
Van: Tamara van Mourik [mailto:t.vanmourik@mrdh.nl]  
Verzonden: vrijdag 21 april 2017 15:09 
Onderwerp: Nota van beantwoording en definitief Programma van Eisen Busconcessies MRDH 
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Geachte raadsleden van de 23 MRDH-gemeenten,  
 
Ter voorbereiding op de concessies Bus heeft u in de afgelopen periode een zienswijze gegeven op 
het Ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH. De ontvangen input is verwerkt in een 
Reactienota en op basis van de ontvangen input is het Programma van Eisen op een aantal 
onderdelen aangepast. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft op 12 april jl. de Reactienotie 
en het definitieve Programma van Eisen Busconcessies MRDH vastgesteld.  
 
Bijgevoegd ter informatie bij deze e-mail zijn: 
 
·         De aanbiedingsbrief PvE Busconcessies MRDH aan de gemeenteraden 
 
·         Definitief Programma van Eisen Busconcessies MRDH 
 
·         Reactienota n.a.v. Ontwerp PvE Busconcessies MRDH 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Tamara van Mourik 
Bestuurszaken Vervoersautoriteit 
Telefoon: 088-5445215 / 06-30362738 
e-mail: t.vanmourik@mrdh.nl 
Sijthoff City | Grote Marktstraat 43 | 2511 BH | Den Haag 
Postbus 66 | 2501 CB | Den Haag 
Meer weten? Kijk op  www.mrdh.nl en volg ons via Twitter op @Metropoolregio of praat mee met 
#MRDH. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Tussen december 2018 en december 2019 lopen de vier concessies voor openbaar 
busvervoer binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag af. Dit betreft de busconcessies 
Voorne-Putten en Rozenburg, Haaglanden Streek, Rotterdam en omstreken en Haaglanden 

Stad1. Met het oog op de continuïteit van het openbaar busvervoer is het noodzakelijk tijdig 
duidelijkheid te verschaffen welke vervoerder na afloop van een busconcessie het openbaar 
busvervoer in het betreffende gebied mag gaan exploiteren en aan welke voorwaarden hij 
daarbij moet voldoen. 
 
Op grond van de Wet personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) is het Dagelijks Bestuur van 
de Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: de MRDH) bevoegd om 

nieuwe concessies te verlenen2. In haar eigen gemeenschappelijke regeling heeft de MRDH 
deze bevoegdheid gedelegeerd aan de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit. 
 

1.2 Kansen én uitdagingen voor het openbaar vervoer 

Voor een aantrekkelijk (economisch) vestigingsklimaat binnen de metropoolregio is een 
goed mobiliteitssysteem van cruciaal belang. Binnen het mobiliteitssysteem ziet de MRDH 
een belangrijke rol weggelegd voor het openbaar vervoer. Uitdaging daarbij is dat het 
openbaar vervoer blijft aansluiten op de sterk veranderende vraag vanuit de maatschappij. 
De veranderende vraag betreft niet alleen het reisgedrag van (toekomstige) gebruikers van 
het openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook hun informatiebehoefte. En door de opkomst 
van nieuwe (collectieve) vervoersvormen, zoals deelauto’s, deeltaxi’s en deelfietsen, en 
technologische ontwikkelingen zoals de introductie van elektrische fietsen en zelfrijdende 
auto’s, komt de toekomstvastheid van het openbaar vervoer in zijn huidige vorm ter 
discussie te staan.  
 
Tegelijkertijd staan de middelen die voor het openbaar vervoer beschikbaar zijn al sinds 
langere tijd onder druk. Een tweede uitdaging is daarom om de veranderingen die nodig zijn 
om het openbaar vervoer blijvend te laten aansluiten op de veranderende vraag vanuit de 
maatschappij zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven. Daarbij speelt ook de 
maatschappelijke wens om tot een duurzamer mobiliteitssysteem te komen een rol. In dat 
kader is onder meer landelijk afgesproken dat vanaf 2025, of zoveel eerder als mogelijk, al 
het nieuwe busmaterieel dat instroomt geen schadelijke stoffen meer mag uitstoten (= zero 
emissie). 
 
De nieuw te verlenen busconcessies zullen de betreffende vervoerders moeten 
stimuleren en de ruimte moeten bieden om deze uitdagingen aan te gaan. De MRDH 
verwacht in dat kader dat vervoerders met hun kennis en vanuit hun 

                                                
1  De concessie Voorne-Putten en Rozenburg loopt af op zaterdag 8 december 2018, de concessie 

Haaglanden-Regio loopt af op zaterdag 24 augustus 2019, en de concessie Bus Haaglanden-Stad 
en de concessie Bus Rotterdam e.o. lopen beide af op zaterdag 7 december 2019 

2  De vier concessies die aflopen zijn nog door Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio 
Rotterdam verleend, die beiden op 1 januari 2015 zijn opgegaan in de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag. 
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ondernemerschap optimaal invulling kunnen en willen geven aan de voortdurend 
veranderende vraag vanuit de maatschappij.  
 
Visie op het busnetwerk 
De reis die mensen maken kan gezien worden als een keten die meerdere schakels omvat. 
De bus vormt één van de schakels van de reisketen. Andere schakels kunnen de trein, 
metro, tram en waterbus, maar ook de auto, fiets, (water)taxi, veren of lopen zijn. De 
kwaliteit van de reisketen wordt niet door één afzonderlijke schakel bepaald, maar door de 
mate waarin de schakels goed met elkaar samenhangen. 
 
De MRDH hecht veel belang aan een eenduidig en samenhangend mobiliteitssysteem 
binnen de metropoolregio. Dit moet ervoor zorgen dat reizigers de totale reisketen als één 
geheel ervaren, ongeacht de vraag waar zij binnen de metropoolregio reizen. De MRDH ziet 
het railnetwerk (trein, metro en tram) daarbij als ruggengraat van het OV-systeem binnen de 
metropoolregio. Het openbaar busvervoer vormt hierop een aanvulling, waarbij de insteek is 
dat beide deelsystemen elkaar moeten versterken en elkaar zeker niet mogen 
beconcurreren. Dit vraagt om goede aansluitingen en afstemming tussen rail en bus en het 
zoveel mogelijk voorkomen van parallelle rail- en busverbindingen, waarbij het belang van 
reizigers en het aandeel van het openbaar vervoer in de regionale mobiliteit zoveel mogelijk 
wordt gediend. 
 
Binnen de metropoolregio vervult het openbaar busvervoer verschillende functies. Allereerst 
verbindt het busnetwerk plaatsen waartussen sprake is van grote reizigersstromen, maar 
waar de vraag niet voldoende is voor een tram- of metroverbinding. Een aantal van deze 
veelal hoogfrequente busverbindingen wordt, net als de tram- en metroverbindingen, onder 
de productformule ‘R-net’ gebracht. Ervaringen elders in de Randstad leren namelijk dat de 
opwaardering van buslijnen naar R-netkwaliteit tot een substantiële toename van het aantal 
reizigers kan leiden. 
 
Naast deze verbindende functie voorziet het openbaar busvervoer in de mobiliteitsbehoefte 
van groepen reizigers die over weinig of geen alternatieven beschikken (= sociale functie of 
basis mobiliteitsbehoefte). De sociale functie van het openbaar vervoer is erop gericht 
inwoners van de metropoolregio in staat te stellen zelfstandig deel te nemen aan het 
maatschappelijke proces. Het aantal mensen dat hiervoor afhankelijk is van openbaar 
vervoer dat dicht bij hun huis en bestemming halteert (= fijnmazig openbaar vervoer) neemt 
echter af. Deze ontwikkeling, die al meerdere decennia waarneembaar is, is de laatste jaren 
versterkt door (i) de uitrol van R-net en andere hoogwaardige OV-concepten, waarbij blijkt 
dat veel reizigers bereid zijn om hiervoor verder naar een halte te lopen of te fietsen, en (ii) 
het succes van nieuwe vervoersvormen, zoals de elektrische fiets, de OV-fiets, de 
scootmobiel en mobiliteitsdiensten als deelauto’s en deeltaxi’s. Gevolg is dat het gebruik van 
het fijnmazige openbaar vervoer afneemt en dit onderdeel van het OV-systeem steeds 
afhankelijker wordt van de financiële bijdrage van de MRDH (de kostendekkingsgraad 
neemt af). Dit terwijl er ook extra middelen nodig zijn voor de bereikbaarheidsopgaven 
binnen de metropoolregio. 
 
Een laatste relevante ontwikkeling in dit verband is dat regiogemeenten in verschillende 
delen van de metropoolregio momenteel ontwikkelingsmogelijkheden voor het door hen 
georganiseerde doelgroepenvervoer onderzoeken. Doel is te komen tot een fijnmaziger 
systeem dat alle doelgroepen integraal bedient en een rol kan vervullen in het bereikbaar 
maken van kernen/wijken binnen hun gemeenten. Eén van de vragen daarbij is welke 
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kansen integratie van delen van het gemeentelijk doelgroepenvervoer met het huidige 
fijnmazige openbaar vervoer biedt (zie ook paragraaf 2.2). 
 
De veranderende rol van het openbaar busvervoer binnen de metropoolregio vraagt 
van vervoerders een bredere kijk op het busproduct in die zin dat zij open staan voor 
de invulling van de mobiliteitsbehoeften met andere mobiliteitsdiensten dan de 
klassieke vaste buslijn en daarbij over de grenzen van hun eigen busproduct heen 
kijken door bijvoorbeeld ook aandacht te besteden aan mogelijkheden om het voor- 
en natransport van en naar haltes te verbeteren en het verblijf op haltes te 
veraangenamen en daarbij open te staan voor integratie van delen van het openbaar 
vervoer met delen van het gemeentelijk doelgroepenvervoer. 
 

1.3 Doelstellingen busconcessies 

Gelet op de kansen en uitdagingen voor het openbaar busvervoer en uitgaande van de 
kerndoelen uit de op 1 juli 2016 door de MRDH vastgestelde Uitvoeringsagenda 
Bereikbaarheid zijn de volgende doelstellingen voor de vier busconcessies vastgesteld: 
1. De kwaliteit voor de reiziger staat voorop; 
2. Het openbaar busvervoer is vraaggericht en doelmatig; 
3. De busconcessies dragen bij aan de realisatie van de duurzaamheidsambities van de 

MRDH; 
4. De MRDH is in staat de rol van opdrachtgever goed in te vullen. 
 
Deze doelstellingen zijn hieronder nader uitgewerkt. 

1.3.1 De kwaliteit voor de reiziger staat voorop 

Het openbaar busvervoer versterkt het openbaar railvervoer: Zoals aangegeven kent 
het openbaar busvervoer in de metropoolregio geografisch en vervoerkundig gezien een 
grote samenhang met het openbaar railvervoer (trein, metro en tram). Om tot een voor 
reizigers optimaal OV-systeem te komen is het uitgangspunt dat het openbaar busvervoer 
daar waar nodig het openbaar railvervoer aanvult (omdat railverbindingen ontbreken of 
ontoereikend zijn) en anders hierop aansluit. 
 
De reiziger ervaart zo min mogelijk grenzen: De MRDH heeft de ambitie om de 
samenhang binnen de metropoolregio te vergroten. Om deze ambitie te verwezenlijken is 
het belangrijk dat reizigers geen grenzen ervaren als zij met het OV-systeem in de 

metropoolregio reizen. Van de vervoerder3 wordt verwacht dat hij samen met andere 
vervoerders afspraken maakt om eventuele belemmeringen die reizigers ervaren als het 
gaat om aansluitingen en overstapmogelijkheden, reisinformatie, tarieven en 
(verkrijgbaarheid van) vervoerbewijzen, zoveel mogelijk weg te nemen. 
 
Stijgende reizigerswaardering: Dat vervoerders de kwaliteit voor reizigers bij de uitvoering 
van het openbaar busvervoer vooropstellen moet onder meer blijken uit stijgende 
reizigerswaarderingen tijdens de looptijd van de busconcessies. Tabel 1 toont de normen 
voor de reizigerswaardering voor verschillende kwaliteitsaspecten. De norm voor het eerste 
jaar van de busconcessies is onder meer gebaseerd op de huidige prestaties in de vier 

                                                
3  Voor de leesbaarheid wordt in het vervolg van dit document gesproken over ‘de vervoerder’. Met 

‘de vervoerder’ wordt bedoeld de vervoerder die één van de vier busconcessies exploiteert en niet 
één vervoerder die alle busconcessies exploiteert. 
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busconcessies. Voor de daaropvolgende jaren geldt dat de MRDH verwacht dat de 
reizigerswaardering met ten minste 0,1 punt per drie jaar oploopt. Voor twee 
kwaliteitsaspecten geldt een uitzondering. De MRDH verwacht dat de reizigerswaardering 
voor ‘Reisinformatie bij vertragingen’ met ten minste 0,2 punt per drie jaar oploopt. Gelet op 
de hoge norm bij de start hoeft de reizigerswaardering voor ‘Zitplaatskans’ tijdens de looptijd 
van de busconcessies daarentegen niet verder te stijgen. 
 
Tabel 1: Normen reizigerswaardering voor verschillende kwaliteitsaspecten 

Kwaliteitsaspect Norm bij aanvang 
busconcessie 

Ontwikkeling per 
drie jaar 

Algemeen klantoordeel 7,5 +0,1 

Zitplaatskans 8,0 +0,0 

Netheid materieel 7,0 +0,1 

Vriendelijkheid personeel 7,5 +0,1 

Rijstijl personeel 7,0 +0,1 

Reisinformatie algemeen 7,5 +0,1 

Reisinformatie bij vertragingen 6,5 +0,2 

Punctualiteit 7,5 +0,1 

Frequentie 7,0 +0,1 

Comfort 7,0 +0,1 

Veiligheid in het algemeen 7,5 +0,1 

 

1.3.2 Het openbaar busvervoer is vraaggericht en doelmatig 

Het openbaar busvervoer is vraaggericht, onder meer door optimaal gebruik te maken 
van nieuwe (technologische) ontwikkelingen: Technologische ontwikkelingen en 
maatschappelijke trends maken slimmere vormen van (voor)transport en integratie van 
mobiliteitsdiensten mogelijk. De MRDH biedt de vervoerder de ruimte om, gebruik makend 
van deze ontwikkelingen, innovatieve vormen van (openbaar) vervoer te ontwikkelen en te 
realiseren. Van de vervoerder wordt verwacht dat hij deze ruimte actief benut om zo 
optimaal in te kunnen spelen op de (toekomstige) vraag van (potentiële) reizigers. 
 
De exploitatiekosten van het openbaar busvervoer worden in toenemende mate 
gedekt vanuit de reizigersopbrengsten: Gelet op de bereikbaarheidsopgaven waarvoor 
de MRDH zich gesteld ziet en de extra middelen die daarvoor nodig zijn, is het belangrijk dat 
reizigersopbrengsten in toenemende mate de kosten van het openbaar vervoer dekken, 
zodat het openbaar vervoer minder afhankelijk wordt van de bijdrage van de MRDH. Om de 
vervoerder te stimuleren hogere reizigersopbrengsten te genereren, legt de MRDH de 
opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder. Die moet dan wel ontwikkelruimte krijgen 
om zijn aanbod zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de behoeften van reizigers om 
zo extra reizigersopbrengsten te genereren. De MRDH daagt de vervoerder daarbij uit om 
zijn creativiteit en ondernemerschap zo te benutten dat hij binnen de door de MRDH 
gestelde kaders een voor reizigers optimaal product kan aanbieden. 
 
De hogere reizigersopbrengsten zijn nodig met het oog op gewenste kwaliteitsverbeteringen 
van het openbaar busvervoer (zie subparagrafen 1.3.1 en 1.3.3). Voor de nieuwe 
busconcessies heeft de MRDH geen bezuinigingsdoelstellingen geformuleerd. Uitgangspunt 
is dat voor de busconcessies eenzelfde subsidiebedrag beschikbaar blijft als nu het geval is. 
Wel zal de MRDH een deel van dit bedrag (circa 1%) reserveren voor maatregelen ten 
behoeve van R-netlijnen (snelheidsverhogende maatregelen en aanleg van R-nethaltes) en 
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voor maatregelen bij eventuele routewijzigingen (bijvoorbeeld verplaatsing van haltes). Dit 
gebeurt in de verwachting dat deze investeringen het openbaar vervoer aantrekkelijker 
maken waardoor zij zichzelf terugverdienen (de hogere reizigersopbrengsten compenseren 
het lagere subsidiebedrag dat beschikbaar is voor de vervoerder). 
 

1.3.3 De busconcessies dragen bij aan de realisatie van de duurzaamheidsambities 
van de MRDH 

De vervoerder wordt uitgedaagd om het openbaar busvervoer vanaf de start van de 
concessie zo duurzaam mogelijk uit te voeren: Aanvullend op landelijke afspraken streeft 
de MRDH ernaar om zero emissie-busvervoer in de komende concessieperioden te 
realiseren. Van de vervoerder wordt gevraagd om met voorstellen te komen voor een 
ambitieus maar haalbaar transitiepad. 

1.3.4 De MRDH is in staat de rol van opdrachtgever goed in te vullen 

Om het opdrachtgeverschap goed te kunnen invullen acht de MRDH het van belang dat de 
MRDH en de vervoerder: 
a. elk hun verantwoordelijkheid nemen voor de onderdelen die zij het beste kunnen 

beïnvloeden; 
b. elkaar als volwaardige sparringpartners zien binnen een zakelijke relatie die gekenmerkt 

wordt door goede, duidelijke en transparante afspraken; 
c. transparant zijn naar elkaar zowel wat betreft geleverde prestaties als wat betreft de 

financiële kant van de concessie; 
d. vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid en wederzijds respect afspraken nakomen, en 
e. zich bewust zijn van de omgeving waarin zij opereren en oog hebben voor de 

maatschappelijke belangen die bij hun activiteiten een rol spelen. 
 
Vanzelfsprekend geldt het omgekeerde ook: de MRDH moet de vervoerder in staat stellen 
om de rol van opdrachtnemer goed in te vullen, bijvoorbeeld door eenduidige afspraken te 
maken en tijdig duidelijkheid te verschaffen over de kaders waarbinnen de vervoerder moet 
opereren. 
 

1.4 Doel en inhoud PvE 

De Wp2000 stelt dat de MRDH in de voorbereiding op het verlenen van een nieuwe 
concessie een Programma van Eisen (hierna: PvE) moet opstellen. In het PvE staan de 
eisen die aan het openbaar busvervoer en de vervoerder worden gesteld. Daarnaast moet 
de vervoerder zich vanzelfsprekend aan alle wettelijke bepalingen en regelingen houden die 
relevant zijn bij de uitvoering van het openbaar busvervoer. Deze wettelijke bepalingen en 
regelingen zijn niet in dit PvE opgenomen. 
 
Gelet op (i) het streven van de MRDH om een eenduidig mobiliteitssysteem binnen de 
metropoolregio te realiseren en (ii) het gegeven dat de lopende busconcessies relatief kort 
na elkaar aflopen, heeft de MRDH ervoor gekozen om één PvE op te stellen dat voor alle 
vier busconcessies van toepassing is. Wel zijn op enkele punten eisen voor iedere 
busconcessie afzonderlijk uitgewerkt.  
 
De eisen in het PvE betreffen een nadere uitwerking van (i) de doelstellingen die de MRDH 
met de vier busconcessies nastreeft en (ii) het MRDH-beleid betreffende het openbaar 
vervoer zoals vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en de nog vast te stellen 
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Kadernota Openbaar Vervoer, daarbij rekening houdend met veranderende vraag vanuit de 
maatschappij. Kernelementen van deze uitwerking zijn: 
- Versterken van de positie van de sterke, verbindende buslijnen in de verschillende 

gebieden door te investeren in snelheid, frequentie en kwaliteit, waarbij een aantal 
buslijnen onder de productformule R-net gebracht worden; 

- Ruimte voor maatwerk, al dan niet in combinatie met vormen van doelgroepenvervoer, 
om het aanbod beter op de basis mobiliteitsbehoefte van reizigers af te kunnen 
stemmen teneinde invulling te kunnen blijven geven aan de sociale functie van het 
openbaar vervoer. De MRDH laat daarbij de mogelijkheid open om (een deel van) het 
maatwerk in samenwerking met de betreffende gemeenten buiten de busconcessies om 
te organiseren; 

- Verbeteren van de uitvoeringskwaliteit door rituitval verder te beperken en de 
betrouwbaarheid van vertrektijden en aansluitingen te verhogen; 

- Optimaal gebruik maken van beschikbare (informatie)technologieën voor het 
beschikbaar stellen van reisinformatie; 

- Duurzaam en (sociaal) veilig openbaar busvervoer; en 
- Transparantie over de bereikte resultaten richting reizigers en maatschappij. 

 

Belangrijk daarbij is op te merken dat in het PvE de eisen zijn opgenomen waaraan de 
vervoerder in ieder geval moet voldoen. Het PvE beschrijft niet het ambitieniveau dat de 
MRDH met de vier busconcessies nastreeft. Zoals eerder aangegeven wil de MRDH de 
vervoerder de ruimte bieden om, gebruikmakend van zijn kennis en ervaring, het openbaar 
busvervoer zo goed mogelijk te laten aansluiten op de veranderende vraag vanuit de 
maatschappij en zo maximaal bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen die de 
MRDH met de vier busconcessies nastreeft. De eisen in het PvE geven de kaders aan 
waarbinnen de vervoerder moet opereren. Vervolgens worden vervoerders tijdens de aan- 
of inbestedingsprocedure uitgedaagd om bovenop dit eisenpakket zo veel mogelijk extra’s 
aan te bieden om daarmee de concessie te verkrijgen (zie ook paragraaf 1.6). 
 
Ten slotte bevat het PvE geen bepalingen met betrekking tot de financiële relatie tussen de 
MRDH en de vervoerder en de instrumenten die de MRDH tot haar beschikking heeft om 
naleving van de eisen af te dwingen. Deze bepalingen krijgen een plek in het bestek. Het 
PvE bevat ook geen afspraken met derden (= andere partijen dan de MRDH en de 
vervoerder). Het PvE heeft uitsluitend betrekking op de relatie tussen de MRDH en de 
vervoerder. 
 

