Decentralisatie, marktwerking
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VOORWOORD
Succesvol resultaat door decentralisatie

De OV-markt is sterk in beweging en vraagt om een andere houding van de overheid: regisserend en organiserend
op basis van gelijkwaardigheid, betrouwbaar in de financiering, flexibel in de concessieduur en niet te knellend en
betuttelend in de regelgeving.

Uitdaging voor de toekomst
Decentralisatie, marktwerking en aanbestedingen zijn een leerproces. We moeten de kans grijpen om te leren van de
eerste ervaringen. Momenteel lopen enkele evaluatiestudies naar de decentralisatie, marktwerking en aanbestedingen.
Bij politiek en burgers leeft wellicht het idee dat het allemaal totnogtoe geen succes is. Uit deze bundel blijkt dat er
wel degelijk het nodige is bereikt. Er is meer tijd nodig om te leren van de eerste ervaringen en de uitdagingen voor de
toekomst op te pakken. Die uitdagingen liggen bij alle spelers: het Rijk, de OV-autoriteiten, de OV-bedrijven en de
consumenten.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Met de aanbestedingen zijn in de 12 provincies belangrijke resultaten behaald. Er zijn manieren gevonden om een
beter product tegen lagere kosten te verwerven. Daarmee is de rek om nóg kostenefficiënter te kunnen werken er
grotendeels uit. Dat blijkt ook uit de cijfers in deze bundel van de twaalf provincies. Ook het Rapport Onderzoek
Bezuiniging Rijksbijdrage Openbaar Vervoer dat NEA in opdracht van de OV-autoriteiten heeft opgesteld toont dat
aan. Intussen worden de kansen van de markt door de provincies heel verschillend benut.

Informatie
Interprovinciaal Overleg
(IPO)
de heer ir. J. Ploeger
Muzenstraat 61
2511 WB Den Haag
T: 070-8881291
E: jploeger@ipo.nl
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Bijdrage Drenthe

Succesvol resultaat door decentralisatie
Sinds 23 november 2002 rijdt in Assen een nieuwe vorm van openbaar vervoer: de Servicebus. Het is een tweejarig
experiment van de provincie Drenthe, de gemeente Assen en ARRIVA. In nauw overleg met betrokkenen, waaraan
ook belangengroeperingen en individuele reizigers deelgenomen hebben, zijn de route, serviceniveau,
prijsniveau en de dienstregeling vastgesteld. Om de succesfactoren van dit experiment boven water te krijgen,
worden zowel reizigers als niet-reizigers-aan-de-route, niet-reizigers-buiten-de-route en chauffeurs geënquêteerd.
De geënquêteerde reizigers zijn tevreden over de dienstregeling, de route, het comfort in de bus, de prijs en de
behulpzaamheid van de chauffeurs. Vooral dit laatste punt wordt zeer gewaardeerd. Op tijd rijden wordt door
reizigers belangrijk gevonden. Zij ervaren ook dat de bus altijd op tijd rijdt (hoewel dit objectief lang niet altijd het
geval is). Reizigers met boodschappen en rollators geven aan dat er voldoende ruimte en plaats is om deze neer te
zetten. Ook hebben alle reizigers voldoende zitruimte.

Uitdaging voor de toekomst
Met het Servicebus-experiment hoopt de provincie Drenthe ervaring op te doen voor een meer op de vervoervraag
afgestemde aanpak bij toekomstige aanbestedingen in het openbaar vervoer (OV). Daarbij kunnen de volgende
aanbevelingen helpen die uit de enquête naar voren zijn gekomen. Er zijn routewijzigingen nodig met behoud
van haltes, het wegdek kan her en der verbeterd worden, de kwantiteiten (frequentie van busritten) moeten op
koopavonden en ochtenden vervolmaakt worden en tenslotte is er behoefte aan het verkopen van 10-rittenkaarten
op de bus voor reizigers die te weinig reizen voor een abonnement en teveel om telkens losse kaartjes te kopen.

Informatie
Provincie Drenthe
de heer ir. F. Cox
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
T: 0592-365621
E: f.cox@drenthe.nl
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De provincie Drenthe zoekt verder naar mogelijkheden om het OV, scholierenvervoer en vervoer in het kader van de
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) meer geïntegreerd aan te bieden.

Succesvol resultaat door aanbesteding






provincie Noord-Holland, belanghebbende van de veerverbinding vanuit Gooi- en Vechtstreek als onderdeel
van deze provincie;
gemeenten Almere en Huizen, direct belanghebbende gemeenten van deze verbinding;
ministerie V&W, stimuleringssubsidie openbaar vervoer te water;
BONRoute, stimuleringssubsidie openbaar vervoer vanuit belang filevermindering.

Bijdrage Flevoland

Eind 2002 heeft de provincie Flevoland als opdrachtgever van de vervoerder Aquanet/Aqualiner afspraken gemaakt
over een doorstart van de veerverbinding Almere-Huizen. Voor de periode 2003 t/m 2008 is een jaarlijks maximale
uitkering aan Aquanet toegezegd onder de voorwaarde dat de vervoerder een bepaalde opbrengstengroei uit de
reizigers zal genereren. De opdrachtgever provincie Flevoland heeft deze afspraken gemaakt namens een aantal
betrokken partijen te weten:

Deze betrokken partijen staan samen met de provincie Flevoland garant voor de jaarlijks maximale uitkering aan
Aquanet. De voorwaarden die de betrokkenen aan deze bijdrage verbinden zijn:




het te behalen minimum aantal reizigers zal leidend zijn bij de eind van ieder jaar te nemen beslissing tot
continuering van de overheidsbijdragen;
om voldoende opbrengsten te kunnen genereren was een verdubbeling van het reizigerstarief noodzakelijk;
als afgeleide eis van de reizigersgroei is Aquanet verplicht tot de uitvoering van promotieactiviteiten.
Informatie

De belangrijkste eis, taakstelling reizigersgroei, lijkt voor 2003 ruim gehaald. Uit de werkelijke groei blijkt dat het
streefgetal (62.600) bij voortzetting van de trend uit het eerste half jaar van 2003 ruim wordt gehaald (70.000).
Om voldoende opbrengsten te kunnen genereren was een verdubbeling van het reizigerstarief noodzakelijk.
Deze verhoging is in april 2003 in een keer doorgevoerd. De tariefverhoging heeft, gezien de reizigersontwikkeling,
niet geleid tot vraaguitval.

