,8 0,0% 68,0 0,3% 65,8 –3,3% 34,1 –49,9%

MRDH 54,1 56,8 5,0% 13,3 –76,6% * * * * * *

Limburg 151,1 150,9 –0,1% 227,0 50,4% 219,6 –3,3% 218,2 –0,6% 110,4 –49,7%

  1.044,7 1.050,0 0,5% 1.100,4 4,8% 1.091,5 –0,8% 1.109,2 1,6% 576,5 –48,0%

* Soms treden schoksgewijs veranderingen op in de trend door decentralisatie of opheffing van een treindienst

Tabel 17. Aantal instappers in regionale trein (x miljoen) naar ov-autoriteit, 2015-2020

Regionale trein
 

 
2015

 
2016

groei
2016

 
2017

groei
2017

 
2018

groei
2018

 
2019

groei
2019

 
2020

groei
2020

Groningen 6,6 5,8 –12,2% 6,3 9,2% 6,4 1,4% 6,4 0,0% 3,6 –43,5%

Fryslân 4,7 4,2 –9,6% 4,3 2,5% 4,3 –0,1% 4,4 1,4% 2,4 –44,2%

Overijssel 11,0 11,1 0,6% 12,7 14,2% 13,0 3,1% 13,0 –0,4% 7,7 –40,4%

Gelderland 9,6 10,1 5,4% 11,0 8,8% 11,0 –0,6% 11,2 2,3% 5,1 –54,1%

Zuid-Holland 5,0 5,3 6,4% 5,2 –2,0% 5,5 6,1% 4,9 –10,6% 2,7 –45,8%

MRDH 4,5 4,7 5,1% 1,1 –76,6% * * * * * *

Limburg 7,8 7,7 –0,3% 11,5 48,5% 11,5 0,1% 11,0 –4,3% 5,6 –49,2%

Totaal 49,1 48,9 –0,3% 52,1 6,4% 51,7 –0,7% 50,9 –1,6% 27,2 –46,5%

* Soms treden schoksgewijs veranderingen op in de trend door decentralisatie of opheffing van een treindienst
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 7 Klantwaardering

Beperkt onderzoek mogelijk

Voor het eerst sinds de introductie van de OV-Klantenbaro-

meter in 2001 moest het onderzoek worden stilgelegd.  

Dat gebeurde in de loop van 12 maart 2020 toen de 

corona crisis zich in alle hevigheid begon te manifesteren. 

Vanwege het besmettingsgevaar was het niet langer ver-

antwoord voor enquêteurs om in ov-voertuigen reizigers 

aan te spreken en vragenlijsten uit te delen en op te halen. 

De hoop was gevestigd op een snelle herstart later in het 

jaar, maar die hoop bleek ijdel.

Een groot deel van 2020 was het ov-gebruik meer dan 

gehalveerd, en was het ov alleen bedoeld voor noodzake-

lijke verplaatsingen. Om toch een beeld te kunnen krijgen 

van de klantwaardering tijdens deze pandemie is in overleg 

met de ov-autoriteiten een innovatief en volledig digitaal 

onderzoek uitgewerkt met het Nederlands Verplaat-

singspanel.

Hieronder gaan we in op de resultaten van beide onder-

zoeken: de tot het eerste kwartaal beperkte reguliere 

meting en het innovatieve onderzoek.

Regulier onderzoek eerste kwartaal

Toen het reguliere onderzoek met de OV-Klantenbarome-

ter werd gestaakt waren er 22.000 ingevulde vragenlijsten 

opgehaald, 20 procent van wat in vier kwartalen gepland 

was. Met dit aantal was het niet mogelijk betrouwbare uit-

spraken te doen over de klantwaardering per concessie of 

deel daarvan. Maar deze oogst was wel voldoende om con-

clusies te trekken per ov-autoriteit, vervoerder en modaliteit. 

Alleen voor de provincie Zeeland en de veerdiensten bleek 

dit gelet op de beperkte meting niet mogelijk.

Door deze cijfers over het eerste kwartaal van 2020 te ver-

gelijken met die van de eerste kwartalen van 2018 en 2019 

konden toch enkele conclusies worden getrokken over de 

ontwikkeling van de klantwaardering. Die worden hieronder 

kort samengevat. Allereerst de resultaten per vraag voor 

het regionale openbaar vervoer als totaal. 

In Q1 van 2020 zijn iets betere cijfers gescoord dan in de 

eerste kwartalen van 2018 en 2019. Dit lijkt te suggereren 

dat de waardering over het hele jaar wederom op weg was 

naar een record. Dit is alleen niet met zekerheid te stellen. 

Tabel 18. Reizigersoordeel in het regionale openbaar vervoer in het eerste kwartaal van de jaren 2018-2020

  Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020

Kon u moeilijk of makkelijk een zitplaats vinden toen u instapte? 8,3 8,4 8,4

Wat is uw oordeel over de halte/het station waar u instapte? 7,5 7,6 7,7

Wat vindt u van de stiptheid van het voertuig, op tijd rijden bij uw instaphalte? 7,4 7,5 7,6

Kon u moeilijk of makkelijk instappen? 8,7 8,7 8,8

Wat vindt u van de klantvriendelijkheid van het personeel? 7,8 7,9 8,1

Wat vindt u van de rijstijl van de bestuurder? 7,6 7,7 7,8

Wat vindt u van de reissnelheid van deze rit? 7,8 7,9 8,0

Wat is uw oordeel over hoe netjes en schoon het voertuig is? 7,3 7,4 7,5

Hoe ervaart u het geluid in het voertuig? 6,8 6,9 7,0

Vindt u het klimaat in dit voertuig aangenaam? 7,2 7,2 7,4

Wat is uw oordeel over de inrichting van dit voertuig? 7,1 7,2 7,3

Wat vindt u van de informatie op uw instaphalte? 7,5 7,7 7,7

Wat vindt u van de reisinformatie in het voertuig? 7,5 7,6 7,7

Vond u het moeilijk of makkelijk om uw vervoerbewijs te kopen of uw reissaldo op te laden? 7,7 7,8 8,0

Wat vindt u van de prijs van deze rit? 5,7 5,6 5,7

Ondervindt u tijdens deze rit last van uw medereizigers? 7,8 7,8 7,9

Voelt u zich gestrest of ontspannen tijdens deze reis? 7,8 7,9 8,0

Wat vindt u van de frequentie op deze lijn? 7,1 7,1 7,1

Wat is uw totaaloordeel over deze rit? 7,7 7,8 7,8

Als u bent overgestapt, wat vond u van de overstaptijd? 6,7 6,9 6,9

Hoe wordt u geïnformeerd bij vertragingen of andere problemen? 5,6 5,8 5,9

Hoe beoordeelt u het gebruiksgemak van de OV-chipkaart? 8,2 8,3 8,4
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Cijfers op kwartaalniveau kunnen niet worden vergeleken 

met jaarcijfers vanwege de (kleine) variatie tussen de kwar-

talen. 

Op vrijwel alle onderdelen is een stijgende lijn van de cijfers 

te herkennen. Geen enkel deeloordeel daalt tussen de eerste 

kwartalen van 2019 en 2020. Zoals gebruikelijk in de 

OV-Klantenbarometer genereren de toegankelijkheid, de 

zitplaatskans, het gebruiksgemak van de OV-chipkaart en 

de klantvriendelijkheid de hoogste scores, alle boven de 8. 

De prijs en de reisinformatie bij vertragingen kunnen met 

rapportcijfers onder de 6 op de minste waardering rekenen. 

Wel is bij het laatstgenoemde onderwerp een duidelijk  

stijgende lijn te herkennen.

In tabel 19 staan de totaaloordelen over de ov-rit onder-

verdeeld naar ov-autoriteiten, vervoerbedrijven en modali-

teiten. 

Innovatief onderzoek

Ook tijdens de buitengewone omstandigheid van de pan-

demie was er behoefte om de mening van de ov-reizigers 

te horen over hun reizen. Misschien wel meer dan ooit,  

nu de vervoerbedrijven hun uiterste best deden om de kans 

op besmetting zo klein mogelijk te maken. CROW en de 

ov-autoriteiten hebben daarom in de tweede helft van 

2020 een innovatief, contactloos en digitaal klanttevreden-

heidsonderzoek laten uitvoeren. Daarmee wilden deze 

organisaties inzicht verkrijgen over het gevoel van veilig-

heid tijdens de ov-reis en wat de pandemie voor effect 

heeft op hun oordeel over de rit. Maar er was nog een 

tweede doel van het onderzoek, namelijk inzicht verkrijgen 

in de toepasbaarheid van een innovatieve meetmethode 

voor klanttevredenheidsonderzoek in het ov. Dit met het 

oog op de doorontwikkeling van de OV-Klantenbarometer. 

In dit hoofdstuk focussen we ons op het eerste, inhoude-

lijke doel.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Nederlands 

Verplaatsingspanel (NVP). Het NVP is een panel met circa 

10.000 deelnemers. Deze mensen hebben expliciet toe-

stemming gegeven hun verplaatsingen te laten volgen via 

een app op hun smartphone. Ze krijgen daar een bepaalde 

vergoeding voor. Via het panel worden hun ritgegevens 

passief verzameld. De panelleden die een ov-rit maken kun-

nen worden gedetecteerd. Slechts een beperkt deel van de 

Nederlanders, en dus ook van dit panel, reist met het ov. Zij 

ontvingen kort na hun ov-reis een vragenlijst met 18 vragen. 

De helft van deze vragen had te maken met de coronamaat-

regelen in en rond het ov, de andere helft was afgeleid van 

de reguliere vragenlijst van de OV-Klantenbarometer. In 

totaal was de respons 3256. Voor regionale trein is de 

behaalde respons van 151 eigenlijk te klein om er een solide 

statistiek op te baseren; het interpreteren van die uitkom-

sten kan daarom alleen met de nodige slagen om de arm.

De vragen over de coronamaatregelen zijn tot stand geko-

men na vier groepsdiscussies met panelleden en twee 

diepte-interviews. Aandachtspunten die in de gesprekken 

naar voren kwamen waren clustervorming bij het uitstap-

pen, handhaving van de maatregelen op stations en daar-

mee de zichtbaarheid van personeel, het gedrag van 

medereizigers en het gebruik van het mondkapje in het 

openbaar vervoer. 

Tabel 19. Totaaloordeel van ov-reizigers over hun ov-rit in het eerste 

kwartaal van de jaren 2018-2020 

 
Ov-autoriteit

Totaaloordeel

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020

OV Bureau Groningen Drenthe 7,5 7,7 7,9

Groningen (regionale trein) 7,6 7,7 7,6

Fryslân 7,8 7,8 7,8

Overijssel 7,6 7,8 7,8

Gelderland 7,6 7,7 7,7

Flevoland 7,3 7,7 7,7

Utrecht 7,6 7,8 7,7

Noord-Holland 7,6 7,7 8,0

Vervoerregio Amsterdam 7,7 7,7 7,8

Zuid-Holland 7,7 7,8 7,9

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 7,8 7,9 8,0

Zeeland n.b.* n.b.* n.b.*

Noord-Brabant 7,6 7,7 7,7

Limburg 7,5 7,6 7,9

Vervoerbedrijf      

Arriva 7,6 7,7 7,9

Connexxion 7,7 7,7 7,8

EBS n.b.* 7,9 8,0

GVB 7,6 7,7 7,8

HTM 7,8 8,0 8,0

Keolis 7,5 7,8 7,9

Qbuzz 7,6 7,7 7,7

RET 7,8 7,8 8,0

Modaliteit      

Bus 7,6 7,8 7,8

Tram 7,8 7,9 7,9

Metro 7,7 7,7 7,9

Regionale trein 7,6 7,6 7,6

Veerdiensten n.b.* n.b.* n.b.*

* Te weinig waarnemingen; n < 300 waarnemingen. 



36 Staat van het regionale openbaar vervoer 2020

Voor de selectie van de vragen uit de OV-Klantenbarometer 

is gekeken naar een goede spreiding over de verschillende 

onderdelen van de klantwensenpiramide en een goede 

verklaringskracht van het totaaloordeel.

De meeste vragen zijn in stellende zin geformuleerd. In 

tabel 20 staan de belangrijkste resultaten. Voor de 

OV-Klantenbarometer-onderwerpen is het verleidelijk een 

vergelijking te maken met de cijfers uit het reguliere onder-

zoek, zoals uit Q1 2020. Maar dit is niet aan de orde. Dit 

betreft een andere methode van onderzoek: achteraf 

meten via een app in plaats van ‘live’ met enquêteurs. En er 

zijn weliswaar onderwerpen uit de OV-Klantenbarometer 

opgenomen, maar deze zijn nu voorgelegd als stelling in 

plaats van als vraag. Niettemin – dat kan toeval zijn – wijken 

de rapportcijfers niet erg af van de cijfers die normaliter met 

een reguliere meting worden opgehaald.

Tabel 20. Reizigersoordeel opgehaald met de NVP-app van 18-08-2020 t/m 01-01-2021 

Item bus tram metro reg. trein reg. ov

Ik vond dat ik op mijn instaphalte/station prettig kon wachten 7,9 7,5 7,5 8,3 7,7

Deze [insert Modaliteit] reed precies op tijd 7,8 8,4 8,4 9,4 8,2

Ik had voor deze rit voldoende reisinformatie 8,4 8,1 8,5 9,3 8,4

Ik voelde mij veilig in deze [insert Modaliteit] 8,3 8,2 7,7 9,1 8,1

Ik vond deze [insert Modaliteit] net en schoon 7,9 7,9 7,6 8,2 7,8

Ik kon comfortabel zitten in deze [insert Modaliteit] 8,0 7,6 7,6 8,5 7,9

Ik vond het personeel in deze [insert Modaliteit] voldoende zichtbaar 7,5 6,9 3,8 5,4 6,2

Het personeel op deze [insert Modaliteit] was klantvriendelijk 7,8 6,9 5,1 8,5 7,2

Ik voelde mij ontspannen tijdens de rit 8,0 7,8 7,4 8,6 7,8

Ik kon mijzelf goed beschermen tegen het coronavirus 7,4 7,7 7,3 8,2 7,5

Ik vond dat de andere reizigers zich goed aan de coronaregels hielden 7,2 7,4 6,4 8,0 7,0

Ik vond het druk in deze [insert Modaliteit] (schaal is omgedraaid) 6,9 6,6 6,3 6,5 6,6

Ik kon probleemloos uitstappen 8,4 8,1 8,0 8,9 8,3

Er was door de vervoerder alles aan gedaan om mijn rit zo aangenaam mogelijk te maken 7,5 7,4 7,4 7,9 7,5

Medereizigers dragen een mondkapje 8,1 8,1 7,4 8,7 7,9

Wat is uw totaal oordeel over dit voertuig? 8,0 8,0 7,6 8,3 7,9

Wat is uw totaal oordeel over deze rit? 8,0 7,9 7,6 8,3 7,9

Opvallend is dat de totaaloordelen tijdens de coronacrisis 

maar weinig afwijken van die met de reguliere metingen 

van eerdere jaren. Toch vallen bepaalde cijfers op.

 - De metro laat een lager cijfer zien dan de andere modali-

teiten. Verklaring zou kunnen zijn dat het in metro’s 

gewoonlijk relatief drukker is en dat reizigers dit juist  

tijdens de pandemie zwaarder laten wegen in het 

totaaloordeel. De perceptie van drukte is veranderd en 

dat manifesteert zich vooral hier.

 - Ook de zichtbaarheid van personeel bij metro en trein 

wordt duidelijk slechter gewaardeerd. Dit heeft voor  

wat NS betreft wellicht te maken met de instructie aan 

conducteurs om alleen een serviceronde te lopen en 

controles uit te voeren als ze zich daarbij veilig voelen. 

Dit in verband met de gevoelde kans op besmetting.

 - Het meest veilig voelen reizigers zich in de regionale 

trein. Sowieso zijn de scores over de regionale trein 

opvallend hoog.

 - De stiptheid van de rit wordt opvallend hoog gewaar-

deerd. Dit zou een logisch gevolg kunnen zijn van het 

lagere verkeersaanbod tijdens de pandemie.

 - De beoordeling van de klantvriendelijkheid van het per-

soneel varieert sterk. Vooral metro en in mindere mate 

tram vallen in negatieve zin op. Bij de reguliere metingen 

liggen de scores per modaliteit veel dichter bij elkaar.



 8 Klachten

Klachten ingediend bij vervoerders

Toen in maart 2020 de corona-epidemie zich in alle hevig-

heid begon te manifesteren, mocht het ov nog uitsluitend 

voor essentiële verplaatsingen worden gebruikt zoals voor 

mensen in de zorg, de voedselvoorziening en de veiligheid. 

Daardoor werd ook het vervoeraanbod afgeschaald. De 

coronamaatregelen leidden tot andere soorten klachten, 

waarvan we er hier vier aanstippen. Reizigers deden hun 

beklag over de langere reistijden toen tussen half maart en 

1 juni door lagere frequenties gebruikelijke aansluitingen 

waren weggevallen. Ook waren er klachten over te vol 

ov-materieel, na een verkeerde inschatting van de vervoer-

der van de verhouding tussen aanbod en vraag. Een derde 

onderwerp, dat overigens het midden kan houden tussen 

klacht en verzoek, betrof de wens abonnementen tijdelijk 

op te schorten. Met als nasleep verwarring (en klachten) 

over de dan nog noodzakelijk extra gang naar een kaart-

automaat om de opzegging of wijziging definitief te maken. 

En als laatste: reizigers ergerden zich aan medereizigers die 

zich niet hielden aan de afgekondigde maatregelen, zoals 

de mondkapjesplicht, en aan het onvoldoende handhaven 

van die maatregelen. 

Het aantal bij de ov-bedrijven binnengekomen klachten lag 

in 2020 met -34,4% weliswaar een stuk lager dan in 2019, 

maar deze daling was minder groot dat de daling van het 

aantal instappers (-48,4%). Met andere woorden: per 

100.000 instappers is er sprake van een toename van de 

klachten. Dit is begrijpelijk, gelet op de bijzondere omstan-

digheden in het verslagjaar 2020. Normaliter worden per 

jaar om en nabij 95.000 klachten ingediend in het regionale 

openbaar vervoer. Dat zijn 9,5 klachten per 100.000 instap-

pende reizigers. In 2020 waren het er ruim 61.000, dat wil 

zeggen 11,8 klachten per 100.000 instappers.

Het is belangrijk inzicht te hebben in aantal en aard van de 

klachten en de andere klantreacties. Ze geven een globaal 

beeld van wat er leeft onder reizigers en wat er beter kan. 

Natuurlijk is de ene klacht de andere niet. Hoe dan ook, 

klachten zijn te beschouwen als gratis adviezen van reizigers 

en daarmee aanknopingspunten voor de verbetering van 

het openbaar vervoer.

Op concessieniveau is het meest opvallend de flinke daling 

van het aantal klachten in de concessies Drechtsteden, 

Molenlanden en Gorinchem (-72%) en Voorne-Putten en 

Rozenburg (-80%). Een jaar eerder was daar juist sprake van 

een flinke toename, na de start van deze nieuwe conces-

sies. Alleen in de Haagse regio was sprake van een absolute 

toename van het aantal klachten.

In wisselende volgorde bestaat de top-3 meestal uit de vol-

gende drie klachtencategorieën: rituitval, punctualiteit en 

houding personeel (bijvoorbeeld halte voorbijrijden, weg-

rijden, te snel rijden).