1.5 Betrokken stakeholders bij het (ontwerp) PvE 

Op 16 november 2016 heeft de MRDH een ontwerpversie van het PvE vastgesteld en ter 
advisering en zienswijze voorgelegd aan consumentenorganisaties, de Adviescommissie 
VA, de gemeenteraden van de inliggende gemeenten, aangrenzende opdrachtgevers (de 
provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland) en vervoerders. Met de 
aangrenzende opdrachtgevers zijn in het bijzonder afspraken gemaakt ten aanzien van 
lijnen naar en vanuit aangrenzende concessiegebieden. 
 
De adviezen en reacties op het ontwerp PvE zijn opgenomen in een Reactienota. In de 
Reactienota heeft de MRDH aangegeven of en, zo ja, op welke wijze de adviezen en 
reacties in de uiteindelijke versie van het PvE zijn verwerkt. Zowel de Reactienota als het 
PvE zijn op 12 april 2017 door de bestuurscommissie van de MRDH vastgesteld. 
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Na vaststelling van het PvE zal de MRDH voor iedere busconcessie afzonderlijk een bestek 
opstellen. In het bestek, bestaande uit onder meer een biedingsdocument, concessiebesluit 
en financiële paragraaf, zijn de eisen in het PvE in technische en juridische bewoordingen 
uitgewerkt. Het PvE maakt geen deel uit van het bestek, maar alle eisen in het PvE worden 
omgezet in bepalingen in het bestek. Het bestek wordt door de Bestuurscommissie 
vastgesteld en zal niet voor advies, zienswijze of reactie aan de hiervoor genoemde partijen 
worden voorgelegd.  
 

1.6 Wijze van concessieverlening 

De MRDH heeft het voornemen om de streekbusconcessies Voorne-Putten en Rozenburg 
Verbindend netwerk (hierna: Voorne-Putten en Rozenburg) en Haaglanden Streek aan te 
besteden (zie subparagraaf 1.6.1). Wat betreft de stadsbusconcessies Rotterdam en 
omstreken en Haaglanden Stad kiest de MRDH ervoor om in eerste instantie te 
onderzoeken in hoeverre inbesteding van deze concessies qua prijs-kwaliteitverhouding een 
positief resultaat kan opleveren (zie subparagraaf 1.6.2).  
 
De MRDH vindt het daarbij belangrijk dat reizigers het (openbaar) vervoer binnen de 
metropoolregio als één samenhangend systeem ervaren, ongeacht het aantal vervoerders 
waardoor het openbaar vervoer wordt uitgevoerd. Om te waarborgen dat dit doel bereikt 
wordt, ook wanneer het (openbaar) vervoer door meerdere vervoerders wordt uitgevoerd, 
zijn op verschillende plekken in dit PvE eisen opgenomen ten aanzien van (i) de 
samenwerking tussen vervoerders die openbaar vervoer binnen de metropoolregio 
verzorgen en (ii) de onderlinge afstemming van hun aanbod. Merk daarbij op dat deze eisen 
los staan van de keuzes wat betreft aan- of inbesteden. Immers, in alle gevallen wordt het 
openbaar vervoer in de metropoolregio door ten minste drie vervoerders, namelijk HTM, 
RET en NS, uitgevoerd en zijn afspraken/eisen over samenwerking en afstemming nodig om 
tot één (openbaar) vervoersysteem te komen. 
 

Om de volgende redenen heeft de MRDH een voorkeur voor het onderzoeken van de 
mogelijkheid tot inbesteding van de stadsbusconcessies: 
- De gemeenten Den Haag en Rotterdam (als eigenaren van respectievelijk HTM en 

RET) hebben een sterke voorkeur voor inbesteden, onder meer vanwege de 
historische band tussen stad en vervoerbedrijf; 

- Bij inbesteding is de samenhang tussen de verschillende modaliteiten eenvoudiger te 
continueren omdat dezelfde vervoerder verantwoordelijk is voor het rail- en 
busvervoer; bij aanbesteding zijn hierover aanvullende afspraken tussen de MRDH 
en de vervoerders nodig; 

- De komende tijd wil de MRDH een fundamentele discussie voeren over de 
toekomstige verdeling van concessiegebieden, de gewenste schaalgrootte van de 
vervoerders en de rolverdeling tussen de MRDH en vervoerders. Voor deze discussie 
is meer tijd nodig.  

 

 

1.6.1 Aanbesteding streekbusconcessies 

Bij de aanbesteding van de streekbusconcessies daagt de MRDH geïnteresseerde 
vervoerders uit om, uitgaande van de beschikbare exploitatiesubsidie, zo veel mogelijk 
extra’s aan te bieden bovenop de minimumeisen ten aanzien van het aanbod en de 
uitvoering van het openbaar vervoer zoals gesteld in het PvE. Criteria op basis waarvan de 



13 
 

MRDH bepaalt aan welke vervoerders de streekbusconcessies worden gegund, zijn in ieder 
geval: 
- de omvang van het vervoeraanbod, uitgedrukt in aantal dienstregelingkilometers, 

waarbij vervoerders worden uitgedaagd om zoveel mogelijk extra vervoer aan te bieden 
bovenop het bedieningsniveau dat in het Programma van Eisen minimaal wordt geëist 
(= aantal dienstregelingkilometers); 

- de aansluiting van dit aanbod op de (toekomstige) vraag van reizigers en behoeften 
vanuit de maatschappij, zoals verwoord in een vervoerplan (kwalitatieve toelichting van 
de plaatsen waar en momenten waarop de vervoerder de dienstregelingkilometers 
inzet); 

- de wijze waarop de vervoerder uitwerking geeft aan de ambitie van de MRDH om de 
busconcessies volledig met zero-emissievoertuigen uit te voeren (= transitiepad naar 
100% zero emissie, waarbij geldt dat des te eerder een vervoerder dit punt bereikt des 
te beter dit wordt beoordeeld); 

- de mate waarin de vervoerder, bijvoorbeeld door het bieden van maatwerk, invulling 
weet te geven aan de basis mobiliteitsbehoefte; 

- maatregelen om bijvoorbeeld een hogere uitvoeringskwaliteit en een beter comfort te 
realiseren (= kwalitatieve extra’s bovenop de eisen in het PvE); 

- de wijze waarop de vervoerder zijn interne processen inricht (kwaliteitsborging) en de 
relatie met de MRDH en stakeholders zoals consumentenorganisaties en gemeenten/ 
wegbeheerders, vormgeeft.  

1.6.2 Stadsbusconcessies 

Voor beide stadsbusconcessies geldt dat HTM (Haaglanden Stad) respectievelijk RET 
(Rotterdam en omstreken) als eerste de mogelijkheid krijgen om een bieding te doen voor 
het uitvoeren van deze concessies. Beide vervoerders worden daarbij uitgedaagd om aan te 
tonen dat inbesteding van de stadsbusconcessies leidt tot het beste resultaat voor reizigers 
en de MRDH.  
 
De MRDH gaat er vanuit dat voor beide stadsbusconcessies ten minste een zelfde prijs-
kwaliteitverhouding realiseerbaar is als voor de huidige concessies geldt. Omdat de huidige 
prijs-kwaliteitverhouding het resultaat is van een openbare aanbestedingsprocedure, 
beschouwt de MRDH deze verhouding als marktconform. De MRDH realiseert zich dat de 
transitie naar 100% zero-emissievervoer net als andere hogere kwaliteitseisen in dit PvE 
kostenverhogend werken. Uitgangspunt hierbij is dat deze kostenverhogingen kunnen 
worden gecompenseerd door efficiencyverbeteringen en hogere reizigersopbrengsten zoals 
die sinds de start van de huidige stadsbusconcessies al zijn gerealiseerd en naar 
verwachting in de opvolgende concessies nog verder kunnen worden bereikt.  
 
Eerst overeenkomst dan bieding 
De eerste stap binnen de inbestedingsprocedure bestaat eruit dat de MRDH in de eerste 
helft van 2017 met HTM en RET juridisch bindende overeenkomsten sluit waarin 
bovenstaande uitgangspunten voor de stadsbusconcessies zijn uitgewerkt in concrete 
afspraken. Deze afspraken omvatten in ieder geval afspraken over: 
- een marktconforme prijs per productie-eenheid (= benodigde subsidie per 

dienstregelingkilometer) die vanwege stijgende reizigersopbrengsten jaarlijks daalt ten 
opzichte van de prijs zoals die in de huidige concessies geldt. Om dit te realiseren krijgt 
de vervoerder de ruimte om het overeengekomen productievolume anders in te vullen 
dan nu het geval is, bijvoorbeeld door van een andere lijnvoering uit te gaan; 

- een onvoorwaardelijk commitment aan de uitvoering van het PvE; en 
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- een ambitieus transitieplan gericht op zo snel mogelijk volledige uitvoering van de 
concessie met zero-emissievoertuigen (= 100% zero emissie). 

 
De MRDH is van mening dat indien HTM en RET bereid zijn bovengenoemde afspraken te 
maken, daarmee is voldaan aan de verplichting bij inbesteding om de marktconformiteit van 
de bieding van de vervoerder vast te stellen. Wel zal de MRDH tijdens de 
inbestedingsprocedure nog een marktconformiteitstoets laten toepassen om hiervan een 
bevestiging te krijgen en zo nodig de afspraken tijdig nader te kunnen aanscherpen. 
 
Daarnaast geeft het tijdig kunnen afsluiten van overeenkomsten met HTM en RET de MRDH 
het vertrouwen dat de inbestedingsprocedure zal resulteren in het beste resultaat voor 
reizigers en de MRDH. De MRDH zal in dat geval vanaf het derde kwartaal van 2017 een 
inbestedingsprocedure uitvoeren om de stadsbusconcessies daadwerkelijk aan HTM 
respectievelijk RET te gunnen. Hiertoe zullen onder meer de overeenkomsten nader worden 
uitgewerkt in het bestek, bestaande uit een biedingsdocument, concessiebesluit en 
financiële paragraaf, en de bieding van de vervoerder. 
 
De inbesteding van de twee stadsbusconcessies volgt in de tijd op de aanbesteding van de 
twee streekbusconcessies. Dat biedt de MRDH de mogelijkheid om de 
kwaliteitsverbeteringen die de winnende vervoerder(s) bij de streekbusconcessies 
aanbieden te verwerken in het bestek voor de beide stadsbusconcessies. Daarmee is een 
maximale eenduidigheid in de uitvoeringskwaliteit van het openbaar busvervoer in de 
metropoolregio verzekerd. Ook biedt dit extra waarborgen dat in de stadsbusconcessies 
sprake is van een marktconform kwaliteitsniveau. De uitdaging voor HTM en RET is 
vervolgens om, uitgaande van de beschikbare exploitatiesubsidies en de gevraagde 
kwaliteit, een maximaal voorzieningenniveau aan te bieden. 
 
Aanbesteding als terugvalscenario 
Gelet op de noodzaak tot marktconformiteit van de uiteindelijke biedingen zijn de hiervoor 
beschreven uitgangspunten geen startpunt voor onderhandelingen met HTM en RET, maar 
harde voorwaarden om de stadsbusconcessies te kunnen inbesteden. Kan (kunnen) HTM 
en/of RET hieraan niet voldoen, dan zal de MRDH overgaan tot aanbesteding van de 
betreffende stadsbusconcessie(s).  
 
De overeenkomsten dienen daarom uiterlijk 30 juni 2017 te zijn vastgesteld. Tot dat moment 
is aanbesteding van de stadsbusconcessie(s) namelijk nog een reëel terugvalscenario. Dit 
betekent dan ook dat wanneer niet uiterlijk op 30 juni 2017 een overeenkomst kan worden 
vastgesteld, de MRDH daadwerkelijk zal overgaan tot aanbesteding van de betreffende 
stadsbusconcessie. Overigens kan de huidige vervoerder in dat geval, net als andere 
vervoerders, aan de aanbestedingsprocedure deelnemen. 
 
Om het hier geschetste terugvalscenario indien noodzakelijk uit te kunnen voeren, zal de 
MRDH parallel aan de gesprekken met HTM en RET over de te sluiten overeenkomsten al 
een aantal voorbereidende handelingen uitvoeren om de aanbestedingsprocedure tijdig op 
te kunnen starten. Hierbij valt te denken aan het organiseren van een marktconsultatie, het 
uitvragen en laten controleren van een personeelsopgave en het samenstellen van een 
informatiepakket met relevante achtergrondinformatie over gebruik, opbrengsten en 
uitvoering van het huidige stadsbusvervoer. 
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2. Scope van de busconcessies 
 
De concessie betreft het recht, maar ook de plicht om met uitsluiting van anderen openbaar 
busvervoer te verrichten binnen het genoemde concessiegebied. Dit hoofdstuk beschrijft de 
inhoud van deze concessiegebieden. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn (i) de 
afbakening van de concessiegebieden, (ii) het door de vervoerder te gedogen (openbaar) 
vervoer binnen dit gebied, (iii) de ingangsdatum en duur van de concessie en (iv) de door de 
vervoerder uit te voeren activiteiten (op hoofdlijnen). 
 

2.1 Geografische afbakening van de busconcessies4 

Figuur 1 toont de gebieden waarop de vier busconcessies betrekking hebben. Deze 
gebieden zijn nader gedefinieerd in de subparagrafen 2.1.1 tot en met 2.1.4. Naast het 
openbaar busvervoer binnen de concessiegebieden, omvatten de busconcessies een aantal 
buslijnen naar aangrenzende concessiegebieden (zie Bijlage 1). 

Figuur 1: Geografische afbakening busconcessies 

                                                
4  De samenvoeging van Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam tot de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag is in 2015 aanleiding geweest om na te gaan in hoeverre 
een andere indeling van de busconcessies mogelijk en wenselijk zou zijn. Dit bleek niet het 
geval. De enige verandering die enige meerwaarde zou kunnen hebben, de samenvoeging van 
de busconcessies Haaglanden Stad en Haaglanden Streek, vervalt vanwege de keuze om 
eerstgenoemde busconcessie in te besteden en laatstgenoemde busconcessie aan te besteden. 
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2.1.1 Busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg 

Het concessiegebied Voorne-Putten en Rozenburg beslaat het grondgebied van de 
gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rotterdam (enkel de postcodegebieden 
3181, 3197, 3198 en 3199: het havengebied ten zuiden van Nieuwe Waterweg/Het Scheur 
en ten westen van de Oude Maas (waaronder de kern Rozenburg)) en Westvoorne. De 
busconcessie betreft het verbindend busnetwerk op Voorne-Putten en het openbaar 
busvervoer richting Rozenburg en verder.  
 

Deze concessie is de opvolger van de concessie Voorne-Putten en Rozenburg (2009-
2018) die momenteel door Connexxion wordt geëxploiteerd, met dien verstande datde 
concessie wordt gesplitst in een perceel ‘Voorne-Putten en Rozenburg Verbindend 
Netwerk’ en een perceel ‘Voorne-Putten en Rozenburg Maatwerk’. Dit PvE heeft 
betrekking op het eerste perceel. 
 

 

2.1.2 Busconcessie Haaglanden Streek 

Het concessiegebied Haaglanden Streek beslaat het grondgebied van de gemeenten Delft, 
Den Haag (ten zuiden van de Lozerlaan en ten zuidoosten van de A4), Leidschendam-
Voorburg (ten noorden van de N14), Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk (ten 
zuidoosten van de A4), Rotterdam (enkel het gebied ten noorden van Nieuwe Waterweg/Het 
Scheur; hierna: gebied Hoek van Holland), Wassenaar (ten noorden van de N440), 
Westland (ten zuiden van de Wippolderlaan) en Zoetermeer.  
 

Deze concessie is de opvolger van de concessie Regionaal Busvervoer Haaglanden 
(2009-2019) die momenteel door Connexxion wordt geëxploiteerd. In de huidige 
concessie is het concessiegebied echter uitsluitend globaal aangeduid en niet geografisch 
afgebakend. Het concessiegebied zoals hierboven beschreven sluit zo goed mogelijk aan 
bij de huidige situatie. 
 

 

2.1.3 Busconcessie Haaglanden Stad5 

Het concessiegebied Haaglanden Stad beslaat het grondgebied van de gemeenten Den 
Haag (ten noorden van de Lozerlaan en ten noordwesten van de A4), Leidschendam-
Voorburg (ten zuiden van de N14), Rijswijk (ten noordwesten van de A4), Wassenaar (ten 
zuiden van de N440) en Westland (ten noorden van de Wippolderlaan). 
 

Deze concessie is de opvolger van de concessie Bus Haaglanden Stad (2012-2019) die 
momenteel door HTMbuzz wordt geëxploiteerd. 
 

 

2.1.4 Busconcessie Rotterdam en omstreken 

Het concessiegebied Rotterdam en omstreken beslaat het grondgebied van de gemeenten 
Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 
                                                
5  Wanneer de busconcessie Haaglanden Stad alsnog moet worden aanbesteed, zal deze 

busconcessie worden samengevoegd met de busconcessie Haaglanden Streek tot één 
busconcessie Haaglanden. 
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Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam (met uitzondering van het havengebied 
ten zuiden van Nieuwe Waterweg/Het Scheur en ten westen van de Oude Maas (waaronder 
de kern Rozenburg) en het gebied Hoek van Holland), Schiedam en Vlaardingen. 
 

Deze concessie is de opvolger van de concessie Bus Rotterdam e.o. (2012-2019) die 
momenteel door RET wordt geëxploiteerd. 
 

 

2.2 Te gedogen openbaar vervoer 

Openbaar vervoer per tram, metro en trein, personenvervoer over water en tijdelijk openbaar 
vervoer ter vervanging van dit openbaar vervoer maken geen deel uit van de busconcessies. 
Hetzelfde geldt voor grensoverschrijdende buslijnen vanuit omliggende concessiegebieden, 
zoals genoemd in Bijlage 2. De vervoerder zal dit openbaar vervoer moeten gedogen, ook in 
geval van een wijziging van bedieningstijden en/of frequenties. 
 
Naast bovenstaande vormen van openbaar vervoer zal de vervoerder ook allerlei bestaande 
en nieuwe vormen van (openbaar) vervoer moeten gedogen. Dit betreft onder meer: 

- openbaar vervoer uitgevoerd met bijvoorbeeld buurtbussen6, de ParkShuttle en 
shuttlediensten als Vipre, 

- in geval van de busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg, flexibele, niet-lijn- en/of 
tijdgebonden vervoerdiensten op Voorne-Putten die dienen ter aanvulling op het 
verbindend busnetwerk (= maatwerk), 

- collectief vraagafhankelijke vervoersystemen, zoals op dit moment CVV Nissewaard en 
Regiotaxi Haaglanden, Rotterdam/Capelle, Holland Rijnland, Voorne-Putten en 
Waterweg en de Drechthopper en de Molenhopper, 

- gemeentelijk doelgroepenvervoer, zoals Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en AWBZ-
vervoer, en 

- collectieve vormen van woon-werkverkeer, zoals het havenvervoer naar de Europoort 
en de Maasvlakte en de veilinglijnen naar Flora Holland.  

 
Uitgangspunt bij dit alles is dat het te gedogen (openbaar) vervoer naar het oordeel van de 
MRDH geen onevenredig nadelige gevolgen voor de vervoerder mag hebben die het 
openbaar busvervoer in het betreffende concessiegebied uitvoert. Wanneer dit toch het 
geval lijkt te zijn, zullen wij met de vervoerder de gevolgen in kaart brengen en op basis 
hiervan een besluit nemen. 
 
Ten slotte geldt dat mocht de MRDH op enig moment besluiten om delen van het openbaar 
vervoer dat dient ter invulling van de basis mobiliteitsbehoefte (zie paragraaf 3.1) te 
combineren met vormen van doelgroepenvervoer en dit vervoer buiten de busconcessie om 
te (laten) organiseren, de vervoerder zijn medewerking moet verlenen aan deze wijziging 
van zijn busconcessie en dit kleinschalige openbaar vervoer moet gedogen. 
  

                                                
6  Op verzoek van de MRDH faciliteert de vervoerder buurtbusprojecten in zijn concessiegebied, 

onder meer door een voertuig beschikbaar te stellen. 
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De MRDH onderzoekt samen met de gemeenten in de andere concessiegebieden, 
vergelijkbaar met een recent onderzoek op Voorne-Putten, de mogelijkheden voor 
integratie van het openbaar vervoer dat dient ter invulling van de basis mobiliteitsbehoefte 
(= maatwerk) en (delen van) het gemeentelijk doelgroepenvervoer. De uitkomst van dit 
onderzoek kan leiden tot een uitbreiding of inperking van het domein van de betreffende 
busconcessies. 
 

 

2.3 Ingangsdatum en duur van de busconcessies 

De duur van de vier busconcessies is opgenomen in Tabel 2. De einddatum is gelijk aan de 
wijzigingsdatum van de dienstregeling van het Hoofdrailnet (= trein) dan wel een nader door 
de MRDH te bepalen zondag in december; dit is de reden dat in Tabel 2 geen exacte 
einddata zijn benoemd. 
 
Tabel 2: Start- en einddata busconcessies 

Busconcessie Startdatum Einddatum Concessieduur 

Voorne-Putten en 
Rozenburg 

9 december 2018 december 2028 10 jaar 

Haaglanden Streek 25 augustus 2019 december 2030 ruim 11 jaar 

Haaglanden Stad 8 december 2019 december 2034 15 jaar 

Rotterdam en omstreken 8 december 2019 december 2034 15 jaar 

 
Bij de bepaling van de einddata van de busconcessies zoals genoemd in Tabel 2 hebben 
twee factoren een rol gespeeld, te weten: 
1. beheersbaarheid van in de toekomst door de MRDH te verlenen concessies en 
2. mogelijkheden om bij aanvang of tijdens de busconcessie (een deel van) het openbaar 

busvervoer met zero-emissiebussen uit te voeren. 
 
Ad 1. Beheersbaarheid toekomstige concessieverlening 
Het verlenen van een concessie vraagt een forse inspanning zowel aan de zijde van de 
MRDH als aan de zijde van de vervoerders. Om het concessieverleningsproces zorgvuldig 
te kunnen doorlopen en de inspanning voor vervoerders behapbaar te houden is een goede 
spreiding van de momenten waarop nieuwe concessies moeten worden verleend, een 
vereiste. De MRDH ziet dit als belangrijke voorwaarde om haar rol als opdrachtgever in de 
toekomst goed in te kunnen vullen, zoals één van de doelstellingen luidt (zie subparagraaf 
1.3.4). Met de einddata zoals genoemd in Tabel 2 wordt dit bereikt, ook gelet op de einddata 
van beide railconcessies die in 2026 aflopen. 
 