Provincie Flevoland
de heer ir. H.J. Snel
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad
T: 0320-265562
E: wenvhsn@flevoland.nl
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Belangrijk aspect hierbij was de promotie door posters op bussen en billboards, lezersacties, interactieve internetsite,
huis-aan-huis-folders en radio- en TV-commercials. Gezien de reizigersgroei hebben deze inspanningen hun vruchten
afgeworpen.

Bijdrage Flevoland

Uitdaging voor de toekomst
De provincie Flevoland heeft ervoor gekozen de gemeenten Almere en Lelystad zo volledig mogelijk hun huidige
bevoegdheden als VOC-gemeenten ook in de toekomst te laten behouden. Feitelijk worden deze verantwoordelijkheden volledig doorgedecentraliseerd. Belangrijke motieven hiervoor zijn de betrokkenheid van deze gemeenten
bij hun stadsvervoer en direct daaraan gekoppeld de investeringen in tijd en geld die deze gemeenten bereid zijn te
doen in dit vervoer.
De uitdaging voor deze drie partijen is om te bewijzen dat het bij elkaar houden van betrokkenheid en bevoegdheid op
lokaal niveau tot betere resultaten leidt. Dit doet niets af aan de landelijke keuze om de VOC-gemeenten op te heffen
en hun bevoegdheden te centraliseren naar de kaderwetgebieden en provincies.
Hoewel in principe de opbrengsten en rijksbijdragen volledig worden gedelegeerd, is er nog discussie hoe we omgaan
met de verdeling van de geoormerkte gelden (sociale veiligheid en toegankelijkheid) en hoe deze gemeenten gaan
participeren in een provinciaal CVV-systeem.

Kostendekkingsgraad
Informatie
Provincie Flevoland
de heer ir. H.J. Snel
Visarenddreef 1

Provincie Flevoland
jaar
reizigersopbrengsten
rijksbijdrage
totaal

1998
6,0
8,5
14,5

1999
6,2
8,7
14,9

kostendekkingsgraad

42%

42%

mln euro’s
2000
2001
6,3
6,3
9,8
9,6
16,0
15,9

2002
6,4
9,4
15,8

2003
6,5
9,3
15,7

40%

41%

8232 PH Lelystad
T: 0320-265562
E: wenvhsn@flevoland.nl

6

Inclusief CVV

39%

40%

Succesvol resultaat door gunning en aanbesteding

Bijdrage Fryslân

Tijdens de discussies in de Tweede Kamer over de decentralisatie en aanbesteding van het openbaar vervoer is het
voorzieningenniveau op het platteland regelmatig aan de orde geweest. Men was bang dat decentralisatie en
aanbesteding van het openbaar vervoer zou leiden tot verschraling van het openbaar vervoer op het platteland.
In Fryslân is het tegenovergestelde gebleken. Het openbaar vervoer in de concessiegebieden Noord en Zuidwest
Fryslân is via een onderhandse aanbesteding aan NoordNed gegund. Via deze onderhandse gunning is afgedwongen
om tussen 7.00 uur ’s ochtends en 11.00 uur ’s avonds openbaar vervoer te bieden in alle plaatsen van 250 inwoners
en meer.
Voor dit vervoer gelden de normale openbaar vervoertarieven. De financiële bijdrage van de provincie voor het
busvervoer is hierbij in reële zin gelijk gebleven. De exploitatievergoeding voor het spoorvervoer is met 40 %
verminderd t.o.v. de vergoeding die het ministerie van Verkeer en Waterstaat voorheen aan NS Reizigers betaalde.
Na deze succesvolle onderhandse gunning durfde de provincie Fryslân hetzelfde te eisen in de openbare aanbesteding
van het openbaar vervoer in het concessiegebied Zuidoost Fryslân. Dit is gelukt en het vervoer wordt verzorgd door
ARRIVA. Een redelijk voorzieningenniveau in het landelijk gebied is voor Fryslân belangrijk omdat mensen uit de
kleinen dorpen steeds meer zijn aangewezen op de voorzieningen die alleen nog maar in de regionale centra geboden
worden.
In Fryslân is gekozen voor een openbaar vervoersysteem waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen verschillende
doelgroepen. Door veel gebruik te maken van vraagafhankelijk vervoer (belbus) is op een zeer efficiënte wijze een voor
de reiziger betaalbaar vervoersysteem in het landelijk gebied neergezet.

Uitdaging voor de toekomst

Informatie

De provincie Fryslân staat nu voor de openbare aanbesteding van het bus- en spoorvervoer in de concessiegebieden
Noord en Zuidwest Fryslân. De provincie had dit vervoer liefst onder dezelfde voorwaarden onderhands gegund aan
NoordNed. NoordNed was hiertoe ook bereid. Ook was zij bereid om per 1 januari 2006 zonder extra kosten voor de
provincie nieuwe treinen aan te schaffen en de chipkaart in te voeren.