Tabel 21. Klachten over regionaal openbaar vervoer ingediend bij de ov-bedrijven naar ov-autoriteit

 
Ov-autoriteit

klachten
2017

klachten
2018

klachten
2019

klachten
2020

verschil
2019/120

per 100.000
 instappers

Groningen Drenthe 3.681 3.085 3.076 2.126 –30,9% 15,3

Groningen (trein) 508 834 371 402 0,8% 11,1

Fryslân 2.807 2.717 2.391 1.789 –25,2% 20,5

Overijssel, excl. IJsselmond 2.661 5.137 3.532 2.002 –43,3% 13,1

Gelderland 8.787 9.384 8.048 5.737 –28,7% 19,3

Flevoland 3.396 3.029 2.607 1.781 –31,7% 13,0

Utrecht 11.493 7.997 8.166 5.079 –37,8% 15,9

Noord-Holland 4.847 6.532 4.683 3.261 –30,4% 27,4

Vervoerregio Amsterdam 22.724 26.986 20.566 12.515 –32,7% 7,7

Zuid-Holland** 5.912 5.729 8.300 3.993 –51,9% 18,6

MRDH* 11.653 14.109 18.757 13.992 –25,4% 8,9

Zeeland** 2.039 2.361 1.694 1.131 –33,2% 35,8

Noord-Brabant** 9.755 9.332 8.014 4.482 –44,1% 16,3

Limburg 7.349 4.903 4.700 2.740 –41,7% 16,6

Nederland 97.612 100.138 92.965 61.030 –34,4% 11,8

* Exclusief voor 2017 en 2018 de ov-concessie Haaglanden Streek

** Cijfers 2017-2019 van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant zijn iets aangepast ten opzichte van vorige editie.
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Klachten ingediend bij de OV ombudsman

Behalve bij vervoerbedrijven, kan een klacht ook worden 

ingediend bij de OV ombudsman. Deze organisatie behan-

delt vooral de klachten die niet naar tevredenheid zijn 

beantwoord door het vervoerbedrijf. De OV ombudsman 

bemiddelt vaak om tot een voor ieder acceptabele oplos-

sing te komen. Door structureel aangekaarte problemen in 

het openbaar vervoer te bespreken met vervoerbedrijven, 

draagt de OV ombudsman bij aan een beter openbaar ver-

voer. In tabel 22 zijn de ingediende klachten over het regio-

nale openbaar vervoer op een rij gezet.

In 2020 zijn bij de OV ombudsman 813 klachten ingediend 

over het regionale openbaar vervoer, een daling met 37% 

ten opzichte van 2019. Deze daling houdt uiteraard verband 

met de halvering van het aantal reizigers. Ter vergelijking: 

over de diensten op het hoofdrailnet zijn 1292 klachten 

ingediend, een daling met 16%. Als de klachtenomvang 

echter worden gerelateerd aan de aantallen instappers zien 

we in 2020 een duidelijke stijging per 100.0000 instappers. 

Ondanks het door corona veranderde ov-landschap is de 

top 3 van hoofdonderwerpen nauwelijks veranderd: 

1.  38% betreft de dienstuitvoering (was in 2019 ook 1,  

met 48%), 

2. 23% over het vervoerbewijs (was ook 2, met 17%)

3. 10% ging over dienstregeling (was ook 3, met 12%). 

4.  ex aequo met 10% staat de categorie personeel (was 4, 

met 8% in 2019). 

Klachten die niet aan een ov-autoriteit of vervoerbedrijf zijn 

toe te schrijven hebben vooral betrekking op ‘OV Alge-

meen’ en ‘OV-chipkaart’. Opvallend zijn de 90 algemene 

klachten in de maanden april tot juli, dus de eerste maan-

den van de coronacrisis. In totaal kwamen er in 2020 129 

algemene klachten binnen (in 2019: waren het er 47).  

Verder hadden in 2020 62 klachten betrekking op de 

OV-chipkaart. In 2019 waren dat er 133. 

Net als in 2019 was het de concessie Tram en Bus Regio 

Utrecht (UOV) waarover bij de OV ombudsman de meeste 

klachten binnen kwamen. Het waren er 135 (in 2019: 128). 

Dit is opvallend, want voor de drie andere grootstedelijke 

gebieden liggen de aantallen aanmerkelijk lager. Zo kwa-

men er over de twee Rotterdamse concessies 95 klachten 

binnen, voor Stadsvervoer Amsterdam waren het er 66 en 

over de twee Haagse concessies 30. Het hoge aantal in 

Utrecht heeft vooral betrekking op de dienstuitvoering (61), 

het personeel (24) en het vervoerbewijs (20).

En alweer, net als in 2019, staat in 2020 de concessie 

Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem op de tweede 

plaats als het gaat om het aantal klachten die de ombuds-

man ontving. Maar de dalende lijn is duidelijk zichtbaar: het 

aantal klachten ging van 125 in 2019 naar 67 in 2020. Zoals 

vorig jaar al gememoreerd kende deze concessie een 

moeizame start.

Tabel 22. Klachten over regionaal openbaar vervoer ingediend bij de 

OV ombudsman naar onderwerp

Klachten bij OV ombudsman 2016 2017 2018 2019 2020

Dienstuitvoering 573 770 627 613 308

Vervoerbewijs 314 371 254 212 187

Dienstregeling 369 229 218 159 83

Personeel 133 113 93 113 83

Vervoermiddel 50 42 46 39 58

Boetebeleid 80 76 69 59 41

Veiligheid en overlast 26 39 26 27 31

Station- en haltevoorziening 49 59 55 49 13

Informatievoorziening 18 19 23 13 9

Totaal 1.612 1.718 1.411 1.284 813

Tabel 23. De aard van de klachten per concessiehouder in 2020

Vervoerder Du Vb Dr Per Vm Bb S+H Vei Inf Totaal

Arriva 56 37 20 10 9 16 2 2 3 155

Connexxion 38 12 11 4 5 3 0 3 1 77

EBS 19 19 3 3 1 1 1 0 1 48

GVB 12 23 4 9 10 0 3 5 1 67

Hermes 10 13 5 13 2 1 0 0 0 44

HTM 3 8 1 1 2 6 2 4 1 28

Keolis Nederland 28 17 14 1 4 7 0 1 1 73

Qbuzz 114 33 24 29 14 5 2 10 1 232

RET 28 25 1 13 11 2 3 6 0 89

Totaal 2020 308 187 83 83 58 41 13 31 9 813

Ter vergelijking 
cijfers 2019 613 212 159 113 39 59 49 27 13 1.284

Du = Dienstuitvoering 

Vb = Vervoerbewijs 

Dr  = Dienstregeling 

Per = Personeel

Vm = Vervoermiddel 

Bb = Boetebeleid

S+H = Stations- en haltevoorzieningen

Vei = Veiligheid en overlast

Inf = Informatievoorziening Bron: OV ombudsman
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De gevolgen van de coronapandemie weerspiegelen zich 

niet alleen in de terugloop van het aantal reizigers, maar 

ook in het gedrag van een deel van hen. Sowieso voelden 

de maatregelen over uitsluitend noodzakelijke reizen, en 

later de mondkapjesplicht en het afstand houden, onge-

makkelijk. Maar ze riepen ook spanningen op waar reizigers 

zich niet aan regels hielden. Dit valt terug te zien in de cijfers 

over de sociale veiligheid.

De mate van sociale veiligheid in het regionale openbaar 

vervoer wordt op drie manieren gekwantificeerd: met de 

registratie van incidenten, met het achterhalen van de  

veiligheidsbeleving van reizigers en met de zogeheten  

Personeelsmonitor. 

Geregistreerde incidenten

Eerst iets over de categorieën incidenten die bij de registra-

tie worden onderscheiden. Onder incidenten in de catego-

rie A vallen de strafrecht- en APV-incidenten. Voorbeelden 

zijn ‘spugen’ en ‘bedreiging personeel’. B-incidenten zijn 

gerelateerd aan de Wet personenvervoer 2000. Voorbeel-

den hiervan zijn ‘Misbruik voorzieningen (waarbij aanwijzin-

gen personeel niet worden opgevolgd)’ en ‘Optreden bij 

betalingsproblemen’. ‘Categorie C’-incidenten zijn inciden-

ten met betrekking tot het ‘Besluit personenvervoer en 

huisregels’, waaronder verontreiniging, zoals graffiti, en 

vernieling. In bijlage 8 staat de uitgewerkte categorie-inde-

ling.

 9 Sociale veiligheid 

Het aantal incidenten is hoger dan in 2019, ondanks het 

veel lagere aantal reizigers na maart 2020. De toename 

komt volledig voor rekening van de B-incidenten; de aan-

tallen in de andere twee categorieën dalen licht, respectie-

velijk flink. De aantallen hangen wel af van de registratiebe-

reidheid. Vooral lichte overtredingen worden lang niet altijd 

gerapporteerd. Daardoor geven de gepresenteerde cijfers 

wel een goed overzicht van spreiding en trend, maar zijn ze 

niet altijd even goed op te tellen.

In tabel 24 staan de geregistreerde incidenten per ov-auto-

riteit weergegeven voor bus, tram, metro en ferry. Het aan-

tal (zware) incidenten van categorie A is met 4% gedaald. 

Het aantal B-incidenten daarentegen is ondanks het weg-

blijven van een deel van de reizigers met 39% toegenomen. 

Procentueel gezien valt vooral de veel hogere rapportage 

op in Noord-Brabant en Limburg. De cijfers in de lichtste 

categorie zijn met 19% gedaald.

De cijfers in de tabellen in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit 

Svovda (het landelijke registratiesysteem van DOVA). 

Omdat een aantal vervoerders binnen de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag een eigen registratiesysteem hanteert 

en geen gebruikmaakt van Svovda zijn de cijfers niet com-

pleet.

Tabel 24. Gerapporteerde incidenten 2018-2020 bus, tram, metro en ov-ferry per ov-autoriteit

bus, tram, metro, ferry A-incidenten B-incidenten C-incidenten

Ov-autoriteit 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Groningen Drenthe 59 30 41 265 381 550 15 22 66

Fryslân 14 23 16 247 336 519 225 262 230

Overijssel (excl. IJsselmond) 1 9 14 9 83 134 0 11 6

Flevoland (incl. IJsselmond) 31 37 19 342 360 432 170 183 88

Gelderland 43 41 29 633 757 1.014 377 464 195

Utrecht 66 85 110 1.245 1.236 1.343 1.996 1.359 1.755

Noord-Holland 31 46 41 377 401 586 246 268 74

Vervoerregio Amsterdam 268 284 260 2.322 2.686 2.998 382 416 256

Zuid-Holland 45 74 79 772 759 1.047 464 436 364

MRDH - - - - - - - - -

Zeeland 9 4 2 64 65 73 46 62 12

Noord-Brabant 93 88 85 1.438 1.376 2.698 755 890 523

Limburg 43 49 47 742 766 1.443 300 336 263

Totaal 703 770 743 8.456 9.206 12.837 4.976 4.709 3.832
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In tabel 25 staan de cijfers voor de regionale treindiensten. 

Ook hier gaat het voor het grootste deel om B-incidenten. 

De incidenten per regel hebben meestal betrekking op 

meerdere treindiensten. Zo bestaat de treinconcessie in 

Groningen en Fryslân uit zeven treindiensten, zijn in de con-

cessie Limburg zes treindiensten opgenomen en in de con-

cessie Achterhoek Rivierenland vier treindiensten. In 2020 

ligt het aantal A-incidenten 23% lager dan in 2019. Het aantal 

B-incidenten is echter met 44% flink toegenomen. Vooral 

het hoge aantal incidenten op de Vechtdallijnen is opvallend. 

Het aantal C-incidenten stijgt ook en wel met 38%.

Veiligheidsbeleving reizigers en personeel

Behalve het aantal geregistreerde incidenten vormen ook de 

ervaringen en het veiligheidsgevoel van reizigers en perso-

neel een belangrijke indicator van het niveau van de sociale 

veiligheid in het openbaar vervoer. Reizigers worden jaarlijks 

over het onderwerp bevraagd in het onderzoek OV-Klanten-

barometer, terwijl het personeel elke twee jaar de enquête in 

de zogeheten Personeelsmonitor kan invullen. 

Zoals in het hoofdstuk over de klantwaardering is aangege-

ven is in 2020 vanwege de coronapandemie in plaats van 

de sinds 2001 jaarlijks gehouden reguliere schriftelijke 

enquête in de voertuigen een online-panelonderzoek 

georganiseerd met minder vragen. Omdat ook de omvang 

van het onderzoek veel kleiner was kunnen alleen op een 

hoger schaalniveau dan gebruikelijk betrouwbare uitspraken 

worden gedaan. Vanwege de andere onderzoeksmethode 

is vergelijking met cijfers van eerdere jaren niet zonder 

meer mogelijk. 

Opvallend is dat het onderwerp veiligheid ondanks de bij-

zondere omstandigheden een hoge klantwaardering heeft 

gekregen, gemiddeld een 8,1 in het totale regionale open-

baar vervoer. 

Daarentegen zijn er lage cijfers gegeven op de vragen over 

de zichtbaarheid van het personeel en op die over drukte. 

De zichtbaarheid waardeerden reizigers met een 6,2. Dit 

cijfer is vooral te wijten aan de lage scores voor metro (3,8) 

en de regionale trein (5,4). De cijfers zijn echter niet onver-

wacht, want het beleid in het railvervoer was juist om het 

personeel niet te veel door de rijtuigen te laten lopen van-

wege potentieel besmettingsgevaar. Bij bus is de score met 

een 7,5 wel ruim voldoende, de buschauffeur is immers 

gewoon zichtbaar. 

De omstandigheden leidden tot een andere druktebeleving 

bij de reizigers. Hoewel het gebruik van het regionale 

openbaar vervoer nagenoeg halveerde en de voertuigen 

dus veel minder bezet waren, vonden reizigers het soms 

toch druk: de score komt niet hoger dan een 6,6, waarbij de 

metro opnieuw de laagste score kent (6,3).

Tijdens mondelinge interviews gaven reizigers aan zich te 

ergeren aan medereizigers die zich niet houden aan de 

coronamaatregelen, zoals het niet of foutief gebruikmaken 

van het mondkapje, geen afstand houden, tegen de 

looproute inlopen. Maar uit de in het onderzoek gegeven 

rapportcijfers blijkt dit nauwelijks: het merendeel van de 

reizigers blijkt zich tamelijk goed te hebben gehouden aan 

de maatregelen. Op de vraag of reizigers zich houden aan 

Tabel 25. Incidenten in regionale treindiensten

Regionale treindiensten 

A-incidenten B-incidenten C-incidenten

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2908 2019 2020

Treindiensten Groningen en Fryslân 68 99 52 405 511 455 163 179 148

Vechtdallijnen 18 29 31 129 193 451 34 24 46

Treindiensten ZWEN ZWOKA 14 9 9 82 89 119 5 7 7

Treindienst Zutphen–Hengelo–Oldenzaal 0 3 2 5 31 44 0 1 2

Treindiensten Achterhoek Rivierenland 54 61 33 177 140 229 46 49 61

Treindienst Arnhem–Doetinchem 5 3 1 28 28 32 7 2 4

Treindienst Amersfoort–Ede-Wageningen 10 5 6 169 76 69 74 37 31

Treindienst Dordrecht–Geldermalsen 9 3 15 29 69 245 33 11 73

Treindiensten Limburg 17 40 44 151 193 265 98 54 129

Totaal 195 252 193 1.175 1.328 1.909 460 364 501

Tabel 26. Oordeel over veiligheid tijdens de rit naar ov-modaliteit

Bus 8,3

Tram 8,2

Metro 7,7

Regionale trein 9,1

Regionaal OV totaal 8,1
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de maatregelen geven de panelleden een 7,1 (metro weer 

het laagst: 6,4). En bij de vraag over het dragen van mond-

kapjes door medereizigers wordt zelfs een 8,0 genoteerd 

(metro 7,4).

Een nog langer lopend onderzoek dan de OV-Klantenbaro-

meter is de Personeelsmonitor. Sinds 1993 wordt de sociale 

veiligheid van het rijdend en toezichthoudend personeel 

onderzocht. Dit gebeurt elke twee jaar. Aanvankelijk alleen 

in het regionale openbaar vervoer, maar sinds 2018 doet 

ook NS mee. Ook dit onderzoek heeft in 2020 een veran-

dering ondergaan: online in plaats van schriftelijk en de 

vragenlijst is aangepast en aangevuld met enkele corona-

gerelateerde vragen. Maar de veranderingen zijn niet  

zodanig dat de cijfers niet vergelijkbaar zouden zijn met die 

van het 2018-onderzoek.

Het ov-personeel beoordeelde de sociale veiligheid in 2020 

met een 6,7. In 2018 was dit een 7,01. Net als bij de reizigers 

valt ook hier het lage cijfer bij de metro op. Het rapportcijfer 

ging daar van een 6,6 in 2018 naar een 5,6. Zo’n 70% van 

het metropersoneel voelde zich onveiliger dan twee jaar 

geleden. Ter vergelijking: bij de bus was dit 40%.

Voor alle functiegroepen geldt dat een hoger percentage 

van het personeel een strafbaar incident heeft mee-

gemaakt. Voor toezichthoudend personeel was het cijfer 

het hoogst, 69%. In 2018 was dit nog 56%. Voor de totale 

 1 De 6,9 die in de Staat van het regionale openbaar vervoer 2019 is vermeld heeft alleen betrekking op het regionale openbaar vervoer.

personeelspopulatie gaat het om 44% in 2020 (34% in 2018).

Voor de niet-strafbare incidenten, zoals lastigvallen en  

pesten, blijkt dat 52% van het personeel dit in 2020 heeft 

meegemaakt. Twee jaar eerder was 39% hier slachtoffer 

van. Dit veel hogere cijfer kan niet losgezien worden van de 

coronamaatregelen. Meer dan de helft van het personeel 

maakte dagelijks situaties mee dat de coronaregels niet 

werden opgevolgd (37%). Een kwart maakte dagelijks 

agressie mee vanwege de mondkapjesplicht (27%).

Voortvloeiend uit de ervaringen is ook het veiligheids-

gevoel in negatieve zin veranderd door de pandemie. In 

2020 voelde 53% van het personeel zich (zeer) veilig. In 

2018 was dit 58%. 8% voelt zich onveilig of zeer onveilig; in 

2018 was dit 6%. De resterende 39% voelt zich soms wel en 

soms minder veilig. Uitgesplitst over bus, tram en metro 

geeft dat de cijfers uit tabel 27. Een aantekening hierbij is 

dat de omvang van het buspersoneel veel groter is dan dat 

van tram en metro.

Tabel 27.  Gevoel van veiligheid onder het personeel  

(tussen haakjes 2018)

Modaliteit (zeer) veilig soms (on)veilig (zeer) onveilig

Bus 64% (65%) 32% (31%) 4% (4%)

Tram 58% (61%) 36% (33%) 6% (6%)

Metro 32% (44%) 54% (53%) 14% (4%)
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Deel 4  Milieu en duurzaamheid



44 Staat van het regionale openbaar vervoer 2020

Railmaterieel

Eind 2020 zijn er 203 regionale treinen in gebruik. 85 daar-

van zijn elektrische treinen, 118 zijn dieseltreinen. De elek-

trische treinen rijden op de lijnen Zwolle–Emmen, Zwolle–

Enschede, Zwolle–Kampen, Amersfoort–Ede-Wageningen, 

Alphen a/d Rijn–Gouda, Dordrecht–Geldermalsen, Maas-

tricht Randwyck–Heerlen, Maastricht Randwyck–Roer-

mond en Sittard–Kerkrade. Alle elektrische treinen rijden 

sinds 2017 op groene stroom afkomstig van windparken. 