De MRDH wil een langetermijnvisie vaststellen ten aanzien van de onderverdeling van de 
metropoolregio in concessiegebieden, de gewenste schaalgrootte van vervoerbedrijven 
en de rolverdeling tussen de MRDH en vervoerders. Dit gebeurt mede in het licht van het 
lopende proces OV-Toekomstbeeld 2040. De langetermijnvisie kan ertoe leiden dat de 
MRDH op termijn voor een andere concessie-indeling kiest. Ook indien dit het geval is, 
heeft het de voorkeur dat niet alle door de MRDH verleende bus- en railconcessies 
gelijktijdig (of kort na elkaar) aflopen, omdat de ervaring leert dat dit ten koste gaat van de 
grondigheid en zorgvuldigheid waarmee de opvolgende concessies opgesteld kunnen 
worden. Met andere woorden, spreiding van de einddata van concessies is ook wenselijk 
met het oog op een verantwoorde implementatie van de langetermijnvisie. 
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Ad 2. Mogelijkheden inzet zero-emissiebussen 
Bij de einddata van de busconcessies Haaglanden Streek, Rotterdam en omstreken en 
Haaglanden Stad maakt de MRDH gebruik van de wettelijke mogelijkheid om concessies 
voor een langere periode dan tien jaar te verlenen. Deze mogelijkheid bestaat wanneer de 
vervoerder een aanzienlijk deel van de totale activa voor de uitvoering van het openbaar 
busvervoer (= met name bussen) ter beschikking stelt en deze activa een (uitzonderlijk) 
lange afschrijvingstermijn kennen. Dit is het geval wanneer de vervoerder een deel van het 
openbaar busvervoer met zero-emissiebussen (batterijbussen en/of waterstofbussen) gaat 
uitvoeren om daarmee invulling te kunnen geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 
de MRDH, zoals benoemd in subparagraaf 1.3.3. Door een langere afschrijvingstermijn 
mogelijk te maken, worden deze technieken eerder betaalbaar. De MRDH zal voor deze 
busconcessies eisen dat de vervoerders in hun bieding een transitiepad opnemen dat leidt 
tot volledige uitvoering van de concessie met zero-emissiebussen bij start of tijdens de 
looptijd van de concessie (zie ook paragraaf 6.3). 
 
Ook voor de concessie Voorne-Putten en Rozenburg ziet de MRDH mogelijkheden om het 
openbaar busvervoer in de nieuwe concessie aanzienlijk duurzamer te maken, bijvoorbeeld 
door de inzet van bussen die volledig op groengas rijden. Vanwege de grote afstanden die 
bussen in dit concessiegebied afleggen, verwacht MRDH echter niet dat op korte of 
middellange termijn een betaalbare transitie naar zero-emissie mogelijk is. Daarom kiest de 
MRDH voor de concessie Voorne-Putten en Rozenburg voor de maximum concessieduur 
van 10 jaar zoals die standaard geldt.  
 
Mogelijkheid tot verlenging van de concessieduur 
Mede met het oog op de implementatie van de langetermijnvisie ten aanzien van de 
concessie-indeling zal de MRDH in alle busconcessies een optie opnemen om de 
concessieduur te verlengen tot maximaal de wettelijk toegestane concessieduur. De MRDH 
zal de concessieduur alleen verlengen wanneer de vervoerder naar volle tevredenheid van 
de MRDH presteert. 
 

2.4 Taken en verantwoordelijkheden vervoerder 

De vervoerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van alle activiteiten rond de 
ontwikkeling en uitvoering van het openbaar busvervoer in het betreffende concessiegebied 
en op de uitlopers, inclusief het aanbieden van maatwerk om in de basis mobiliteitsbehoefte 
te voorzien voor zover de MRDH dit niet op andere wijze organiseert of laat organiseren. 
Hieronder vallen onder andere het opstellen en nauwgezet uitvoeren van een dienstregeling, 
het bieden van maatwerk ter invulling van de basis mobiliteitsbehoefte, het bevorderen van 
de veiligheid en het verstrekken van (actuele) reisinformatie. 

2.4.1 Ontwikkelrol OV-aanbod 

De MRDH kiest ervoor de vervoerder een grote rol te geven bij de ontwikkeling van het 
openbaar busvervoer. De MRDH verwacht dat op deze wijze de doelstellingen die zij met 
het openbaar busvervoer nastreeft, zoals beschreven in paragraaf 1.3, het beste 
gerealiseerd kunnen worden. De vervoerder heeft immers beter zicht op (i) de wensen van 
(potentiële) reizigers en (ii) methoden om deze wensen op efficiënte wijze in te vullen. Door 
het aantal eisen waaraan de vervoerder in ieder geval moet voldoen beperkt te houden en 
deze minimumeisen zoveel mogelijk functioneel te formuleren, krijgt de vervoerder 
ontwikkelruimte. 
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2.4.2 Afstemming met het overige openbaar vervoer 

De vervoerder richt zijn OV-aanbod zo in dat het openbaar busvervoer het openbaar 
railvervoer in de metropoolregio zo goed mogelijk aanvult en ongewenste parallelliteit tussen 
buslijnen en metro- en tramlijnen wordt voorkomen. Ook zorgt de vervoerder er samen met 
andere vervoerders voor dat het vervoeraanbod niet per concessie, maar binnen de gehele 
metropoolregio (of zelfs nog breder) is geoptimaliseerd. De reiziger wil het (openbaar) 
vervoersysteem immers als één geheel ervaren. Om dit te realiseren, voert de vervoerder bij 
het opstellen van zijn vervoerplan/dienstregeling overleg met alle betrokken vervoerders, 
onder meer over voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling en de gevolgen daarvan 
voor de aansluitingen en overstapmogelijkheden op knooppunten en andere belangrijke 
haltes.  

2.4.3 Oog voor de gehele reisketen 

De vervoerder dient oog te hebben voor de gehele reisketen en zich niet alleen te richten op 
‘zijn’ busproduct. Weliswaar zal de focus op het busproduct blijven liggen, maar de 
vervoerder kan ook een belangrijke rol spelen bij (i) het verbeteren van het voor- en 
natransport in samenhang met dit busproduct en (ii) het bieden of faciliteren (o.a. 
reisinformatie en betalingssysteem) van maatwerk ter invulling van de basis 
mobiliteitsbehoefte, waaronder mogelijk ook die van mensen die op dit moment met andere 
vormen van (doelgroepen)vervoer reizen. Dit vereist optimalisatie van de aansluiting op en 
afstemming met andere (openbaar) vervoersystemen. De vervoerder vervult deze ‘regierol’ 
niet alleen, maar in nauwe afstemming met andere vervoerders en aanbieders van 

mobiliteitsdiensten7 (zonder dat daarbij sprake is van een hiërarchische rolverdeling). De 
‘regierol’ beperkt zich niet tot het (OV-)aanbod zelf, maar omvat ook aspecten als 
reisinformatie, tarieven en vervoerbewijzen en (sociale) veiligheid. 

2.4.4 Veiligheid 

Het is belangrijk dat het openbaar busvervoer veilig is en dat reizigers en personeel zich 
veilig voelen in het openbaar busvervoer. De veiligheid van het openbaar busvervoer omvat 
dan ook meerdere aspecten zoals systeemveiligheid, sociale veiligheid en 
verkeersveiligheid. 
 
Bij systeemveiligheid draait het met name om de veiligheid van de bussen die de vervoerder 
inzet. Voor de MRDH is de inzet van veilige bussen een absolute vereiste. Het gaat dan 
zowel om de veiligheid in het dagelijks gebruik (o.a. met het oog op de verkeersveiligheid) 
als om het beperken van de risico’s in geval van calamiteiten. Dit laatste verdient extra 
aandacht bij de inzet van relatief nieuwe zero-emissietechnieken.  
 
Verder is de vervoerder verantwoordelijk voor de sociale veiligheid van reizigers en 
personeel in het voertuig. Sociale onveiligheid betreft echter een algemeen maatschappelijk 
probleem dat zich niet tot het openbaar busvervoer beperkt. Het voert daarom te ver om de 
verantwoordelijkheid voor de sociale veiligheid in en rond het openbaar busvervoer volledig 
bij de vervoerder neer te leggen. Zo hebben gemeenten een taak en verantwoordelijkheid 
als het gaat om de sociale veiligheid rondom haltes en hebben politie en justitie een taak en 
verantwoordelijkheid wat betreft een snelle opvolging van veiligheidsincidenten en de 
vervolging van daders. 
 

                                                
7  Dit betreft bijvoorbeeld eventuele aanbieders van ‘Mobility as a Service (Maas)’-concepten in het 

Havengebied. 
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Ten slotte verdient de verkeersveiligheid permanente aandacht van de vervoerder. De inzet 
van veilige bussen is daarbij één voorwaarde. Daarnaast verwacht de MRDH dat de 
vervoerder voor de uitvoering van hun busconcessie goed opgeleid personeel inzet en een 
actieve rol vervult in overleggen met wegbeheerders (o.a. gemeenten) en politie gericht op 
het realiseren van een verkeersveiliger mobilteitssysteem. 

2.4.5 Beheer en onderhoud infrastructuur 

Wegbeheerders zorgen voor de duurzame instandhouding, vervanging en vernieuwing van 
een groot deel van de infrastructuur waarvan de vervoerder gebruik kan maken. Hierbij moet 
dan gedacht worden aan wegen, busbanen, haltes (zie subparagraaf 2.4.6) en openbare 
buffer- en stallingsplaatsen. Het beheer en onderhoud van deze infrastructuur maakt geen 
deel uit van de busconcessies, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende 
wegbeheerder. Voor een beperkt deel van de infrastructuur, zoals busstallingen/remises, 
werkplaatsen, laadinfrastructuur voor bussen (o.a. tankinstallaties en laadpalen voor 
elektrische bussen) en eindpuntvoorzieningen, is de vervoerder wel verantwoordelijk. 

2.4.6 Beheer, onderhoud en verantwoordelijkheid haltes 

Aanleg, beheer en onderhoud van haltes waaronder eventuele abri’s op de haltes, is de 
verantwoordelijkheid van wegbeheerders. In de gemeenten Delft, Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg en Westland ligt de verantwoordelijk voor aanleg, beheer en 
onderhoud van haltes bij de MRDH. De vervoerder is verantwoordelijk voor het plaatsen en 
onderhouden van haltepalen en voor het aanbrengen van statische reisinformatie op alle 
haltes (op haltepalen en in abri’s) in zijn concessiegebied, zowel met betrekking tot ‘zijn’ 
busproduct als met betrekking tot het openbaar vervoer en relevante mobiliteitsdiensten die 
door anderen worden aangeboden (zie subparagraaf 2.4.3 Oog voor de gehele reisketen). 
De vervoerder dient de haltepalen bij overgang van de concessie aan de opvolgende 
vervoerder over te dragen. 
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3. Vervoerkundige eisen en wensen 
 

3.1 Vervoerkundige filosofie 

Om verschillende redenen is het belangrijk dat het mobiliteitssysteem binnen de 
metropoolregio zo goed mogelijk aansluit bij de mobiliteitsbehoefte van inwoners en 
bezoekers van de regio. Het OV-systeem heeft hierbij een belangrijke functie, met name 
waar het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van economische kerngebieden en 
knooppunten binnen de metropoolregio.  

3.1.1 R-net als ruggengraat 

Binnen het OV-systeem vervult R-net een leidende, structurerende rol8. R-net verbindt, 
samen met een aantal treinverbindingen en het  personenvervoer over water, belangrijke 
economische kerngebieden met elkaar en met (internationale) knooppunten in de 
metropoolregio. R-net omvat naast de lightraillijnen richting Zoetermeer, Spijkenisse en 
Hoek van Holland (Randstadrail en metro) en de HOV-tramlijnen in onder meer Den Haag, 
Delft en Rotterdam, een aantal hoogwaardige regionale busverbindingen. 
 
De productformule R-net stelt hoge eisen aan zowel bedieningstijden en frequenties als de 
snelheid en betrouwbaarheid van de betreffende lijnen. De MRDH ziet wat dit laatste betreft 
kansen om de kwaliteit van buslijnen die met ingang van de nieuwe busconcessies onder R-
net komen te vallen, te verhogen, bijvoorbeeld door te investeren in vrije businfrastructuur 
en prioritering van bussen bij verkeerslichten. Om te borgen dat deze investeringen zo goed 
mogelijk gebruikt worden, zal de MRDH de routes van R-netlijnen voorschrijven. 

3.1.2 Verbindend busnetwerk naar knooppunten 

Uit vervoerkundige analyses komt naar voren dat naast de R-netlijnen, er in elk 
concessiegebied meerdere buslijnen zijn die in de behoefte van grote aantallen reizigers 
voorzien en dientengevolge met een relatief hoge frequentie rijden. Vanwege het belang van 
deze busverbindingen voor bewoners en bezoekers in een concessiegebied verplicht de 
MRDH de vervoerder om deze busverbindingen te blijven bieden, maar biedt de MRDH aan 
de vervoerder de ruimte om het exacte aanbod op deze busverbindingen zo optimaal 
mogelijk op de behoefte van (toekomstige) reizigers af te stemmen. Concreet betekent dit 
dat de MRDH wel voorschrijft dat de vervoerder een busverbinding tussen een bepaalde 
kern/wijk en een knooppunt moet bieden, zonder daarbij de exacte route, bedieningstijden 
en frequenties voor te schrijven. Ook biedt de MRDH de vervoerder de ruimte om naast 
deze verplichte busverbindingen andere vaste busverbindingen aan te bieden op het 
moment dat hij verwacht dat veel reizigers gebruik van deze verbindingen zullen maken. 
Tezamen met de R-netlijnen vormen deze (niet-)verplichte vaste busverbindingen het 
verbindende busnetwerk in een concessiegebied. 

3.1.3 Maatwerk om te voorzien in basis mobiliteitsbehoefte 

Naast het bieden van een verbindend busnetwerk heeft de vervoerder een 
verantwoordelijkheid als het gaat om het invullen van de basis mobiliteitsbehoefte van 
bewoners en bezoekers in een concessiegebied (= sociale functie). Zoals in paragraaf 1.2 is 
aangegeven, vult het huidige OV-systeem de basis mobiliteitsbehoefte steeds minder goed 

                                                
8  Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid d.d. 1 juli 2016 en Toekomstbeeld OV Zuidelijke Randstad, 

Bestuurlijke rapportage, d.d. 7 juni 2016. 
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in. Daar waar binnen de Randstad een sterke toename van het gebruik van R-netlijnen 
waarneembaar is, neemt het gebruik van de fijnmazige, ontsluitende buslijnen al sinds enige 
decennia af. De MRDH biedt de vervoerder daarom ruimte om op plaatsen en momenten 
waar(op) maar weinig mensen met het openbaar busvervoer reizen, al dan niet samen met 
partners, maatwerk aan te bieden; dat wil zeggen, een vervoersvorm anders dan een vaste 
buslijn die optimaal is afgestemd op de basis mobiliteitsbehoefte. Daarbij ziet de MRDH 
nadrukkelijk mogelijkheden om het maatwerk te combineren met andere vervoersvormen, 
zoals het door gemeenten gecontracteerde doelgroepenvervoer. In dat kader heeft de 
MRDH samen met de betrokken gemeenten besloten om het maatwerk en het 
doelgroepenvervoer op Voorne-Putten in een apart contract samen te voegen. 

3.1.4 Ketenvervoer 

Binnen het OV-systeem spelen knooppunten een grote rol. De MRDH onderscheidt drie 
typen knooppunten, te weten: internationale, metropolitaanse en lokale knooppunten (zie 
Tabel 3).  
 
Tabel 3: Knooppunten binnen de metropoolregio 

Type Naam 

Internationaal Den Haag CS en Rotterdam CS 

Metropolitaan Delft, Den Haag HS, Den Haag Laan van NOI, Rotterdam 
Alexander, Rotterdam Blaak, Rotterdam Zuidplein, Schiedam 
Centrum en Zoetermeer NS 
(buiten de metropoolregio: Dordrecht en Leiden) 

Lokaal o.a. Den Haag Grote Markt, Den Haag Leyenburg, Maasland 
Viaduct, Maassluis West, Naaldwijk, Pijnacker Metro Centrum, 
Rijswijk Station, Rotterdam Capelsebrug, Rotterdam Kralingse 
Zoom, Rodenrijs Metro, Rotterdam Noord, Spijkenisse, 
Voorburg NS, Zoetermeer Centrum West, Zoetermeer Oost 

Toekomstige Lansingerland-Zoetermeer, Rotterdam Stadionparken, 
Schiedam Kethel 

 
De MRDH ziet een goede afstemming van de verschillende vervoersvormen op deze 
knooppunten als belangrijke voorwaarde om de reis van deur naar deur zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Reizigers moeten het mobiliteitssysteem in de metropoolregio als één 
betrouwbaar en robuust geheel gaan ervaren in plaats van als een serie losse schakels. 
 
Enerzijds wil de MRDH deze ambitie verwezenlijken door eisen te stellen aan de (wijze van) 
afstemming van het openbaar busvervoer op andere vervoersvormen (zie hoofdstuk 5). 
Maar er is meer voor nodig om tot een mobiliteitssysteem te komen dat door reizigers als 
één geheel wordt ervaren. Daarom verwacht de MRDH van de vervoerder ook dat hij breder 
denkt dan zijn ‘eigen’ busproduct en net als de MRDH de ambitie heeft om: 
- het voor- en natransport naar/van haltes/knooppunten (= first and last mile) te 

verbeteren,  
- de wachttijd op haltes/knooppunten zoveel mogelijk te beperken en te veraangenamen, 

en  
- zaken als reisinformatie, marketing, tarieven en vervoerbewijzen en sociale veiligheid 

integraal te benaderen.  
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3.2 R-netlijnen 

De MRDH heeft de in Tabel 4 genoemde verbindingen aangewezen als R-netlijnen. 
Vanwege eerdere en toekomstige investeringen in businfrastructuur schrijft de MRDH 
verplicht voor welke routes deze busverbindingen moeten volgen (zie ook Figuren 2 tot en 
met 5). In de tabel is dit aangegeven middels een verwijzing naar de route van één van de 
huidige buslijnen op de betreffende verbinding. De MRDH biedt de vervoerder daarbij de 
ruimte om zelf te bepalen of hij vanaf het genoemde begin- en eindpunt verder doorrijdt en 
welke route(s) hij dan volgt.  
 
Tabel 4: R-netlijnen per busconcessie 

Busconcessie R-netlijnen 

Voorne-Putten en 
Rozenburg 

Spijkenisse – Hellevoetsluis (volgt de route van lijn 111) 
Spijkenisse – Brielle (volgt de route van lijn 103) 

Haaglanden Streek Den Haag Leyenburg – Naaldwijk – Maasland Viaduct – 
Schiedam Centrum (volgt de route van lijn 36) 
Delft – Pijnacker Centrum – Zoetermeer NS – Zoetermeer 
Centrum West (volgt de route van lijn 55) 

Rotterdam en 
omstreken 

Rodenrijs Metro – Lansingerland-Zoetermeer -Zoetermeer 
Centrum West (volgt de route van lijn 170) 
Rodenrijs Metro – Bleiswijk - Lansingerland-Zoetermeer (volgt 
de route van lijn 173) 

Haaglanden Stad Geen 

 
De vervoerder moet deze R-netlijnen uitvoeren overeenkomstig de eisen die vanuit deze 
productformule gesteld worden. Dit houdt onder meer in dat reizigers ervan uit kunnen gaan 
dat bussen op deze verbindingen in ieder geval op de volgende tijden tussen het genoemde 
begin- en eindpunt rijden:  
- op werkdagen van 06:00 uur tot middernacht, 
- op zaterdag: van 07:00 uur tot middernacht, en 
- op zon- en feestdagen: van 08:00 uur tot middernacht.  

 
De minimumfrequenties waarmee de bussen tijdens deze perioden rijden, zijn opgenomen 
in Tabel 5. Bij de bepaling van de minimumfrequenties heeft de MRDH rekening gehouden 
met de huidige en verwachte vervoervraag en de aansluitingen op het railvervoer. De 
minimumfrequenties gelden in beide richtingen. 
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Tabel 5: Minimumfrequenties R-netlijnen 

Busconcessie Periode Werkdagen Zaterdag Zon- en 
feestdagen 

Voorne-
Putten en 
Rozenburg 

Spits1 6 x/uur 
4 x/uur³ 4 x/uur³ 

Dal2 4 x/uur 

Avond 2 x/uur 2 x/uur 2 x/uur 

Haaglanden 
Streek 

Spits1 4 x/uur 
2 x/uur 2 x/uur 

Dal2 2 x/uur 

Avond 2 x/uur 1 x/uur 1 x/uur 

Rotterdam en 
omstreken 

Spits1 6 x/uur 
3 x/uur⁴ 2 x/uur 

Dal2 3 x/uur 

Avond 2 x/uur 2 x/uur 2 x/uur 
1 Betreft de periode tussen 07:00 en 09:00 uur en de twee drukste uren in de middag/avond (veelal 

tussen 16:00 en 18:00 uur). Minimumfrequentie betreft de spitsrichting; in de tegenspitsrichting is 
een lagere frequentie toegestaan.  

2 Op werkdagen geldt deze eis ook voor de vroege ochtend, zijnde de periode tot 07:00 uur. 
3 Voor de R-netlijn Spijkenisse – Brielle is in de dalperiode op zaterdag en op zondag de 

minimumfrequentie 2x per uur. 
⁴ Op zaterdag is de minimumfrequentie tot 11.00 uur 2x per uur. 

 
Indien de MRDH besluit om tijdens de looptijd van een busconcessie andere verbindingen 
naast de in Tabel 4 genoemde verbindingen als R-netlijn aan te wijzen, dan moet de 
vervoerder ook deze R-netlijn(en) uitvoeren overeenkomstig de eisen die vanuit deze 
productformule gesteld worden. De MRDH en de vervoerder treden in dat geval in overleg 
over het moment en de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden. 
 

