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Onderwerp: ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 

Geachte heer Benschop, 

Naar aanleiding van het door de bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit MRDH 
toegezonden ontwerp Programma van Eisen Rail Haaglanden 2016-2026 (PvE) treft u 
hieronder de zienswijze van de raad: 

In algemene zin vindt de raad het van groot belang dat de exploitatie van RandstadRail, 
gelet op de vele problemen in de afgelopen jaren, veel beter wordt uitgevoerd. In dat 
kader is de raad tevreden met de huidige opstelling van de HTM, die inmiddels serieus 
zelf en via een extern bureau onderzoek doet naar de problemen. 

De raad vindt het voorliggende, door de MRDH opgestelde, PvE een gedegen en 
professioneel document. De raad wil benadrukken vooral waarde te hechten aan: 

• het betrouwbaar exploiteren van RandstadRail lijnen 3 en 4 met zo min mogelijk 
storingen; 

• het adequater verhelpen van storingen aan de railinfrastructuur en de voertuigen; 
• het bieden van voldoende capaciteit met zo nodig de inzet van extra voertuigen 

of koppelstellen; 
• het borgen van het huidige aantal ritten in de spits tussen Zoetermeer en Den 

Haag als absoluut minimum. Capaciteitsproblemen op metrolijn E mogen niet 
leiden tot een verdere reductie van het aantal ritten op de lijnen 3 en 4. Van de 
oorspronkelijk bedoelde 24 ritten is via 20 naar 18 ritten al maximaal ingeleverd; 

• een goede (gegarandeerde) aansluiting op overstappunten, ook met andere 
vervoerders, zowel binnen als buiten het MRDH concessiegebied; 

• het handhaven van een bemenst informatiepunt in Zoetermeer, zonder expliciete 
keuze tussen Zoetermeer of Delft. Het inwonertal in combinatie met de afstand 
tot Den Haag rechtvaardigt voor beide steden een bemenst informatiepunt, al 
dan niet in combinatie met een andere/bestaande voorziening; 

• het tijdig en volledig informeren over relevante zaken naar de raad; 
• het definiëren van voldoende sanctiemiddelen via een bonus-/malus systeem, om 

de vervoerder beter te kunnen houden aan gemaakte afspraken. 

Het voorliggende PvE lijkt de genoemde punten te borgen. Waar dat nog niet het geval is 
gaat de raad er vanuit dat het PvE wordt aangepast. 
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De raad heeft een aantal specifieke wensen ten aanzien van de in het PvE genoemde 
minimaal geëiste scores. De raad wenst dat het PvE wordt aangepast met betrekking tot: 

• een goed onderhoud van de haltes. De haltes moeten vooral schoner, technisch 
op orde blijven en de betrouwbaarheid van de liften dient te worden verhoogd. 
Door de te lage beschikbaarheid van de liften wordt de minder mobiele reiziger te 
vaak gedupeerd. De raad vindt dat de gestelde score van 7,0 onvoldoende 
garanties biedt voor aantoonbare verbeteringen en acht een score van 7,5 
noodzakelijk (in 2014 lokaal 6,7 en landelijk 7,2); 

• een sociaal veilig klimaat op de haltes en in de voertuigen. In dat kader acht de 
raad de voorgestelde minimale score van 7,0 voor sociale veiligheid te laag en 
stelt een minimale score van 7,5 als reële eis (in 2014 lokaal 7,2 en landelijk 7,7); 

• het percentage zwartrijders. Omdat zwartrijders de meeste problemen 
veroorzaken hebben ze een sterke relatie met een sociaal veilig klimaat. Daarom 
vindt de raad een maximaal toelaatbaar geacht percentage van 6% zwartrijders 
veel te hoog. Gelet op de nu reeds behaalde resultaten acht de raad maximaal 
1% zwartrijders acceptabel. (in 2013 HTM tram 3%; in 2014 RET tram 0,6%) 
het verder verbeteren van de communicatie naar de reizigers, vooral bij 
storingen, maar ook bij omleidingen, werkzaamheden en dergelijke, zowel vooraf 
(ook in de lokale media), op de haltes maar ook tijdens de rit in de voertuigen. 
Hieronder verstaat de raad ook het informeren van omwonenden (zij worden in 
het PvE niet genoemd) tijdens geplande (onderhouds-)werkzaamheden. Omdat 
reizigers slechte communicatie als grootste minpunt ervaren wil de raad op dit 
punt stevig inzetten en de nieuwe concessie aangrijpen om informatie en 
communicatie nu echt naar hoger niveau te tillen. In de visie van de raad is een 
geëiste minimale score van 6,5 voor reisinformatie bij verstoringen nog steeds te 
laag en stelt een score van 7,0 als minimale eis (in 2014 lokaal 5,1 en landelijk 
5,3); 

• een professionele houding van het personeel. De raad vindt een gestelde score 
van 7,0 voor klantvriendelijkheid te laag en acht een score van 7,4 reëel en 
haalbaar (in 2014 lokaal 6,8 en landelijk 7,4). 

Ten aanzien van de verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen wil de raad dat bij de opzet en 
uitvoering van het distributienetwerk de mogelijkheid tot het plaatsen van (extra) kaart-
dan wel oplaadautomaten op of nabij de haltes als distributiepunt wordt meegenomen. 

Ten aanzien van de bonus-/malusregeling krijgt de raad, zodra dit document beschikbaar 
is, graag inzicht in die regeling. 
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