Veel spoorvervoerders en ProRail hebben zich voor de 

levering hiervan verenigd in Coöperatief Verenigd Inkoop 

en Verbruik van Energie op het Nederlandse Spoorwegnet 

(VIVENS). De coöperatie heeft een raamcontract gesloten 

met Eneco. Elk van de afnemers heeft vervolgens een  

leveringsovereenkomst getekend. Qbuzz (Dordrecht–Gel-

dermalsen) is geen lid van VIVENS; de onderneming koopt 

zelfstandig de groene stroom in bij Eneco.

Veertien regionale treindiensten worden geëxploiteerd met 

dieseltreinen. Het gaat om Leeuwarden–Stavoren, Leeu-

warden–Harlingen, Leeuwarden–Groningen, Groningen–

Roodeschool/Eemshaven, Groningen–Delfzijl, Groningen–

Winschoten/Nieuweschans/Veendam, Almelo–Hardenberg, 

Zutphen–Oldenzaal, Apeldoorn–Zutphen, Zutphen– 

Winterswijk, Arnhem–Winterswijk, Arnhem–Tiel, Arnhem–

Doetinchem en Nijmegen–Roermond. Voor al deze lijnen 

wordt gewerkt aan verduurzaming:

 - De 85 kilometer lange spoorlijn Nijmegen–Roermond 

wordt geëlektrificeerd en krijgt deels dubbelspoor.

 - ProRail onderzoekt voor de provincie Overijssel de haal-

baarheid van elektrificatie van de trajectdelen Zutphen–

Hengelo en Almelo–Mariënberg. De trajecten Hengelo–

Oldenzaal en Mariënberg–Hardenberg liggen al ‘onder 

draad’. 

 10 Milieukwaliteit ov-materieel

 - De nieuwe concessie Regionaal Spoorvervoer Groningen 

Fryslân brengt een flinke verduurzaming met zich mee. 

Arriva heeft achttien treinen aangeschaft die op  

Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) rijden, maar ook een 

pantograaf en een batterij aan boord hebben voor  

energieopslag. De Stadler-treinen die meekomen uit de 

vorige concessie worden gemoderniseerd en krijgen 

batterijen die remenergie opslaan. 

 - Ook vijf treindiensten in Gelderland en Overijssel worden 

na 2023 duurzamer, onder meer dankzij het gebruik van 

biodiesel. 

De spoorsector wil in 2050 geheel CO2-neutraal zijn. In 

2030 moet het spoorvervoer 35 procent energie-efficiënter 

zijn ten opzichte van 2013 en 40 procent in 2040.

Tabel 28. Aantal treinen in gebruik eind 2020 in het regionaal spoorvervoer

Treindiensten Concessiehouder ZE-treinen Dieseltreinen

Regionaal Spoorvervoer Groningen Fryslân Arriva 50

Zwolle–Emmen en Almelo–Hardenberg (Vechtdallijnen) Arriva 15 3

Zwolle–Enschede en Zwolle–Kampen Keolis 16

Zutphen–Hengelo–Oldenzaal Keolis 9

Treindiensten Achterhoek Rivierenland Arriva 24

Arnhem–Doetinchem Hermes 9

Amersfoort–Ede-Wageningen (Valleilijn) Connexxion 7

Alphen a/d Rijn–Gouda NS 6

Dordrecht–Geldermalsen (MerwedeLingeLijn) Qbuzz 10

Regionale treindiensten Limburg Arriva 36 21

Totaal   90 116

*Bron: websites vervoerbedrijven

https://www.demaaslijn.nl/
https://www.prorail.nl/projecten/verkenning-elektrificatie-zutphen-hengelo
https://www.prorail.nl/projecten/verkenning-elektrificatie-zutphen-hengelo
https://www.prorail.nl/projecten/verkenning-elektrificatie-almelo-marienberg
https://platformduurzaamovenspoor.nl/publish/pages/121563/visie_samen_realiseren_we_een_co2-neutraal_spoor.pdf
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Eind 2020 zijn er 257 metro’s en ongeveer 595 trams in 

gebruik. Ze maken alle gebruik van groene stroom. In 

december 2020 zijn in de concessie Stadsvervoer Amster-

dam ongeveer 20 nieuwe trams in gebruik genomen op de 

vernieuwde lijn 25, de Amstelveenlijn. Ze maken deel uit 

van een bestelling van 63 trams (in mei 2020 verhoogd tot 

72) bij leverancier CAF en vervangen vooral oud materieel. 

Bijzonder is dat de voertuigen bijna volledig uit recyclebare 

materialen zijn opgebouwd en energiezuinig rijden.

Busmaterieel

Voorjaar 2020 zijn er 5.320 ov-bussen in gebruik bestemd 

voor acht passagiers of meer. Dit blijkt uit de gedetailleerde 

jaarlijkse inventarisatie van CROW-KpVV van de milieu-

prestatie van de ov-bussen per concessie. Sinds die 

momentopname zijn er tot het einde van het jaar nog veel 

elektrische bussen ingestroomd. Daarom is een aanvullende 

inventarisatie gemaakt naar de stand per 31 december 

2020. De teller staat dan stil op een totaal aantal van 5.436 

bussen, ruim 100 meer dan de voorjaarsmeting.

Nulemissiebussen

Van deze 5.436 ov-bussen zijn er 1-151 zonder uitstoot; dat 

is dus ruim een vijfde van het totale wagenpark. Een jaar 

eerder waren dat er 770, een stijging dus met 381. Het 

grootste deel van de groei is te danken aan de nieuwe  

concessies IJssel-Vecht (246), Haarlem/IJmond (59), Stads-

vervoer Amsterdam (31) en Tram & Bus Regio Utrecht (20). 

Het aandeel elektrische bussen in het totale wagenpark 

groeide de afgelopen vier jaar van 3,5 procent, via 7 en 15 

procent, naar ruim 21 procent eind 2020. Alle 43 trolley-

bussen en 1-100 batterijbussen rijden op groene stroom. 

Alleen de 8 waterstofbussen rijden nog niet op groene 

energie.

Bussenbouwer VDL blijft in het segment van de elektrische 

bussen marktleider, maar zag zijn marktaandeel in 2020 

wel teruglopen van 63,0 procent naar 47,4 procent. Dit is 

het gevolg van de instroom van 246 BYD-bussen in de  

concessie IJssel-Vecht. Het marktaandeel van dit Chinese 

bedrijf groeit daarmee in een klap van 5,7 naar 25,8 procent. 

Leverancier Ebusco bouwt zijn aandeel in de markt iets uit 

en gaat van 14,3 naar 15,2 procent. 

Bij de vervoerbedrijven ligt de top 3 van het aandeel nul-

emissiebussen heel dicht bij elkaar. Connexxion heeft met 

een aantal van 268 de meeste nulemissiebussen in gebruik 

en gaat van een aandeel van 25,1 naar 23,3 procent. Keolis, 

de concessiehouder in IJssel-Vecht, springt van een aan-

deel van 1,6 procent in 2019 naar 22,7 procent in 2020. Het 

aandeel van Qbuzz daalt iets en gaat van 29,2 naar 21,0 

procent. Arriva heeft 14,3 procent van de zero-emissie-

bussen (was 20,4%) en valt uit de top 3. Als bij Connexxion 

de 86 bussen van dochterbedrijf Hermes worden opgeteld 

voert Connexxion de lijst nog duidelijker aan (30,8%). 

Tabel 29. Aantal metro’s en trams in gebruik in 2020

Concessies Vervoerder Metro Trams

Concessie Amsterdam GVB 90 221

Concessie Rail Rotterdam RET 167 112

Concessie Rail Haaglanden HTM   208

Tram en Bus Regio Utrecht Qbuzz   53

    257 594

*Bron: websites vervoerbedrijven

Tabel 30. Verdeling zero-emissiebussen (ZE) per eind 2020

Vervoerbedrijf  Aantal 
ZE-bussen

 Aandeel per vervoerder Totaal aantal
bussen

Aandeel ZE in 
eigen wagenparkeind 2020 eind 2019

Connexxion 268 23,3% 25,1% 946 28,4%

Keolis 261 22,7% 1,6% 744 35,1%

Qbuzz 242 21,0% 29,2% 933 25,9%

Arriva 165 14,3% 20,4% 1.314 12,6%

Hermes 86 7,5% 11,2% 498 17,3%

RET 57 5,0% 7,4% 279 20,4%

EBS 33 2,9% 4,2% 363 9,1%

GVB 31 2,7% 0,0% 248 12,5%

HTM 8 0,7% 1,0% 111 7,2%

Totaal 1.151  100% 100% 5.436 21,2%

https://amstelveenlijn.nl/
https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/overzicht-posters-milieuprestaties-ov-bussen
https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/overzicht-posters-milieuprestaties-ov-bussen
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Zie voor de verdeling van het aantal zero-emissiebussen 

over de ov-autoriteiten bijlage 9. Daar is ook een overzicht 

opgenomen van de ontwikkeling van het aantal voertuig-

kilometers per aandrijfvorm.

De planning is dat in 2021 nog een kleine 300 nulemissie-

bussen instromen. De meeste zaten al in de pijplijn, andere 

leveringen zijn vertraagd. De gevolgen van de corona-

pandemie op langere termijn zijn nog ongewis. Vooralsnog 

wordt vastgehouden aan het doel uit het Bestuursakkoord 

Zero Emissie Openbaar Vervoer per Bus om het busvervoer 

in 2030 volledig fossielvrij te hebben.

Brandstofbussen

Alle andere grote bussen en midi-bussen zijn brandstof-

bussen. Ze rijden op diesel, biodiesel (HVO) en gas.

Er zijn eind 2020 3520 dieselbussen, 165 minder dan in 

2019. Uit het verschil met de instroom van 381 zero-emis-

siebussen valt op te maken dat vervanging van brandstof-

bussen door nulemissiebussen niet een-op-een verloopt. 

De dagomloop van batterijbussen is gemiddeld lager; 

bovendien houden vervoerders, zeker in het begin, een 

deel van de vervangen dieselbussen achter de hand voor 

noodgevallen. Van de dieselbussen zijn er nog slechts 201 

(3,7%) in de relatief vuile categorieën Euro III, Euro IV en 

Euro V. Zie de verantwoording aan het eind van dit hoofd-

stuk voor uitleg over de categorieën. Een deel van deze 

bussen wordt alleen ingezet voor scholierenritten, verster-

kingsritten en als reservematerieel, een ander deel maakt 

deel uit van oude concessies die op de nominatie staan te 

worden vervangen door een nieuwe. Ongeveer 35 procent 

van de vloot bestaat uit EEV-bussen en 40 procent voldoet 

aan de schone Euro VI-norm.

Voorts zijn er 193 bussen in de categorie Euro VI die 

gebruikmaken van HVO. Dat zijn er drie meer dan een jaar 

eerder. HVO is een biologische brandstof gemaakt van 

plantaardige afvaloliën uit de voedingsindustrie, is dus 

niet-fossiel en telt daarom nauwelijks mee voor de 

CO2-uitstoot. De HVO-bussen rijden in de concessies  

Groningen Drenthe (180), Zuidoost-Fryslân (gemiddeld  

10 op proef) en Tram & Bus regio Utrecht (3). Ze vallen qua 

lokale emissies in de categorie Euro VI.

Het aantal gasbussen ten slotte is in 2020 teruggelopen  

van 649 naar 572, een gevolg van de nieuwe busvloten in 

Haarlem/IJmond en IJssel-Vecht.

Met 37,7 procent is VDL ook bij de brandstofbussen markt-

leider. Mercedes-Benz heeft een aandeel van 22,8 procent. 

Hierna volgen MAN en Iveco met respectievelijk 11,4 en 7,7 

procent.

Milieuwaarde

De milieuwaarde, een cijfer tussen 1 en 10, biedt een goede 

indicatie hoe schoon en duurzaam een concessie is. Voor 

het bepalen van deze waarde is ervoor gekozen de compo-

nenten ‘lokale luchtkwaliteit’ (lokale emissies zoals NOX, 

fijnstof en zwaveloxides) en ‘klimaat’ (omvang van de 

CO2-uitstoot) even zwaar te wegen: elk van beide compo-

nenten kan maximaal vijf punten opleveren. Als voorbeeld 

Tabel 31. Ov-bussen voor meer dan acht personen naar milieukwaliteit, stand eind 2020

Ov-autoriteit Euro III-V EEV Euro VI ZE Totaal

Groningen Drenthe 58 9 180 166 413

Fryslân 1 152 70 28 251

Overijssel excl. IJsselmond 28 104 8 90 230

Gelderland 5 279 76 199 559

Flevoland incl. IJsselmond 8 29 145 8 190

Utrecht 35 89 428 38 590

Noord-Holland 1 56 75 158 290

Vervoerregio Amsterdam 18 397 213 147 775

Zuid-Holland 7 285 126 72 490

Metropoolregio Rotterdam Den Haag   188 299 88 575

Zeeland 7 58 65   130

Noord-Brabant 33 262 369 62 726

Limburg 1 121 95 217

Totaal eind 2020 201 1.912 2.166 1.151 5.436

Aandeel per categorie 3,7% 35,2% 39,9% 21,2%



Figuur 9. Milieuwaarde van de bussenvloot in Nederland

Hoofdstuk 10 – Milieukwaliteit ov-materieel  47

Euro VI: bussen met deze milieunorm zijn extreem schoon, 

maar dragen nauwelijks iets bij aan verlichting van het  

klimaatprobleem. Bij groengas is het andersom. Omdat dit 

geen fossiele bron heeft, wordt deze categorie als klimaat-

neutraal beschouwd, maar er zijn wel lokale emissies, zoals 

NOX en, zij het beperkt, fijnstof. Aan de hand van emissie-

kengetallen kan aan elke bus met een bepaalde Euronorm 

een score worden toegekend. 

Het aantal bussen per categorie levert per concessie (of 

desgewenst per ov-autoriteit of voor Nederland) een 

gemiddelde milieuwaarde per bus op. Eind 2020 is de score 

5,59, een verbetering met 0,48 punt ten opzichte van een 

jaar eerder (5,11). Eind 2018 was de landelijke score 4,18.  

In 2030, als het busvervoer overeenkomstig het Bestuurs-

akkoord Zero Emissie Busvervoer volledig emissievrij is en 

gebruikmaakt van groene energie, moet de milieuwaarde 

logischerwijze 10 zijn. Met de instroom van elektrische 

bussen – een ontwikkeling waarin Nederland voorop loopt 

in Europa – verbetert de milieuwaarde snel.

Tabel 32. Inschatting milieuwaarde bussen in 

rapportcijfers op basis van de emissies per type

Milieukwaliteit Punten

Euro III 1,0

Euro IV 1,8

Euro V 2,0

EEV diesel 2,8

EEV hybride 3,1

EEV aardgas 3,5

EEV groengas 6,5

Euro VI 5,0

Euro VI hybride 5,3

Euro VI groengas en HVO 8,5

Elektrisch (groene stroom) 10,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030

1,72
2,18 2,37 2,53 2,85 3,04 3,20 3,27

4,183,93

5,11

10

5,59

https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2020/juni/alle-ov-bussen-zero-emissie-in-2030-lijkt-haalbaar
https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2020/juni/nederland-in-europa-op-kop-met-zero-emissiebussen
https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2020/juni/nederland-in-europa-op-kop-met-zero-emissiebussen
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In tabel 33 staat de milieuwaarde van het wagenpark per 

ov-autoriteit in het voorjaar 2019-2020, en de stand eind 

2017-2020.

OV-bureau Groningen en Drenthe Gelderland heeft door 

de score van 8,1 – dezelfde als in 2019 – de meest schone 

en duurzame busvloot van Nederland. Het materieel in 

Noord-Holland is sinds 2016 stapsgewijs vernieuwd; de 

provincie gaat met 7,3 punten van de vierde naar de tweede 

plaats in de rangorde van de ov-autoriteiten. In het kielzog 

volgen Limburg en Gelderland. Gelderland stijgt met bijna 

2 hele punten. Maar deze sprong wordt overtroffen door 

Overijssel, dat net als Gelderland profiteert van de grote 

instroom van elektrische bussen in de grensoverschrijdende 

concessie IJssel-Vecht. De milieuwaarde van de Overijsselse 

vloot stijgt van 2,5 naar 5,6 en gaat van de laatste plaats 

naar positie 6.

De concessie IJssel-Vecht heeft nu de vloot met de hoog-

ste milieuwaarde, met een ruime 9,0. Een andere opval-

lende concessie is Haarlem/IJmond. Deze concessie ver-

betert zich met 2 punten naar een 8,5. Dat is op ongeveer 

dezelfde hoogte als de concessies Haaglanden Streek (8,7), 

Voorne-Putten en Rozenburg (8,5) en Noord-Holland 

Noord (8,4). 

Onderaan, met respectievelijk een 2,8 en 3,0 staan eind 

2020 de oude concessies Lelystad (start september 2011) 

en Gooi en Vechtstreek (start juli 2011). Eerstgenoemde 

concessie wordt eind 2023 vervangen als onderdeel van  

de concessie IJssel-Vecht. Laatstgenoemde concessie is 

inmiddels in juli 2021 wel al vervangen door een nieuwe 

concessie, maar zal het eerste jaar nog niet gebruik kunnen 

maken van de (volledig) emissieloze vloot, aangezien de 

investeringen hierin zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis. 

Naast de hierboven genoemde grote en middelgrote bus-

sen zijn er ongeveer 480 kleine bussen in gebruik (voor 

maximaal 8 passagiers) en enkele tientallen auto’s. Drie 

kwart van de busjes zijn Euro 6-bussen. Ze worden gebruikt 

op buurtbussenlijnen en voor flexvervoer.

Verantwoording

Sinds 2009 houdt CROW-KpVV bij wat de milieuprestatie is 

van de Nederlandse ov-bussen. Jaarlijks wordt de ov-auto-

riteiten gevraagd om een overzicht van hun actuele wagen-

park. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de zo geheten 

Euronormen van de voertuigen. Deze hebben betrekking 

op emissies van voertuigen die de lokale luchtkwaliteit 

beïnvloeden, zoals stikstofoxides en fijnstof. In 1992 voerde 

de Europese Gemeenschap de Euro I-norm in. De EU 

scherpte deze uitstootnormen geregeld aan. Sinds begin 

2014 geldt de Euro VI-norm voor nieuw verkochte voer-

tuigen. De EEV-norm (Enhanced Environmentally friendly 

Vehicles) is een vrijwillige norm van de voertuigindustrie, 

tussen Euro V en VI in. 

Euronormen gaan niet over de uitstoot van broeikasgassen 

zoals CO2 en CH4. Daarom wordt in aanvulling op de Euro-

normen ook gekeken naar zero emissie en is een categorie 

‘elektrisch’ opgenomen.

Gebruikte bronnen: www.co2emissiefactoren.nl, rapport 

en de factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer, en 

posters Milieuprestatie ov-bussen.

Tabel 33. Milieuwaarde bussen per ov-autoriteit 2016-2020

Milieuwaarde busvloot v.j. 2016 eind 2017 eind 2018 eind 2019 eind 2020

1. Groningen en Drenthe 2,8 3,5 3,5 8,1 8,1

2. Noord-Holland 2,6 3,5 4,7 6,2 7,3

3. Limburg 2,8 4,7 5,6 6,6 7,2

4. Gelderland 5,0 4,9 4,8 5,2 7,1

5. MRDH 2,9 3,0 3,5 6,3 6,2

6. Overijssel excl. IJsselmond 2,3 2,4 2,5 2,5 5,6

7. Utrecht 3,6 4,5 4,5 4,5 4,8

8. Vervoerregio Amsterdam 2,8 3,4 4,5 4,6 4,8

9. Flevoland incl. IJsselmond 3,2 4,5 4,8 4,7 4,7

10. Fryslân 3,3 4,4 4,5 4,6 4,6

11. Noord-Brabant 3,8 4,5 4,4 4,4 4,5

12. Zuid-Holland 2,9 2,9 3,3 4,3 4,4

13. Zeeland 4,9 4,7 3,9 3,9 4,1

Nederland 3,3 3,9 4,2 5,1 5,6

http://www.co2emissiefactoren.nl
https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2017/6/Factsheets-brandstoffen-wegverkeer-juni-2014.pdf
https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/poster-milieuprestatie-ov-bussen,-editie-2019


Figuur 10. Milieuwaarde per concessie eind 2020
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Footprint, landelijk beeld

De coronacrisis heeft de al jaren dalende lijn van de 

CO2-footprint per reizigerskilometer in het regionale open-

baar vervoer abrupt doorbroken. Het aantal reizigerskilo-

meters halveerde, terwijl de afschaling van het aantal voer-

tuigkilometers beperkt bleef tot ongeveer 8%. Het gevolg 

van deze verschillende ontwikkelingen is dat de CO2-uit-

stoot per reizigerskilometer flink hoger is dan in 2019.  