3.3 Bieden van een verbindend busnetwerk 

Naast de R-netlijnen zijn er nog meer busverbindingen die de MRDH verplicht voorschrijft. 
Zoals in paragraaf 3.1.2 is aangegeven gaat het hierbij om verbindingen tussen 
kernen/wijken en knooppunten waarbij sprake is van relatief grote aantallen reizigers. De 
MRDH biedt deze reizigers de zekerheid dat er een verbinding blijft bestaan, maar geeft de 
vervoerder de ruimte om het aanbod op deze verbindingen naar eigen inzicht in te vullen. 
Concreet betekent dit dat de MRDH, anders dan bij de R-netlijnen, de routes van deze 
verbindingen niet vastlegt en terughoudendheid betracht wat betreft eisen aan 
bedieningstijden en frequenties. Ook biedt de MRDH de vervoerder de ruimte om naast de 
verplichte busverbindingen andere vaste busverbindingen aan te bieden op het moment dat 
hij verwacht dat veel reizigers gebruik van deze verbindingen zullen maken. Dit biedt de 
vervoerder de mogelijkheid om zijn aanbod zo goed mogelijk op de vraag af te stemmen.  
 
Tabel 6 toont per busconcessie de verbindingen die de vervoerder naast de R-netlijnen in 
ieder geval als vaste lijn met dienstregeling moet aanbieden. Het is, na overleg met de 
MRDH, toegestaan een verbinding aan te bieden die ook een andere kern aandoet. 
Tezamen met de R-netlijnen vormen deze busverbindingen het verbindende busnetwerk. 
Figuren 2 tot en met 5 tonen de verbindende busnetwerken voor de vier afzonderlijke 
busconcessies. 
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Tabel 6: Verplichte busverbindingen naast de R-netlijnen  

Busconcessie Knooppunt Kernen/wijken & knooppunten 

Voorne-Putten 
en Rozenburg 

Spijkenisse Oostvoorne, Rozenburg, Rockanje, Spijkenisse Maaswijk en 
Zuidland 

Haaglanden 
Streek 

Delft Station Delfgauw, Den Hoorn, Delft Tanthof, Delft TU-wijk (tot 
ingebruikname verlengde tramlijn 19), Delft Voordijkshoorn, Delft 
Voorhof, Nootdorp, Rijswijk Station en Wateringse Veld & 
Knooppunten: Naaldwijk 

Den Haag 
Centraal 

Leidschendam, Voorburg (via Koningin Wilhelminalaan) , 
Voorschoten en Wassenaar & 
Knooppunt: Leiden Centraal (via Voorschoten) en Leiden 
Centraal (via Wassenaar) 

Den Haag 
Leyenburg 

’s Gravenzande, Monster en Wateringse Veld 

Naaldwijk ’s Gravenzande, De Lier, en Monster & 
Knooppunten: Delft Station en Rijswijk Station 

Rijswijk Station Delft Station, Den Haag Grote Markt, Leidschenveen en 
Ypenburg & 
Knooppunten: Naaldwijk, Station Ypenburg en Zoetermeer 
Centrum West 

Zoetermeer 
Centrum West 
 

Rijswijk Station, Station Ypenburg, Zoetermeer Noordhove en 
Zoetermeer Rokkeveen/Dorp 
 

Rotterdam en 
omstreken 

Rotterdam 
Alexander 

Capelle Oostgaarde, Capelle Schollevaar, Hillegersberg, 
Schiebroek & 
Knooppunt: Rotterdam Kralingse Zoom 

Rotterdam 
Blaak 

Feijenoord en Overschie 
 

Rotterdam 
Capelsebrug 

Krimpen a/d IJssel 

Rotterdam 
Centraal 

Meijersplein (via Rotterdam-The Hague Airport),Overschie 
Knooppunt: Delft, Rotterdam Zuidplein 

Rotterdam 
Kralingse Zoom 

Keizerswaard, Ridderkerk & 
Knooppunt: Rotterdam Alexander, Rotterdam Lombardijen 

Rotterdam 
Lombardijen 

Keizerswaard & 
Knooppunt: Rotterdam Kralingse Zoom 

Rotterdam 
Station Noord 

Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Schiebroek 

Rotterdam Zuid Overschie 

Rotterdam 
Zuidplein 

Barendrecht, Charlois, Feijenoord, Heijplaat9, Katendrecht, 
Keizerswaard, Portland, Ridderkerk, Ridderkerk Slikkerveer & 
Knooppunt: Dordrecht, , Rotterdam Centraal 

Hoogvliet Metro Hoogvliet⁷  

Schiedam 
Centrum 

Crooswijk, Maassluis West, Schiedam Zuid, Woudhoek 

Vlaardingen 
West 

Holy Noord 

                                                
9  Voor deze verbindingen geldt op zaterdag de ‘overige’ in plaats van de hoogstedelijke frequentie 
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Tabel 6: Verplichte busverbindingen naast de R-netlijnen (vervolg) 

Busconcessie Knooppunt Kernen/wijken & knooppunten 

Haaglanden 
Stad 

Den Haag 
Centraal 

Binckhorst, Haagse Hout1, Loosduinen2, Scheveningen3 en 
Segbroek4 & 
Knooppunten: Station Mariahoeve 

Den Haag Grote 
Markt6 

Escamp5 

Den Haag Laan 
van NOI 

Haagse Hout1, Scheveningen3 & 
Knooppunten: Voorburg NS 

Den Haag 
Leyenburg 

Escamp5 en Loosduinen2 & 
Knooppunten: Hollands Spoor en Rijswijk Station 

Den Haag HS Knooppunten: Den Haag Leyenburg, Rijswijk Station en 
Voorburg NS 

Rijswijk Station Rijswijk Centrum, Rijswijk Presidentenbuurt/Strijp en Rijswijk 
Steenvoorde & 
Knooppunten: Den Haag Leyenburg, Hollands Spoor en 
Voorburg NS 

Voorburg NS Binckhorst & 
Knooppunten: Hollands Spoor, Den Haag Laan van NOI en 
Rijswijk Station 

1 Omvat o.a. Benoordenhout, Clingendael en Mariahoeve 
2 Omvat o.a. Kijkduin, Houtwijk en Loosduinen 
3 Omvat o.a. Scheveningen Bad en Duindorp 
4 Omvat o.a. Vogelwijk 
5 Omvat o.a. Moerwijk en Vrederust 
6 Dit knooppunt bestrijkt het gebied Centrum, Schilderswijk en Stationsbuurt 
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Figuur 2: Verplichte busverbindingen Voorne-Putten en Rozenburg 
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Figuur 3: Verplichte busverbindingen Haaglanden Streek 
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Figuur 4: Verplichte busverbindingen Rotterdam en omstreken 
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Figuur 5: Verplichte busverbindingen Haaglanden Stad 
 

 
Reizigers kunnen er op rekenen dat zij in ieder geval op de volgende tijden met de bus van 
een in Tabel 6 genoemde kern/wijk naar het bijbehorende knooppunt en vice versa kunnen 
reizen:  
- op werkdagen van 07:00 uur tot 23:00 uur, 
- op zaterdag: van 08:00 uur tot 22:00 uur, en 
- op zon- en feestdagen: van 09:00 uur tot 21:00 uur.  

 
In afwijking van bovenstaande eisen geldt voor de verplichte busverbindingen op Voorne-
Putten, niet zijnde de R-netlijnen, op werkdagen en zaterdag 19:00 uur als eindtijd en op 
zon- en feestdagen geen verplichting tot het bieden van deze busverbindingen. Op deze 
momenten kunnen reizigers gebruik maken van het maatwerk (zie ook paragraaf 3.4). 
Daarbij geldt dat de MRDH, al dan niet op verzoek van de vervoerder, kan besluiten om 
vergelijkbare uitzonderingen van toepassing te verklaren op verplichte busverbindingen in 
andere delen van de metropoolregio.  
 
Tabellen 7a en 7b geven een indicatie van de frequenties waarmee de bussen tijdens deze 
perioden in principe moeten rijden, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de 
hoogstedelijke (Den Haag en Rotterdam) en overige regio’s binnen de metropoolregio. Deze 
frequenties gelden in beide richtingen en in ieder geval bij start van de concessie, met dien 
verstande dat de vervoerder geen hogere frequenties hoeft te bieden dan de frequenties op 
de betreffende busverbinding in het laatste jaar van de voorafgaande busconcessie. 
Gedurende de looptijd van de concessie kan de MRDH in het kader van de 



32 
 

dienstregelingprocedure (zie subparagraaf 3.6.1) besluiten om deze frequenties aan te 
passen wanneer de gewijzigde vraag van reizigers daar aanleiding toe geeft.  
 
Tabel 7a: Frequenties overige verplichte busverbindingen (hoogstedelijk kerngebied) 

Periode Werkdagen Zaterdag Zon- en feestdagen 

Spits1 4 x/uur 
4 x/uur 

2 x/uur Dal 4 x/uur 

Avond 2 x/uur 2 x/uur 
1 Betreft de periode tussen 07:00 en 09:00 uur en de twee drukste uren in de middag/avond (veelal 

tussen 16:00 en 18:00 uur). Minimumfrequentie betreft de spitsrichting; in de tegenspitsrichting is 
een lagere frequentie toegestaan.  

 
Tabel 7b: Frequenties overige verplichte busverbindingen (overig) 

Periode Werkdagen Zaterdag Zon- en feestdagen 

Spits1 2 x/uur 
2 x/uur 

1 x/uur Dal 2 x/uur 

Avond 1 x/uur 1 x/uur 
1 Betreft de periode tussen 07:00 en 09:00 uur en de twee drukste uren in de middag/avond (veelal 

tussen 16:00 en 18:00 uur). Minimumfrequentie betreft de spitsrichting; in de tegenspitsrichting is 
een lagere frequentie toegestaan.  

 

3.4 Maatwerk in aanvulling op het verbindende busnetwerk 

Hoewel het verbindende busnetwerk tezamen met het railnetwerk een groot deel van de 
metropoolregio afdekt, geldt dat niet voor alle kernen/wijken. Voor deze kernen/wijken 
hanteert de MRDH als uitgangspunt dat de vervoerder in kernen/wijken die nu een 
busverbinding hebben een vorm van vervoer moet aanbieden op momenten dat verwacht 
mag worden dat voldoende mensen hier gebruik van zullen maken. Met uitzondering van de 
busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg, waarvoor geldt dat het maatwerk op Voorne-
Putten deel uitmaakt van een apart contract, krijgt de vervoerder de ruimte om bij kleine 
reizigersaantallen (minder dan 8 reizigers per rit) zelf een vervoersvorm te kiezen die 
aansluit bij de (te verwachten) vraag (= maatwerk). Dat kan een vaste buslijn of een 
buurtbus zijn, maar bijvoorbeeld ook een flexibel vervoersysteem dat aansluit op het 
verbindende net, zoals het Flexnet in Zeeland, de Texelhopper of de Opstapper in Friesland, 
waarbij ritten op vaste momenten worden aangeboden, maar de route afhangt van de 
herkomsten/bestemmingen van de mensen die een rit hebben gereserveerd. 
 
Ten aanzien van het maatwerk gelden de volgende voorwaarden teneinde ervoor te zorgen 
dat inwoners/bezoekers van de betreffende kernen/wijken goede reismogelijkheden 
houden/krijgen: 
- Er moet sprake zijn van goede, betrouwbare aansluitingen op een knooppunt of 

overstappunt met een R-netlijn dan wel verbindende buslijn. 
- Bij een vraagafhankelijke vervoersvorm moeten reizigers hun rit eenvoudig en kort voor 

het beoogde vertrektijdstip kunnen reserveren via een website, app, telefoon en andere 
op dat moment gangbare communicatievormen. 

- Bij de keuze van flexibele, vraagafhankelijke routes mogen de reistijden niet significant 
langer worden dan in de situatie dat een vaste route gevolgd wordt; dat wil zeggen, de 
extra rijtijd ten opzichte van de vaste route mag niet meer dan 15 minuten bedragen. 
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Om inwoners/bezoekers van de betreffende kernen/wijken zekerheid te bieden dat in hun 
basis mobiliteitsbehoefte wordt voorzien, stelt de MRDH voor het eerste jaar van de nieuwe 
busconcessie als aanvullende voorwaarden aan het maatwerk dat de vervoerder: 
- alle haltes bedient die in de dienstregeling van het laatste jaar van de voorafgaande 

busconcessie zijn opgenomen10, met uitzondering van eventuele haltes gelegen aan 
tijdelijke routes of omleidingsroutes; en 

- vanaf iedere halte een vergelijkbaar of groter aantal vertrekmogelijkheden 
(= frequenties en bedieningstijden) biedt als in het laatste jaar van de voorafgaande 
busconcessie. 

 
Vanaf het tweede jaar van de nieuwe busconcessie kan de vervoerder voorstellen doen om 
haltes te verplaatsen, toe te voegen of niet langer te bedienen en/of om het aantal 
reismogelijkheden (= frequenties en bedieningstijden) vanaf haltes aan te passen. Redenen 
om een halte niet langer te willen bedienen kunnen bijvoorbeeld zijn dat: 
- de halte binnen het verzorgingsgebied van opstappunten van het hoogwaardig 

openbaar vervoer liggen; dat wil zeggen, binnen 1200 meter (hemelsbreed) van een 
treinstation of binnen 800 meter (hemelsbreed) van een metrostation, tramhalte of halte 
van één van de in paragraaf 3.2 genoemde R-netlijnen; 

- er niet of nauwelijks reizigers bij de halte in- of uitstappen, bijvoorbeeld omdat reizigers 
voor andere vervoerwijzen kiezen om naar een opstappunt van het hoogwaardig 
openbaar vervoer te reizen (= andere invulling first of last mile);  

- de vervoerder ervoor kiest om vaste haltes te vervangen door flexibele opstappunten.  
 
Eventuele voorstellen om het maatwerk anders in te vullen maken deel uit van een pakket 
aan voorstellen van de vervoerder in het kader van het jaarlijkse vervoerplan om het OV-
aanbod beter af te stemmen op de behoeften van reizigers en vanuit de maatschappij. De 
MRDH beoordeelt deze voorstellen (het vervoerplan) in overleg met de vervoerder, 
gemeente(n) en consumentenorganisaties. Eén van de aspecten waarop de MRDH het 
vervoerplan beoordeelt, betreft de inzet van de dienstregelingkilometers die vrijvallen 
wanneer bepaalde haltes niet langer of minder vaak bediend worden. Uitgangspunt daarbij 
is dat de vervoerder deze dienstregelingkilometers inzet op plaatsen/tijden waar(op) de 
(maatschappelijke) behoefte groter is om zo een grotere bijdrage te leveren aan de realisatie 
van de doelstellingen die de MRDH met de busconcessies nastreeft. 
 

3.5 Nachtlijnen 

Om ervoor te zorgen dat het uitgaanspubliek na een avondje uit veilig vanuit de centra van 
Den Haag en Rotterdam naar de buitenwijken en omliggende gemeenten kunnen reizen, 
eist de MRDH van de vervoerders die de busconcessies Haaglanden Stad en Rotterdam en 
omstreken gaan uitvoeren dat zij in ieder geval bij start van de betreffende busconcessie in 
de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag dezelfde nachtverbindingen 
aanbieden als in het laatste jaar van de lopende busconcessies. De eerste nachtbus op 
deze verbindingen vertrekt niet eerder dan de laatste rit van een daglijn, met dien verstande 
dat wanneer hij verwacht dat hier voldoende markt voor is en er geen sprake is van 
concurrentie met daglijnen op dezelfde verbinding, de vervoerder, na overleg met de MRDH, 
de eerste rit van een nachtlijn eerder mag laten vertrekken dan de laatste rit van de 
betreffende daglijn(en). Vervolgens rijden de nachtbussen tot 5 uur ’s nachts ten minste één 

                                                
10  Met uitzondering van de R-netlijn Rodenrijs Metro – Bleiswijk – Lansingerland – Zoetermeer die in 

de nieuwe busconcessie niet meer doorrijdt tot Zoetermeer Centrum West 
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keer per uur, met dien verstande dat de vervoerder geen langere bedieningstijden of hogere 
frequenties hoeft te bieden dan de bedieningstijden en frequenties van de betreffende 
nachtlijnen zoals deze volgen uit de dienstregeling voor het laatste jaar van de 
voorafgaande busconcessie. Voor de nachtbussen geldt een apart tarief (zie ook paragraaf 
8.2). 
 
Na het eerste jaar van de busconcessie krijgt de vervoerder de ruimte om het aanbod aan 
nachtverbindingen af te stemmen op de vraag. De vervoerder neemt zijn voorstellen voor 
eventuele wijzigingen van nachtverbindingen op in zijn vervoerplan (zie paragraaf 3.6). 
 

3.6 Vervoerplan als opmaat dienstregeling 

3.6.1 Dienstregelingprocedure 

Ter voorbereiding op de nieuwe dienstregeling stelt de vervoerder jaarlijks een vervoerplan 
op dat voldoet aan de Kadernota OV van de MRDH en waarbij de eisen in dit hoofdstuk als 
uitgangspunt dienen. Van deze eisen mag alleen beargumenteerd en met goedkeuring van 
de MRDH worden afgeweken. Dit laatste geldt niet voor het vervoerplan voor het eerste 
dienstregelingjaar dat onderdeel is van de bieding van de vervoerder.  
 
Tijdens de looptijd van de concessie maakt de MRDH jaarlijks met de vervoerder nadere 
afspraken ten aanzien van de uitgangspunten voor de nieuwe dienstregeling. Deze 
afspraken betreffen onder meer (i) de omvang van het OV-aanbod gemeten in 
dienstregelingkilometers, waarbij de omvang van het aanbod zoals toegezegd in zijn bieding 
in principe maatgevend is, en (ii) eventuele ontheffingen van eisen wanneer de gewijzigde 
vraag van reizigers daar aanleiding toe geeft.  
 
De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan en betrekt daarbij tevens 
eventuele beperkingen en wensen zoals die door het METROCOV en de regiogemeenten 
tijdens reguliere gesprekken met de vervoerder zijn ingebracht. In zijn vervoerplan beschrijft 
hij de wijzigingen in het OV-aanbod ten opzichte van het voorgaande dienstregelingjaar en 
geeft hij onder meer aan hoe deze wijzigingen bijdragen aan de realisatie van de 
doelstellingen van de MRDH zoals verwoord in paragraaf 1.3. 
 
Na consultatie van consumentenorganisaties en gemeenten en met inachtneming van hun 
opmerkingen stelt de MRDH het vervoerplan vast. Vervolgens stelt de vervoerder op basis 
van het vastgestelde vervoerplan de dienstregeling voor het komende dienstregelingjaar op. 
 
Bijlage 3 geeft de verschillende stappen binnen de dienstregelingprocedure schematisch 
weer. 

3.6.2 Verschillende dienstregelingen per dienstregelingjaar toegestaan 

Per dienstregelingsjaar mag de vervoerder in verschillende perioden een aparte 
dienstregeling aanbieden die is afgestemd op de specifieke vraag in die periode, 
bijvoorbeeld naast een aparte dienstregeling voor werkdagen, zaterdag en zon- en 
feestdagen een onderscheid tussen een basis- en vakantiedienstregeling. Voorwaarden 
daarbij zijn dat de vervoerder: 
- richting reizigers duidelijk communiceert welke dienstregeling in een bepaalde periode 

van kracht is, 
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- in zijn vervoerplan aangeeft op welke momenten hij op een andere dienstregeling 
overgaat en wat daarbij zijn overwegingen zijn, en 

- deze momenten vooraf heeft afgestemd met andere vervoerders in aangrenzende 
concessiegebieden (zie ook subparagraaf 3.6.3). 

3.6.3 Afstemming met het overige openbaar vervoer 

De vervoerder stemt zijn dienstregeling zo goed mogelijk af op het overige OV-aanbod 
binnen zijn concessiegebied en rond de uitlopers. De vervoerder zorgt er onder meer voor 
dat buslijnen op knoop- en overstappunten goed op elkaar en op het overige openbaar 
vervoer aansluiten en geeft in zijn vervoerplan aan welke aansluitingen hij in ieder geval 
garandeert. Zoals eerder aangegeven geldt bij dit alles als uitgangspunt dat het openbaar 
busvervoer in principe aanvullend is op het openbaar railvervoer (trein, metro en tram), 
waarbij ongewenste parallelliteit tussen beide vervoersvormen dient te worden voorkomen. 
Daarbij hecht de MRDH er veel belang aan dat de vervoerder het aanbod niet alleen binnen 
zijn eigen concessie, maar met name ook, samen met andere vervoerders, op het niveau 
van de gehele metropoolregio optimaliseert, zodat reizigers het (openbaar) vervoersysteem 
als één logisch geheel ervaren. 
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4. Gebruik infrastructuur 
 

4.1 Beschikbare infrastructuur 

De vervoerder kan voor de uitvoering van zijn busconcessie gebruik maken van alle wegen 
in het betreffende concessiegebied inclusief uitlopers, tenzij wegbeheerders (= gemeenten, 
waterschappen, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat) expliciet hebben aangegeven 
dat wegen niet geschikt zijn voor openbaar vervoer per bus en/of auto. De MRDH verwacht 
daarbij dat de vervoerder zijn OV-aanbod afstemt op de capaciteit van de beschikbare 
infrastructuur, waaronder de capaciteit van busstations, en optimaal gebruik maakt van de 
aanwezige vrije busbanen. 
 
Om te bepalen of wegen na infrastructurele aanpassingen nog geschikt zijn voor het 
verbindende busnetwerk, waaronder R-net, hanteert de MRDH de volgende criteria: 
- binnen de bebouwde kom geldt, met uitzondering van wegvakken ter hoogte van 

scholen en in winkelgebieden met een maximumlengte van 400 meter, een 
maximumsnelheid van ten minste 50 km/u; 

- buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van ten minste 60 km/u en bij 
voorkeur 80 of 100 km/u, en 

- op de wegen zijn geen andere snelheidsverlagende maatregelen dan de maatregelen 
die door het CROW zijn geclassificeerd als geschikt voor openbaar vervoerroutes. 

 
Indien op enig moment blijkt dat na infrastructurele aanpassingen een kern/wijk niet (langer) 
bereikbaar is via een logische route over wegen die aan bovenstaande criteria voldoen, dan 
treedt de MRDH met de vervoerder en de betreffende wegbeheerder in overleg. Dit overleg 
kan ertoe leiden dat de betreffende kern/wijk niet langer deel uitmaakt van het verbindende 
busnetwerk, in welk geval de vervoerder voor maatwerk in plaats van voor bediening van de 
kern/wijk met een vaste buslijn kan kiezen. 
 