Provincie Fryslân
de heer drs. R.R. de Jong
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
T: 058-2925513
E: r.r.dejong@fryslan.nl
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Bijdrage Fryslân

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat staat er echter op dat het bus- en treinvervoer openbaar wordt aanbesteed.
De uitdaging is nu om via een openbare aanbesteding een zelfde bod te krijgen als NoordNed nu biedt bij een
onderhandse gunning.
Mede met het oog op aangekondigde bezuinigingen door de minister van Verkeer en Waterstaat lijkt dit een zeer
moeilijke opgave. De provincie Fryslân maakt zich ernstige zorgen dat de succesvolle ontsluiting van het landelijk
gebied met het openbaar vervoer niet kan worden vastgehouden.

Kostendekkingsgraad
De kostendekkinggraad wordt feitelijk bepaald door de ontwikkeling van de suppletiefactor en de vervoeronafhankelijke
bijdrage zoals die jaarlijks door het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt vastgesteld. De suppletiefactor daalt
waardoor de kostendekking stijgt.
Provincie Fryslân
Jaar
taakst. opbrengsten
rijksbijdrage
totaal
kostendekkingsgraad

Informatie
Provincie Fryslân
de heer drs. R.R. de Jong
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
T: 058-2925513
E: r.r.dejong@fryslan.nl
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1998
29,5
48,7
78,2
37,7%

mln guldens
1999
2000
30,3
31,5
51,0
52,6
81,3
84,3
37,3%

37,4%

2001
33,3
55,8
89,1
37,4%

mln euro's
2002
2003
15,7
17,0
26,0
26,6
44,4
43,6
37,6%

39,0%

Succesvol resultaat door integrale gunning

Bijdrage Gelderland

Bij wijze van experiment zijn in 1999 de regionale treindiensten in de Achterhoek naar de provincie Gelderland
gedecentraliseerd en samen met de omringende busdiensten voor een periode van tweemaal vijf jaar aan het nieuwe
openbaar vervoerbedrijf Syntus gegund (onderhands).
Het succes van deze multimodale en geïntegreerde aanpak is manifest. De treindiensten vormen de ruggengraat van
het OV, de bus vult de treindienst aan met verbindende sneldiensten, met ontsluitende stopdiensten en met feeders
in aansluiting op de trein.
De integrale aanpak, het inzetten van nieuw Light Train materieel en een flexibele personeelsinzet hebben tot grote
efficiency-voordelen geleid. Hierdoor is het mogelijk gebleken voor hetzelfde subsidiebedrag als voorheen aan NS en
de busmaatschappij Oostnet werden betaald een veel beter OV-product te bereiken (€ 15,2 miljoen in 2002).
Meest in het oog springende verbeteringen zijn een hogere frequentie, betere busverbindingen met het achterland,
een uitbreiding van de bedieningstijd en de inzet van nieuw materieel. Het effect van dit alles is een sterke
vervoersgroei en een hogere kostendekkingsgraad.
In vergelijking met de situatie van voor 1999 is in de periode tot 2001 het reizigersaantal met 15% gegroeid.
In reizigerskilometers bedroeg de groei in de periode tot 2001 4,4%. Die groei is vooral toe te schrijven aan de trein.
De trein scoorde een groei van 6,4%, de bus van 2,6%. Deze cijfers geven aan, dat de groei dus vooral in de kortere
ritten zit. De kostendekkingsgraad steeg in die periode van 37,1 naar 38,2%.
De frequentieverhoging van de treindienst op beide enkelsporige baanvakken Zutphen - Winterswijk en Winterswijk Doetinchem (- Arnhem) is overigens slechts mogelijk gebleken nadat het Rijk, de provincie en de
gezamenlijke gemeenten in de Achterhoek maatregelen hadden genomen om de infrastructuur daarvoor aan te
passen. Het Rijk betaalde een bedrag van € 13,5 miljoen voor een verhoging van de baanvaksnelheid van 100
naar 130 km/h alsmede voor de ombouw van enkele AKI's tot AHOB's. Provincie en gemeenten hadden de
opdracht fysieke maatregelen te nemen voor een verdere verbetering van de veiligheid van overwegkruisingen in het
algemeen.

Informatie
Provincie Gelderland
de heer ing. H. Ytsma
Markt 11
6811 CG Arnhem
T: 026-3599661
E: hytsma@prv.gelderland.nl
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Bijdrage Gelderland

Uitdaging voor de toekomst
Na jaren van vooruitstrevend beleid, gericht op groei en kwaliteitsverbetering van het Gelderse openbaar vervoer,
moet de provincie voor het eerst sinds jaren bezuinigen. Dit omdat de Rijksoverheid de komende jaren fors gaat
snoeien in de exploitatiebijdrage aan provincies, kaderwetgebieden en gemeenten. Tegelijkertijd heeft provinciale
staten voor de komende vier jaren € 16 miljoen uitgetrokken voor innovatie in het openbaar vervoer. Momenteel
wordt onderzocht op welke wijze de innovatiegelden kunnen worden aangewend om de effecten van de
bezuinigingen zoveel mogelijk weg te werken.
In dit kader worden drie brainstormsessies rondom het thema 'innovatie in het openbaar vervoer' voorbereid.
Een groot aantal partijen is uitgenodigd om met elkaar te praten over mogelijke innovaties in het openbaar vervoer.
Het gaat om burgers, vervoerders, bedrijven, belangenorganisaties en gemeenten. Elk van de partijen kan vanuit zijn
eigen belang, kennis en ervaring actief meedenken over vernieuwing van het OV. Aanvullend wordt gewerkt aan de
oprichting van het Innovatienetwerk OV Gelderland. Dit netwerk is bedoeld om actief aan de slag te gaan met de
ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten. De brainstormsessies leveren hiervoor een belangrijke input.
De brainstormsessies en het Innovatienetwerk moeten eind 2003 leiden tot concrete voorstellen aan
Provinciale Staten.