De CO2-footprint in het regionale openbaar vervoer ging 

van 63,4 gram CO2 per reizigerskilometer in 2019 naar 

97,7 gram in 2020 (well to wheel). 

Als we het regionale openbaar vervoer uitsplitsen naar 

techniek zien we grote verschillen. 

 - Bij tram en metro blijft de footprint nagenoeg nul. Deze 

voertuigen rijden op groene stroom. Alleen vervangende 

busdiensten genereren wat broeikasemissies.

 - Voor de regionale trein – deels gebruikmakend van diesel 

en deels van elektrische tractie op groene stroom –  

is de footprint door het wegblijven van reizigers flink 

gestegen, van 48,0 gram per reizigerskilometer naar  

82,0 gram. 

 - Bij bus gaat de footprint van 103,1 gram per reizigerskilo-

meter in 2019 naar 156,5 gram in 2020 (well to wheel).

De trend naar een steeds kleinere footprint is dus plotseling 

doorbroken. Dat de footprint door de halvering van het 

aantal reizigers niet verdubbelde is te danken aan de sterke 

opkomst van het aantal elektrische bussen. Deze rijden alle 

op groene stroom en stoten daarmee geen klimaatversto-

rende stoffen uit. 

Het aandeel voertuigkilometers met elektrische bussen 

verdubbelde in 2020 van 7,0 naar 13,6%. Zie figuur 11 en  

bijlage 9. Daardoor daalt de CO2-uitstoot per buskilometer 

verder. Was het in 2017 nog 909 gram, via 890 gram in 2018 

en 831 gram in 2019, zijn we in 2020 uitgekomen op 738 

gram CO2 per buskilometer. Dit is 11,2% minder dan in 2019. 

Dit is het gemiddelde van alle ov-bussen, van groot tot 

klein.

Footprint per concessie

De CO2-footprints kunnen op het niveau van de buscon-

cessie behoorlijk uiteenlopen. Het maakt namelijk veel uit 

of een bus op diesel, groengas, aardgas, HVO, groene 

stroom of (groene) waterstof rijdt. In sommige concessie-

gebieden rijden veel kleine voertuigen, in andere juist veel 

18-meterbussen. Ook dat heeft invloed op de CO2-foot-

print. En uiteraard speelt het aantal reizigers een cruciale 

rol bij het berekenen van de footprint: hoe meer mensen er 

in een bus zitten (of staan), hoe lager de uitstoot per reiziger. 

Met al deze elementen is in de berekeningen voor tabel 34 

rekening gehouden (zie ook de verantwoording aan het 

eind van dit hoofdstuk).

Over het algemeen scoren nieuwe concessies met nieuw 

materieel veel beter op uitstoot dan de oude concessies. 

Toch zegt dit niet alles. De al wat oudere concessie Arnhem 

Nijmegen heeft een zeer lage uitstoot aan CO2 (52 gram 

per reizigerskilometer). Dit is te danken aan het gebruik van 

groene stroom voor de trolleybussen en van lokaal gepro-

duceerd groengas voor de bussen. De concessie scoort al 

sinds jaar en dag zeer lage emissies per reizigerskilometer.

In onderstaande tabel over het busvervoer is te zien dat de 

footprint door het wegvallen van de helft van de reizigers 

vrijwel overal flink is toegenomen. Maar niet overal. In de 

concessie Groningen Drenthe is de CO2-uitstoot per reizi-

gerskilometer met maar liefst vier vijfde teruggebracht door 

de vele elektrische bussen en het gebruik van de brandstof 

HVO (21 gram). Ook in Haaglanden Streek daalde de foot-

print ondanks corona; in dit geval dankzij de elektrische 

bussen en de groengasbussen. De grote CO2-footprint bij 

het stadsvervoer in Lelystad valt te verklaren uit het hoge 

voorzieningenniveau ten opzichte van het aantal reizigers.

Volume van de CO2-emissie

De totale CO2-uitstoot van de ov-bussen is in 2020 met 21,9% 

verminderd tot ongeveer 290.000 ton (0,29 Mton). Onge-

veer een derde hiervan is het gevolg van de afschaling van 

het ov-aanbod, de rest van de daling te danken aan zero- 

emissiebussen en groene brandstoffen (groengas en HVO).

In het basisjaar 1990 zal het totale volume bij benadering 

ongeveer 600.000 ton zijn geweest; in 2010 was de uit-

stoot gedaald tot ongeveer 470.000 ton, omdat nieuwere 

ov-bussen lichter en zuiniger waren. De 290.000 ton van 

2020 is een tussenstap op weg naar nul ton in 2030,  

conform het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer.

Figuur 11. Voertuigkilometers naar soort aandrijving
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Tabel 34. De ontwikkeling van de CO2-footprint per reizigerskilometer per busconcessie 2017-2020

CO2-footprint busvervoer WTW in gram CO2 per reizigerskilometer  2017  2018  2019  2020 verschil 2019/20

Concessie Groningen Drenthe 120 118 109 21 –80,7%

HOV Groningen Drenthe 69 84 72 - -

Noord- en Zuidwest-Fryslân 101 104 103 173 68,4%

Zuidoost-Fryslân en Waddeneilanden 95 95 97 164 68,7%

Midden-Overijssel 158 156 164 248 51,6%

Twente 159 158 157 265 68,4%

IJsselmond 112 108 105 272 158,6%

Stadsvervoer Lelystad 228 229 248 379 53,0%

Busvervoer Almere 112 142 120 187 55,4%

Veluwe 99 103 112 172 53,8%

Achterhoek Rivierenland 131 139 152 205 35,1%

Concessie Arnhem Nijmegen 33 33 33 52 57,6%

Concessie Provincie Utrecht 145 135 132 248 87,7%

Tram en bus Regio Utrecht, bus 114 114 101 202 100,2%

Gooi en Vechtstreek 124 128 120 209 74,1%

Haarlem/IJmond 105 65 61 100 62,3%

Noord-Holland Noord 143 134 124 134 7,9%

Waterland 102 100 90 161 78,9%

Zaanstreek 99 101 92 165 79,2%

Amstelland-Meerlanden 108 111 70 137 94,0%

Concessie Amsterdam, bus 114 118 104 162 55,4%

Zuid-Holland Noord 115 116 105 176 68,2%

Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee 80 84 81 134 65,0%

DAV/DMG 119 113 120 187 56,2%

Haaglanden Streek 126 126 105 58 –45,1%

Busvervoer Haaglanden Stad 125 130 126 216 70,9%

Bus Rotterdam 140 130 114 150 31,3%

Voorne-Putten en Rozenburg 125 130 62 85 38,3%

Zeeland 97 102 100 157 57,1%

West-Brabant 116 117 121 198 63,9%

Oost-Brabant 120 117 120 205 70,2%

Zuidoost-Brabant 93 95 87 152 74,1%

Limburg 153 166 125 177 41,2%

Gemiddeld 112,3 113,3 103,1 156,5 51,7%

1.  In de eerste maanden van 2019 zijn in de nieuwe concessie DMG veel reizigerskilometers gemist omdat de incheckapparatuur nog niet op orde was.  

In werkelijkheid zou de score zijn uitgekomen op ongeveer 105 gram.

2. De concessie IJssel-Vecht die in december 2020 inging is niet meegenomen in het overzicht.
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In tabel 35 is te zien dat in Groningen Drenthe, Haaglanden 

Streek en Noord-Holland Noord een grote daling is gereali-

seerd. De nieuwe concessie IJssel-Vecht, die op 13 decem-

ber 2020 van start ging, is niet meegenomen in het over-

zicht. Voorlopig bestaat die concessie uit het vervoergebied 

van de oude concessies Midden-Overijssel en Veluwe.  

Tabel 35. CO2-emissie van ov-bussen per busconcessie

CO2-uitstoot busvervoer in ton CO2 2017 2018 2019 2020 verschil 2019/20

Concessie Groningen Drenthe 31.398 32.160 29.726 3.066 –89,7%

HOV Groningen Drenthe 1.674 1.690 1.588 -  - 

Noord- en Zuidwest-Fryslân 12.737 12.858 12.690 12.127 –4,4%

Zuidoost-Fryslân en Waddeneilanden 5.501 5.361 5.463 5.068 –7,2%

Midden-Overijssel 6.559 6.482 7.164 5.406 –24,5%

Twente 9.347 9.342 9.917 8.360 –15,7%

IJsselmond 6.262 6.396 6.162 5.511 –10,6%

Stadsvervoer Lelystad 1.206 1-212 1.339 1.252 –6,5%

Busvervoer Almere 10.688 12-091 11.116 10.057 –9,5%

Veluwe 10.054 10.010 11.480 8.967 –21,9%

Achterhoek Rivierenland 8.827 9.114 9.937 7.919 –20,3%

Concessie Arnhem Nijmegen 5.792 5.505 6.039 4.828 –20,1%

Concessie Provincie Utrecht 18.389 17.889 18.019 16.997 –5,7%

Tram en bus Regio Utrecht, bus 24.245 24.054 23.016 22.078 –4,1%

Gooi en Vechtstreek 5.397 5.360 5.266 4.865 –7,6%

Haarlem/IJmond 7.013 4.204 4.208 3.710 –11,8%

Noord-Holland Noord 9.767 8.655 8.044 4.465 –44,5%

Waterland 16.643 14.839 12.850 11.733 –8,7%

Zaanstreek 4.562 4.495 4.272 3.927 –8,1%

Amstelland-Meerlanden 28.999 29.757 21.457 19.291 –10,1%

Stadsvervoer Amsterdam, bus 22.243 21.571 18.925 16.497 –12,8%

Zuid-Holland Noord 18.425 18.457 17.398 14.388 –17,3%

Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee 6.278 6.302 6.560 5.902 –10,0%

DAV/DMG 10.984 10.278 9.524 8.620 –9,5%

Haaglanden Streek 9.202 9.059 7.021 2.323 –66,9%

Haaglanden Stad 7.219 7.356 6.684 6.123 –8,4%

Bus Rotterdam 16.044 16.122 16.355 10.577 –35,3%

Voorne-Putten en Rozenburg 5.012 4.812 2.105 1.639 –22,1%

Zeeland 9.094 8.961 8.683 7.581 –12,7%

West-Brabant 17.019 16.928 18.125 15.615 –13,8%

Oost-Brabant 18.486 17.880 19.038 16.476 –13,5%

Zuidoost-Brabant 12.559 12.479 11.801 9.713 –17,7%

Limburg 22.055 22.430 18.052 13.933 –22,8%

Totaal  399.680 394.109 370.025 289.014 –21,9%

De vloot van IJssel-Vecht startte met 246 elektrische bus-

sen; inmiddels zijn het er 259. Daarmee wordt in 2021 zero 

emissie benaderd.
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Op het niveau van de concessieverleners zien we in tabel 

36 dat de Vervoerregio Amsterdam, Noord-Brabant en 

Utrecht het grootste volume aan CO2-emissie realiseren.

Behalve (brandstof)bussen stoten ook regionale diesel-

treinen CO2 uit. In 2020 gaat het om ruim 47.000 ton, 10% 

minder dan in 2019. In tegenstelling tot de bus is de ver-

duurzaming op dieseltrajecten moeilijker te bereiken. Elek-

trificatie is mogelijk, maar duur, en met alternatieve aandrij-

Tabel 36. CO2-emissie van ov-bussen per ov-autoriteit

CO2-emissie in tonnen 2017 2018 2019  2020 verschil

Groningen Drenthe 33.072 33.850 31.314 3.066 –90,2%

Fryslân 18.238 18.219 18.153 17.195 –5,3%

Overijssel 15.906 15.824 17.080 13.766 –19,4%

Flevoland 18.156 19.699 18.617 16.820 –9,7%

Gelderland 24.673 24.629 27.456 21.714 –20,9%

Utrecht 42.634 41.943 41.035 39.075 –4,8%

Noord-Holland 22.177 18.219 17.518 13.040 –25,6%

Vervoerregio Amsterdam 72.447 70.662 57.505 51.448 –10,5%

Zuid-Holland 35.687 35.037 33.483 28.910 –13,7%

MRDH 37.477 37.349 32.166 20.662 –35,8%

Zeeland 9.094 8.961 8.683 7.581 –12,7%

Noord-Brabant 48.064 47.287 48.963 41.804 –14,6%

Limburg 22.055 22.430 18.052 13.933 –22,8%

Nederland, bus 399.680 394.109 370.025 289.014 –21,9%

Tabel 37. CO2-uitstoot door regionale treindiensten 

CO2-emissie regionale trein in tonnen 2018 2019 2020 verschil

Noordelijke treindiensten 22.445 22.342 19.176 –14,2%

Vechtdallijnen 1.558 1.636 1.498 –8,5%

Zwolle–Kampen en Zwolle–Enschede 0 0 0  

Zutphen–Hengelo–Oldenzaal 5.073 5.051 4.959 –1,8%

Treindiensten Achterhoek–Rivierenland 12.425 12.556 10.978 –12,6%

Treindienst Arnhem–Doetinchem 1.887 1.707 1.492 –12,6%

Treindienst Amersfoort–Ede-Wageningen 87 0 0  

Treindienst Gouda–Alphen aan den Rijn 0 0 0  

MerwedeLingeLijn 0 0 0  

Treindiensten Limburg 10.159 9.521 9.193 –3,4%

Totaal 53.633 52.813 47.296 –10,4%

NB. De berekeningen voor regionale treindiensten zijn voor het eerst gedaan voor het jaar 2018.

vingsvormen is nog niet veel ervaring opgedaan. Niettemin 

worden nog enkele spoorlijnen onder draad gebracht en 

zijn voor enkele andere spoorlijnen alternatieve oplossingen 

in beeld (HVO, batterij, waterstof). Alle elektrische treinen 

rijden overigens op groene stroom.
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Verantwoording

De berekeningen voor dit hoofdstuk zijn in opdracht van 

CROW-KpVV uitgevoerd door bureau Duinn BV. De in het 

NDOV-loket geregistreerde uitgevoerde dienstregeling-

kilometers zijn gekoppeld aan de soorten voertuigen die 

zijn ingezet. Flex- en pendeldiensten zijn buiten beschou-

wing gelaten. De inzet van de bussen is omgezet in het 

energieverbruik op basis van de relevante inzet-, voertuig- 

en beladingkarakteristieken. Het energieverbruik is omge-

rekend naar een hoeveelheid brandstof, biobrandstof, 

waterstof, aardgas, groengas en/of elektriciteit. De 

CO2-uitstoot is verkregen door het energieverbruik te  

vermenigvuldigen met de CO2-emissiefactor. De 

CO2-prestatie per reizigers- en voertuigkilometer is vervol-

gens berekend door de totale CO2-uitstoot van well-to-

wheel te delen door het totaal aantal reizigerskilometers 

respectievelijk het aantal voertuigkilometers.

De berekeningen zijn nauwkeurig. Wel ontbraken soms 

data bij de inzet van bussen zonder voertuigvolgsysteem 

(reserve- of inhuur) of wanneer zo’n systeem tijdelijk is uit-

gevallen.

Tabel 38. Uitgangspunten voor de well-to-wheelanalyses

Energiedrager MJ/eenheid Eenheid CO2-uitstoot 
(gram/MJ)

g CO2eq /eenheid 
(gram/eenheid)

Diesel 35,9 liter 87,63 3.146 

GTL 34 liter 94,5 3.213 

HVO 34 liter 14,9  507 

Aardgas 38,1 kg 67,6  2.576 

Groen gas 38,1 kg 18,6  709 

Groene stroom 3,6 kWh 0 0 

Waterstof grijs 120 kg 13 1.560 

Waterstof groen 120 g 0  0

Grijze stroom 3,6 kWh 129 464
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 12 Energie

Naast de uitstoot aan gassen is ook het energieverbruik een 

indicator voor de mate van duurzaamheid. Behalve dat de 

energie zoveel mogelijk groen moet zijn, telt ook de hoe-

veelheid energie. Immers, hoe minder energie hoeft te 

worden opgewekt, hoe minder centrales, windmolens en 

zonneparken nodig zijn. De energie die in het ov wordt 

bespaard kan dan in andere sectoren worden aangewend. 

Dit hoofdstuk gaat over de energie-efficiency.

Door het energieverbruik jaarlijks in kaart brengen houden 

we de vinger aan de pols. Het ov is geen statische sector. 

Het aanbod in voertuigritten en dienstregelingkilometers 

varieert immers. Daarom kijken we naar de energie per 

dienstregelingkilometer oftewel voertuigkilometer.

Voor het regionale openbaar vervoer zijn we van 2018 tot 

en met 2020 nagegaan hoeveel energie er per concessie  

of concessie-onderdeel wordt gebruikt. Voor bus is het in 

2020 4,2 Petajoule (PJ), voor tram en metro 1,1 PJ en  

regionale trein 0,7 PJ. Totaal 6,0 PJ en dat is 11,7% minder 

energie dan in 2019, toen het regionale openbaar vervoer 

6,80 PJ verbruikte.

Om dit cijfer van 6,01 PJ in perspectief te zetten:

 - In 2020 was het totale energieverbruik in Nederland 

ongeveer 2950 PJ. 

 - Tata Steel verbruikt jaarlijks 250 PJ2.

 - NS gebruikte in 2020 voor de treinen op het hoofdrailnet 

4,3 PJ. 

Busvervoer

Het busvervoer heeft in 2020 13,8% minder energie ver-

bruikt. Een deel daarvan heeft te maken met de afschaling 

van het vervoer. Maar de daling is ook te danken aan de 

concessies met meer inzet van elektrische bussen. Dit zien 

we vooral terug in de concessies Noord-Holland Noord, 

Bus Rotterdam en Groningen Drenthe. Het energiegebruik 

is daar flink gedaald door de instroom van veel elektrische 

bussen. Dat Midden-Overijssel en Veluwe een grote daling 

laten zien, is een vertekening door het feit dat deze con-

cessies drie weken voor de jaarwisseling 2020/2021 zijn 

beëindigd in verband met de start van de nieuwe concessie 

IJssel-Vecht. 

Het energieverbruik per dienstregelingkilometer loopt uit-

een van 6,6 MJ in Noord-Holland Noord tot 17,7 MJ in 

Haaglanden Stad. Er is echter niet een goed of slecht. In 

eerstgenoemde concessie wordt behalve met elektrische 

bussen veelvuldig met kleiner materieel gereden. Boven-

dien kan in dit landelijke gebied sneller worden gereden 

dan midden in een grote stad: 31 versus 18 km/h. Het bus-

vervoer in de steden staat dan ook door de lage snelheid 

steeds in de bovenste regionen.