4.2 Optimalisering, aanleg en herinrichting infrastructuur 

De MRDH betrekt de vervoerder actief bij de ontwikkeling, uitwerking en realisatie van 
bestaande en nieuwe (bus)infrastructuur en verwacht van wegbeheerders, waaronder de 23 
gemeenten die binnen de MRDH participeren, dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer 
in dat wegbeheerders bij wijzigingen van de infrastructuur de vervoerder om advies vragen 
en dat de vervoerder dit advies ook verstrekt en de MRDH informeert over de strekking van 
zijn advies.  
 
De MRDH ziet een duidelijke meerwaarde in de advisering door de vervoerder vanwege zijn 
specifieke kennis van en ervaring met het gebruik van (bus)infrastructuur. Daarbij geldt dat 
de vervoerder een direct belang heeft bij kwalitatief goede infrastructuur, omdat deze 
bijdraagt aan een snelle en betrouwbare uitvoering van het openbaar vervoer. De MRDH 
verwacht van de vervoerder dan ook een proactieve houding als het gaat om het initiëren 
van en adviseren rond wijzigingen in de infrastructuur, onder andere door periodiek overleg 
met de wegbeheerders te voeren. 
 
De MRDH verwacht dat de vervoerder en wegbeheerders ieder hun verantwoordelijkheid 
nemen, bijvoorbeeld als het gaat om de gevolgen van omleidingen bij werkzaamheden of 
evenementen en het initiëren en realiseren van doorstromingsmaatregelen om de snelheid 
en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren. Insteek hierbij is dat de 
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gevolgen van kleinere wegomleidingen voor rekening van de vervoerder komen. De 
vervoerder mag ten hoogste 1% van het aantal dienstregelingkilometers dat hij in een 
kalenderjaar ten minste moet leveren, reserveren voor wijzigingen in en tijdelijke afwijkingen 
van de geldende dienstregeling als gevolg van werkzaamheden en/of evenementen.  
 
Bij grotere wegomleidingen treden de vervoerder en wegbeheerder in overleg over 
noodzakelijke aanpassingen van de dienstregeling en compensatie van eventuele extra 
kosten van deze aanpassingen voor de vervoerder; dit conform het principe ‘de veroorzaker 
betaalt’. Voor die gevallen waarin de vervoerder en de wegbeheerder hier gezamenlijk niet 
uitkomen, bevatten de busconcessies bepalingen dat de MRDH, na overleg met de 
vervoerder en de wegbeheerder, ontheffing ten aanzien van bepaalde eisen kan verlenen 
indien de vervoerder deze eisen niet kan nakomen door het (tijdelijk of permanent) 
ontbreken van geschikte infrastructuur (zie ook paragraaf 4.1) en/of bij het ontbreken van 
financiële compensatie voor de gevolgen van maatregelen van de wegbeheerder voor de 
vervoerder. 
 
Ten slotte geldt dat de MRDH voornemens is om, met het oog op de implementatie van de 
productformule R-net, samen met de betreffende wegbeheerders een traject te starten 
gericht op kwaliteitsverbetering van de routes en haltevoorzieningen van R-netlijnen. De 
MRDH zal de vervoerder hierbij betrekken en verwacht van de vervoerder een actieve en 
constructieve rol bij het uitwerken en uitvoeren van infrastructurele maatregelen. 
 

4.3 Haltes 

Haltes, en dan met name knooppunten en overstaphaltes, vervullen een belangrijke rol in 
het mobiliteitssysteem binnen de metropoolregio. De vervoerder heeft er belang bij dat 
haltes goed zijn ingericht, omdat dit de drempel voor mensen om met het openbaar vervoer 
te reizen verlaagt. De MRDH biedt de vervoerder daarom de ruimte om vanuit zijn regierol, 
na overleg met de betreffende wegbeheerder(s), met voorstellen te komen om haltes aan te 
passen, te verplaatsen of op nieuwe plekken te realiseren. Daarnaast verwacht de MRDH 
dat hij wegbeheerders desgevraagd adviseert over hun voorstellen tot wijziging van haltes. 
Bij de beoordeling van de voorstellen zal de MRDH niet alleen kijken naar de kosten, maar 
ook naar de bijdrage aan de doelstellingen van de busconcessies en de gevolgen voor de 
verkeersveiligheid, daarbij rekening houdend met eventueel beleid van wegbeheerders op 
het gebied van haltes. Zoals in subparagraaf 1.3.2 is aangegeven, reserveert de MRDH een 
beperkt deel van het beschikbare subsidiebedrag per busconcessie voor onder meer de 
implementatie van goedgekeurde voorstellen (bijvoorbeeld voor het verplaatsen van haltes). 
 

4.4 Busstallingen/remises, werkplaatsen, laadinfrastructuur en 
eindpuntvoorzieningen 

De vervoerder is verantwoordelijk voor de overige infrastructurele voorzieningen die nodig 
zijn voor de uitvoering van het openbaar busvervoer, zoals busstallingen/remises, 
werkplaatsen, laadinfrastructuur voor bussen (o.a. tankinstallaties en laadpalen voor 
elektrische bussen) en eindpuntvoorzieningen. Omdat een aantal van deze voorzieningen 
zich op strategische locaties bevindt, is de MRDH voornemens met betrokken partijen 
afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de vervoerder gebruik van deze 
voorzieningen kan/moet maken. In het bestek voor de betreffende busconcessies zal de 
MRDH aangeven om welke infrastructurele voorzieningen het hierbij gaat.  
  



38 
 

5. Uitvoeringskwaliteit 
 

5.1 Algemeen 

Of sprake is van kwalitatief goed openbaar vervoer wordt niet alleen door de opzet maar ook 
door de uitvoering van het aanbod bepaald. De verantwoordelijkheid voor de 
uitvoeringskwaliteit ligt bij de vervoerder. Het gaat dan om aspecten als: 
- vervoergarantie en zitplaatskans 
- rituitval 
- stiptheid 
- aansluitingen 
- vervangend vervoer 
- uitvoeringskwaliteit bij evenementen 

 
De vervoerder beschikt over een plan waarin hij beschrijft hoe hij zorgt dat sprake is van een 
goede uitvoeringskwaliteit. De vervoerder maakt daarbij optimaal gebruik van ontwikkelingen 
op het gebied van (informatie)technologie om de uitvoeringskwaliteit te verbeteren. Daarbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan technologieën om de uitvoeringskwaliteit continu (real-
time) te monitoren zodat de vervoerder waar nodig snel kan bijsturen.  
 
De MRDH verwacht van de vervoerder een bepaalde compensatie richting reizigers als de 
uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer te wensen overlaat. 
 

5.2 Vervoergarantie en zitplaatskans 

Om reizigers zekerheid te bieden wat betreft hun reismogelijkheid en te waarborgen dat zij 
ook comfortabel kunnen reizen, dient de vervoerder de frequentie van ritten en de capaciteit 
van de voertuigen per rit zodanig op de (verwachte) vraag af te stemmen dat: 
- alle reizigers die zich op een halte bevinden met de eerstkomende rit mee kunnen,  
- alle reizigers kunnen zitten, met uitzondering van ritten tijdens de spitsperioden en 

nacht en in extreme omstandigheden in welk geval reizigers nooit langer dan 15 
minuten hoeven te staan, 

- reizigers de kans op een zitplaats met ten minste een 8,0 waarderen, en 
- reizigers de frequentie waarmee bussen rijden in het eerste jaar van de busconcessie 

met ten minste een 7,0 waarderen en vervolgens oplopend met ten minste 0,1 punt per 
drie jaar. 

 
Bovenstaande eisen gelden ook bij een incidenteel grotere vraag waarvan verondersteld 
mag worden dat deze bij de vervoerder bekend is (bijvoorbeeld op feestdagen of bij 
evenementen en wegwerkzaamheden die ten minste 24 uur van te voren bij de vervoerder 
zijn gemeld). 
  

5.3 Rituitval 

Reizigers moeten er vanuit kunnen gaan dat zij met het openbaar vervoer kunnen reizen. De 
vervoerder wordt daarom geacht zich maximaal in te spannen om rituitval te voorkomen 
(norm: 0%). En mocht een rit onverhoopt toch uitvallen dan spant de vervoerder zich 
maximaal in om de overlast voor reizigers tot een minimum te beperken door vertrektijden 
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van eerdere en latere ritten eventueel aan te passen en reizigers snel en goed te informeren 
over gewijzigde vertrektijden en eventuele alternatieve reismogelijkheden. 
 

5.4 Stiptheid 

De MRDH vindt het niet alleen belangrijk dat de vervoerder alle ritten uitvoert, maar ook dat 
zij op tijd vertrekken. In dat kader eist de MRDH van de vervoerder dat: 
- ritten nooit eerder vanaf het beginpunt, knooppunten en overstaphaltes vertrekken dan 

in de dienstregeling is aangegeven, 
- ritten binnen 120 seconden na de in de dienstregeling aangegeven tijd vanaf het 

beginpunt vertrekken, 
- ritten binnen 180 seconden na de in de dienstregeling aangegeven tijd vanaf 

knooppunten en overstaphaltes vertrekken, en 
- reizigers de punctualiteit in het eerste jaar van de busconcessie met ten minste een 7,5 

waarderen en vervolgens oplopend met ten minste 0,1 punt per drie jaar. 
 
In geval van aansluitgaranties mag de vervoerder een rit later vanaf een knooppunt of 
overstaphalte laten vertrekken wanneer een bus, tram, metro of trein waarop aansluiting 
wordt geboden, vertraagd is. 
 

5.5 Aansluitingen 

Het missen van een aansluiting kan voor reizigers tot grote vertragingen leiden. De 
vervoerder spant zich daarom maximaal in om alle door hem in de dienstregeling 
aangegeven aansluitingen te realiseren. Bij gegarandeerde aansluitingen, zoals de 
aansluitingen van de laatste rit op een bus, tram, metro of trein waarop aansluiting wordt 
geboden, wacht de vervoerder maximaal 5 minuten op een knoop- of overstappunt om deze 
aansluiting te kunnen bieden. 
 

5.6 Vervangend vervoer 

Op het moment dat als gevolg van verstoringen ritten uitvallen en reizigers geen alternatieve 
reismogelijkheden hebben, spant de vervoerder zich maximaal in om ervoor te zorgen dat 
uiterlijk één uur na het begin van een verstoring voldoende vervangend vervoer beschikbaar 
is om alle reizigers te kunnen vervoeren. De vervoerder informeert de MRDH in dat geval zo 
spoedig mogelijk over de reden en omvang van de inzet van vervangend vervoer. De 
verplichting om vervangend vervoer in te zetten geldt niet wanneer de route van een lijn 
gestremd is en de vervoerder niet kan uitwijken naar andere routes.  
 

5.7 Uitvoeringskwaliteit bij (grootschalige) evenementen 

De vervoerder spant zich maximaal in om ook bij (grootschalige) evenementen in het 
concessiegebied aan de eisen ten aanzien van de uitvoeringskwaliteit zoals gesteld in dit 
hoofdstuk te kunnen blijven voldoen. De vervoerder laat zich door betrokken organisaties zo 
goed mogelijk informeren over de aard en omvang van deze evenementen. Indien de 
vervoerder extra capaciteit moet inzetten voor het vervoer van de bezoekers van een 
evenement, treedt hij in overleg met de betreffende organisator over een compensatie van 
de hieraan verbonden kosten. De vervoerder informeert de MRDH in dat geval over de 
uitkomsten van dit overleg.  
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5.8 Compensatieregeling 

De vervoerder biedt een compensatieregeling aan voor reizigers die als gevolg van een 
verminderde uitvoeringskwaliteit langer dan 30 minuten op hun opstaphalte, een knooppunt 
of een overstaphalte moeten wachten. De vervoerder neemt bij de opzet van de 
compensatieregeling eventuele landelijke afspraken hierover in acht en stemt de 
compensatieregeling af met andere vervoerders die in de metropoolregio actief zijn. De 
vervoerder licht de compensatieregeling toe in het reizigershandvest (zie paragraaf 12.3). 
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6. Materieel 
 

6.1 Algemeen 

De vervoerder stemt de typen voertuigen die hij voor de uitvoering van het openbaar 
busvervoer inzet af op het verwachte aantal reizigers, met dien verstande dat de voertuigen 
die hij op de hoogwaardige busverbindingen inzet moeten voldoen aan de eisen die hieraan 
vanuit de productformule R-net worden gesteld. Voor het overige heeft de vervoerder de 
keuze of hij grote (gelede) bussen, kleine bussen, taxibusjes of auto’s inzet, mits: 
- alle voertuigen toegankelijk en voor reizigers duidelijk herkenbaar zijn (zie paragrafen 

6.2 en 6.5), 
- alle voertuigen zijn voorzien van: 

o OV-chipkaartapparatuur voor het in- en uitchecken door reizigers (zie ook 
hoofdstuk 8), 

o KAR-apparatuur, wanneer verkeerslichtend hiermee zijn uitgerust, en Vecom- en 
Vetag-apparatuur waarmee bij verkeerslichten voorrang verkregen kan worden; dit 
met het oog op de snelheid en betrouwbaarheid (deze eis geldt niet voor voertuigen 
die de vervoerder uitsluitend voor flexibel, vraagafhankelijk (openbaar) vervoer 
inzet), 

o apparatuur waarmee chauffeurs bijvoorbeeld in geval van vertragingen met de 
verkeersleiding kunnen communiceren om aansluitingen te kunnen blijven bieden, 

- de vervoerder voldoet aan de eisen ten aanzien van vervoergarantie en zitplaatskans 
waarbij, mede vanuit het oogpunt van duurzaamheid en capaciteitsbeperkingen van de 
infrastructuur, sprake is van een optimale afweging tussen de capaciteit per voertuig en 
de frequentie waarmee voertuigen rijden. 

 
De vervoerder houdt rekening met en werkt constructief mee aan de ontwikkeling en/of 
implementatie van nieuwe technologieën op het gebied van C-ITS ten behoeve van 
voorrangverlening aan de voertuigen die hij voor de uitvoering van de busconcessie inzet. 
 

6.2 Toegankelijkheid 

De vervoerder zorgt ervoor dat alle voertuigen die hij inzet toegankelijk zijn voor reizigers 
met een auditieve, visuele of motorische beperking, alsmede voor reizigers met bagage, 
kinderwagens of rollators. 
 
Om de toegankelijkheid voor reizigers met een mobiliteitsbeperking te borgen vallen alle 
grote (gelede) en kleine bussen in de categorie (semi-)lagevloerbussen, waarbij: 
- in elke (semi-)lagevloerbus plaats is voor ten minste één (elektrische) rolstoel die met 

de rug in de rijrichting geplaatst kan worden11. Bij de rolstoelplaats zijn voorzieningen 
getroffen om de rolstoel vast te zetten. De vervoerder staat toe dat reizigers de 
rolstoelplaats(en) ook gebruiken voor het plaatsen van kinderwagens, vouwfietsen, 
rollators en bagage, waarbij de chauffeur er op toeziet dat een rolstoelplaats indien 
nodig wordt vrijgemaakt. Verder mag de vervoerder bij de rolstoelplaats(en) klapstoelen 
aanbrengen, mits deze automatisch opklappen wanneer er geen gebruik van wordt 
gemaakt en duidelijk zichtbaar is dat het een rolstoelplaats betreft.   

                                                
11  Vanwege hun gewicht en grootte hoeft de vervoerder scootmobielen niet mee te nemen. Dit vanuit 

de gedachte dat scootmobielen juist bedoeld zijn als zelfstandig vervoermiddel, en niet om in een 
ander voertuig meegenomen te worden. 



42 
 

- de (semi-)lagevloerbussen zijn voorzien van een automatische neiginstallatie en een 
oprijplaat. De neiginstallatie is standaard, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de 
chauffeur, in gebruik. Wel kan de chauffeur in specifieke situaties de automatische 
neiginstallatie tijdelijk buiten werking stellen, bijvoorbeeld om schade aan het voertuig te 
voorkomen. In geval van een handbediende oprijplaat verleent de chauffeur 
desgevraagd assistentie bij het betreden en verlaten van het voertuig. 

 
In taxibusjes die de vervoerder eventueel inzet moet ruimte zijn voor ten minste één 
(elektrische) rolstoel en moet een voorziening aanwezig zijn waarmee reizigers in een 
rolstoel en reizigers met een kinderwagen of rollator makkelijk het voertuig kunnen betreden. 
Deze eis geldt niet wanneer de vervoerder bij aanvang van een rit die alleen op aanvraag 
wordt gereden, absolute zekerheid heeft dat er geen reizigers in een rolstoel of met een 
kinderwagen of rollator gebruik van deze rit zullen maken. 
 
Om de in- en uitstap te vergemakkelijken zorgt de vervoerder ervoor dat voertuigen dicht 
langs de halteperrons halteren, bijvoorbeeld door voertuigen met sensoren uit te rusten. 
 
Om ervoor te zorgen dat meubilair, stangen en knoppen in de voertuigen duidelijk zichtbaar 
en herkenbaar zijn, voert de vervoerder deze in contrasterende kleuren uit. Verder zorgt de 
vervoerder ervoor dat de stopknop ter hoogte van de rolstoelplek(ken) zich op een zodanige 
locatie bevindt dat deze voor mensen in een rolstoel makkelijk te bereiken is. 
 

6.3 Duurzaamheid 

Op 15 april 2016 heeft de MRDH het bestuursakkoord ‘Zero emissie regionaal busvervoer’ 
ondertekend. Hierin spreken de opdrachtgevers voor het openbaar vervoer in Nederland de 
ambitie uit dat het regionaal busvervoer in 2030 of zoveel eerder als mogelijk volledig zero 
emissie bij de uitlaat is en dat nieuwe bussen in 2025 gebruik maken van 100% 
hernieuwbare energie of brandstof. In dat kader verwacht de MRDH van de vervoerder een 
transitiepad naar zero-emissie busvervoer en zijn volledige medewerking aan de uitvoering 
van beleid en initiatieven van de MRDH, waaronder pilots, gericht op het verder 
verduurzamen van het openbaar vervoer. 

6.3.1 Eisen aan voertuigen 

De keuze van de voertuigen en de brandstof/energiebron hebben, naast een effectieve en 
efficiënte inzet van voertuigen, de grootste impact als het gaat om een duurzame uitvoering 
van de busconcessies. Uitgangspunt voor de vier busconcessies is dat de voertuigen die de 

vervoerder inzet ten minste aan de wettelijke milieunormering12 moeten voldoen en qua 
duurzaamheid bij de start van de concessie vergelijkbaar of beter moeten presteren dan de 
voertuigen die op dit moment voor de uitvoering van de betreffende busconcessie worden 
ingezet. De MRDH stimuleert de vervoerder om, rekening houdend met de andere 
doelstellingen en (financiële) randvoorwaarden, met een voorstel te komen voor een zo 
optimaal mogelijke transitie naar zero-emissie busvervoer. Wanneer de vervoerder een 
transitiepad naar zero-emissie busvervoer aanbiedt, komt hij in aanmerking voor een 
overnameregeling voor de zero-emissievoertuigen; dit om kapitaalvernietiging te voorkomen 
op het moment dat deze voertuigen aan het einde van de concessieperiode nog niet volledig 
zijn afgeschreven. De overnameregeling geldt alleen voor zero-emissievoertuigen die de 

                                                
12  Nieuwe bussen die voor de uitvoering van de busconcessies worden ingezet, moeten op grond 

van wet- en regelgeving ten minste aan de Euro VI-norm voldoen. 
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vervoerder nieuw heeft aangeschaft en ten minste tijdens de laatste drie jaar van de 
concessie heeft ingezet. De overnameregeling geldt ook voor de bij deze voertuigen 
behorende laadinfrastructuur wanneer deze aan het eind van de concessie nog niet is 
afgeschreven. De MRDH streeft daarbij binnen de metropoolregio naar onderlinge 
uitwisselbaarheid van de laadinfrastructuur (compatibiliteit en interoperabiliteit). 
 
Tabel 8: Eisen en wensen t.a.v. milieuprestaties voertuigen 

Busconcessie Eisen bij aanvang 
concessie 

Eis bij einde 
concessie 

Wensen 

Voorne-Putten en 
Rozenburg 

Euro VI-voertuigen1 Euro VI-voertuigen Zo spoedig en zo 
veel mogelijk 
zero-
emissievoertuigen 
en 100% 
hernieuwbare 
energie 

Haaglanden Streek EEV-voertuigen2 

Groengas als brandstof 
100% zero-
emissievoertuigen 
(vanaf 2030) 
100% hernieuwbare 
energie (nieuwe 
bussen die vanaf 
2025 of later zijn 
aangeschaft) 
 

Rotterdam en 
omstreken 

EEV-voertuigen3 

Haaglanden Stad EEV-voertuigen 
Groengas als brandstof 

1 De vervoerder mag er in het kader van het door hem voorgestelde transitiepad voor kiezen om 

tijdelijk bestaande bussen in te zetten, onder de voorwaarde dat deze bussen ten minste aan de 
EEV-norm voldoen.  

2 De vervoerder heeft de mogelijkheid om de voertuigen die op dit moment voor de uitvoering van 

de busconcessie Haaglanden Streek ingezet worden, over te nemen.  
3 De vervoerder dient de inzet van de twee brandstofcelbussen (waterstof) die vanaf het tweede 

kwartaal van 2017 voor de uitvoering van de busconcessie Rotterdam en omstreken ingezet 
worden, te continueren.  