Kostendekkingsgraad

Informatie
Provincie Gelderland
de heer ing. H. Ytsma

Provincie Gelderland
jaar
reizigersopbrengsten
rijksbijdrage
totaal

1998
16,0
27,9
43,9

1999
16,0
27,9
43,9

2000
17,0
27,4
44,4

mln euro’s
2001
17,6
29,8
47,4

2002
19,6
32,5
52,1

2003
21,6
33,5
55,1

kostendekkingsgraad

36%

36%

38%

37%

38%

39%

Markt 11
6811 CG Arnhem
T: 026-3599661
E: hytsma@prv.gelderland.nl
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Exclusief trein, inclusief CVV

Succesvol resultaat door aanbesteding

Uitdaging voor de toekomst
Bij wijze van experiment heeft de provincie Groningen het regionale spoorvervoer aanbesteed. Dit heeft geleid tot het
sluiten van een exploitatie-overeenkomst voor de periode van 28 mei 2000 tot medio december 2005.
De exploitatievergoeding ligt op jaarbasis circa Hfl 3 miljoen (prijspeil 2000) lager dan de vergoeding die V&W
voorheen betaalde aan NS Reizigers.
Tegenover het financiële voordeel voor het Rijk staat dat de dienstverlening en uitvoering van de dienstregeling onder
zware druk is komen te staan, met name door problemen met het materieel. De inzet van te weinig treinen heeft in
de afgelopen jaren geregeld geleid tot het moeten opleggen van boetes wegens het niet voldoen aan de contractuele
verplichting tot het leveren van de overeengekomen zitplaatsen in de ochtendspits. NoordNed heeft inmiddels
zodanige maatregelen genomen dat dit jaar er geen aanleiding is geweest een boete op te leggen. Uit de door
NoordNed verstrekte financiële gegevens blijkt dat de exploitatie met verlies plaatsvindt. Geconcludeerd kan worden
dat de destijds geboden inschrijfsom te laag is geweest voor een lonende exploitatie. Omdat decentralisatie,
aanbesteding en marktwerking voor alle betrokkenen een nieuw fenomeen is, kunnen uit dit voorbeeld lessen
worden getrokken voor toekomstige aanbestedingen.

Bijdrage Groningen

Het stads- en streekvervoer in de agglomeratie Groningen-Assen is sterk met elkaar verweven. Enkele jaren geleden
kwam de gemeente Groningen door de nieuwe rijksbijdrage-systematiek in financiële problemen. Door integratie van
streeklijnen met stadslijnen kon de gemeente bezuinigen, tegen minimale extra kosten voor de provincie en zonder
dat het voorzieningenniveau werd aangetast.
De streeklijnen in Drenthe zijn voor een zeer groot deel gericht op de stad Groningen. Dit heeft tot verregaande
samenwerking geleid tussen de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe. Deze samenwerking
heeft geleid tot gezamenlijke onderhandelingen met de vervoerder, meerjarenafspraken met het rijk en gezamenlijke
plannen voor een kwaliteitsslag van het OV in de regio: de Kolibri-plannen.
Op dit moment wordt een gezamenlijke openbare aanbesteding voorbereid. In samenhang hiermee hebben de vijf
noordelijke provincies een convenant afgesloten over het hanteren van dezelfde minimumeisen aan de hoogwaardige
bovenregionale verbindingen.

Informatie
Provincie Groningen
de heer ing. D. Bresser
St. Jansstraat 4
9712 JN Groningen
T: 050-3164843
E: d.bresser@provinciegroningen.nl
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Kostendekkingsgraad

Bijdrage Gronnigen

De kostendekkinggraad wordt feitelijk bepaald door de suppletiefactor en de vervoeronafhankelijke bijdrage die is
afgesproken in het kader van de meerjarenafspraken met het rijk. De suppletiefactor daalt waardoor de kostendekking
stijgt:

Informatie
Provincie Groningen
de heer ing. D. Bresser
St. Jansstraat 4
9712 JN Groningen
T: 050-3164843
E: d.bresser@provinciegroningen.nl
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Provincie Groningen
jaar
reizigersopbrengsten
rijksbijdrage
totaal
kostendekkingsgraad
inclusief CVV

1998
25,6
51,1
76,7

1999
27,2
51,4
78,6

33,0%

35,0%

mln euro’s
2000
30,3
52,5
82,8
37,0%

2001
30,9
50,5
81,4

2002
14,6
23
37,6

2003
17,4
26,4
43,8

38,0%

39,0%

40,0%

Succesvol resultaat door marktwerking

In deze zogeheten sterpunten worden alle zaken besproken. Zo maken de chauffeurs zelf hun roosters en
dienstregeling, zetten zelf marketingplannen op en handelen zelf klachten af. Door deze wijze van werken wordt
de betrokkenheid van de chauffeurs optimaal gestimuleerd, het is immers een product van hun zelf. Ook is de inbreng
van de klant maximaal gewaarborgd, de chauffeur is immers diegene die de meeste klantcontacten heeft. Het gehele
bedrijf is gericht op de klant, daar draait het om.
Het aantal indirecte personeelsleden is zeer laag en de manager treedt op als coach en niet als hiërarchisch
leidinggevende. LIMEX werkt sinds 1995 op deze wijze en is zeer succesvol, hetgeen af te leiden is uit de volgende
gegevens:
 ziekteverzuim onder de chauffeurs gemiddeld over alle jaren lager dan 3%. Thans is heeft LIMEX met 2% het
laagste ziekteverzuim van alle vervoerbedrijven in Nederland;
 reizigersgroei in de periode 1995-2002 van 25%. Dat is uniek in Nederland. In 2003 tot en met augustus wordt op
basis van de verkopen een reizigersgroei gemeten van 14% ten opzichte van dezelfde periode in 2002.
 In de CVOV klantenbarometer scoort Limex een 9.7 voor vriendelijkheid van de chauffeur. Landelijk is dat 6.8.