2 Staat van de energietransitie Noord-Holland, ECN, 2018, pag. 7.
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Tabel 39. Energieverbruik busvervoer naar concessie

Concessies met bus

Energieverbruik [GJ] Energieverbruik 
per drkm [MJ]

Exploitatie 
snelheid {km/h}2018 2019 2020 verschil

Groningen Drenthe 372.665 345.161 266.996 –22,6% 8,7 37

HOV Groningen Drenthe 19.285 18.118 - - - -

Noord- en Zuidwest-Fryslân 161.730 159.639 150.512 –5,7% 9,1 40

Zuidoost-Fryslân en Waddeneilanden 64.427 65.511 60.768 –7,2% 8,9 41

Midden-Overijssel 73.986 81.752 61.685 –24,5% 10,3 29

Twente 106.630 113.165 95.283 –15,8% 9,8 30

IJssel-Vecht - - 10.365 -  6,1 32

IJsselmond 73.005 70.319 62.889 –10,6% 10,1 43

Stadsvervoer Lelystad 13.811 15.279 14.285 –6,5% 11,9 24

Busvervoer Almere 139.885 129.545 116.290 –10,2% 12,8 30

Veluwe 164.125 172.251 136.174 –20,9% 10,8 33

Achterhoek-Rivierenland 105.825 115.102 92.276 –19,8% 9,7 38

Arnhem Nijmegen 283.588 286.168 253.449 –11,4% 14,1 26

Concessie Provincie Utrecht 204.555 206.008 186.023 –9,7% 10,8 32

Tram & Bus Regio Utrecht, bus 278.778 264.166 261.192 –1,1% 12,7 24

Gooi- en Vechtstreek 61.164 60.090 55.512 –7,6% 10,8 31

Haarlem/IJmond 110.802 108.999 91.795 –15,8% 11,9 25

Noord-Holland Noord 101.629 99.508 58.748 –41,0% 6,6 31

Waterland 171.559 153.437 140.856 –8,2% 11,1 38

Zaanstreek 51.327 48.754 44.806 –8,1% 10,4 28

Amstelland-Meerlanden 395.120 308.301 281.862 –8,6% 11,3 31

Stadsvervoer Amsterdam, bus 246.100 215.966 195.827 –9,3% 13,5 26

Zuid-Holland Noord 210.577 204.545 174.087 –14,9% 10,2 28

Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee 72.004 74.909 67.822 –9,5% 8,7 41

DAV/DMG 117.623 123.446 110.782 –10,3% 9,0 33

Haaglanden Streek 132.106 133.161 111.394 –16,3% 12,9 25

Haaglanden Stad 108.913 100.802 92.255 –8,5% 17,5 18

Bus Rotterdam 184.993 187.362 134.460 –28,2% 10,2 23

Voorne-Putten en Rozenburg 58.027 77.047 67.732 –12,1% 14,4 30

Zeeland 110.501 106.845 93.257 –12,7% 10,5 42

West-Brabant 193.246 206.835 178.196 –13,8% 10,8 32

Oost-Brabant 207.459 221.832 192.486 –13,2% 10,7 29

Zuidoost-Brabant 167.157 156.728 131.874 –15,9% 9,9 27

Limburg 270.500 240.460 204.882 –14,8% 8,6 29

Bus totaal 5.033.102 4.871.211 4.196.820 –13,8% 10,7 30
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Railvervoer

Het railvervoer, bestaande uit tram, metro en regionale 

trein, heeft in 2020 7,0% minder energie verbruikt. Voor de 

tram ging het om 16,5%, voor de metro om 4,7% en voor de 

regionale trein om 1,7%.

Per voertuigkilometer verbruiken metro’s en regionale  

treinen veel meer energie dan bussen en trams. Maar 

omdat ze een veel hogere bezetting kennen zijn ze juist 

uiterst efficiënt. Dat blijkt wel uit de cijfers in tabel 40 

waarin de energie is berekend per reizigerskilometer.

Opvallend is dat de treindiensten die op dieseltractie rijden 

per voertuigkilometer meer energie verbruiken per dienst-

regelingkilometer dan treindiensten met elektrische tractie.

Tabel 40. Energieverbruik per reizigerskilometer naar modaliteit

  rkms 2020 energie 2020 
(MJ)

energie per rkm 
(MJ)

Bus 1.863.700.000 4.196.820.000 2,25

Tram 395.900.000 471.401.000 1,19

Metro 632.400.000 621.258.000 0,98

Regionale trein 576.500.000 717.787.000 1,25

Totaal 3.468.500.000 6.007.266.000 1,73

Tabel 41. Energieverbruik tram en metro naar concessie

 Concessies met tram en metro

Energieverbruik [GJ]  Energieverbruik 
per drkm [MJ]

 Exploitatie 
snelheid {km/h}2018 2019 2020  verschil

Tram & Bus Regio Utrecht, tram 59.586 59.873 21.604 –63,9% 20,9 30,6

Stadsvervoer Amsterdam, tram 170.214 168.003 155.734 –7,3% 14,3 19,2

Stadsvervoer Amsterdam, metro 298.442 362.460 327.216 –9,7% 62,5 45,6

Rail Haaglanden 212.079 239.737 205.240 –14,4% 17,2 22,8

Rail Rotterdam, tram 95.614 97.193 88.823 –8,6% 14,4 17,9

Rail Rotterdam, metro* 297.669 289.472 294.042 1,6% 11,6 41,1

Tram totaal 537.493 564.806 471.401 –16,5% 17,2 20,5

Metro totaal 596.111 651.932 621.258 –4,7% 30,0 42,6

* De cijfers van metro Rotterdam 2018 en 2019 zijn verbeterd. In de databestanden ontbrak voor die jaren een deel van de voertuiginformatie. Voor tram zijn er enkele kleinere wijzigingen.

Tabel 42. Energieverbruik regionale trein naar concessie

Concessies met regionale trein

Energieverbruik [GJ]  Energieverbruik 
per drkm [MJ]

 Exploitatie 
snelheid {km/h}2018 2019 2020  verschil

Treindiensten Groningen/Fryslân (diesel) 256.131 254.959 218.828 –14,2% 35,1 66,2

Vechtdallijnen (1 elektrisch, 1 diesel) 43.717 45.672 77.483 69,7% 31,6 83,5

Zwolle–Kampen, Zwolle–Enschede (elektrisch) 34.397 35.871 27.695 –22,8% 10,7 74,9

Arnhem–Doetinchem (diesel) 21.530 19.482 17.032 –12,6% 44,1 60,9

Zutphen–Hengelo-Oldenzaal (diesel) 57.889 57.640 56.589 –1,8% 41,3 72,0

Achterhoek–Rivierenland (diesel) 141.789 143.397 125.276 –12,6% 35,9 68,5

Valleilijn (elektrisch) 14.638 13.866 12.738 –8,1% 11,2 62,8

Gouda–Alphen aan den Rijn (elektrisch) 5.773 5.536 5.636 1,8% 8,1 51,1

DAV/DMG (elektrisch) 17.989 17.258 39.896 131,2% 22,5 65,1

Limburg (3 elektrisch, 1 diesel) 141.893 136.631 136.614 0,0% 27,0 65,7

Regionale trein totaal 735.746 730.312 717.787 –1,7% 28,5 68,0
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Verantwoording

De berekeningen voor dit hoofdstuk zijn in opdracht van 

CROW-KpVV uitgevoerd door bureau Duinn BV. De in het 

NDOV-loket geregistreerde uitgevoerde dienstregeling-

kilometers zijn gekoppeld aan de soorten voertuigen die 

zijn ingezet. Deze inzet is omgezet in het energieverbruik 

op basis van de relevante inzet-, voertuig- en belading-

karakteristieken. De berekeningen zijn nauwkeurig. Wel 

ontbraken soms data bij inzet van bussen zonder voertuig-

volgsysteem (reserve- of inhuur) of wanneer zo’n systeem 

tijdelijk was uitgevallen. 

Tabel 43. Uitgangspunten voor de well-to-wheelanalyses

Energiedrager MJ/eenheid Eenheid

Diesel 35,9 liter

GTL 34 liter

HVO 34 liter

Aardgas 38,1 kg

Groen gas 38,1 kg

Groene stroom 3,6 kWh

Waterstof grijs 120 kg

Waterstof groen 120 g

Grijze stroom 3,6 kWh
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In het Toekomstbeeld OV 2040 is als doelstelling opgeno-

men dat de ov-sector in 2030 de helft minder aan primaire 

grondstoffen verbruikt en dat in 2050 volledige circulariteit 

is bereikt. Op het moment van schrijven is nog niet bepaald 

hoe deze doelstellingen geoperationaliseerd gaan worden 

en welke indicatoren hiervoor gebruikt gaan worden. Dit 

hangt af van de beleidsontwikkelingen rond circulariteit en 

de invulling die de ov-autoriteiten en de vervoerbedrijven 

hieraan willen geven. Het onderwerp circulariteit is name-

lijk volop in ontwikkeling. 

In enkele ov-bestekken komt circulariteit al ter sprake. 

Soms in de vorm van een verzoek aan de inschrijvers tot 

medewerking aan onderzoek, soms meer directief door de 

inschrijver te laten aangeven welke concrete stappen hij 

gaat nemen om minder primaire grondstoffen te gebruiken 

en materialen in de kringloop te houden, en soms met een 

duidelijke focus op de batterij (verlenging levensduur, her-

gebruik, recycling). Ook vervoerbedrijven hebben al veel 

verschillende initiatieven genomen.

We nemen alvast een voorschot op het monitoren van  

circulariteit. Niemand twijfelt eraan dat circulariteit, na 

CO2-footprint, gebruik groene energie en verantwoord 

energiegebruik, een belangrijk duurzaamheidsthema gaat 

worden. Niet alleen in de ov-sector, maar in alle sectoren 

van de maatschappij. Maar op welke elementen gaan we 

onze pijlen voor monitoring richten? In het openbaar  

vervoer kan circulariteit namelijk aan heel veel deelonder-

werpen worden gekoppeld, van asfalt van busbanen en 

herbruikbare modules van bushokjes tot de kleding van 

personeel en het gebruik van opgevangen regenwater voor 

het wassen van de voertuigen. Allemaal nuttige acties, die 

niet op beleid of richtlijnen hoeven te wachten.

Als bouwsteen voor de beantwoording van de gestelde 

vraag brengt CROW-KpVV in 2022 een position paper uit 

waarin de Europese en nationale kaders worden aangege-

ven, wat kansrijke monitoringsonderwerpen zijn en wat de 

circulaire impact is van bepaalde maatregelen. Hieruit kun-

nen we samen met ov-autoriteiten en vervoerbedrijven een 

top 5 of top 10 aan onderwerpen selecteren voor de moni-

toring. Een korte rondgang door de sector leert dat materi-

eel en batterijen als onomstreden onderwerpen gelden 

voor monitoring van de circulariteitsdoelstelling uit het 

Toekomstbeeld OV. Hiermee zouden ov-autoriteiten alvast 

rekening kunnen houden in de eisen bij komende ov-aan-

bestedingen.

 13 Circulariteit

De belangrijkste kaders vanuit de EU en de nationale over-

heid zijn het Circulair Economy Action Plan (EU, 2020) en 

het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (NL, 2019). 

Kortweg gaat dit EU-plan (kader) over:

 - eisen aan het gebruik van grondstoffen in de ontwerp-

fase

 - minder materiaalgebruik

 - voorkomen van gebruik schadelijke stoffen

 - repareerbaarheid van producten

 - afvalbeleid

 - producentenverantwoordelijkheid na gebruik door  

consument

De focus ligt bij elektronica, batterijen, auto’s, verpakkings-

industrie, plastics, textiel, bouwsector en voeding. Het 

beleid wordt omgezet in wetgeving en aanbestedingseisen. 

Uiteraard komt er een monitoring framework. Het Euro-

pees parlement steunt het plan van de EC. Het wil graag 

bindende doelstellingen voor een tussenjaar (2030) over 

het gebruik van grondstoffen en halffabricaten.

Het Planbureau voor de Leefomgeving bracht In januari 

2021 de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage 

(ICER) uit. Deze zal elke twee jaar verschijnen. Een centrale 

passage uit het ICER is deze: "Een circulaire economie gaat 

over het aanzienlijk efficiënter inzetten van alle beschikbare 

grondstoffen in de economie, zowel abiotische grondstof-

fen (mineralen, metalen en fossiele grondstoffen) als  

biogrondstoffen (biomassa en voedsel), en draagt bij aan 

meerdere doelen, zoals het tegengaan van klimaatveran-

dering, het verlies van biodiversiteit door onder andere stik-

stofdeposities en plasticsoep in oceanen, en het verminde-

ren van leveringsrisico’s."

Bovenstaande tekst is vooral agenderend voor de volgende 

edities van de Staat van het regionale ov. De komende jaren 

komt het onderwerp circulariteit op deze plaats terug met 

steeds de laatste stand van de uitwerking van de monito-

ring.
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Bijlage 1 Ov-concessies en -contracten geldend op 31-12-2020

Gebiedsconcessies Concessieperiode Concessiehouder

1     GD-concessie 15-12-2019 - 08-12-2029 Qbuzz

2   Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 09-12-2012 - 10-12-2022 (v) Arriva

3     Zuidoost-Fryslân, Vlieland, Terschelling, Ameland 11-12-2016 - 10-12-2022 (v) Arriva

4    Noodconcessie IJssel-Vecht 2020-2022 13-12-2020 - 10-12-2022 Keolis

5   Twente 08-12-2013 - 09-12-2023 Keolis

6    Achterhoek Rivierenland 12-12-2010 - 13-12-2025 (v) Arriva

7    Concessie Arnhem Nijmegen 09-12-2012 - 10-12-2022 Hermes

8      IJsselmond 2014-2023 08-12-2013 - 09-12-2023 Connexxion

9    Stadsvervoer Lelystad 04-09-2011 - 03-09-2021 Arriva

10   Busvervoer Almere 10-12-2017 - 11-12-2027 Keolis

11   Provincie Utrecht 11-12-2016 - 09-12-2023 Keolis

12   Tram en Bus Regio Utrecht 08-12-2013 - 09-12-2023 Qbuzz

13   Gooi en Vechtstreek 17-07-2011 - 10-07-2021 (v) Transdev

14   Noord-Holland Noord 01-07-2018 - 30-06-2028 Connexxion

15   Haarlem/IJmond 03-09-2017 - 04-09-2027 Connexxion

16   Waterland 11-12-2011 - 11-12-2021 (v) EBS

17   Zaanstreek 12-12-2010 - 11-12-2021 (v) Connexxion

18   Concessie Amsterdam 01-01-2014 - 14-12-2024 GVB

19   Amstelland-Meerlanden 10-12-2017 - 11-12-2032 (v) Connexxion

20   Zuid-Holland Noord 09-12-2012 - 10-12-2022 (v) Arriva

21   Bus Haaglanden Stad 15-12-2019 - 09-12-2034 HTM

22   Concessie Rail Haaglanden 11-12-2016 - 13-12-2031 (v) HTM

23    Haaglanden Streek 25-08-2019 - 07-12-2030 EBS

24   Concessie Rail Rotterdam 11-12-2016 - 14-12-2030 (v) RET

25   Bus Rotterdam e.o. 15-12-2019 - 09-12-2034 RET

26   Voorne-Putten en Rozenburg 09-12-2018 - 09-12-2028 EBS

27   Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee 13-12-2015 - 09-12-2023 (+2) Connexxion

28   Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem 09-12-2018 - 12-12-2026 (+2, +5) Qbuzz

29   Zeeland 14-12-2014 - 14-12-2024 Connexxion

30   West-Brabant 14-12-2014 - 16-07-2023 (v) Arriva

31   Oost-Brabant 14-12-2014 - 14-12-2024 Arriva

32   Zuidoost-Brabant 11-12-2016 - 12-12-2026 (+2) Hermes

33   Limburg 11-12-2016 - 13-12-2031 Arriva

Lijnconcessies

A       Regionaal spoorvervoer Groningen en Fryslân 13-12-2020 - 09-12-2035 Arriva

B      Treindienst Zwolle–Kampen 10-12-2017 - 11-12-2032 Keolis

C       Treindienst Zwolle–Enschede 10-12-2017 - 11-12-2032 Keolis

D      Vechtdallijnen 09-12-2012 - 12-12-2027 Arriva

E      Treindienst Valleilijn 10-12-2006 - 11-12-2021 Connexxion

F      Treindienst Alphen aan den Rijn–Gouda 11-12-2016 - 14-12-2031 NS

G      Parkshuttle Rivium 09-12 2018 - 10-12-2033 Connexxion

H      Fietsvoetveer Vlissingen–Breskens 01-04-2019 - 31-12-2023 Westerschelde Ferry B.V.

Lijnovereenkomsten

I        Veerdiensten Rotterdam–Drechtsteden 01-01-2010 - 31-12-2021 Doeksen/Arriva

II       Fast Ferry Hoek van Holland–Maasvlakte 01-03-2008 - 31-12-2021 (v) RET
v: concessie is verlengd

(+x) optie voor verlenging met x jaar
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Bijlage 2 Aantal ov-lijnen naar functie en per concessie

Voor de berekening van het aantal lijnen in het regionale 

openbaar vervoer zijn de gedetailleerde Wiki-pagina’s over 

de ov-concessies 2014-2020 gebruikt. Een lijndienst is een 

volgens de dienstregeling aangeboden mogelijkheid van 

vervoer volgens een vastgestelde route. Niet meegeteld 

zijn lijnen met een uniek lijnnummer waarop minder dan 

vier dagen per jaar wordt gereden.