 

6.3.2 Transitiepad één van de onderdelen van het duurzaamheidplan 

De mogelijkheden om als vervoerder een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid-
doelstellingen gaan verder dan de voertuigen en de brandstof/energiebron die hij inzet. Ook 
in de dagelijkse bedrijfsvoering kan de vervoerder in het kader van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO), waar het aspect Social Return on Investment (SROI) 
deel van uitmaakt, maatregelen nemen teneinde de belasting van het openbaar busvervoer 
voor de maatschappij te beperken. De MRDH vraagt daarom van de vervoerder om een 
integraal duurzaamheidplan op te stellen waarvan het transitiepad richting zero-
emissievoertuigen één van de onderdelen is. Andere onderdelen zijn: 
- de doelstellingen van de vervoerder op het gebied van: 

o milieu, waaronder de reductie van het energieverbruik, de uitstoot van schadelijke 
stoffen zoals fijn stof en CO2, de emissie van zware metalen, geluids- en 
trillinghinder, lichtvervuiling en chemisch afval, 

o MVO/SROI, waaronder de gezondheid van bewoners en/of medewerkers, het 
bieden van werkgelegenheid voor specifieke bevolkingsgroepen, zoals mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, en het aanbieden van opleidings- en/of 
stageplekken, 

- maatregelen om de milieu-impact van activiteiten in het kader van de concessie op 
lokaal en globaal niveau zoveel mogelijk te beperken, waaronder begrepen maatregelen 
gericht op beperking van het energieverbruik, 
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- herkomst van brandstoffen en energiebronnen, waaronder de mate waarin gebruik 
wordt gemaakt van regionaal opgewekte energie, 

- gebruik van afbreekbare middelen, het recyclen van gebruikte (biologisch afbreekbare) 
middelen zoals olie en de bestemming van niet-afbreekbare/niet-recyclebare middelen 
zoals batterijpakketten, en 

- maatregelen gericht op beperking van het ziekteverzuim, re-integratie van werknemers 
en regionale samenwerking met ondernemingen en organisaties. 

 
De MRDH weegt de kwaliteit van het duurzaamheidplan mee bij de beoordeling van de 
biedingen van vervoerders. Vervolgens verwacht de MRDH dat de vervoerder gedurende de 
looptijd van de concessie jaarlijks een jaarverslag duurzaamheid opstelt waarin hij de 
voortgang van de uitvoering van het duurzaamheidplan beschrijft en aangeeft welke 
resultaten daarmee zijn bereikt en welke aanvullende maatregelen de vervoerder eventueel 
zal treffen om zijn doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. 
 

6.4 Comfort en netheid 

Reizigers vinden het steeds belangrijker dat zij zich prettig in het openbaar vervoer voelen. 
Dit gevoel wordt onder meer bepaald door de mate van comfort en reinheid van de 
voertuigen waarmee zij reizen. Gelet op het feit dat reizigers over steeds meer 
keuzemogelijkheden beschikken, verwacht de MRDH dat de vervoerder de voertuigen die hij 
inzet zodanig kiest, onderhoudt en reinigt dat reizigers: 
- het comfort van de voertuigen in het eerste jaar met ten minste een 7,0 waarderen, 

waarna de waardering met ten minste 0,1 punt per drie jaar oploopt, en 
- de netheid van de voertuigen in het eerste jaar met ten minste een 7,0 waarderen, 

waarna de waardering met ten minste 0,1 punt per drie jaar oploopt. 
 
Daarbij voldoen de voertuigen qua comfort in ieder geval aan de volgende eisen: 
- bij zitplaatsen is voldoende beenruimte, 
- er zijn voldoende mogelijkheden voor staande reizigers om zich vast te houden, 
- er is voldoende ruimte voor de bagage van reizigers, 
- voertuigen beschikken over: 

o een goede vering,  
o geluidsarme motoren, 
o een goedwerkend klimaatbeheersingssysteem; 
o WiFi dat voor reizigers gratis toegankelijk is en over voldoende capaciteit beschikt 

(deze eis geldt niet voor bestaande voertuigen die de vervoerder met het oog op de 
transitie naar zero emissievervoer alleen tijdens de eerste jaren van de 
busconcessie inzet). 

 
Ten slotte ziet de vervoerder erop toe dat reizigers en personeel niet in de voertuigen roken 
en geen muziek afspelen op een manier die tot overlast bij andere inzittenden leidt en dat 
chauffeurs tijdens het rijden niet bellen, appen of andere handelingen met hun mobiele 
telefoon verrichten. 
 

6.5 Productformules 

De vervoerder zorgt ervoor dat, eventueel met uitzondering van bestaande voertuigen die de 
vervoerder met het oog op de transitie naar zero emissievervoer alleen tijdens de eerste 
jaren van de busconcessie inzet, alle voertuigen die hij op de R-netlijnen inzet voldoen aan 
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de eisen zoals die voortvloeien uit de productformule R-net, conform het ‘Handboek R-net’. 
Deze eisen hebben onder meer betrekking op de kleur- en naamstelling, maar ook op (de 
uitvoering van) de inrichting van de voertuigen. De vervoerder mag de R-netvoertuigen 
alleen op de R-netlijnen inzetten, tenzij de MRDH hier expliciet goedkeuring voor heeft 
verleend (bijvoorbeeld wanneer de vervoerder ervoor kiest om een R-netlijn na het begin- of 
eindpunt een lokale ophaalfunctie te laten vervullen teneinde het aantal overstappen voor 
reizigers te beperken of om R-netbussen op nachtlijnen en/of voor het vervoer van 
bezoekers van evenementen in te zetten).  
 
Voor de voertuigen die de vervoerder naast de R-netvoertuigen inzet, ontwikkelt de MRDH 
een eenduidige huisstijl. De vervoerder zorgt ervoor dat deze voertuigen zijn uitgevoerd in 
de aan deze huisstijl verbonden kleur- en/of naamstelling. 
 

6.6 Reclame 

Ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbrengen van reclame-uitingen gelden voor R-
netvoertuigen de relevante bepalingen uit het ‘Handboek R-net’. Voor de overige voertuigen 
geldt dat het aanbrengen van reclame-uitingen is toegestaan, onder de voorwaarde dat: 
- de commerciële boodschap van de reclame-uitingen naar het oordeel van de MRDH  

moet voldoen aan de Nederlandse Reclame Code. 
- de reclame-uitingen, al dan niet doorzichtig, niet (i) op de ruiten van (taxi-)voertuigen 

anders dan de achterruit (deze uitzondering geldt niet voor voertuigen die op R-netlijnen 
worden ingezet), (ii) over lijnnummers of bestemmingsaanduidingen en/of (iii) over 
displays in de (taxi-) voertuigen zijn aangebracht, en  

- de locaties van de deuren van de voertuigen en van de eventuele knoppen om deze 
deuren te bedienen duidelijk herkenbaar blijven.  

 

6.7 Uitzonderingen 

De eisen zoals opgenomen in dit hoofdstuk gelden niet voor voertuigen die de vervoerder 
uitsluitend inzet (i) ter versterking van in de dienstregeling opgenomen ritten, (ii) bij 
calamiteiten en evenementen en (iii) als vervangend vervoer. Wanneer de milieuprestaties 
van deze voertuigen minder goed zijn dan die van de voertuigen die hij standaard voor de 
uitvoering van de busconcessie inzet, zorgt de vervoerder ervoor dat hij de voertuigen zo 
min mogelijk inzet op ritten van en naar locaties waar sprake is van een probleem op het 
gebied van luchtkwaliteit. 
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7. Informatie aan de reiziger 
 

7.1 Algemeen 

De MRDH heeft zichzelf tot doel gesteld om de samenhang tussen de verschillende 
onderdelen van het (openbaar) vervoersysteem binnen de metropoolregio te vergroten 
zodat reizigers het systeem steeds meer als één geheel gaan zien. Betrouwbare, actuele en 
integrale (reis)informatie is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Integraal in die zin dat de 
informatie niet alleen die ene rit betreft, maar de hele reisketen van deur tot deur bestrijkt. 
De MRDH verwacht van de vervoerder dan ook dat hij reizigers actief informeert over voor 
hen relevante aansluitende vervoersvormen. De inspanningen van de vervoerder moeten 
ertoe leiden dat reizigers de kwaliteit van de reisinformatie steeds beter gaan waarderen, 
resulterend in: 
1. een waardering voor de reisinformatie in het algemeen van ten minste een 7,5 in het 

eerst jaar en vervolgens oplopend met ten minste 0,1 punt per drie jaar, en 
2. een waardering van de reisinformatie bij vertragingen van ten minste een 6,5 in het 

eerste jaar en vervolgens oplopend met ten minste 0,2 punt per drie jaar. 
 

Dat de norm voor reisinformatie bij vertragingen een vol punt lager is dan die voor 
reisinformatie in het algemeen is gelegen in het feit dat reizigers wanneer zij met een 
vertraging te maken hebben kritischer/negatiever zijn, hetgeen zich vertaalt in een lager 
rapportcijfer. Daarbij is de norm van een 6,5, hoewel lager, mede gelet op de driejaalijkse 
stijging met 0,2 punt, ambitieus gelet op het feit dat veel OV-concessies in Nederland op 
dit punt een onvoldoende scoren.  
 

 
Bij dit alles geldt dat de kanalen waarlangs reizigers informatie ophalen de afgelopen jaren 
sterk zijn veranderd. Waar aan het begin van deze eeuw veel reizigers hun reis nog thuis en 
ruim van tevoren op basis van papieren dienstregelingen planden, vertrouwen reizigers 
inmiddels steeds meer op de actuele informatie die zij vlak voor of tijdens hun reis via 
digitale kanalen, zoals smartphones, ontvangen. De MRDH verwacht dat de digitalisering 
van reisinformatie de komende jaren verder (en versneld) zal doorzetten zonder dat met 
zekerheid kan worden gezegd hoe de ontwikkeling precies zal verlopen. De MRDH verwacht 
daarbij dat de vervoerder optimaal gebruik maakt van nieuwe (digitale) kanalen om reizigers 
te informeren over het openbaar vervoer in de metropoolregio en zorgt voor een eenduidige 
uitstraling bij gebruik van verschillende kanalen. 
 
Omdat de ontwikkelingen op het gebied van reisinformatie in zekere mate ongewis zijn, 
bevat dit hoofdstuk eisen waaraan de reisinformatie bij de start van de concessie moet 
voldoen. De MRDH biedt de vervoerder de ruimte om vervolgens jaarlijks een afweging te 
maken welke reisinformatie hij, al dan niet via derden, blijft aanbieden, hoe hij deze 
reisinformatie vormgeeft en via welke kanalen hij deze reisinformatie beschikbaar stelt of 
laat stellen. Dit vanuit de gedachte dat de vervoerder zelf het beste kan inschatten, en ook 
als beste de mogelijkheden kent, hoe hij reizigers zo goed mogelijk kan informeren over het 
openbaar vervoer in de metropoolregio.  
 
De vervoerder beschrijft jaarlijks in een reisinformatieplan de wijzigingen die hij het komende 
jaar in de reisinformatie wil doorvoeren. Alvorens zijn plan ter goedkeuring aan de MRDH 
voor te leggen, biedt hij het plan voor advies aan het METROCOV aan. 
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7.2 Informatie voorafgaand aan de reis13 

7.2.1 Beschikbare reisinformatie 

De vervoerder zorgt ervoor dat mensen via internet, mobiele applicatie(s) en de 
klantenservice in ieder geval de volgende reisinformatie gratis (eventueel uitgezonderd het 
basistarief voor het bellen naar de klantenservice) in de Nederlandse en Engelse taal 
kunnen opvragen, raadplegen en downloaden en dat deze informatie toegankelijk is voor 
mensen die slecht(er) kunnen zien: 
- informatie over afzonderlijke lijnen, met in ieder geval een overzicht van de haltes, de 

aankomst- en vertrektijden per halte, de overstapmogelijkheden op belangrijke 
(overstap)locaties en de gegarandeerde aansluitingen op zowel de eigen buslijnen als 
op lijnen van andere vervoerders, 

- vertrektijden van alle lijnen die bij een halte binnen het concessiegebied en aan de 
uitlopers halteren, 

- een integrale lijnennetkaart, met daarop in ieder geval alle routes en haltes van alle 
lijnen van, naar en binnen het concessiegebied, ook als deze niet tot de concessie 
behoren (voor deze lijnennetkaart mag de vervoerder wel een klein bedrag (maximaal 
€ 1,-) vragen). Het staat de vervoerder daarbij vrij om naast de integrale lijnennetkaart 
uit praktisch en/of marketingoogpunt kleinere (deel)lijnennetkaarten aan te bieden, 

- indien van toepassing, informatie over het nachtnet, met een overzichtskaart van de 
routes en haltes van alle nachtlijnen en de dienstregeling van alle nachtlijnen, 

- indien van toepassing, informatie over specifieke door de vervoerder aangeboden 
mobiliteitsdiensten, waaronder eventueel maatwerk ter invulling van de basis 
mobiliteitsbehoefte, zoals informatie over de aanvraagprocedure van eventuele 
vraagafhankelijke vervoersystemen, 

- informatie over de toegankelijkheid van haltes, 
- informatie voor toeristen, waaronder een overzichtskaart van de bereikbaarheid van 

belangrijke toeristische bestemmingen met het openbaar vervoer, 
- informatie over actuele vertrektijden, ook in geval van ongeplande omleidingen en uitval 

van ritten, 
- informatie over tarieven en de verkrijgbaarheid van de OV-chipkaart en andere 

vervoerbewijzen, ‘kaartdragers’ en betaalsystemen; 
- informatie over vergoedingsregelingen (zie paragraaf 5.8) 
- informatie over de bereikbaarheid van landelijke of regionale reisinformatiesystemen; 
- informatie over de bereikbaarheid van de eigen klantenservice en klachtenlijn, 

waaronder telefoonnummers en websites; 
- verwijzing naar de informatiekanalen van andere vervoerders en aanbieders van 

mobiliteitsdiensten die relevant (kunnen) zijn voor reizigers die reizen van, naar en in 
het concessiegebied; 

- verwijzing naar het OV-loket en de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. 
 
Ten aanzien van reisinformatie over vervoersvormen en mobiliteitsdiensten die niet tot de 
busconcessie behoren maar wel relevant zijn voor reizigers binnen het concessiegebied, 
verwacht de MRDH dat de vervoerder met de aanbieder van deze vervoersvormen/ 
mobiliteitsdiensten afspraken maakt over de inhoud en wijze van verstrekking van deze 

                                                
13  De vervoerder kan met name bij de verspreiding van reisinformatie voorafgaand aan de reis 

(deels) terugvallen op de diensten die HTM en RET op grond van hun railconcessies moeten 
leveren, waaronder de door hen geëxploiteerde verkoop- en informatiepunten. 
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reisinformatie. Dit betreft in ieder geval afspraken met HTM en RET over het beschikbaar 
stellen van reisinformatie via de door hen geëxploiteerde verkoop- en informatiepunten. 
 
De vervoerder zorgt ervoor dat bovengenoemde informatie ten minste twee weken voor de 
start van de dienstregelingperiode waarop de informatie betrekking heeft verkrijgbaar is. In 
geval van ongeplande omleidingen en rituitval, zorgt de vervoerder ervoor dat reizigers 
uiterlijk 15 minuten nadat de situatie zich voordoet via digitale kanalen hierover 
geïnformeerd worden. 
 

7.3 Informatie op de haltes 

7.3.1 Statische reisinformatie 

De vervoerder is verantwoordelijk voor het beheer van de statische reisinformatie op alle 
bushaltes in zijn concessiegebied. De vervoerder draagt er daarbij zorg voor dat in ieder 
geval de volgende informatie op de bushaltes aanwezig is: 
- de haltenaam, 
- een haltevertrekstaat voor elke lijn die vanaf de halte vertrekt (eventueel weer te geven 

als combinatietabel wanneer op bepaalde routes meerdere lijnen rijden), met: 
o het lijnnummer en de eindbestemming zoals getoond op de voorzijde van het 

voertuig, 
o de vertrektijden van alle ritten van de lijn vanaf deze halte, 
o een overzicht van de bereiken reismogelijkheden vanaf deze halte, 

- informatie over het dichtstbijzijnde verkooppunt en oplaadpunt van de OV-chipkaart dan 
wel een verwijzing naar de plek waar deze tariefinformatie zowel digitaal als schriftelijk 
is op te vragen, 

- informatie over de bereikbaarheid van de klantenservice en klachtenlijn van de 
vervoerder, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het telefoonnummer en de 
website, 

- een verwijzing naar een informatiekanaal waar actuele informatie over verkoop- en 
oplaadpunten van de OV-chipkaart kan worden gevonden. 

 
Naast bovengenoemde informatie draagt de vervoerder er zorg voor dat op de bushaltes die 
met een informatievitrine zijn uitgerust in ieder geval de volgende informatie aanwezig is: 
- een lijnennetkaart voor (een deel van) het concessiegebied waarop alle lijnen (inclusief 

die van andere vervoerders) getoond worden, 
- indien van toepassing, een lijnennetkaart van het gehele nachtnet, 
- een omgevingskaart met daarop aangegeven de belangrijkste attractiepunten in de 

omgeving van de halte, 
- informatie over haltes die niet toegankelijk zijn voor mensen met een 

mobiliteitsbeperking, 
- vermelding van eventuele ritten vanaf de betreffende halte die niet met toegankelijk 

materieel worden gereden, 
- informatie over tarieven (in ieder geval met tariefafstanden tussen de haltes van de 

aanwezige lijnen), abonnementen en de verkrijgbaarheid van de OV-chipkaart, dan wel 
een verwijzing naar de plek waar deze tariefinformatie zowel digitaal als schriftelijk is op 
te vragen, 

- informatie over de kanalen die de vervoerder inzet voor het verstrekken van 
reisinformatie (te denken valt aan onder meer de website, contactgegevens en 
openingstijden/bereikbaarheid van de klantenservice), 
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- informatie over de vergoedingsregeling (zie paragraaf 5.8). 
 
Bovenstaande eisen gelden alleen voor zover deze informatie in de huidige situatie reeds in 
een informatievitrine aanwezig is dan wel de informatievitrine voldoende groot is om deze 
informatie aan te brengen. Is dit niet het geval dat dan verwijst de vervoerder in de 
informatievitrine naar een website waar de ontbrekende informatie makkelijk te vinden is. 
 
Bovenstaande informatie betreft zowel zijn eigen lijnen als de lijnen van andere vervoerders 
die de betreffende bushalte aandoen. Omgekeerd verstrekt de vervoerder aan de 
verantwoordelijke partij tijdig alle gevraagde reisinformatie voor publicatie op haltes buiten 
zijn concessiegebied die door zijn eigen lijnen worden aangedaan. 
 
De vervoerder zorgt ervoor dat de juiste statische reisinformatie niet eerder dan drie dagen 
voor en uiterlijk op de ingangsdatum van iedere wijziging van de dienstregeling op alle 
bushaltes aangebracht is. 

7.3.2 Actuele reisinformatie 

De vervoerder levert aan door de MRDH aan te wijzen organisaties conform een door de 
MRDH voorgeschreven standaard alle gegevens die nodig zijn om informatiepanelen op 
haltes en knooppunten waar één of meerdere vaste lijnen halteren, te kunnen voorzien van 
actuele (dynamische) reisinformatie (zie ook paragraaf 7.6). De vervoerder is daarmee 
verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van juiste en betrouwbare actuele gegevens, 
maar niet voor het tonen van deze gegevens op de informatiepanelen. 
 

7.4 Informatie in en op de voertuigen 

7.4.1 Informatie op de voertuigen 

De vervoerder zorgt ervoor dat aan de buitenzijde van de voertuigen de volgende informatie 
getoond wordt: 
- het lijnnummer en de eindbestemming op de voor- en instapzijde; 
- het lijnnummer op de achterzijde.  

 
De vervoerder zorgt er daarbij voor dat alle informatie zowel bij daglicht, bij fel zonlicht als bij 
duisternis goed zichtbaar is. 

7.4.2 Informatie in de voertuigen 

Alle nieuwe voertuigen die de vervoerder inzet, zijn in ieder geval voorzien van: 
- een werkend automatisch auditief halteomroepsysteem waarvan het volume bij 

voorkeur automatisch kan worden afgestemd op de omgevingsgeluiden. Indien het 
automatisch auditief halteomroepsysteem niet functioneert, roept de bestuurder alle 
haltes en de belangrijkste overstapmogelijkheden vanaf deze haltes om (deze eis geldt 
niet voor voertuigen die de vervoerder uitsluitend voor flexibel, vraagafhankelijk 
(openbaar) vervoer inzet); 

- goed functionerende displays voor het tonen van actuele reisinformatie, waaronder in 
ieder geval: 
o het lijnnummer en de eindbestemming van de rit; 
o de aankomsttijden op de eerstvolgende haltes; 
o belangrijkste bestemmingen en overstapmogelijkheden op de eerstvolgende halte 

inclusief de actuele vertrektijden van het aansluitende openbaar vervoer (van zowel 
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de eigen buslijnen als van lijnen van andere vervoerders, waaronder indien relevant 
de trein).  

Voor de vormgeving van de actuele reisinformatie op de displays hanteert de vervoerder 
eventuele standaarden zoals die landelijk zijn/worden vastgesteld. De vervoerder zorgt 
er daarbij voor dat deze informatie ook via smartphone beschikbaar is voor reizigers met 
een (visuele) beperking en dat zij een seintje krijgen op het moment dat er een nieuw 
bericht op de displays wordt getoond. 

 
De vervoerder mag de displays ook voor andere doeleinden dan voor het tonen van actuele 
reisinformatie gebruiken, zoals algemene informatie over en reclame voor het openbaar 
vervoer en infotainment. Voorwaarde hierbij is dat de vervoerder iedere minuut gedurende 
ten minste veertig seconden actuele reisinformatie op de displays toont. 
 

7.5 Informatie bij afwijkingen van de dienstregeling 

De MRDH vindt het belangrijk dat reizigers ook bij geplande en ongeplande afwijkingen van 
de dienstregeling, waarbij routes van buslijnen wijzigen waardoor haltes komen te vervallen, 
tijdig en goed geïnformeerd worden. Uitgangspunt bij geplande afwijkingen is dat informatie 
over de (tijdelijk) gewijzigde dienstregeling ten minste zeven dagen voor de ingangsdatum 
van de wijziging via de verschillende informatiekanalen beschikbaar is. 
 
Bij ongeplande afwijkingen als gevolg van verstoringen in de dienstuitvoering informeert de 
vervoerder reizigers via de digitale informatiekanalen en in de voertuigen en op de haltes 
over de oorzaak en consequenties van deze verstoring voor hun reis en beschrijft hij de 
alternatieve reismogelijkheden waar reizigers eventueel gebruik van kunnen maken. De 
vervoerder zorgt er daarbij voor dat het personeel over de informatie beschikt die nodig is 
om vragen van reizigers over de gevolgen van verstoringen voor hun reis, waaronder 
begrepen alternatieve reismogelijkheden, te kunnen beantwoorden. 
 