Bijdrage Limburg

LIMEX is één van de twee vervoerbedrijven die in opdracht van de provincie Limburg via onderhandse gunning
het openbaar vervoer verzorgen in het concessiegebied Heuvelland. Enkele jaren geleden won LIMEX (toen nog
VANCOM) de eerste openbare aanbesteding in Nederland. Deze vervoerder introduceerde "zelfsturing".
Het concept van zelfsturing is gebaseerd op de opvatting dat er zeer veel kennis en daadkracht op de werkvloer van
vervoerbedrijven aanwezig is maar dat die in veel gevallen niet benut wordt.
Bij toepassing van zelfsturing wordt het organisatieschema omgekeerd: de klant staat bovenaan dan komt de
chauffeur en onderaan staat de coach die er voor de ondersteuning van de chauffeurs is. Zelfsturing houdt in dat
in het chauffeurskorps vijf teams gevormd worden met de volgende aandachtsvelden: marketing, planning, P&O,
techniek en administratie.

Informatie
Provincie Limburg
de heer drs. W. Fredrix
Limburglaan 10
6229 AM Maastricht
T: 043-3897546
E: wmj.fredrix@prvlimburg.nl
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Uitdaging voor de toekomst

Bijdrage Limburg

Driekwart van de grens van de provincie Limburg is een internationale grens. Er zijn dus vele contacten met
Duitsland en België (Vlaanderen en Wallonië). Door de toenemende eenwording van Europa neemt het
grensoverschrijdend verkeer sterk toe. Tot nu toe is dit vooral autoverkeer. Om groeiende congestie op wegen en
in steden te bestrijden tracht de provincie Limburg in samenwerking met partners in Duitsland en België het
grensoverschrijdend openbaar vervoer te verbeteren.
De provincie Limburg overlegt over visie, beleid en prioriteiten in het OV-Platform Euregio Maas-Rijn. Het stedelijk
netwerk Maastricht-Sittard/Geleen-Heerlen-Aken-Luik (het MHAL-gebied). Dit gebied met circa 4 miljoen inwoners
kan in de toekomst niet zonder een geïntegreerd, hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Op middellange termijn
wordt er naar gestreefd het Limburgse lightrail-project (spoorlijn Maastricht-Heerlen-Kerkrade) te verknopen met de
Euregiobahn (sternet rond Aken) en de verbinding met Luik. Aanhaking op de HSL-stations Aken en Luik (verbinding
Keulen-Brussel-Parijs/Londen) is daarbij, naast de Euregionale vervoersfunctie, een belangrijk streven.
Ook de openbaar vervoersbedrijven zijn tot samenwerking gebracht in het "Network public transport". Dit heeft onder
andere geleid tot eerste tariefafspraken (Euregioticket), gezamenlijke dienstregelinginformatie (o.a. via internet) en
promotie.
De provincie heeft veel zaken zelf opgepakt, maar kan dit niet altijd zonder steun van het rijk. Op het nationale
niveau liggen nog steeds belangrijke bevoegdheden en zijn de bijbehorende financiën beschikbaar.
Het grensoverschrijdend openbaar vervoer wordt slechts gedeeltelijk gesubsidieerd en kent juist extra kosten.
Informatie
Provincie Limburg
de heer drs. W. Fredrix
Limburglaan 10
6229 AM Maastricht
T: 043-3897546
E: wmj.fredrix@prvlimburg.nl
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Succesvol resultaat door marktwerking

Bijdrage Noord

Brabant

In de provincie Noord-Brabant is de ontwikkeling van het collectief personenvervoer in volle gang onder de titel
Personenvervoer van Morgen (PvM). Een succesvol product dat al vele jaren in ontwikkeling is en zich steeds verder
ontwikkeld is de Buurtbus. Onder de huidige marktwerking blijkt dit een aantrekkelijk product te blijven en gestaag
door te groeien. Een echte nieuwe aanpak van het openbaar vervoer onder invloed van de marktwerking en PvM is het
project scholierenvervoer in het Land van Heusden en Altena. Het betreft hier een aantal scholen die de handen ineen
hebben geslagen om samen met vervoerder BBA het vervoer voor hun leerlingen te optimaliseren. Het vernieuwende
van deze aanpak is dat de vraag naar vervoer bij de scholen wordt geïnventariseerd in de maand mei, wanneer de
nieuwe leerlingen bekend zijn. De aanmelding voor vervoer kan door de scholen via het internet worden gedaan.
Dit verhoogt het gemak voor de scholen. Door te beschikken over de exacte reisgegevens van iedere individuele
leerling kan de vervoerder een optimale planning maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste digitale
plantechnieken.
Met de resultaten van deze planning wordt via bemiddeling van de scholen met de ouders van de leerlingen definitief
bepaald wie een abonnement wil afnemen en wie niet. De scholen hebben ten behoeve van een betere efficiency de
schoolroosters zodanig aangepast dat met één bus twee aanvoerslagen kunnen worden gereden, waardoor de kosten
van het vervoer kunnen worden verminderd. Dit mag wel een ‘schoolvoorbeeld’ van samenwerking tussen de vervoerder en de scholen worden genoemd. Dit alles heeft geresulteerd in een specifiek stuk openbaar vervoer waarbij met
volle bussen een optimale bediening van de vervoerbehoeften van de leerlingen is bereikt.