De lijnen zijn ingedeeld in 16 categorieën:

autonoom vervoer  lijn gereden met automatische voertuigen

belbus buslijn volgens een vaste route en dienstregeling die alleen na reservering rijdt

bijzondere bus buslijn die niet binnen een andere categorie valt

buurtbus buslijn met kleine voertuigen (max 8 reizigers) en meestal gereden door vrijwilligers

flexbus buslijn waarbij geen dienstregeling volgens een vaste route beschikbaar is en alleen na reservering rijdt

HOV-bus lijn met extra kwaliteit in materieel, halte en/of frequentie ten op zicht van andere lijnen in de concessie

nachtbus buslijn met een dienstregeling die alleen in de nacht rijdt (tussen 23.00 en 7.00 uur)

schoolbus buslijn met een dienstregeling specifiek afgestemd op één of meer scholen

spitsbus buslijn met alleen bediening tijdens en direct voor of na de spitstijden (werkdagen 7:00-9:00 en 16:00-18:00)

stadsbus buslijn binnen een plaats (of agglomeratie) met minimale bediening op werkdagen tussen 7:00 en 19:00

streekbus buslijn tussen verschillende plaatsen met minimale bediening op werkdagen tussen 7:00 en 19:00

bijzondere tram lijn uitgevoerd met trams die niet binnen een andere categorie valt

tram lijn uitgevoerd met trams met minimale bediening op werkdagen tussen 7:00 en 19:00

metro lijn uitgevoerd met metro’s met minimale bediening op werkdagen tussen 7:00 en 19:00

veerdienst lijn uitgevoerd met boten/schepen

regionale trein lijn uitgevoerd met treinen niet vallend onder het hoofdrailnet

overige alle lijnen die niet binnen bovenstaande categorieën vallen

Tabel 44. De ontwikkeling van het aantal lijnen naar hun functie , inclusief belbus en flexbus.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Autonoom vervoer 1 1 1 1 1

Belbus 327 352 375 490 423 403 409

Bijzondere bus 94 83 92 108 109 117 99

Bijzondere tram 2 2 2 2 1 2 1

Buurtbus 189 195 200 216 227 230 235

Flexbus 3 3 1 3 11 26 32

HOV-bus 97 100 102 127 147 152 164

Metro 9 9 9 9 10 10 10

Nachtbus 96 86 87 99 93 93 91

Regionale trein 30 30 30 33 34 35 36

Schoolbus 198 200 197 206 224 246 238

Spitsbus 147 142 136 135 136 143 141

Stadsbus 401 397 398 379 372 371 378

Streekbus 615 588 579 529 526 510 495

Tram 40 39 39 38 40 38 39

Veerdienst 11 13 15 12 12 12 12

Eindtotaal 2.260 2.240 2.263 2.387 2.366 2.388 2.380
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Tabel 45. De ontwikkeling van het aantal lijnen per concessie, exclusief belbus en flexbus

Concessie / contract

Dienstregeling

2016 2017 2018 2019 2020

Achterhoek – Rivierenland 72 71 78 82 82

Amstelland – Meerlanden 51 51 46 45 43

Amsterdam (Stadsvervoer) 65 67 70 65 67

Arnhem – Nijmegen 93 91 90 91 94

Bus Rotterdam 67 65 66 68 68

Busvervoer Almere 22 21 19 18 18

Buurtbus Rotterdam 2 2 2 2 6

Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem 57 56 57 49 49

Fast Ferry Hoek van Holland – Maasvlakte 1 1 1 1 1

Fast Ferry Vlissingen – Breskens 1 1 1 1 1

Gooi- en Vechtstreek 19 20 18 19 19

Groningen Drenthe (GD) 94 96 98 95 99

Haaglanden Stad 14 14 14 16 17

Haaglanden Streek 34 33 33 35 34

Haarlem – IJmond 26 25 25 25 25

Hoeksche Waard – Goeree-Overflakkee 38 40 41 41 42

IJsselmond 32 34 33 33 33

Limburg 123 105 121 140 138

Midden-Overijssel 43 42 44 46 47

Nachtnet Bus Brabant 3 3

Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog 73 76 77 73 71

Noord-Holland Noord 64 62 61 63 63

Oost-Brabant 91 93 95 95 95

Parkshuttle Rivium 1 1 1 1 1

Provincie Utrecht BUS 65 79 83 82 73

Publiek Vervoer Groningen Drenthe 19 22 21 23 24

Rail Haaglanden 14 13 14 12 14

Rail Rotterdam 16 24 25 31 19

Regio Utrecht Tram & Bus 90 86 83 85 75

Regionaal spoorvervoer Fryslân en Groningen 10 10 10 10 10

Stadsvervoer Lelystad 6 8 9 10 13

Treindienst Ede/Wageningen – Barneveld – Amersfoort 2 2 2 2 2

Treindienst Gouda – Alphen aan den Rijn 1 2 2 2 2

Treindienst Zwolle – Kampen en Zwolle – Enschede 2 2 6 6 6

Twente 55 56 60 58 57

Vechtdallijnen 4 4 4 4 4

Veluwe 84 86 87 87 87

Voorne–Putten en Rozenburg 14 14 14 13 12

Waterbus Rotterdam – Drechtsteden 13 10 10 10 10

Waterland 35 36 36 33 32
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Tabel 45. De ontwikkeling van het aantal lijnen per concessie, exclusief belbus en flexbus

Concessie / contract

Dienstregeling

2016 2017 2018 2019 2020

West-Brabant 103 110 113 110 107

Zaanstreek 15 15 15 15 19

Zeeland 72 74 77 76 76

Zuid-Holland Noord 66 67 73 84 74

Zuidoost-Brabant 88 77 70 74 77

Zuidoost-Fryslân, Vlieland, Terschelling en Ameland 27 27 27 28 33

Eindtotaal 1.887 1.894 1.932 1.959 1.939

(vervolg)
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Een beperkt aantal lijnen behoort tot twee concessies.  

Ze worden bijvoorbeeld alternerend gereden door twee 

vervoerders. Deze zijn in beide concessies en voor beide 

ov-autoriteiten meegeteld. Voorbeelden zijn lijn 27  

Arnhem–Doetinchem, lijn 43 Apeldoorn–Arnhem en lijn 

295 Utrecht–Rotterdam.

Overzicht drkms per concessie (bus, tram en metro)

De bron van de cijfers in de tabel met het aantal geplande 

ritten, dienstregelinguren en dienstregelingkilometers is het 

dashboard van het samenwerkingsverband DOVA. Hierin 

zijn zoveel mogelijk de flexsystemen buiten beschouwing 

gelaten. De cijfers in blauw zijn aangeleverd door de ov- 

autoriteit zelf omdat het dashboard onvolledig was.
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Gemeente Almere Busvervoer Almere BUS 9.811.306 9.973.539 2% 8.673.828 –13%

Gemeente Lelystad Stadsvervoer Lelystad BUS 1.234.082 1.370.199 11% 1.278.255 –7%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bus Rotterdam BUS 1.4176.664 14.602.987 3% 13.480.099 –8%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Haaglanden Stad BUS 5.995.002 5.953.230 –1% 5.436.716 –9%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Haaglanden Streek BUS 8.869.936 9.570.100 8% 8.991.555 –6%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Parkshuttle Rivium BUS 168.385 239.500 42% 69.992 –71%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rail Haaglanden TRAM 12.230.368 12.867.304 5% 11.776.938 –8%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rail Haaglanden - vervangend vervoer BUS 278.502 84.205 –70% 192.635 129%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rail Rotterdam - metro METRO 7.904.519 8.573.191 8% 8.788.519 3%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rail Rotterdam - tram TRAM 6.295.100 6.625.094 5% 6.124.064 –8%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rail Rotterdam - vervangend vervoer BUS 3.557.389 3.034.312 –15% 429.430 –86%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Voorne-Putten en Rozenburg BUS 4.816.147 5.599.780 16% 4.871.718 –13%

OV-bureau Groningen Drenthe Groningen Drenthe (GD) BUS 30.362.159 32.435.791 7% 31.785.838 –2%

Provincie Flevoland (67%) en Overijssel 
(33%)

IJsselmond BUS 8.840.738 9.337.957 6% 6.348.934 –32%

Provincie Fryslân Noord- en Zuidwest-Fryslân en 
Schiermonnikoog

BUS 16.859.958 16.886.570 0% 16.386.198 –3%

Provincie Fryslân Zuidoost-Fryslân, Vlieland, 
Terschelling en Ameland

BUS 9.796.104 9.467.447 –3% 7.787.671 –18%

Provincie Gelderland Achterhoek-Rivierenland BUS 16.380.865 14.147.840 –14% 14.237.008 1%

Provincie Gelderland Arnhem - Nijmegen BUS 21.981.407 22.765.170 4% 18.911.936 –17%

Provincie Gelderland (67%) en 
Overijssel (33%)

IJssel-Vecht BUS 23.534.970 24.239.777 3% 20.014.074 –17%

Provincie Limburg Limburg BUS 30.775.456 30.945.371 1% 28.329.111 –8%

Provincie Noord-Brabant Oost-Brabant BUS 20.580.376 21.219.231 3% 19.500.237 –8%

Provincie Noord-Brabant West-Brabant BUS 18.762.282 19.242.213 3% 16.803.745 –13%

Provincie Noord-Brabant Zuidoost-Brabant BUS 16.019.482 16.559.134 3% 13.354.459 –19%

Provincie Noord-Holland Gooi- en Vechtstreek BUS 5.271.844 5.560.001 5% 4.999.210 –10%

Bijlage 3 Ov-aanbod per concessie
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Provincie Noord-Holland Haarlem-Ijmond BUS 8.222.849 8.403.153 2% 7.564.329 –10%

Provincie Noord-Holland Noord-Holland Noord BUS 11.166.124 11.434.790 2% 9.216.711 –19%

Provincie Overijssel Twente BUS 11.410.747 11.770.365 3% 9.426.271 –20%

Provincie Utrecht Provincie Utrecht BUS 18.532.406 18.927.503 2% 15.974.277 –16%

Provincie Utrecht Regio Utrecht BUS 18.195.549 21.342.299 17% 19.147.097 –10%

Provincie Utrecht Regio Utrecht - Tram TRAM 1.156.473 1.219.191 5% 920.824 –24%

Provincie Utrecht Regio Utrecht - Tram Vervangend 
Vervoer

BUS 113 53.831 47.538% 1.265.360 2.251%

Provincie Zeeland Zeeland BUS 12.231.988 12.562.311 3% 9.939.208 –21%

Provincie Zuid-Holland Drechtsteden, Molenlanden en 
Gorinchem

BUS 73.5176 13.800.422 1.777% 12.857.095 –7%

Provincie Zuid-Holland Hoeksche Waard - Goeree-
Overflakkee

BUS 8.330.574 8.657.604 4% 7.766.206 –10%

Provincie Zuid-Holland Zuid-Holland Noord BUS 20.335.336 21.031.494 3% 18.899.144 –10%

Vervoerregio Amsterdam Amstelland-Meerlanden BUS 26.525.731 27.225.964 3% 25.161.688 –8%

Vervoerregio Amsterdam Amsterdam (Stadsvervoer) BUS 14.680.530 15.351.595 5% 14.557.931 –5%

Vervoerregio Amsterdam Amsterdam (Stadsvervoer) - metro METRO 5.311.137 6.109.182 15% 5.142.117 –16%

Vervoerregio Amsterdam Amsterdam (Stadsvervoer) - tram TRAM 11.382.649 11.744.191 3% 10.977.716 –7%

Vervoerregio Amsterdam Waterland BUS 14.371.888 14.068.868 –2% 13.003.146 –8%

Vervoerregio Amsterdam Zaanstreek BUS 4.731.187 4.761.975 1% 4.348.139 –9%

Totaal BTM 481.823 509.765 6% 454.739 –11%

(vervolg)
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Overzicht dru’s per concessie (bus, tram en metro)

De bron van de cijfers in de tabel met het aantal geplande 

ritten, dienstregelinguren en dienstregelingkilometers is 

het dashboard van het samenwerkingsverband DOVA. 

Hierin zijn zoveel mogelijk de flexsystemen buiten 

beschouwing gelaten. De cijfers in blauw zijn aangeleverd 

door de ov-autoriteit zelf omdat het dashboard onvolledig 

was.
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Gemeente Almere Busvervoer Almere BUS 333.760 343.337 3% 295.677 –14%

Gemeente Lelystad Stadsvervoer Lelystad BUS 54.403 57.843 6% 52.203 –10%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Alle concessies BTM 2.784 2.853 2% 2.562 –10%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bus Rotterdam BUS 658.221 664.335 1% 619.500 –7%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Haaglanden Stad BUS 323.074 326.063 1% 297.333 –9%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Haaglanden Streek BUS 344.108 363.600 6% 334.987 –8%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Parkshuttle Rivium BUS 12.519 15.051 20% 2.521 –83%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rail Haaglanden TRAM 579.031 596.924 3% 543.604 –9%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rail Haaglanden - vervangend vervoer BUS 16.371 4.710 –71% 11.919 153%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rail Rotterdam - metro METRO 176.735 191.935 9% 225.086 17%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rail Rotterdam - tram TRAM 405.610 413.282 2% 347.085 –16%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Rail Rotterdam - vervangend vervoer BUS 105.851 93.672 –12% 21.102 –77%

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Voorne-Putten en Rozenburg BUS 162.460 183.052 13% 158.532 –13%

OV-bureau Groningen Drenthe Alle concessies BUS 920 958 4% 887 –7%

OV-bureau Groningen Drenthe Groningen Drenthe (GD) BUS 919.683 957.628 4% 887.276 –7%

Provincie Flevoland Alle concessies BUS 530 549 4% 447 –19%

Provincie Flevoland (67%) en Overijssel 
(33%)

IJsselmond BUS 211.683 221.345 5% 147.294 –33%

Provincie Fryslân Alle concessies BUS 679 672 –1% 626 –7%

Provincie Fryslân Noord- en Zuidwest-Fryslân en 
Schiermonnikoog

BUS 437.615 434.559 –1% 427.060 –2%

Provincie Fryslân Zuidoost-Fryslân, Vlieland, 
Terschelling en Ameland

BUS 241.605 237.562 –2% 199.339 –16%

Provincie Gelderland Alle concessies BUS 1.844 1.797 –3% 1.568 –13%

Provincie Gelderland Achterhoek-Rivierenland BUS 459.195 395.478 –14% 393.454 –1%

Provincie Gelderland Arnhem - Nijmegen BUS 865.195 879.877 2% 742.898 –16%

Provincie Gelderland (67%) en 
Overijssel (33%)

IJssel-Vecht BUS 774.975 778.745 0% 644.748 –17%

Provincie Limburg Alle concessies BUS 1.092 1.093 0% 1.000 –9%

Provincie Limburg Limburg BUS 1.092.198 1.092.887 0% 999.823 –9%

Provincie Noord-Brabant Alle concessies BUS 1.892 1.930 2% 1.702 –12%
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Provincie Noord-Brabant Oost-Brabant BUS 708.334 721.493 2% 668.247 –7%

Provincie Noord-Brabant West-Brabant BUS 610.229 617.850 1% 542.341 –12%

Provincie Noord-Brabant Zuidoost-Brabant BUS 573.415 590.370 3% 491.047 –17%

Provincie Noord-Holland Alle concessies BUS 869 891 3% 771 –13%

Provincie Noord-Holland Gooi- en Vechtstreek BUS 172.910 179.062 4% 175.783 –2%

Provincie Noord-Holland Haarlem-Ijmond BUS 333.296 339.332 2% 315.397 –7%

Provincie Noord-Holland Noord-Holland Noord BUS 363.266 373.102 3% 280.089 –25%

Provincie Overijssel Alle concessies BUS 730 741 1% 586 –21%

Provincie Overijssel Twente BUS 404.666 411.173 2% 324.539 –21%

Provincie Utrecht Alle concessies BTM 1.481 1.600 8% 1.428 –11%

Provincie Utrecht Provincie Utrecht BUS 619.875 629.644 2% 521.353 –17%

Provincie Utrecht Regio Utrecht BUS 818.380 922.809 13% 807.653 –12%

Provincie Utrecht Regio Utrecht - Tram TRAM 42.308 44.175 4% 35.757 –19%

Provincie Utrecht Regio Utrecht - Tram Vervangend 
Vervoer

BUS 0 2.912 nvt 63.189 2.070%

Provincie Zeeland Alle concessies BUS 305 310 2% 241 –22%

Provincie Zeeland Zeeland BUS 305.147 309.989 2% 241.471 –22%

Provincie Zuid-Holland Alle concessies BUS 968 1.409 45% 822 –42%

Provincie Zuid-Holland Drechtsteden, Molenlanden en 
Gorinchem

BUS 23.940 446.716 1.766% 241.471 –46%

Provincie Zuid-Holland Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee BUS 211.356 216.667 3% 385.441 78%

Provincie Zuid-Holland Zuid-Holland Noord BUS 733.037 745.195 2% 194.665 –74%

Vervoerregio Amsterdam Alle concessies BTM 3.054 3.111 2% 2.816 –9%

Vervoerregio Amsterdam Amstelland-Meerlanden BUS 891.739 906.625 2% 822.413 –9%

Vervoerregio Amsterdam Amsterdam (Stadsvervoer) BUS 691.443 711.019 3% 661.387 –7%

Vervoerregio Amsterdam Amsterdam (Stadsvervoer) - metro METRO 172.097 196.785 14% 146.438 –26%

Vervoerregio Amsterdam Amsterdam (Stadsvervoer) - tram TRAM 733.270 743.962 1% 683.537 –8%

Vervoerregio Amsterdam Waterland BUS 385.837 373.020 –3% 342.128 –8%

Vervoerregio Amsterdam Zaanstreek BUS 179.408 179.696 0% 159.682 –11%

Totaal BTM 17.148 17.913 4% 15.455 –13,7%

(vervolg)
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Bijlage 4 Overzicht flexsystemen

 - AML-Flex rijdt in drie gebieden binnen de concessie 

Amstelland-Meerlanden. De busjes rijden na reservering 

van halte naar halte binnen een gebied. Reizigers moeten 

zich minimaal 30 minuten van tevoren aanmelden en 

kunnen betalen met pinpas, creditcard of OV-chipkaart. 

Bij het reizen op de OV-chipkaart wordt het reguliere 

ov-tarief berekend.

 - Avondvlinder Venlo/Blerick vervangt in de avonduren de 

stadsdienst van Venlo. In 2020 is de opzet veranderd en 

zijn er twee aparte lijnnummers gegeven aan de Avond-

vlinders. Reizigers kunnen vanaf het station zonder 

reservering reizen, vanaf alle andere haltes moeten  

reizigers minimaal 60 minuten van tevoren reserveren. 

Betalen kan via pinpas, creditcard of OV-chipkaart met 

een vast tarief van 1,60 euro, abonnementen en Studen-

tenreisproduct zijn wel geldig.

 - Belbussen/lijntaxi’s rijden volgens een vaste route met 

vaste haltes, volgens een vaste dienstregeling en zijn 

vaak een vervanging van een eerdere vaste lijnbus maar 

rijden alleen na (telefonische) reservering. Bij sommige 

lijnen wordt slechts een deel van de ritten gereden als 

belbus terwijl er ook lijnen geheel als belbus worden uit-

gevoerd. Tijdens de afschaling van de dienstregeling zijn 

veel belbussen, net als andere flexsystemen, stilgezet 

voor de veiligheid van chauffeurs en passagiers. In 2020 

waren er belbuslijnen in Achterhoek-Rivierenland, 

Hoekse Waard, Noorzuidwest-Fryslân, Utrecht, 

Vijfheeren landen, Voorne-Putten, Zuid-Holland Noord 

en Zuidoost-Fryslân. Per gebied is het verschillend of het 

vervoer gratis is (bijvoorbeeld Voorne-Putten), de 

OV-chipkaart geldig is (bijvoorbeeld Zuid-Holland 

Noord) of een vast tarief geldt.

 - BestelBuzz is een formule van vervoerder Qbuzz in de 

gemeente Molenlanden binnen de concessie DMG. Rei-

zigers kunnen tot 25 minuten van tevoren reserveren en 

reizen van een halte naar een knooppunt (of andersom). 

Betalen kan met de OV-chipkaart (vast tarief) of door een 

ritkaart te kopen. Per 2 januari 2021 is BestelBuzz verval-

len en vervangen door de Deur-halte taxi.

 - BravoFlex is op verschillende plaatsen ingevoerd als aan-

vulling of vervanging van een vaste lijndienst. De pilots in 

Eindhoven, Helmond en Roosendaal blijken te duur te 

zijn in exploitatie en worden eind 2020 beëindigd. In het 

landelijk gebied van de gemeente Moerdijk is de opzet 

aangepast en rijdt BravoFlex de hele week (o.a. Oud 

Drimmelen) of alleen in de avonduren en weekenden 

(o.a. Land van Altena). De reiziger betaalt met pinpas bij 

de chauffeur een verhoogd opstaptarief en kilometer-

tarief. Binnen Bergen op Zoom rijdt BravoFlex van maan-

dag t/m zaterdag overdag tegen een vast tarief van 1,50 

euro per rit (betalen met pin of IDEAL).

 - Delfthopper rijdt sinds 25 augustus 2019 tussen een  

aantal wijken in Delft, Den Hoorn en Rijswijk. Reizigers 

kunnen alleen reizen van een halte waar geen ander 

openbaar vervoer rijdt naar een overstaphalte met ander 

openbaar vervoer of een halte zonder ander openbaar 

vervoer (of andersom). Onderaannemer Noot rijdt in 

opdracht van concessiehouder EBS met achtpersoons-

busjes in concessiehuisstijl. De OV-chipkaart is geldig; 

een rit kost €1,25. Reserveren kan via de website of tele-

fonisch.

 - Deur-Haltetaxi rijdt binnen de concessie Drechtsteden 

Molenlanden Gorinchem (DMG) en brengt reizigers 

vanaf een adres naar een ov-halte (of andersom). Deze 

dienst is in 2021 voor reizigers kosteloos.