De MRDH vraagt van de vervoerder om in zijn reisinformatieplan te beschrijven welke 
middelen hij op welke momenten inzet om reizigers te informeren over geplande en 
ongeplande afwijkingen van de dienstregeling. Dit betreft zowel de informatievoorziening 
voorafgaand aan hun reis als de informatievoorziening tijdens hun reis, waaronder de 
informatievoorziening op haltes en in voertuigen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de 
afstemming van de reisinformatie met andere betrokken partijen, waaronder 
wegbeheerders, vervoerders van aangrenzende concessiegebieden en de beheerders van 
de displays op haltes en knooppunten. 
 

7.6 Brongegevens beschikbaar stellen aan NDOV 

De vervoerder stelt brongegevens over de geplande dienstregeling (statische informatie) 
tijdig en over de uitvoering van de dienstregeling (actuele informatie) real-time aan de 
NDOV-loketten en de server van de NDOV-beheerorganisatie beschikbaar. De vervoerder 
levert deze gegevens digitaal aan conform een door de MRDH voorgeschreven protocol. 
 
Alle brongegevens die de vervoerder beschikbaar stelt, beschouwt de MRDH als openbare 
gegevens. Met inachtneming van relevante wettelijke bepalingen kunnen deze 
brongegevens zowel in bewerkte als onbewerkte vorm aan derden beschikbaar worden 
gesteld, bijvoorbeeld om mobiele applicaties (appjes) voor reizigers te ontwikkelen waarmee 
zij actuele reisinformatie van meerdere vervoerders kunnen raadplegen.  
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8. Betaalsysteem 
 

8.1 Algemeen 

De vervoerder beschikt over een goedwerkend en betrouwbaar OV-chipkaartsysteem 
waarmee reizigers voor alle door of namens de vervoerder aangeboden of gefaciliteerde 
mobiliteitsdiensten kunnen betalen. De vervoerder vervult een actieve rol bij de ontwikkeling 
en introductie van nieuwe betaalsystemen in het openbaar vervoer. De vervoerder staat 
daarbij open voor en werkt constructief mee aan de implementatie van nieuwe 
betaalsystemen, zoals op dit moment het betalen met een bankpas (EMV) of mobiele 

telefoon14.  
 
Indien het merendeel van de OV-chipkaartapparatuur of een nieuw betaalsysteem in een 
voertuig dat de vervoerder inzet voor de uitvoering van een in de dienstregeling opgenomen 
rit, om welke reden dan ook niet werkt, is de vervoerder verplicht reizigers gratis te 
vervoeren. 
 

8.2 Tarieven en vervoerbewijzen 

8.2.1 Geldige vervoerbewijzen 

De vervoerder vervoert alle reizigers die in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs en 
hanteert daarbij alleen vervoerbewijzen, tarieven, kortingsproducten en abonnementen die 
de MRDH heeft goedgekeurd. De vervoerder maakt met andere vervoerders die in het 
concessiegebied en rond de uitlopers actief zijn afspraken over de wederzijdse acceptatie 
van elkaars vervoerbewijzen. De vervoerder draagt er daarbij zorg voor dat de opbrengsten 
van vervoerbewijzen die in meerdere concessies geldig zijn op basis van de met het OV-
chipkaartsysteem verkregen reisgegevens automatisch tussen de betreffende vervoerders 
verdeeld kunnen worden. 
 
Om het openbaar vervoer toegankelijk en laagdrempelig te houden, biedt de vervoerder 
reizigers de mogelijkheid om in het voertuig een vervoerbewijs te kopen. Om het gebruik van 
losse vervoerbewijzen te ontmoedigen is het de vervoerder toegestaan voor het reizen met 
deze vervoerbewijzen hogere tarieven te hanteren dan voor het reizen met persoonlijke en 
anonieme OV-chipkaarten.  
 
De vervoerder mag reizigers die niet in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs 
verplichten om ter plekke een vervoerbewijs tegen een verhoogd tarief aan te schaffen 
waarmee zij hun reis kunnen vervolgen. 

8.2.2 Tarieven op basis van tariefvoorstel 

De vervoerder dient jaarlijks een onderbouwd tariefvoorstel ter goedkeuring bij de MRDH in. 
In het tariefvoorstel geeft de vervoerder aan welke wijzigingen hij het komende kalenderjaar 
wil doorvoeren in (i) de hoogte van tarieven en (ii) de door hem geaccepteerde 
vervoerbewijzen, kortingsproducten en abonnementen. Daarnaast neemt de vervoerder in 
zijn tariefvoorstel voorstellen op voor maatregelen die het reis- en betaalgemak vergroten, 

                                                
14  NOVB (2014), Visie OV betalen – Een verkenning naar de OV betaaltechnieken van de toekomst. 
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zodat reizigers het OV-systeem, met name rond de grenzen van het concessiegebied en op 
verbindingen waar meerdere vervoerders actief zijn, meer als één geheel gaan ervaren.  
 
De vervoerder stemt zijn tariefvoorstel (via het Marketingplatform, zie hoofdstuk 11) af met 
andere vervoerders die binnen zijn concessiegebied en rond de uitlopers actief zijn. De 
verplichte afstemming geldt in het bijzonder bij de introductie of wijziging van 
concessiegrens overstijgende kortingsproducten en abonnementen.  
 
Alvorens de vervoerder zijn tariefvoorstel ter goedkeuring aan de MRDH voorlegt, vraagt hij 
het METROCOV om advies. Vervolgens legt de vervoerder zijn tariefvoorstel samen met zijn 
reactie op voornoemde advies ter vaststelling aan de MDRH voor. Bij de beoordeling van 
het tariefvoorstel gaat de MRDH na in hoeverre het tariefvoorstel in lijn is met het Landelijk 
Tarievenkader (LTK) en de nog vast te stellen Beleidslijn Tarieven Openbaar Vervoer, 
hetgeen in ieder geval inhoudt dat: 
- het tarief standaard bestaat uit een vaste voet plus een kilometerafhankelijk tarief; 
- bepaalde doelgroepen tegen gereduceerde tarieven mogen reizen. De doelgroepen en 

kortingspercentages zijn vastgelegd in het LTK en de vervoerder dient zich hieraan te 
conformeren. Dit geldt ook wanneer de kortingspercentages zoals opgenomen in het 
LTK worden gewijzigd, tenzij aanpassing van de kortingspercentages naar het oordeel 
van de MRDH ongewenste effecten voor (een deel van) de reizigers binnen het 
concessiegebied dan wel de metropoolregio heeft. In dat geval staat de vervoerder 
open voor overleg over en werkt hij mee aan de implementatie van aanvullende 
maatregelen die deze ongewenste effecten (zoveel mogelijk) kunnen wegnemen; 

- indien er (andere) wijzigingen in het LTK worden aangebracht, leidend tot andere 
landelijke producten en/of andere tarieven voor bestaande producten, dan zal de MRDH 
zich daar in principe aan conformeren en is de vervoerder gehouden deze nieuwe 
landelijke producten en tarieven te hanteren. 

 
Binnen de algemene kaders zoals vastgelegd in de LTK en de Beleidslijn Tarieven 
Openbaar Vervoer krijgt de vervoerder ruimte om zijn tarieven af te stemmen op het 
reisgedrag van specifieke doelgroepen. Deze ruimte betreft onder meer de mogelijkheid om: 
- tarieven naar plaats, dag en tijdstip, kwaliteit van het openbaar vervoer, reisfrequentie 

en/of doelgroep te differentiëren, waarbij geldt dat indien de MRDH in de Beleidslijn 
Tarieven Openbaar Vervoer tot tariefdifferentiatie besluit de vervoerder geacht wordt 
hieraan mee te werken;  

- eigen tariefsoorten, zoals dagkaarten, kortingsproducten en abonnementen, te 
introduceren; 

- op nachtlijnen afwijkende tarieven in rekening te brengen, zoals een vast tarief per rit 

ongeacht de afgelegde afstand (= flat fare)15; en 
- bij een andere invulling van maatwerk dan een vaste buslijn afwijkende tarieven in 

rekening te brengen, zoals: 
o een vast tarief per rit ongeacht de afgelegde afstand (= flat fare), en/of 
o een hoger tarief wanneer reizigers niet bij een opstappunt maar voor de deur 

worden opgehaald of afgezet, 
dit alles onder de voorwaarde dat in geval van een overstap ten hoogste één maal de 
vaste voet in rekening wordt gebracht. 

 

                                                
15  Op dit moment geldt een vast tarief van € 5,00 per rit. De vervoerder mag daarbij onderscheid 

maken tussen het tarief op basis van losse verkoop en het tarief bij gebruik van de OV-chipkaart. 
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De MRDH daagt de vervoerder daarbij uit om de geboden ruimte zodanig te benutten dat hij 
reizigers langdurig aan zich weet te binden, onder meer door de tarieven die reizigers voor 
hun totale reis moeten betalen te vereenvoudigen, overzichtelijker en/of aantrekkelijker te 
maken. In alle gevallen geldt daarbij dat reizigers met hun OV-chipkaart moeten kunnen 
betalen. 
 

8.3 Verkrijgbaarheid vervoerbewijzen (Distributie) 

De MRDH hanteert als uitgangspunt dat de verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen 
(distributie) geen drempel voor reizigers mag vormen om van het openbaar vervoer in de 
metropoolregio gebruik te maken. De MRDH onderscheidt in dat kader verschillende 
distributiekanalen, te weten: 
- Webwinkel. De vervoerder zorgt ervoor dat reizigers via een webwinkel saldo en 

kortingsproducten en abonnementen die in zijn concessiegebied geldig zijn kunnen 
aanschaffen. 

- De klantenservice van de vervoerder waar reizigers terecht kunnen voor informatie over 
en hulp bij het invullen van het aanvraagformulier voor een persoonlijke OV-chipkaart.  

- Wagenverkoop. De vervoerder stelt reizigers in de gelegenheid om in het voertuig 
(i) een vervoerbewijs te kopen en (ii) alleen voor zover het de busconcessie Voorne-
Putten en Rozenburg betreft, saldo, kortingsproducten en abonnementen die zij via de 
webwinkel hebben aangeschaft op hun OV-chipkaart te laden. 

- Verkoop bij door HTM en RET geëxploiteerde verkoop- en informatiepunten. De 
vervoerder stelt bijzondere vervoerbewijzen die in zijn concessiegebied geldig zijn tijdig 
aan HTM en/of RET beschikbaar ten behoeve van de verkoop via door hen beheerde 
verkoop- en informatiepunten. 

- Verkoop via (door HTM en RET beheerde) netwerken van wederverkopers waar 
reizigers terecht kunnen voor anonieme OV-chipkaarten en voor het ophalen/opladen 
van saldo, kortingsproducten en abonnementen. 

 
Gedurende de concessieperiode kan de vervoerder voorstellen doen om de door hem 
geëxploiteerde/beheerde distributiekanalen aan te passen aan de gewijzigde behoeften van 
reizigers. Alvorens de vervoerder zijn voorstellen ter goedkeuring aan de MRDH voorlegt, 
vraagt hij het METROCOV om advies. Uitgangspunt daarbij is dat de voorstellen naar het 
oordeel van de MRDH in ieder geval tot een grotere tevredenheid bij reizigers moeten leiden 
als het gaat om de verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen. 
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9. Personeel 
 
De MRDH ziet personeel dat in direct contact staat met reizigers, zoals buschauffeurs, 
controleurs en personeel op de klantenservice, als gastheer van het openbaar vervoer. Met 
het oog op de waardering voor en het gebruik van het openbaar vervoer, stimuleert de 
MRDH de vervoerder om het niveau van gastvrijheid en klantvriendelijkheid van en de 
kwaliteit van de dienstverlening door het personeel blijvend te verbeteren. Dit moet onder 
meer blijken uit een oplopende waardering van reizigers voor klantvriendelijkheid en rijstijl: 
1. de reizigerswaardering voor de klantvriendelijkheid bedraagt in het eerste jaar van de 

concessie ten minste een 7,5 en stijgt vervolgens iedere drie jaar met ten minste 0,1 
punt; en 

2. de reizigerswaardering voor de rijstijl bedraagt in het eerste jaar van de concessie ten 
minste een 7,5 en stijgt vervolgens iedere drie jaar met ten minste 0,1 punt . 

 
Daarbij zorgt de vervoerder ervoor dat het personeel dat in direct contact met reizigers staat 
in ieder geval: 
- als zodanig herkenbaar is en er verzorgd uitziet; 
- de Nederlandse en, vanwege de internationalisering van de metropoolregio, bij voorkeur 

ook de Engelse taal beheerst; 
- bekend is met: 

o het openbaar vervoer in het concessiegebied inclusief uitlopers, waaronder de 
dienstregeling, 

o de locatie en bereikbaarheid per openbaar vervoer van belangrijke (toeristische) 
attracties en bestemmingen in het concessiegebied en rond de uitlopers, 

o eventuele verstoringen en omleidingen en de gevolgen hiervan voor reizigers, 
o de vervoerbewijzen en tarieven die in het openbaar vervoer geldig zijn, en 
o de kanalen die reizigers kunnen gebruiken voor het stellen van vragen en het 

indienen van opmerkingen en klachten, 
en vragen van reizigers hierover adequaat kan beantwoorden; 

- bekend is met het protocol sociale veiligheid dat de vervoerder hanteert; en 
- over een EHBO-diploma beschikt dan wel een cursus levensreddend handelen met 

goed gevolg heeft afgerond. 
 
De vervoerder zorgt er daarbij voor dat het personeel voldoende tijd en mogelijkheden krijgt 
om relevante cursussen te volgen teneinde aan bovenstaande eisen te kunnen voldoen. De 
vervoerder rapporteert jaarlijks zijn inspanningen op het gebied van opleiding, training en 
begeleiding van zijn personeel aan de MRDH. 
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10. Veiligheid 
 
Zoals eerder aangegeven is de ambitie van de MRDH om te komen tot één integraal OV-
systeem van een hoogwaardige kwaliteit binnen de metropoolregio. Het streven naar een 
veilig openbaar vervoer is hiervoor zowel een middel als een voorwaarde. Dit betreft niet 
alleen de sociale veiligheid, dat in het algemeen de meeste aandacht krijgt, maar ook de 
veiligheid van het materieel en een veilig gebruik van de infrastructuur 
(= verkeersveiligheid). 
  

10.1 Sociale veiligheid 

10.1.1 Algemeen 

De afweging van mensen om met het openbaar vervoer te reizen mag niet afhangen van 
angst of beeldvorming dat het openbaar vervoer niet veilig zou zijn. De MRDH wil daarom 
dat iedereen zich prettig voelt in het openbaar vervoer in de metropoolregio omdat het een 
veilige openbare plek is. Samen met andere (overheids)instanties werkt de MRDH aan het 
realiseren van een veilig openbaar vervoer voor zowel reizigers als personeel. 
 
Omdat de vervoerder in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met onveiligheid in en 
rond het voertuig en op en rond haltes/stations, beschikt hij als geen ander over de kennis 
en ervaring over oplossingen en maatregelen die deze onveiligheid kunnen terugdringen. De 
MRDH geeft de vervoerder daarom de ruimte om zijn kennis en ervaring in te zetten bij de 
ontwikkeling en uitvoering van sociaal veiligheidsbeleid voor zijn busconcessie dat bijdraagt 
aan de doelstellingen van de MRDH. Concreet verwacht de MRDH dat: 
1. reizigers de sociale veiligheid in het algemeen in het eerst jaar met ten minste een 7,5 

waarderen en dat deze waardering vervolgens oploopt met ten minste 0,1 punt per drie 
jaar, en 

2. reizigers de sociale veiligheid van de rit in het openbaar vervoer in het eerst jaar met ten 
minste een 7,0 waarderen en dat deze waardering vervolgens oploopt met ten minste 
0,1 punt per drie jaar. 

 
Het sociaal veiligheidsbeleid van de vervoerder moet passen binnen de kaders die zijn 
beschreven in de Beleidslijn Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer. Daarnaast dient de 
vervoerder zich te conformeren aan landelijke afspraken op het gebied van sociale 
veiligheid, zoals onder meer vastgelegd in het convenant Sociale Veiligheid Openbaar 
Vervoer en het convenant Veilige Publieke Taak. 
 
Landelijk is afgesproken om het aspect ‘Sociale veiligheid’ bij de aanbesteding van een 
concessie buiten de concurrentie te houden. Dit houdt in dat voorstellen om de sociale 
veiligheid te waarborgen geen rol spelen bij de beoordeling van de biedingen en de gunning 
van de concessie. Om te voorkomen dat dit aspect om welke reden dan ook wordt 
verwaarloosd, zal de MRDH in het kader van de financiële afspraken een minimumbudget 
vaststellen dat de vervoerder ieder jaar voor de waarborging voor de sociale veiligheid moet 
inzetten.  

10.1.2 Speerpunten sociaal veiligheidsbeleid 

De MRDH ziet de volgende speerpunten als belangrijk voor een goed sociaal 
veiligheidsbeleid:  
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1. Samenwerking als absolute must: Met het oog op de ordehandhaving en waarborging 
van sociale veiligheid in het openbaar vervoer verwacht de MRDH dat de vervoerder 
nauw samenwerkt met zowel de MRDH als gemeenten, politie, het OM en andere 
vervoerders. 

2. Regelmatige afstemming om tot afspraken te komen: De vervoerder wisselt informatie 
uit en maakt afspraken met politie, gemeenten (rond evenementen), 
scholengemeenschappen, horecagebieden, etc. om een beeld te krijgen van (fluctuaties 
in) reizigersstromen en deze stromen zoveel mogelijk te spreiden, om de kans op 
overlast en agressie door drukte zoveel mogelijk te voorkomen. Met de politie maakt de 
vervoerder afspraken over onderlinge samenwerking in tijden van nood en de opvolging 
van veiligheidsincidenten en de vervolging van de daders.  

3. Ruimte voor maatwerk en een risicogerichte inzet: De vervoerder krijgt van de MRDH 
de ruimte om steeds per situatie te kijken wat passende maatregelen zijn om de sociale 
veiligheid te waarborgen. De vervoerder legt daarbij de focus op plekken waar de kans 
op incidenten groot is c.q. als zogenaamde hotspots zijn aan te merken. Goede risico-
analyses en dataverzameling, waaronder het adequaat en consequent registreren van 
incidenten volgens een landelijk uniforme methode (thans: de A-B-C-methode), zijn 
hiervoor een vereiste. 

4. Combinaties van maatregelen gericht op onveiligheid en veiligheid: De maatregelen die 
de vervoerder voorstelt, zijnde een combinatie van preventieve en repressieve 
maatregelen, zijn aanvullend op bestaande reguliere maatregelen die reeds worden 
ingezet. De preventieve maatregelen, zoals het netjes houden van haltes en voertuigen 
en voorlichting op scholen, beogen incidenten te voorkomen; repressieve maatregelen, 
zoals kaartcontrole en handhaving, richten zich op de bestrijding van incidenten. 

5. Sturen op vertrouwen in kennis en expertise: De MRDH vertrouwt op de kennis en 
expertise van de vervoerder om tot een passend maatregelenpakket voor zijn 
concessiegebied te komen. Om die reden verplicht de MRDH de vervoerder niet tot het 
treffen van bepaalde maatregelen. Wel verwacht de MRDH van de vervoerder dat hij de 
maatregelen die hij inzet in nauwe samenspraak met de MRDH bepaalt en evalueert. 

6. Inspelen op actualiteit: De vervoerder organiseert de waarborging voor sociale 
veiligheid zodanig dat hij tijdig en adequaat op onverwachte crisissituaties in kan 
spelen. Dit vereist onder meer het actief bijhouden van landelijke en regionale 
ontwikkelingen en actualiteiten en een goede onderlinge samenwerking en afstemming 
met andere (overheids)instanties. 

10.1.3 Uitvoeringsplan sociale veiligheid 

De vervoerder stelt jaarlijks een bondig uitvoeringsplan sociale veiligheid op. Het 
uitvoeringsplan bevat een beschrijving van de veiligheidssituatie in het concessiegebied en 
rond de uitlopers en een nadere operationalisering van de maatregelen die de vervoerder 
neemt om de doelstellingen ten aanzien van sociale veiligheid te realiseren. Het 
uitvoeringsplan bevat de volgende hoofdstukken: 
1. Inleiding: Beschrijvende analyse van de sociale veiligheid in het concessiegebied en 

rond de uitlopers in het afgelopen jaar in relatie tot de doelstellingen zoals vastgelegd in 
het uitvoeringsplan voor het betreffende jaar. 

2. Hotspots en risicogebieden: Resultaten van een analyse van hotspots en risicogebieden 
en initiatieven en maatregelen om de sociale veiligheid op deze locaties te verbeteren. 

3. Doelstellingen: Het ambitieniveau van de vervoerder wat betreft: 
a. het reizigersoordeel ten aanzien van de veiligheid in het algemeen, 
b. het reizigersoordeel ten aanzien van de veiligheid tijdens de rit, 
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c. eventuele andere prestatie-indicatoren, zoals het aantal incidenten, het gevoel van 
veiligheid onder het personeel, de reinheid en het comfort van de voertuigen, het 
zwartrijdpercentage, etc. 

4. Maatregelen en activiteiten: Beschrijving van initiatieven en maatregelen onderverdeeld 
naar risicobeheersing, incidentbestrijding en nazorg, te weten: 
a. de werkwijze en inzet van personeel dat belast is met het toezicht en de controle 

van de vervoerbewijzen in het voertuig en op de haltes, 
b. overige maatregelen, zoals cameratoezicht, voorlichting, cursussen, etc., 
c. afstemming van maatregelen met andere (overheids)instanties, waaronder 

afspraken met andere vervoerders over bijvoorbeeld de samenwerking tussen 
verkeerscentrales. 

5. Planning en begroting: Een overzicht van de planning en kosten van de maatregelen en 
activiteiten, waarbij de kosten zijn onderverdeeld naar de inzet van personeel (in fte’s en 
bedragen, onderverdeeld naar functies) en middelen (assets en externe kosten). 

 
Voordat de vervoerder een conceptversie van het uitvoeringsplan sociale veiligheid ter 
goedkeuring aan de MRDH voorlegt, vraagt hij het METROCOV om advies. De vervoerder 
voegt een afschrift van dit advies en de wijze waarop de vervoerder met dit advies is 
omgegaan als bijlage bij de conceptversie van het uitvoeringsplan toe.  