Uitdaging voor de toekomst
De belangrijkste uitdaging die wij als provincie Noord-Brabant zien is om de bovengenoemde aanpak te verbreden
naar het gehele openbaar vervoer en collectief vervoer. Daarbij staan de vraag naar openbaar vervoer c.q. het gebruik
van het bestaande aanbod van openbaar vervoer centraal. De keuzereiziger wordt zo optimaal bediend. In de marktwerking draait om vraag en aanbod, om de reiziger en de vervoerder. Onder de Europese aanbestedingsregels leveren
vervoerders een gevecht om de openbaar vervoerconcessies van Nederlandse vervoersautoriteiten. Dat betekent dat
iedereen open moet staan voor vernieuwing van cultuur, aanpak en producten.

Informatie
Provincie Noord-Brabant
Mevrouw ing. M. de Hart MPA
Brabantlaan 1
5216 TV ‘s Hertogenbosch
T: 073-6812270
E: mdhart@brabant.nl
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Bijdrage Noord

Holland

Succesvol resultaat door aanbesteding
De provincie Noord-Holland heeft eind 2001 de concessie openbaar vervoer Noord-Holland Noord Europees
aanbesteed voor een periode van zes jaar. Deze aanbesteding heeft geleid tot een gelijke hoeveelheid openbaar
vervoer, met een hogere kwaliteit, tegen een lagere prijs.
Een toename van de kwaliteit komt tot uitdrukking in:






de inzet van beter materieel;
een betere afstemming van het vervoer op specifieke doelgroepen (meer maatwerk);
nieuwe initiatieven op het vlak van OV in de vorm van experimenten (Ho&Go Vervoer);
het vastleggen van alle criteria waaraan de vervoerder dient te voldoen gekoppeld aan monitoring;
en het uitwerken van een dynamisch reizigers informatie systeem.

Uitdaging voor de toekomst
Uitgangspunt voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in het concessiegebied Noord-Holland Noord is de in
de nota ‘toekomstvast openbaar vervoer’ (2001) vastgelegde OV-visie, waarbij wordt ingezet op sterke OV-lijnen.
Met dit beleid verwacht de provincie Noord-Holland ook op lange termijn openbaar vervoer te kunnen garanderen aan
burgers. De uitdaging is echter hoe dit waargemaakt kan blijven worden, gegeven de bezuinigingen vanuit het rijk.

Kostendekkingsgraad
Informatie
Provincie Noord-Holland
de heer drs. C.P. de Vries
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
T: 023-5145245
E: vriesc@noord-holland.nl
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In de periode voorafgaand aan de aanbesteding bedroeg de kostendekkingsgraad in de concessie Noord-Holland
Noord 34%. Na aanbesteding is de kostendekkingsgraad toegenomen tot 42 %.

Succesvol resultaat van decentralisatie

Het vervoer op de beide lijnen is via aparte procedures Europees aanbesteed. De lijn naar Münster is reeds vanaf het
begin aanbesteed (gewonnen door DB Regionalbahn Westfalen). Er wordt gereden met lightrail-materieel (type
Talent). De lijn naar Dortmund wordt op dit moment nog in opdracht gereden door de zittende vervoerder (eveneens
DB Regionalbahn Westfalen). De aanbesteding van deze lijn heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Eind 2004 zal de
nieuwe vervoerder (Prignitzer Eisenbahn Gesellschaft) starten. Vanaf dat moment zal ook deze lijn met de Talent
gereden worden.

Bijdrage Overijssel

De spoorlijn Enschede-Gronau is in 2001 heropend op initiatief en met medefinanciering van provincie Overijssel en
gemeente Enschede. Sindsdien rijdt er per uur een trein van Enschede naar Münster en een naar Dortmund. Op het
deel tot Gronau resulteert dat in een halfuurdienst, met haltes in Enschede Escharke en Glanerbrug. Enschede
Eschmarke is daarmee waarschijnlijk de eerste VINEX-locatie waar het openbaar vervoer al bestaat voor de komst van
de bewoners! Opdrachtgevers voor het vervoer op beide lijnen zijn de regionale overheden in Nederland en Duitsland.
Voor het Nederlandse deel zijn dat de provincie Overijssel en de gemeente Enschede.

Het aantal reizigers ontwikkelt zich volgens verwachting. Vooraf zijn prognoses opgesteld met een minimum- en
maximumverwachting van 1.000 tot 2.000 reizigers per dag in 2005. Na een jaar werden al zo’n 1.500 (grensoverschrijdende!) reizigers per dag gemeten en er zit een stijgende lijn in. Door de ontwikkeling van de VINEX-locatie
wordt verdere groei verwacht.
Het exploitatietekort wordt tot een vastgesteld maximum afgedekt door de opdrachtgevers. Voor Overijssel en
Enschede is dit maximaal € 113.000 per jaar. Gezien de ontwikkeling van het aantal reizigers wordt verwacht dat we
binnen dit maximum zullen blijven.

Informatie
Provincie Overijssel
de heer drs. ing. F. van der Laan
Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
T: 038-4251706
E: fa.vd.laan@prv-overijssel.nl
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Uitdaging voor de toekomst
Een probleem dat nog opgelost moet worden is de matige aansluiting op de NS-treinen in Enschede. Voor een aantal
treinen is de overstaptijd te kort (3 min) en voor een aantal te lang (28 min). Dit kan alleen opgelost worden door de
hele dienstregeling te verschuiven in Nederland of in Duitsland. Aan zo’n oplossing wordt op dit moment gewerkt.