 - E-Wheels rijdt sinds december 2018 op maandag t/m 

zaterdag overdag in een aantal wijken van Dordrecht en 

Papendrecht. Reizigers kunnen tot een kwartier van 

tevoren reserveren via de website, app of telefonisch. 

Betalen kan met pin of OV-chipkaart op basis van een 

vast tarief per zone.

 - Haltetaxi Zeeland biedt verbindingen aan op trajecten 

waar geen regulier openbaar vervoer komt. De Haltetaxi 

brengt reizigers van halte naar halte waarvoor minimaal 

1,5 uur van tevoren moet worden gereserveerd. De 

OV-chipkaart is niet geldig, reizigers moeten een gebrui-

kerspas aanvragen en betalen een opstaptarief en tarief 

per kilometer. Betalen in de taxi gaat contant, alleen in 

Zeeuws-Vlaanderen kan er ook gepind worden bij de 

chauffeur.

 - De Maasvlaktehopper rijdt sinds eind augustus 2020 en 

vervangt de vaste buslijn tussen Brielle en de Maasvlakte. 

Reizigers moeten minimaal 30 minuten van tevoren 

reserveren (in de avond en het weekend minimaal 

60 minuten) en betalen met OV-chipkaart of pinpas bij 

de chauffeur (regulier tarief).

 - MokumFlex rijdt sinds begin 2018 in twee gebieden rond 

Amsterdam. Reizigers kunnen tot 45 minuten van tevo-

ren reserveren voor een rit tussen twee haltes binnen 

een gebied. Er geldt sinds augustus 2019 een vaste prijs 

van 2,50 euro per rit waarvoor de reiziger of een auto-

matische incasso afgeeft of betaalt via IDEAL of credit-

card (bij online reserveringen). De reizigersvraag is sinds-

dien met ongeveer 75% afgenomen. Sinds 1 juli 2021 

heeft Staxi de exploitatie overgenomen van RMC. Hierbij 

zijn diverse verbeteringen doorgevoerd.

 - Nachtvlinder is een formule van Arriva waarbij reguliere 

lijnen in de (late) avonduren worden vervangen door een 

flexibele bus. De Nachtvlinder vertrekt op vaste tijdstip-

pen van het station, reserveren is niet nodig. Ritten naar 

het station of tussen haltes binnen het gebied moet je 

minimaal één uur van tevoren reserveren. De vaste prijs 

van 1,50 euro per rit kan worden betaald met PIN of 
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OV-chipkaart. Een aantal abonnementen is geldig op de 

Nachtvlinder.

 - Opstapper verbindt kernen in de provincie Fryslân zon-

der of met beperkt regulier openbaar vervoer met een 

ov-knooppunt in de buurt. Iedere verbinding heeft een 

eigen lijnnummer waardoor er veel verschillende lijnen 

zijn: momenteel 274. Van ov-knooppunt naar halte (of 

omgekeerd) kost €2,50 per persoon, voor €4,00 extra 

per persoon worden reizigers bij een adres opgehaald of 

weggebracht. De OV-chipkaart is niet geldig op de 

Opstapper.

 - OveralFlex rijdt in zeven gebieden binnen de concessie 

Noord-Holland Noord op momenten dat er geen regu-

lier ov beschikbaar is. Reizen kan binnen één gebied na 

reservering via de app of telefoon. Voor een rit betalen 

reizigers het regulier ov-tarief (eventueel basistarief + 

tarief per kilometer) via OV-chipkaart, PIN, creditcard of 

IDEAL.

 - OV-Shuttle ontsluit kernen met beperkt of geen regulier 

openbaar vervoer. Reizigers moeten minimaal een uur 

van tevoren telefonisch reserveren en betalen een vaste 

prijs van €1,00 (ritten tot 2 kilometer) of €2,00 euro (meer 

dan 2 kilometer). Voor €2,50 extra worden reizigers thuis 

opgehaald of gebracht. De OV-chipkaart is niet geldig 

maar abonnementen (met print) wel.

 - Regiotaxi’s rijden in diverse regio’s als aanvullend vervoer 

op het reguliere openbaar vervoer. In de meeste regio’s 

worden de regiotaxi’s ook ingezet voor het WMO-ver-

voer.

 - STOPenGO rijdt in 2020 in drie vervoergebieden van  

de RET: Maassluis, Vlaardingen en Lansingerland. In 

Vlaardingen rijdt STOPenGO op werkdagen overdag,  

in Maassluis in de avonduren en op zondag (hele dag)  

en in Lansingerland in de avonduren. Naast reguliere 

abonnementen en losse kaarten geldt een vast tarief van 

€1,07 per rit met de OV-chipkaart.

 - SyntusFlex rijdt sinds december 2018 in Woerden in de 

avonduren en in het weekend. In december 2019 is de 

bediening uitgebreid naar de hele dag van 8.30 tot 24.00 

uur. In december 2019 is Mijdrecht als tweede gebied 

toegevoegd aan SyntusFlex en vervangt daarmee de  

lijnen M1 en M2 in Mijdrecht. Reizigers kunnen via de app, 

website of telefoon reserveren (tot 30 minuten van tevo-

ren) en betalen een vast tarief van €1,50 per rit (via 

OV-chipkaart of PIN).

 - Texelhopper is de naam van het vervoer op Texel waar-

onder een vaste buslijn (lijn 28) en de flexibele kleine 

busjes vallen. De flexibele Texelhopper kan telefonisch of 

via de app tot uiterlijk 30 minuten voor vertrek worden 

gereserveerd. Reizigers kunnen een ritkaart, dagkaart, 

gezinskaart of weekkaart kopen voor de Texelhopper via 

de website of bij de chauffeur.

 - TwentsFlex is een flexibele buurtbus gereden door vrij-

willigers binnen de gemeente Rijssen-Holten en verbindt 

van maandag t/m zaterdag meer dan 130 haltes met 

elkaar. Reizigers reserveren via de app, website of tele-

foon minimaal 45 minuten van tevoren een rit. Een rit 

kost €2,00 en kan worden afgerekend met PIN of 

OV-chipkaart.

 - U-Flex rijdt sinds maart 2019 in het gebied Eiland van 

Schalkwijk nabij Houten als tweejarige proef. Sinds 

augustus 2020 rijdt U-Flex ook in Vijfheerenlanden (ter 

vervanging van twee belbussen) en in Maarssen/Zuilen 

(in plaats van een belbus). Reizigers kunnen tot 30 minu-

ten van tevoren telefonisch reserveren of via de app.  

Er geldt een vast tarief van 2,50 euro (3,50 euro in Vijf-

heerenlanden), betalen met de OV-chipkaart kan en 

abonnementen zijn ook geldig bij U-Flex.

 - Vlinder rijdt sinds december 2018 na 8.30 uur in Lochem 

en Doetinchem als stadsdienst. Alleen vanaf het station is 

het mogelijk om reserveringsvrij te reizen. Vanaf alle 

andere haltes moeten reizigers minimaal een uur vooraf 

telefonisch of via de website reserveren. Sinds december 

2020 zijn beide Vlinderlijnen in Doetinchem samen-

gevoegd. Reizigers betalen, net als bij de Nachtvlinder, 

een vast tarief van €1,50 per rit en kunnen betalen met 

OV-chipkaart of PIN.
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Bijlage 5 Gebruik flexsystemen

Flexsystemen in aanvulling op OV 2018 2019 2020

Type OV-deel OV-ritten OV-ritten OV-ritten

1 Arriva Nachtvlinders Gelderland (schatting)

1 Arriva Vlinders Gelderland (schatting) 10.000  13.000

1 Avondvlinder Blerick / Venlo 4.000 4.600

1 Belbus Achterhoek-Rivierenland

1 Belbus Hoekse Waard-Goeree Overflakkee

1 Belbus Noorzuidwest-Fryslân 4.073 3.801 2.168

1 Belbus Regio Utrecht / Vijfheerenlanden

1 Belbus Voorne-Putten - 775 357

1 Belbus Zuid-Holland Noord 519 967 442

1 Belbus Zuidoost-Fryslân 34.970 42.777 31.480

1 BestelBuzz 319 5.442 4.889

1 Delfthopper - 2.442 3.577

1 Kolibrie (Veluwe) 15.780 16.772

1 Maasvlaktehopper - - 314

1 Opstapper Noord- en Zuidwest-Fryslân 10.596 10.878 7.951

1 Opstapper Noordoost-Fryslân Jobinder 4.751 5.328 4.655

1 Opstapper Zuidoost-Fryslân 1.580 1.673 1.294

1 Opstapper Zuidoost-Fryslân Jobinder 2.157 2.208 1.475

1 OveralFlex (gestart juli 2018)  2.192 7.418 5.277

1 OV-lijntaxi Limburg (avond en weekend) 20.271 22.272 11.544

1 OV-shuttle Limburg 1.614 2.128 1.070

1 ReserveerRRReis -

1 STOPenGO 93 2.817 3.483

1 Texelhopper 79.470 76.343 55.368

2 AML-flex 56.500  64.500 62.336

2 Brengflex Arnhem Nijmegen 102.155 100.000 Opgeheven

2 Deur-Haltetaxi DMG 29 199 180

2 Deur-Haltetaxi HWGO

2 E-Wheels / Wijkhopper - 1.123 247

2 Hubtaxi Groningen Drenthe 13.216 14.799 9.412

2 Pilot Bravoflex Bergen op Zoom 1.491

2 Pilot Bravoflex Eindhoven 7.514 7.819

2 Pilot Bravoflex Helmond 22.005 25.923 15.244

2 Pilot Bravoflex Moerdijk 86 1.527 1.198

2 Pilot Bravoflex Roosendaal - 4.380 4.380

2 SyntusFlex Mijdrecht - 103 2.708

2 SyntusFlex Woerden 266 5.029 21.007

2 U-Flex Houten - 4.357 7.494
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Flexsystemen in aanvulling op OV 2018 2019 2020

Type OV-deel OV-ritten OV-ritten OV-ritten

3 Haltetaxi Zeeland 26.888 29.419 22.252

3 Mokumflex 9.357 10.378 1.991

3 OV-taxi Zuid-Holland - - -

3 Regiotaxi G-D (tot 8 april 2018) 14.760 Opgeheven Opgeheven

3 Regiotaxi Gelderland 68.730 64.281

3 HaltetaxiRRReis (per 1/4/22) - - -

3 Regiotaxi Haaglanden 65.344 62.032 37.113

3 Deeltaxi West-Brabant 31.265 27.650 25.126

3 Regiotaxi Noordoost-Brabant 19.579 16.188 10.355

3 Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch 12.473 9.965 6.270

3 Regiovervoer Midden-Brabant 20.479 15.681 11.582

3 Regiotaxi NH MeerOV Haarlemmermeer 1.195 1.167 894

3 Regiotaxi UT 49.635  50.646 

3 Regiotaxi ZH GroeneHarthopper 7.458 6.814

3 Regiotaxi ZH Holland Rijnland 31.479 26.798 14.017

3 Regiotaxi ZH Molenhopper 7.101 5.314 2.463

3 Zonetaxi NS (327 stations) 20.014  20.089 8.242

4 Twentsflex (gestart juli 2018) 2.634 9.069

4 Vele lokale initiatieven met vrijwilligers n.b. n.b.

Totaal 722.687 657.384  412.204

(vervolg)
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Bijlage 6 Ontwikkeling ov-gebruik 2015-2020: reizigerskilometers

Reizigerskilometer x mln 2015 2016 2017 2018 2019 2020

per concessie btm en ferry rkms rkms groei rkms groei rkms groei rkms groei rkms groei

Concessie Groningen Drenthe 228,4 237,6 4,0% 262,4 10,4% 271,7 3,6% 273,9 0,8% 146,4 –46,5%

HOV Groningen Drenthe 23,5 25,3 7,5% 24,2 –4,4% 20,2 –16,3% 22,2 9,8% - -

Kleinschalig ov 2,3 2,0 –13,0% 3,2 62,9% 3,5 10,4% 4,2 18,9% - -

De vier Friese Waddeneilanden 5,6 5,7 2,0% 5,8 0,7% 6,1 5,4% 6,1 –0,7% 4,3 –29,3%

Noord- en Zuidwest-Fryslân 130,9 128,9 –1,5% 126,4 –2,0% 123,8 –2,1% 123,5 –0,2% 70,1 –43,2%

Zuidoost-Fryslân 45,9 47,2 2,7% 52,2 10,8% 50,1 –4,2% 52,9 5,6% 29,1 –45,0%

Midden-Overijssel 37,8 38,5 2,0% 41,5 7,7% 41,5 0,0% 43,8 5,5% 21,8 –50,3%

Twente 50,5 51,8 2,5% 58,9 13,7% 59,0 0,1% 63,1 7,0% 31,6 –49,8%

IJsselmond (Overijssel) 17,7 18,0 1,6% 18,1 0,7% 20,7 14,1% 20,2 –2,3% 9,5 –53,2%

IJsselmond (Flevoland) 39,3 38,5 –2,0% 37,6 –2,4% 38,4 2,2% 38,5 0,2% 20,3 –47,3%

Stadsvervoer Lelystad 4,6 5,0 9,1% 5,3 5,4% 5,3 0,8% 5,4 1,9% 3,3 –39,6%

Busvervoer Almere* 96,0 98,2 2,3% 95,8 –2,5% 85,1 –11,1% 92,6 8,8% 53,9 –41,7%

Veluwe 98,1 99,4 1,3% 101,6 2,2% 97,5 –4,0% 102,8 5,5% 52,2 –49,2%

Achterhoek Rivierenland 64,7 66,5 2,8% 67,5 1,4% 65,8 –2,5% 65,4 –0,6% 38,6 –40,9%

Concessie Arnhem Nijmegen 166,8 170,4 2,2% 173,5 1,8% 168,2 –3,1% 184,5 9,7% 93,5 –49,3%

Concessie Provincie Utrecht bus 117,2 120,6 2,9% 126,7 5,0% 132,1 4,3% 136,5 3,3% 68,6 –49,7%

Tram en bus Regio Utrecht, bus 187,6 197,6 5,3% 213,2 7,9% 211,7 –0,7% 227,7 7,6% 109,1 –52,1%

Tram en bus Regio Utrecht, tram 33,8 33,6 –0,7% 34,5 2,7% 33,2 –3,6% 33,1 –0,5% 18,5 –43,9%

Gooi en Vechtstreek 41,3 42,6 3,0% 43,7 2,6% 42,0 –3,8% 43,9 4,5% 23,3 –46,9%

Haarlem/IJmond** 81,8 63,2 –22,7% 66,8 5,6% 64,8 –2,9% 68,5 5,7% 37,2 –45,7%

Noord-Holland Noord 64,9 66,6 2,5% 68,4 2,8% 64,7 –5,4% 64,9 0,3% 33,4 –48,5%

Waterland 155,2 156,9 1,1% 162,5 3,6% 147,9 –9,0% 142,6 –3,6% 72,8 –48,9%

Zaanstreek 41,1 42,2 2,7% 45,9 8,8% 44,3 –3,5% 46,4 4,7% 23,8 –48,8%

Amstelland-Meerlanden 262,0 267,2 2,0% 269,4 0,8% 268,0 –0,5% 304,7 13,7% 141,2 –53,7%

Concessie Amsterdam, bus 184,0 187,6 2,0% 195,2 4,1% 182,2 –6,7% 181,7 –0,3% 101,9 –43,9%

Concessie Amsterdam, tram 314,6 315,0 0,1% 326,7 3,7% 312,8 –4,3% 301,9 –3,5% 140,0 –53,6%

Concessie Amsterdam, metro 362,0 392,6 8,5% 408,9 4,2% 473,0 15,7% 549,3 16,1% 271,2 –50,6%

Zuid-Holland Noord 151,9 156,5 3,0% 159,7 2,0% 159,6 0,0% 166,2 4,1% 81,7 –50,8%

Hoeksche Waard/Goeree-Overflak. 78,5 77,1 –1,8% 78,2 1,4% 75,3 –3,7% 81,1 7,8% 44,2 –45,5%

DAV resp. DMG 82,6 87,8 6,3% 92,4 5,2% 90,7 –1,8% 79,4 –12,5% 46,0 –42,1%

Veerdienst Rotterdam – Drechtsteden 8,8 8,7 –1,2% 9,5 9,6% 10,6 11,3% 10,3 –3,1% 4,1 –60,0%

Haaglanden Streek 63,0 65,4 3,7% 73,2 11,9% 72,1 –1,5% 66,6 –7,6% 40,1 –39,8%

Busvervoer Haaglanden Stad 57,0 58,5 2,5% 57,7 –1,3% 56,6 –1,9% 53,0 –6,4% 28,4 –46,4%

Rail Haaglanden 330,8 333,8 0,9% 332,6 –0,4% 338,4 1,8% 349,8 3,4% 165,2 –52,8%

Rail Rotterdam, metro 555,8 559,2 0,6% 598,9 7,1% 618,0 3,2% 648,9 5,0% 361,2 –44,3%

Rail Rotterdam, tram 123,5 129,6 4,9% 132,6 2,3% 130,7 –1,5% 128,4 –1,7% 72,1 –43,8%

Concessie Bus Rotterdam e.o. 114,3 118,3 3,5% 122,9 3,9% 124,1 1,0% 143,0 15,2% 70,4 –50,8%

Vervangend busvervoer Hoekse Lijn - - - 17,0 - 23,4 0,4 17,4 –0,3 - -

Voorne-Putten en Rozenburg 38,4 38,9 1,1% 40,0 2,9% 37,1 –7,2% 34,1 –8,1% 19,2 –43,7%

Zeeland 88,4 93,8 6,1% 93,6 –0,3% 87,6 –6,4% 86,9 –0,9% 48,3 –44,4%

Fast Ferry Vlissingen – Breskens 3,9 3,7 –3,7% 3,7 –1,7% 3,9 5,6% 3,2 –17,6% 2,0 –36,1%

West-Brabant 134,6 141,7 5,3% 147,4 4,0% 145,6 –1,2% 147,1 1,0% 78,8 –46,4%
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Reizigerskilometer x mln 2015 2016 2017 2018 2019 2020

per concessie btm en ferry rkms rkms groei rkms groei rkms groei rkms groei rkms groei

Oost-Brabant 137,7 145,8 5,9% 156,2 7,2% 153,2 –1,9% 154,1 0,6% 80,4 –47,9%

Zuidoost-Brabant 123,2 125,8 2,1% 127,5 1,3% 129,2 1,4% 134,8 4,3% 63,9 –52,6%

Limburg 145,1 146,9 1,3% 142,7 –2,9% 135,4 –5,1% 144,3 6,6% 78,9 –45,3%

Totaal 5.095,4 5.210,3 2,3% 5.421,3 4,0% 5.425,0 0,1% 5.648,6 4,1% 2.900,6 –48,6%

*  tot en met 2016 concessies Stadsdienst Almere, Almere Streek en Snelwegbus

**  tot en met 2015 inclusief Haarlems deel Zuidtangent (lijn 300)

 In Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn enkele cijfers van eerdere jaren aangepast ten opzichte van de vorige editie.