Bijdrage Overijssel

Kostendekkingsgraad

Informatie
Provincie Overijssel
de heer drs. ing. F. van der Laan
Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
T: 038-4251706
E: fa.vd.laan@prv-overijssel.nl

18

Provincie Overijssel
Jaar
Opbrengsten
Bijdrage
Totaal
kostendekkingsgraad

1997

21,3

1998
5,9
13,3
19,2

1999
5,9
12,8
18,7

mln euro’s
2000
6,4
11,9
18,3

2001
6,6
12,1
18,7

2002
7,9
14,2
22,1

2003
8,1
13,8
21,9

30,5 %

31,5 %

34,9 %

35,1 %

35,8 %

36,8 %

Succesvol resultaat van onderhandse gunning

Uitdaging voor de toekomst
Per 15 december 2004 wordt de concessie Oost-Utrecht openbaar aanbesteed. De uitdaging is om een dusdanig
programma van eisen (PvE) op te stellen dat er zowel kwantitatief (voldoende dienstregelingsuren) een kwalitatief
goed openbaar vervoerproduct wordt geoffreerd. Daarin moeten voor ons belangrijke (politieke inhoudelijke) aspecten
ten aanzien van toegankelijkheid en eisen aan het materieel zijn verwerkt. Met de aanbesteding wensen we een
gezonde mix van kwaliteit en kwantiteit te bereiken. Op dit moment zijn wij de Beleidsvisie OV en daaraan gekoppeld
het PvE aan het voorbereiden. Behalve onze eigen expertise hebben we ook de hulp van externen ingeroepen.

Bijdrage Utrecht

In de provincie Utrecht is de concessie voor het streekvervoer in de afgelopen jaren steeds met succes onderhands
aan de zittende vervoerder gegund. Het resultaat hiervan was, ondanks forse bezuinigingen, dat het huidige
voorzieningenniveau gehandhaafd kon worden. Voor 2004 geldt dit overigens niet meer. Daarvoor zijn de
opgelegde bezuinigingen helaas te fors.
In het CVV is in 2002 het gebied rond Eemland succesvol aanbesteed. Daarover zijn nog geen bijzonderheden
te melden.

Kostendekkingsgraad
Voor de jaren 2001 en 2002 is een kostendekkingsgraad van 41% gerealiseerd. In 2003 was dit circa 42%.
In 2004 zal er een afname plaatsvinden. De reden hiervan is de overname van een aantal gemeenten/buslijnen door
gebiedsverkleining van het kaderwetgebied Bestuur Regio Utrecht (BRU). Hierdoor krijgt de provincie Utrecht een
hoger aandeel landelijke gebied en meer buslijnen. Samen met een afname van de reizigersopbrengsten zal dit leiden
tot een afname van de kostendekkingsgraad.

Informatie
Provincie Utrecht
mevrouw ing. M. Popescu
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
T: 030-2583467
E: monica.popescu@provincie
-utrecht.nl
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Bijdrage Zeeland

Succesvol voorbeeld van decentralisatie
Met ingang van 2003 heeft Zeeland een provinciedekkend CVV-systeem, verdeeld over drie geografisch
gescheiden subsystemen met elk een eigen vervoerder: Zeeuwsch-Vlaanderen, Walcheren en Oosterschelderegio
(Schouwen-Duiveland, Tholen en Bevelanden). De tariefstelling is voor de hele provincie hetzelfde, terwijl ook de
gebruiksvoorwaarden in belangrijke mate hetzelfde zijn.
Het CVV vervult vooral een rol als aanvullend vervoer. Er zijn op beperkte schaal onrendabele ritten c.q. lijnen
opgeofferd. Als criterium geldt dat als er een reismogelijkheid is met regulier openbaar vervoer er geen gebruik van
CVV mag worden gemaakt. Dit voorkomt afroming van het regulier openbaar vervoer. Dit criterium geldt ook voor
reizen die gedeeltelijk met de bus kunnen worden afgelegd. Men moet dan onderweg overstappen van CVV op bus
(en vice versa). Hiervoor zijn goede afspraken gemaakt tussen de busvervoerder en de CVV-exploitanten.
Het gebruik van het CVV door OV-klanten is sinds de start van het eerste systeem in juli 2000 sterk toegenomen.
Eind 2003 zal er een evaluatie plaatsvinden, maar de indruk is dat het CVV aan de verwachting van een
gebruiksvriendelijke OV-mogelijkheid voor dunbevolkte plattelandsgebieden voldoet.
Met name voor kris-krasverplaatsingen en voor verplaatsingen in de avonduren is het CVV een prima vervoersoplossing.
Uiteraard zijn er nog verbeterpunten, waar onder de informatievoorziening en de tariefstelling voor veelgebruikers
(bijv. vastrechtkaart).

Uitdaging voor de toekomst

Informatie
Provincie Zeeland
de heer drs. D.C. Kruis
Abdij 6
4331 BK Middelburg
T: 0118-63101
E: dc.kruis@zeeland.nl

20

In 2002 hebben wij de concessie Midden-Zeeland (Walcheren en Bevelanden) openbaar aanbesteed. De zittende
vervoerder (Connexxion) heeft deze concessie gewonnen. De aanbieding van Connexxion volgde nauwkeurig het
bestek. Voor hetzelfde budget werden meer dienstregelinguren (+13%) geleverd. Niettemin leverde de start van het
aanbestede vervoer begin 2003 een groot aantal knelpunten op. Knelpunten waren onder meer de inzet van kleine
busjes, het vaker moeten overstappen en het vervallen van diverse verbindingen.
Uit een evaluatie van de aanbesteding is gebleken dat door het grote gewicht dat aan het aspect prijs was gekoppeld
(80% van de beoordeling) de vervoerder die het meest kostenefficiënte aanbod heeft gedaan, de winnaar is geworden.
Dit komt mede doordat de kwaliteitseisen niet in alle gevallen nauwkeurig en éénduidig waren omschreven.

Door de sterke focus op prijs is de kwaliteit van het netwerk en de dienstregeling niet geheel in overeenstemming
met de uitgangspunten van ons beleidsplan openbaar vervoer.
Voor de komende aanbestedingen zullen wij proberen meer evenwicht tussen prijs en kwaliteit te vinden, zonder
dat dit ten koste gaat van het voorzieningenniveau.

Kostendekkingsgraad
1998
16,3
32,2
48,6

kostendekkingsgraad

33,6%

mln guldens
1999
2000
15,5
16,0
30,2
29,3
45,7
45,3
33,9%

35,4%

2001
15,9
28,1
44,0

2002
8,6
14,7
23,4

mln euro's
2003
9,9
15,8
25,7

36,1%

36,9%

38,5%

Bijdrage Zeeland

Provincie Zeeland
jaar
reizigersopbrengsten
rijksbijdrage
totaal

Informatie
Provincie Zeeland
de heer drs. D.C. Kruis
Abdij 6
4331 BK Middelburg
T: 0118-63101
E: dc.kruis@zeeland.nl
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Bijdrage Zuid

Holland

Succesvol resultaat door aanbesteding

Informatie
Provincie Zuid-Holland
de heer drs. R.L. Auburger
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
T: 070-4417796
E: auburger@pzh.nl
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De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels twee van de drie OV-concessies (45% van de omzet) succesvol aanbesteed.
Dat heeft in de eerste aanbestede concessie, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, geleid tot bijna 14% extra
dienstregelingsuren (DRU’s), waarmee vooral de concurrentiekracht van het OV in de spitsuren van dit gebied verder
is versterkt. Daarbij is de hoge kostendekkingsgraad (boven de 50%!) nog verder verhoogd. Bij de tweede aanbesteding,
die heeft plaatsgevonden in het gebied Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, is sprake van een toename
van het aantal dienstregelinguren met 10%, terwijl de kostendekkingsgraad is verhoogd van 36% naar bijna 38%.
Daarbij is het complete materieelpark vervangen door 114 nieuwe bussen, waarvan er 100 zijn voorzien van een lage
vloer.
Als succesvol voorbeeld kunnen eveneens de twee OV-te water-projecten genoemd worden (Fast-Ferry en Waterbus)
die in het Drechtstedengebied actief zijn. Hier wordt van het vele water optimaal gebruik gemaakt door een
verbindend en concurrerend net van OV-verbindingen neer te leggen, dat bijdraagt aan het bestrijden van de nog
steeds toenemende congestie in het gebied.

Uitdaging voor de toekomst
De uitdaging voor Zuid-Holland wordt om de komende jaren in de Zuidvleugel van de Randstad, een gebied waar de
congestie nog steeds toeneemt, een concurrerend OV-aanbod tot stand te brengen op het schaalniveau van de
Zuidvleugel. Dat betekent een verschuiving van aanbodgericht denken naar een vraaggericht OV-aanbod waarin de
wensen van de mobilist centraal staan. Het Zuidvleugelnet, een systeem van hoogfrequente treindiensten op het
NS-Kernnet moet daarvan de drager worden, in de Leidse regio aangevuld met de RijnGouweLijn als vervoeroplossing
op maat en drager van ruimtelijke ontwikkeling in het Rijn-Gouwe gebied. Een integraal en wervend aanbod van
OV-voorzieningen kan zo de komende periode tot stand komen. Ook in het Drechtstedengebied zijn met de realisatie
van het infraproject HOV-Drechtsteden en een mogelijke integratie van bus en trein in de corridor
Dordrecht–Gorinchem (Merwede-Lingelijn) de komende jaren substantiële verbeteringsslagen te maken.
In landelijke gebieden voorzien CVV-voorzieningen in de vervoersvraag, in combinatie met verbindende OV-lijnen
van en naar de grote agglomeraties binnen én buiten Zuid-Holland.

Kostendekkingsgraad
De kostendekkinggraad wordt feitelijk bepaald door de ontwikkeling van de suppletiefactor en de vervoeronafhankelijke
bijdrage zoals die jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld. Naast de Rijksbijdrage is ook sprake van een substantiële
bijdrage uit provinciale middelen, welke de komende vier jaar gemiddeld circa € 6 miljoen op jaarbasis zal
bedragen. Daarmee zal de feitelijke kostendekkingsgraad afwijken van de normatieve kostendekkingsgraad zoals
die door het Rijk wordt gehanteerd.

Inclusief CVV

1999
61,4
87,2
78,6

mln guldens
2000
64,3
87,9
82,8

2001
66,1
88,8
154,9

2002
32,4
43,6
76,0

mln euro's
2003
34,1
43,4
77,5

41,0%

41,0%

42,0%

43,0%

43,0%

44,0%

Holland

kostendekkingsgraad

1998
60,7
87,6
76,7

Bijdrage Zuid

Provincie Zuid-Holland
jaar
reizigersopbrengsten
rijksbijdrage
totaal

Informatie
Provincie Zuid-Holland
de heer drs. R.L. Auburger
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
T: 070-4417796
E: auburger@pzh.nl
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