(vervolg)

Reizigerskilometer x mln 2015 2016 2017 2018 2019 2020

per regionale treindienst rkms rkms groei rkms groei rkms groei rkms groei rkms groei

Groningen – Delfzijl 27,6 26,8 –3,0% 27,6 3,0% 27,0 –2,3% 27,8 3,2% 15,2 –45,6%

Groningen – Roodeschool 24,0 22,2 –7,3% 22,9 3,0% 23,4 2,0% 25,1 7,4% 15,0 –40,2%

Groningen – Nieuweschans/Veendam 59,8 63,7 6,5% 65,6 2,9% 67,0 2,1% 71,0 6,0% 34,9 –50,9%

Leeuwarden – Harlingen 22,9 20,5 –10,4% 20,6 0,4% 21,8 5,9% 21,6 –1,2% 12,2 –43,6%

Leeuwarden – Sneek – Stavoren 31,1 28,0 –10,1% 28,4 1,5% 28,9 1,8% 30,5 5,5% 16,5 –45,8%

Leeuwarden – Groningen 130,9 128,3 –2,0% 127,0 –1,0% 125,1 –1,5% 123,5 –1,2% 62,8 –49,2%

Zwolle – Kampen 17,1 17,1 0,0% 15,9 –6,7% 17,6 10,4% 18,7 6,3% 10,1 –45,8%

Zwolle – Emmen 91,8 85,3 –7,1% 100,1 17,4% 102,9 2,8% 96,9 –5,9%
53,6 –48,8%

Almelo – Mariënberg 5,2 4,5 –13,0% 6,5 43,3% 6,2 –3,7% 7,8 25,3%

Zwolle – Enschede 129,8 136,7 5,3% 131,9 –3,5% 135,2 2,5% 143,8 6,4% 82,4 –42,7%

Niet toewijsbaar Arriva Overijssel 2,8 5,5 - 0,7 - - - - - - -

Zutphen – Hengelo – Oldenzaal 50,5 49,8 –1,4% 47,5 –4,7% 46,4 –2,3% 48,6 4,7% 24,2 –50,2%

Apeldoorn – Zutphen 15,8 15,7 –0,6% 15,5 –1,1% 16,1 3,5% 17,0 5,6%

73,1 –48,0%
Zutphen – Winterswijk 26,1 25,9 –0,5% 27,0 4,1% 28,7 6,3% 30,3 5,8%

Arnhem – Winterswijk 63,7 66,0 3,6% 72,3 9,7% 73,0 0,9% 73,9 1,2%

Arnhem – Tiel 13,7 14,3 4,5% 17,4 21,5% 17,2 –1,1% 19,5 13,3%

Niet toewijsbaar Arriva Gelderland 3,5 3,7 6,8% 3,2 –13,1% 3,6 9,5% - - - -

Arnhem – Doetinchem (Breng) 19,8 20,8 5,1% 22,2 6,8% 22,6 1,8% 24,8 9,8% 11,1 –55,1%

Ede-Wageningen – Amersfoort 37,6 39,6 5,2% 40,0 0,9% 41,4 3,5% 44,5 7,6% 20,9 –53,0%

Gouda – Alphen a/d Rijn 18,8 18,7 –0,5% 19,3 3,0% 22,0 14,2% 22,1 0,5% 10,9 –50,8%

Dordrecht – Geldermalsen 47,1 49,1 4,3% 48,6 –1,2% 46,0 –5,2% 43,7 –5,1% 23,2 –46,8%

Rotterdam – Hoek van Holland 54,1 56,8 5,0% 13,3 –76,6% - - - - - -

Nijmegen – Roermond 107,2 107,3 0,1% 132,4 23,4% 131,1 –1,0% 127,3 –2,9% 64,8 –49,1%

Maastricht Randwyck – Heerlen* 43,9 43,6 –0,7% 35,2 –19,4% 33,0 –6,1% 35,4 7,2% 9,6 –73,0%

Maastricht – Heerlen – Aachen - - - - - - - - - 7,8 -

Maastricht Randwyck – Roermond - - - 41,5 - 40,9 –1,5% 41,5 1,4% 20,4 –51,0%

Sittard – Heerlen – Kerkrade - - - 17,9 - 14,6 –18,5% 14,0 –3,9% 8,0 –43,1%

Totaal 1.044,7 1.050,0 0,5% 1.100,4 4,8% 1.091,5 –0,8% 1.109,2 1,6% 576,5 –48,0%

* Tot en met 2016 rijdend tot Kerkrade, daarna ingekort, omdat lijn Sittard-Heerlen-Kerkrade het deel Heerlen-Sittard overnam.
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Bijlage 7 Ontwikkeling ov-gebruik 2015-2020: instappers

Bus, tram, metro, boot 2015 2016 2017 2018 2019 2020

instappers per concessie (x miljoen) inst. inst groei inst. groei inst. groei inst. groei inst. groei

Concessie Groningen Drenthe 22,3 23,2 4,2% 24,9 7,1% 24,5 –1,4% 24,8 1,2% 13,9 –44,0%

HOV GD 0,7 0,8 3,1% 0,8 6,9% 0,7 –10,2% 0,8 10,8% - -

KLOV 0,2 0,2 –36,4% 0,2 53,6% 0,3 4,6% 0,3 18,1% - -

De vier Friese Waddeneilanden 1,1 1,1 –0,1% 1,1 –0,3% 1,2 6,3% 1,1 –2,7% 0,4 –69,1%

Noord- en Zuidwest-Fryslân 8,0 7,8 –3,3% 8,0 2,5% 7,8 –2,0% 7,9 0,9% 4,3 –46,0%

Zuidoost-Fryslân 2,7 2,7 1,0% 3,1 13,9% 3,0 –2,6% 3,2 6,8% 1,7 –47,5%

Midden-Overijssel 6,5 6,5 0,2% 7,2 10,1% 7,0 –2,3% 7,1 1,1% 3,4 –52,6%

Twente 6,9 7,3 6,7% 8,1 10,0% 8,0 –0,6% 8,4 5,4% 4,2 –49,8%

IJsselmond (Overijssel) 1,0 1,0 1,8% 1,1 7,6% 1,1 –1,0% 1,2 9,3% 0,6 –46,4%

IJsselmond (Flevoland) 2,2 2,2 –1,9% 2,2 –0,3% 2,1 –4,6% 2,2 4,7% 1,3 –42,9%

Stadsvervoer Lelystad 1,2 1,3 9,1% 1,3 5,0% 1,3 –0,5% 1,4 4,3% 0,8 –45,0%

Busvervoer Almere 16,0 16,1 0,8% 16,3 0,7% 16,7 2,6% 18,7 12,1% 11,1 –40,8%

Snelwegbus (experiment) 0,1 0,1 –43,5% - - - - - - - -

Veluwe 9,2 9,6 3,8% 10,2 6,7% 9,8 –4,3% 10,3 5,0% 5,2 –49,5%

Achterhoek Rivierenland 4,7 4,9 3,1% 5,2 6,4% 5,1 –1,4% 5,0 –1,4% 2,7 –45,8%

Concessie Arnhem Nijmegen 29,6 29,8 0,6% 30,5 2,6% 29,2 –4,3% 30,3 3,7% 16,6 –45,3%

Concessie Provincie Utrecht bus 14,6 14,5 –0,6% 15,4 6,1% 15,6 1,3% 16,2 3,7% 8,4 –48,4%

Tram en bus Regio Utrecht, bus 38,7 38,7 0,2% 39,9 2,9% 40,9 2,5% 42,3 3,6% 20,0 –52,8%

Tram en bus Regio Utrecht, tram 6,1 6,0 –1,9% 5,8 –3,2% 5,8 0,7% 5,8 –1,3% 3,5 –39,3%

Gooi en Vechtstreek 4,0 4,1 2,5% 4,5 8,7% 4,2 –4,7% 4,4 3,7% 2,4 –45,5%

Haarlem/IJmond 10,3 9,8 –4,9% 10,0 2,2% 10,3 3,2% 11,0 6,4% 5,8 –47,3%

Noord-Holland Noord 6,2 7,0 12,9% 7,8 11,3% 7,1 –8,8% 7,4 4,1% 3,7 –50,0%

Waterland 10,3 10,4 1,4% 10,8 3,7% 10,6 –2,0% 11,1 5,2% 5,7 –48,8%

Zaanstreek 5,5 5,7 4,4% 6,2 8,8% 6,2 –1,5% 6,6 7,8% 3,5 –47,1%

Amstelland Meerlanden 36,5 36,5 0,0% 36,8 0,8% 35,1 –4,7% 39,7 13,0% 19,4 –51,1%

Concessie Amsterdam, bus 47,7 49,1 2,9% 50,5 2,9% 49,5 –2,0% 51,5 4,0% 29,1 –43,4%

Concessie Amsterdam, tram 113,1 113,5 0,4% 117,0 3,1% 112,4 –3,9% 110,5 –1,7% 50,7 –54,1%

Concessie Amsterdam, metro 66,2 71,0 7,3% 73,7 3,8% 90,3 22,5% 111,3 23,3% 54,3 –51,2%

Zuid-Holland Noord 17,8 18,4 3,5% 19,3 4,9% 19,2 –0,2% 20,6 6,9% 10,2 –50,2%

Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee 4,8 4,7 –0,9% 4,9 3,1% 4,8 –2,2% 5,1 6,4% 2,8 –43,8%

DAV resp. DMG 8,7 9,2 6,0% 9,8 6,0% 9,4 –3,6% 8,4 –10,7% 5,0 –40,4%

Veerdienst Rotterdam – Drechtsteden 1,5 1,5 –1,5% 1,5 2,6% 1,6 9,8% 1,6 –5,4% 0,8 –49,1%

Busvervoer Haaglanden Streek 10,0 10,4 4,3% 11,5 10,3% 11,3 –1,8% 10,8 –4,4% 6,3 –41,7%

Busvervoer Haaglanden Stad 15,7 16,0 1,5% 15,9 –0,3% 15,7 –1,5% 15,7 0,2% 8,0 –49,0%

Rail Haaglanden 79,9 81,1 1,5% 82,2 1,3% 84,0 2,2% 87,2 3,8% 45,6 –47,7%

Rail Rotterdam, metro 86,1 87,7 1,8% 92,6 5,6% 95,7 3,3% 99,5 4,0% 54,0 –45,7%

Rail Rotterdam, tram 42,2 44,4 5,2% 44,8 0,9% 44,1 –1,5% 42,5 –3,6% 22,5 –47,1%

Concessie Bus Rotterdam e.o. 30,4 31,0 1,9% 32,2 4,0% 32,5 1,0% 32,2 –1,0% 18,3 –43,2%

Vervangend busvervoer Hoekse Lijn - - - 1,5 - 2,1 42,0% 1,6 –23,1% - -

Voorne-Putten en Rozenburg 4,3 4,3 0,0% 4,5 4,7% 4,2 –7,4% 4,1 –2,5% 2,3 –43,9%

Zeeland 4,9 5,2 6,6% 5,3 1,1% 5,0 –5,3% 5,0 –0,7% 2,8 –43,9%

Fast Ferry Vlissingen – Breskens 0,6 0,6 –3,7% 0,6 –1,7% 0,6 5,6% 0,6 –7,1% 0,4 –36,1%
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Bus, tram, metro, boot 2015 2016 2017 2018 2019 2020

instappers per concessie (x miljoen) inst. inst groei inst. groei inst. groei inst. groei inst. groei

West-Brabant 14,3 15,0 4,7% 15,4 2,3% 15,1 –1,4% 15,8 4,3% 8,4 –47,1%

Oost-Brabant 16,4 16,8 2,2% 17,6 4,8% 17,2 –2,2% 18,0 4,7% 9,3 –48,4%

Zuidoost Brabant 18,6 19,0 2,2% 20,2 6,5% 20,0 –1,3% 21,0 5,0% 9,9 –52,7%

Limburg 20,7 20,7 0,4% 19,3 –6,8% 19,3 0,0% 20,7 7,2% 10,9 –47,1%

 Totaal 848,6 866,8 2,2% 897,4 3,5% 907,6 1,1% 950,8 4,8% 490,0 –48,5%

(vervolg)

Instappers regionale trein (x miljoen) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

inst. inst groei inst. groei inst. groei inst. groei inst. groei

Regionaal spoorvervoer Groningen en Fryslân 11,3 10,0 –11,1% 10,6 6,4% 10,7 0,9% 10,8 0,3% 6,1 –43,7%

Zwolle–Emmen 2,6 2,4 –7,0% 2,9 20,6% 2,7 –7,3% 2,7 –1,2% 1,4 –46,4%

Almelo – Mariënberg – Hardenberg 0,4 0,4 –14,4% 0,4 20,3% 0,4 4,3% 0,5 11,1% 0,3 –43,5%

Zutphen – Hengelo – Oldenzaal 2,2 2,2 –0,9% 2,2 1,9% 2,6 20,3% 2,2 –16,0% 1,2 –47,1%

Zwolle – Kampen en Zwolle – Enschede 5,8 6,2 5,7% 7,1 15,6% 7,3 2,0% 7,6 4,9% 4,9 –36,3%

Achterhoek Rivierenland, trein 6,2 6,5 4,8% 7,1 9,4% 6,9 –2,9% 7,0 1,8% 3,8 –45,8%

Arnhem – Doetinchem (Breng) 1,3 1,3 5,8% 1,4 6,4% 1,4 0,7% 1,5 6,3% 0,1 –95,3%

Ede-Wageningen – Amersfoort 2,2 2,3 6,7% 2,5 8,4% 2,6 5,4% 2,7 1,4% 1,3 –51,1%

Gouda – Alphen 1,7 1,7 0,0% 1,8 10,4% 2,1 15,3% 1,5 –26,7% 0,8 –46,0%

Dordrecht – Geldermalsen 3,3 3,6 9,6% 3,3 –7,7% 3,4 1,1% 3,4 –0,6% 1,8 –45,7%

Rotterdam – Hoek van Holland 4,5 4,7 5,1% 1,1 –76,6% - - - - - -

Concessie Limburg, trein 7,8 7,7 –0,3% 11,5 48,5% 11,5 0,1% 11,0 –4,3% 5,6 –49,2%

Totaal 49,1 48,9 –0,3% 52,1 6,4% 51,7 –0,7% 50,9 –1,6% 27,2 –46,5%
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Bijlage 8 Categorie-indeling sociale veiligheid

A Strafrecht en APV

A1a Mishandeling met letsel persoon Mishandeling: fysiek geweld, waarbij opzettelijk pijn of letsel toegebracht werd aan personeel.

A1b Mishandeling met letsel reiziger Mishandeling: fysiek geweld, waarbij opzettelijk pijn of letsel toegebracht werd aan reiziger.

A2a Bedreiging met wapen personeel (aangiftewaardig) Bedreiging van fysiek geweld van personeel, met (slag/schiet/steek-)wapen, maar zonder dat het 
daadwerkelijk tot fysiek geweld komt.
Aangiftewaardig. O.a. (roof-)overval met wapen. 

A2b Bedreiging met wapen reiziger (aangiftewaardig) Bedreiging van fysiek geweld van reiziger, met (slag/schiet/steek-)wapen, maar zonder dat het 
daadwerkelijk tot fysiek geweld komt.
Aangiftewaardig. O.a. (roof-)overval met wapen. 

A3a Bedreiging personeel (aangiftewaardig) Bedreiging met fysiek geweld van personeel, zonder wapen, maar zonder dat het daadwerkelijk tot 
fysiek geweld komt. Aangiftewaardig. 

A3b Bedreiging reiziger (aangiftewaardig) Bedreiging met fysiek geweld van reiziger, zonder wapen, maar zonder dat het daadwerkelijk tot 
fysiek geweld komt. Aangiftewaardig.

A4a Diefstal/ontvreemding personeel Diefstal of zakkenrollerij, waarvan personeel slachtoffer werd zonder gebruik van geweld, het kan 
zowel betrekking hebben op werkmateriaal als op persoonlijke bezittingen.

A4b Diefstal/ontvreemding reiziger Diefstal of zakkenrollerij, waarvan reiziger slachtoffer werd zonder gebruik van geweld, het kan 
zowel betrekking hebben op werkmateriaal als op persoonlijke bezittingen.

A5 (Dreigen met) een terroristische aanslag Het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke  
veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

A6 Vandalisme, brandstichting, graffiti (heterdaad) Het opzettelijk vernielen, bekladden (graffiti), bekrassen of onbruikbaar maken van materiaal/ 
materieel, brandstichting enzovoort. Meldingen betreffen niet altijd geconstateerde schade (indien 
door handelend optreden schade is voorkomen).

A7 Spugen, aanranding, wederspannigheid en  
overige overtredingen/misdrijven

Spugen, aanranding, wederspannigheid, waarbij geen sprake was van fysiek geweld of letsel.  
Alle overige aangiftewaardige overtredingen van het wetboek van strafrecht.

B Wet personenvervoer

B1a Oneigenlijke omgang met personeel  
(niet aangiftewaardig)

Oneigenlijke fysieke, verbale of non-verbale omgang met het personeel zoals duwen, trekken, 
schelden, beledigen, hinderlijk aanraken, aanspreken of aankijken van personeel, zonder dat daarbij 
sprake is van fysiek geweld (A1) of bedreiging (A2/A3) (NIET spugen of aanranding: zie A7) (niet  
aangiftewaardig).

B1b Oneigenlijke omgang met reizigers
(niet aangiftewaardig)

Oneigenlijke fysieke, verbale of non-verbale omgang tussen reizigers onderling zoals duwen,  
trekken, schelden, beledigen, hinderlijk aanraken, aanspreken of aankijken van reizigers, zonder dat 
daarbij sprake is van fysiek geweld (A1) of bedreiging (A2/A3) (NIET spugen of aanranding: zie A7) 
(niet aangiftewaardig).

B2 Misbruik voorzieningen (waarbij aanwijzingen  
personeel niet worden opgevolgd)

Baldadigheid waaronder misbruik voorzieningen (noodrem, lucht van de deuren), aanwijzing  
personeel niet opvolgen, voorwerpen op rails, voorwerpen gooien tegen vervoermiddel zonder 
schade, moedwillig deuren open houden, surfen, overige moedwillige verstoringen van de  
exploitatie. 

B3 Optreden bij betalingsproblemen Reiziger die niet wil (bij)betalen of inchecken (doorlopers) en waarvoor assistentie moet worden 
ingeroepen.

B4 Verdacht pakket, gedrag of situatie Het vinden van een verdacht pakket, gedrag of situatie waardoor het voertuig, de halte of het station 
op last van de politie ontruimd moet worden.

B5 Overlast Overlast van o.a. bedelen, muzikanten, slapers, dronkenschap, verwarde personen, hangjongeren, 
geluidsoverlast. 

B6 Overig Overige overtredingen Wp2000.

C Besluit personenvervoer en huisregels

C1 Optreden bij overtreden huisregels Voeten op de bank, roken, geluidsoverlast, verstoring exploitatie, openhouden/trekken/trappen 
deuren.

C2 Constateren van verontreiniging en vernieling 
in- en exterieur (domein vervoerder)

Constateren van graffiti, vernielingen en dergelijke in of op het voertuig.

C3 Constateren van verontreiniging en vernieling 
 in- en exterieur (domein derden)

Constatering vernieling bus-abri en dergelijke.
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Bijlage 9  Aantal zero-emissiebussen naar ov-autoriteit en hun 
aandeel in het wagenpark, stand 31-12-2020

Figuur 12. Aantal zero-emissiebussen naar ov-autoriteit en hun aandeel in het wagenpark, stand 31-12-2020

Tabel 46. Aantal voertuigkilometers van bussen naar hun aandrijving

Voertuigkilometers 2018 2019 2020

Dieselbussen 380.847.433 86,0% 369.451.926 83,0% 300.676.010 76,3%

Elektrische bussen 17.950.327 4,1% 30.966.437 7,0% 53.410.268 13,6%

Gasbussen 44.088.908 10,0% 44.662.448 10,0% 39.593.511 10,1%

Waterstofbussen 123.610 0,0% 202.804 0,0% 151.832 0,0%

Totaal regionaal ov 443.010.278 100,0% 445.283.615 100,0% 393.831.621 100,0%
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