10.1.4 Monitoring en overleg 

Vanuit het oogpunt van goed opdrachtgeverschap vindt de MRDH het belangrijk om goed 
geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen rond sociale veiligheid in het openbaar 
vervoer. In dat kader vraagt de MRDH van de vervoerder om na afloop van ieder kwartaal 
een rapportage op te stellen die in ieder geval de volgende onderdelen omvat:  
1. Algemene beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot de sociale veiligheid 

in het concessiegebied en rond de uitlopers; dit in relatie tot de doelstellingen die de 
vervoerder in zijn uitvoeringsplan sociale veiligheid heeft opgenomen. 

2. Een overzicht van indicatoren en kengetallen, waaronder in ieder geval: 
o aantal A-, B- en C-incidenten 
o zwartrijdpercentage/geregistreerde betaalafwijkingen 
o overzicht hotspots en risicogebieden 
o inzet uren personeel per kwartaal per hotspot per maatregel 

3. Realisatie planning en begroting. 
 
De MRDH bespreekt tijdens de reguliere concessie-overleggen de inhoud van de 
kwartaalrapportages met de vervoerder. Mochten de ontwikkelingen rond de sociale 
veiligheid daar aanleiding toe geven dan kan de MRDH besluiten hiervoor een apart overleg 
met de vervoerder te organiseren. 
 

10.2 Veiligheid materieel 

De vervoerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van de voertuigen die hij voor de 
uitvoering van de busconcessie inzet. Deze verantwoordelijkheid begint met de keuze voor 
de typen voertuigen die hij inzet, met dien verstande dat veiligheid ook al een belangrijke 
voorwaarde is bij de typetoelating van voertuigen. Vervolgens is het belangrijk dat de 
vervoerder zijn voertuigen tijdig en goed onderhoudt. Anders dan bij het railvervoer, waar de 
MRDH een aparte subsidie voor het beheer en onderhoud van de railvoertuigen verstrekt, 
beschouwt de MRDH het beheer en onderhoud van bussen, taxibusjes en auto’s als 
onderdeel van de bedrijfsvoering van de vervoerder. Dit betekent dat de MRDH hieraan 
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geen nadere eisen stelt bovenop de eisen waaraan de vervoerder vanuit wet- en 
regelgeving al moet voldoen. 
 

10.3 Veilig gebruik infrastructuur 

De MRDH eist van de vervoerder dat hij permanent aandacht besteedt aan een veilig 
gebruik van de wegen teneinde (dodelijke) ongevallen te voorkomen. Allereerst is een 
veilige rijstijl van de chauffeur hiervoor een vereiste. De MRDH verwacht dan ook, mede met 
het oog op een duurzame uitvoering van het openbaar busvervoer, dat rijstijl onderdeel is 
van het (bij)scholingsprogramma van het personeel.  
 
Daarnaast is het belangrijk dat voertuigen op een veilige manier van de infrastructuur 
gebruik kunnen maken. De vervoerder vergewist zich er in dat kader van dat de voertuigen 
die hij wil inzetten, zowel qua afmetingen (hoogte en lengte) en gewicht/aslast als qua 
aandrijving (brandstofsoort/energiebron) van de infrastructuur gebruik kunnen maken. 
Daarnaast is de vervoerder alert op verkeersonveilige situaties en bespreekt deze met de 
betreffende wegbeheerder. 
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11. Marketing 
 
De MRDH verwacht dat de vervoerder als geen ander in staat is om zijn product onder de 
aandacht van (potentiële) reizigers te brengen en hen te verleiden van zijn product gebruik 
te gaan maken. Vanuit die gedachte geeft de MRDH de vervoerder zoveel mogelijk ruimte 
om zijn product te ‘vermarkten’. Tegelijkertijd streeft de MRDH met de busconcessies een 
aantal doelstellingen na waarbij marketing, waaronder de afstemming tussen vervoerders 
wat betreft de te ondernemen marketingactiviteiten, een belangrijke rol speelt. Om die reden 
geeft de MRDH een aantal kaders mee waarbinnen de marketingactiviteiten van de 
vervoerder dienen plaats te vinden. 
 

11.1 Marketingplatform 

De vervoerder sluit zich aan bij het door de MRDH ingestelde Marketingplatform. De 
vervoerder vervult binnen het Marketingplatform een actieve rol, in die zin dat hij een 
constructieve bijdrage levert aan het initiëren en uitvoeren van afspraken die binnen het 
Marketingplatform worden gemaakt. Daarnaast draagt de vervoerder bij aan de financiering 
van gezamenlijke marketingactiviteiten van de deelnemers van het Marketingplatform. Deze 
bijdrage betreft een vaste jaarlijkse bijdrage die niet afhangt van de kosten die het 
Marketingplatform in het betreffende jaar heeft gemaakt. 
 

11.2 Marketingplan 

De vervoerder stelt jaarlijks een marketingplan op. In het marketingplan geeft hij aan welke 
marketingactiviteiten hij het komende jaar gaat uitvoeren om bestaande reizigers te 
behouden en nieuwe reizigers, vooral reizigers die anders met de auto zouden zijn gegaan, 
te trekken. De vervoerder stemt de inhoud van zijn marketingplan en de uitvoering van zijn 
marketingactiviteiten af met andere vervoerders die in zijn concessiegebied en rond de 
uitlopers actief zijn. De vervoerder beperkt zich hierbij niet tot de leden van het 
Marketingplatform, maar betrekt, voor zover relevant, ook vervoerders die in opdracht van 
de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland openbaar vervoer 
verrichten.  
 

11.3 Productformules 

De MRDH heeft samen met de andere opdrachtgevers voor het openbaar vervoer in de 
Randstad afspraken gemaakt over de uitrol van de productformule R-net. In dat kader 
verplicht de MRDH de vervoerder om vanaf de start van de busconcessie een aantal 
busverbindingen als R-netlijnen uit te voeren (zie paragraaf 3.2). De MRDH heeft hoge 
verwachtingen van de effecten die met de invoering van de productformule R-net bereikt 
kunnen worden en verwacht daarom van de vervoerder een actieve bijdrage bij het 
‘vermarkten’ van deze productformule. 
 
Daarnaast is de MRDH voornemens om, na overleg met aangrenzende concessieverleners 
en vervoerders, voor de lijnen die niet onder de productformule R-net vallen een aparte 
productformule te ontwikkelen. De nieuwe productformule moet bijdragen aan de 
herkenbaarheid van het openbaar vervoer teneinde reizigers meer het gevoel te geven dat 
binnen de metropoolregio sprake is van één samenhangend OV-systeem. Ook hier geldt dat 
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de MRDH van de vervoerder verwacht dat hij actief en constructief meewerkt aan de 
implementatie en het ‘vermarkten’ van deze nieuwe productformule. 
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12. Consumentenbescherming 
 

12.1 Klantenservice 

De vervoerder richt een klantenservice in waar reizigers terecht kunnen met vragen over 
reisinformatie, verloren en gevonden voorwerpen, reizen met een beperking en klachten 
over het openbaar busvervoer. De vervoerder zorgt ervoor dat reizigers de klantenservice 
makkelijk via toegankelijke, veelgebruikte kanalen kunnen bereiken en brengt hiervoor geen 
kosten bij de reizigers in rekening. 
 

12.2 Afhandeling van klachten 

De vervoerder stelt een protocol op voor de afhandeling van klachten. Uitgangspunt voor dit 
protocol is dat de vervoerder binnengekomen klachten van reizigers binnen vier weken na 
indiening op correcte wijze afhandelt. In zijn reactie vermeldt de vervoerder aan de reiziger 
de maatregelen die hij inmiddels heeft genomen of nog zal nemen om (de aanleiding van) 
de klacht in de toekomst te voorkomen. In zijn reactie verwijst de vervoerder naar de 
mogelijkheid voor de klager om zich te wenden tot het OV-loket en de Geschillencommissie 
Openbaar Vervoer.  
 
Indien van toepassing verleent de vervoerder zijn medewerking aan eventuele 
bemiddelingspogingen van het OV-loket. Verder is de vervoerder aangesloten bij de 
Geschillencommissie Openbaar Vervoer waaraan reizigers geschillen over de 
totstandkoming en/of uitvoering van de vervoersovereenkomst kunnen voorleggen. Ten 
slotte sluit de vervoerder zich bij een regionale geschillencommissie aan, mocht deze 
bijvoorbeeld vanuit het METROCOV in samenspraak met MRDH worden opgericht. 
 
De vervoerder houdt de ontvangst en afhandeling van klachten bij in een klachtendatabase 
en zorgt ervoor dat hij deze informatie tot twee jaar na dato aan de MRDH kan overleggen. 
 

12.3 Reizigershandvest 

De vervoerder beschikt over een reizigershandvest waarin hij richting reizigers aangeeft 
welke garanties hij biedt ten aanzien van de kwaliteit van het openbaar busvervoer en welke 
rechten reizigers hebben indien hij zijn garanties niet kan nakomen. Het reizigershandvest 
bevat in ieder geval garanties ten aanzien van de uitvoering van de dienstregeling en de 
toegankelijkheid van het openbaar busvervoer. De vervoerder zorgt er daarbij voor dat zijn 
reizigershandvest zoveel mogelijk overeenkomt met het reizigershandvest van andere 
vervoerders die in zijn concessiegebied en rond de uitlopers actief zijn. 
 

12.4 Geld terug bij vertraging 

De vervoerder beschikt over een regeling ‘Geld terug bij vertraging’ die reizigers die 
vertraging hebben opgelopen compenseert. Deze regeling voldoet ten minste aan geldende 
wet- en regelgeving ten aanzien van het verstrekken van financiële compensatie bij 
vertragingen en sluit zoveel mogelijk aan bij regelingen van andere vervoerders die in het 
concessiegebied en rond de uitlopers actief zijn. Om de regeling laagdrempelig en makkelijk 
voor reizigers te maken, streeft de vervoerder ernaar om samen met andere vervoerders 
één loket voor compensatieverzoeken in te richten. 
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13. Reizigersinspraak 
 
In de Wet personenvervoer 2000 is bepaald dat zowel de MRDH als de vervoerder bepaalde 
voorstellen en plannen voor advies aan consumentenorganisaties moeten voorleggen en 
hen van informatie moeten voorzien. 
 

13.1 METROCOV 

Binnen de metropoolregio vindt de belangbehartiging door de consumentenorganisaties 
plaats binnen het samenwerkingsplatform METROCOV. De MRDH en de vervoerder vragen 
het METROCOV in ieder geval om advies over de in de Wet en het Besluit personenvervoer 
2000 genoemde onderwerpen.  
 
Het gaat hierbij om een zogenaamd ‘gekwalificeerd advies’, hetgeen inhoudt dat wanneer de 
MRDH of de vervoerder een advies niet overneemt, hij dit moet motiveren. De MRDH neemt 
de adviezen en de eventuele motivatie om adviezen niet over te nemen mee bij de 
beoordeling van voorstellen van de vervoerder en informeert het METROCOV over het 
resultaat van deze beoordeling en de overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld. 
 
Daarnaast kan het METROCOV aan de MRDH of de vervoerder gevraagd en ongevraagd 
advies uitbrengen over onderwerpen die van invloed zijn of kunnen zijn op de uitvoering van 
de busconcessie.  
 

13.2 Consultatie individuele reizigers en andere belanghebbenden 

De vervoerder biedt individuele reizigers en andere belanghebbenden de mogelijkheid om 
met ideeën of suggesties met betrekking tot het openbaar vervoer te komen. Daarnaast 
betrekt de vervoerder reizigers en andere belanghebbenden actief bij de ontwikkeling en 
uitvoering van het openbaar busvervoer. Omdat de MRDH er vanuit gaat dat de vervoerder 
zelf het belang van deze actieve betrokkenheid onderkent, laat de MRDH het aan de 
vervoerder over om te bepalen hoe hij hier invulling aan geeft (bijvoorbeeld via periodiek te 
houden klantenpanels of via het internet). De vervoerder informeert de MRDH, het 
METROCOV en reizigers en andere belanghebbenden ten minste twee keer per jaar over 
de hoe hij met de ingebrachte ideeën en suggesties is omgegaan en wat daarvan het 
resultaat is geweest. 
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14. Informatie en monitoring 
 

14.1 Algemeen 

Bij goed opdrachtgeverschap, één van de doelstellingen die de MRDH met de nieuwe 
busconcessies nastreeft, hoort dat de MRDH er nauw op toeziet dat de vervoerder 
gemaakte afspraken nakomt. Daarvoor maakt de MRDH enerzijds gebruik van informatie 
van de vervoerder (paragraaf 14.2) en anderzijds van eigen of landelijke onderzoeken 
(paragraaf 14.3). Het is daarbij de ambitie van de MRDH dat deze informatie zoveel mogelijk 
als open data algemeen beschikbaar komen. 
 

14.2 Informatieverstrekking door de vervoerder aan de MRDH 

De vervoerder informeert de MRDH steeds gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van 
de busconcessie en eventuele knelpunten die hij daarbij signaleert. De vervoerder verstrekt 
in dat kader: 
- informatie met betrekking tot de uitvoering van de concessie zoals benoemd in het 

Model Informatieprofiel Openbaar Vervoer 2008 inclusief addenda (MIPOV 2008) of 
diens opvolger, 

- actuele gegevens over de uitvoering van de dienstregeling (= realtime data), onder 
meer ten behoeve van het monitoren van de uitvoeringskwaliteit in termen van 
punctualiteit, regelmaat, uitval en rijtijden; 

- alle informatie die voortkomt uit het gebruik van de OV-chipkaart, andere ‘kaartdragers’ 
en/of andere betaalsystemen, een en ander met inachtneming van geldende wet- en 
regelgeving, 

- naast bovengenoemde informatie alle informatie die hij bij of krachten wet- en 
regelgeving en de busconcessie dient te verstrekken, 

- maandelijks een maandmonitor die de ontwikkeling in een aantal belangrijke prestatie-
indicatoren op het gebied van aanbod, gebruik, uitvoeringskwaliteit, sociale veiligheid en 
klachten weergeeft, en 

- na afloop van ieder kwartaal een kwartaalrapportage met daarin een toelichting/ 
verklaring bij de ontwikkelingen zoals die in de maandmonitor zijn gerapporteerd.  

 
De MRDH streeft daarbij uniformiteit na voor wat betreft de wijze waarop de 
(management)informatie wordt bepaald en gepresenteerd en kiest daarom voor dezelfde 
opzet van informatieverstrekking als bij beide recent verleende railconcessies. Tijdens de 
implementatieperiode van de busconcessie zal de MRDH daarom nadere afspraken met de 
vervoerder maken over de wijze waarop de vervoerder bovengenoemde informatie verstrekt 
(in ieder geval digitaal en, alleen indien noodzakelijk, in papieren vorm).  
 
De MRDH is bevoegd de juistheid van bovenstaande gegevens (steekproefsgewijs) te 
controleren dan wel zelf bepaalde gegevens op basis van brongegevens samen te (laten) 
stellen. De vervoerder verleent zijn volledige medewerking aan dergelijke controles, onder 
andere door de betreffende (bron)gegevens goed en toegankelijk te archiveren en op 
verzoek van de MRDH ter beschikking te stellen.  
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14.3 Informatie uit eigen en landelijke onderzoeken 

14.3.1 Eigen onderzoek door de MRDH 

De MRDH kan zelf onderzoek (laten) uitvoeren naar (de uitvoering en ‘zachte kwaliteit’ van) 
het openbaar busvervoer, bijvoorbeeld door de inzet van mystery guests. De vervoerder 
verleent zijn volledige medewerking aan dergelijke onderzoeken.  

14.3.2 Klanttevredenheidsonderzoek 

De MRDH laat ieder kwartaal een klanttevredenheidonderzoek uitvoeren om een actueel 
beeld te verkrijgen van wat reizigers vinden van de kwaliteit van het openbaar vervoer 
binnen de metropoolregio. Op basis van dit onderzoek beoordeelt de MRDH onder meer in 
hoeverre de vervoerder voldoet aan de normen in dit PvE ten aanzien van de waardering 
van verschillende kwaliteitsaspecten door reizigers. 
 
Op dit moment heeft de MRDH hiervoor aansluiting gezocht bij de landelijke OV-
Klantenbarometer van het CROW/KpVV. In dit landelijke onderzoek worden reizigers 
gevraagd in de vorm van rapportcijfers hun waardering te geven over verschillende 
kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer.  
 
De MRDH verwacht van de vervoerder dat hij zijn volledige medewerking verleent aan de 
uitvoering van de OV-Klantenbarometer. Daarbij behoudt de MRDH zich het recht voor om 
gedurende de looptijd van de busconcessie aanvullend of vervangend onderzoek uit te 
(laten) zoeken naar de tevredenheid van reizigers ten aanzien van concessie-specifieke 
vraagstukken. Ook hieraan dient de vervoerder zijn volledige medewerking te verlenen. 

14.3.3 Risico-inventarisatie sociale veiligheid 

In het in 2012 gesloten Convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer is onder meer 
afgesproken dat de MRDH en de betreffende vervoerder periodiek op basis van objectieve 
criteria een risico-inventarisatie voor een concessiegebied maken. Ook hierbij geldt dat de 
MRDH van de vervoerder volledige medewerking bij de uitvoering van deze afspraak 
verwacht, onder andere door een onderzoek onder zijn personeel toe te staan (= 
Personeelsmonitor), toe te zien op registratie van incidenten conform de landelijke ABC-
methodiek, en gegevens over zwartrijden beschikbaar te stellen. 
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15. Overige onderwerpen 
 

15.1 Implementatie en start busconcessies 

Om te voorkomen dat reizigers weglopen is het belangrijk dat de busconcessies vanaf het 
begin goed uitgevoerd worden. Omdat reizigers in principe geen last mogen ondervinden 
van de overgang van de oude naar de nieuwe concessie, stelt de MRDH eisen aan de 
implementatie van de nieuwe busconcessies. 

15.1.1 Implementatieplan 

De MRDH vraagt aan vervoerders om aan hun inschrijving een implementatieplan toe te 
voegen waarin zij beschrijven hoe zij ervoor zullen zorgen dat de overgang van de oude 
naar de nieuwe concessie zonder (noemenswaardige) problemen zal verlopen. De MRDH 
laat de kwaliteit van het implementatieplan meewegen bij de beoordeling van de 
inschrijvingen. En tijdens de implementatieperiode ziet de MRDH er nauwlettend op toe dat 
de vervoerder zijn implementatieplan adequaat uitvoert en bijstelt wanneer de 
omstandigheden daarom vragen.  

15.1.2 Compensatie tijdens opstartperiode 

Ook al is de start van de nieuwe busconcessie nog zo goed voorbereid, er bestaat altijd een 
kans dat reizigers in de eerste maanden na de start met kleine problemen (kinderziektes) te 
maken krijgen. Wanneer deze problemen toch groter worden waardoor met name de 
uitvoering van de dienstregeling te wensen overlaat (meer dan 1% rituitval en meer dan 25% 
van de bussen vertrekt te vroeg of meer dan 120 seconden te laat van de beginhalte en/of 
meer dan 180 seconden te laat van knooppunten), verwacht de MRDH dat de vervoerder 
reizigers compenseert voor de hinder die zij hiervan ondervinden. 

15.1.3 Innovaties 

Om te voorkomen dat vervoerders, vanwege de risico’s die zij bij de implementatie lopen, 
terughoudend zijn met hun voorstellen voor vernieuwingen/innovaties in het openbaar 
vervoer, biedt de MRDH vervoerders de ruimte om aan te geven welke onderdelen van hun 
inschrijving zij gefaseerd na de start van de busconcessie willen invoeren. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het transitiepad richting zero emissievervoer. 
 

15.2 Omgaan met majeure ontwikkelingen 

Wanneer zich ontwikkelingen voordoen die buiten de invloedssfeer van de vervoerder 
liggen, maar wel een grote (financiële) impact voor de vervoerder hebben (zowel positief als 
negatief) kan de MRDH, na overleg met de vervoerder, de busconcessie aanpassen, maar 
is hiertoe niet verplicht. In voorkomende gevallen brengen de MRDH en de vervoerder 
gezamenlijk de financiële impact van deze ontwikkelingen op transparante wijze in kaart. 
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Bijlage 1: Uitlopers van de busconcessies16 
 
Het is de vervoerder toegestaan om een aantal verbindingen buiten het in hoofdstuk 2 
afgebakende gebied te exploiteren (zogenaamde Uitlopers). De genoemde lijnen zijn 
gebaseerd op het dienstregelingjaar 2016. De gedeelten tussen haakjes dienen slechts ter 
informatie. 
 

Busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg 

Het is de vervoerder toegestaan de volgende lijnen buiten het concessiegebied te 
exploiteren: 

Uitloper naar de busconcessie Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee (HWGO) en Zeeland 

- Lijn 104: Spijkenisse - Hellevoetsluis (- Goedereede – Renesse), deze uitloper vervalt 
als de MRDH tot een akkoord betreffende de uitruil van deze lijn komt met de Provincie 
Zuid-Holland. 

 
Het is de vervoerder, na goedkeuring van de MRDH, toegestaan de eventuele nieuwe 
verbindingen buiten het concessiegebied te exploiteren: 
- Brielle – (Schiedam), mits deze geen metrostation in Spijkenisse aandoet 
- Hellevoetsluis – (Schiedam), mits deze geen metrostation in Spijkenisse aandoet. 
  
 

Busconcessie Haaglanden Streek 

Het is de vervoerder toegestaan de volgende lijnen buiten het concessiegebied te 
exploiteren: 

Uitlopers naar de busconcessie Haaglanden Stad 

- Lijn 30: Naaldwijk - Wateringen (- Rijswijk - Ypenburg - Leidschenveen -) Zoetermeer 
- Lijn 31: (Den Haag Leyenburg -) Monster – Naaldwijk 
- Lijn 36: (Den Haag Leyenburg) - Naaldwijk – (Maasland - Schiedam Centrum) 
- Lijn 37: Delfgauw - Delft (- Wateringse Veld - Den Haag Leyenburg) 
- Lijn 43: (Den Haag CS -) Wassenaar (- Leiden CS) 
- Lijn 44: (Den Haag CS -) Wassenaar 
- Lijn 45: (Den Haag CS - Voorburg -) Leidschendam (- Voorschoten - Leiden CS) 
- Lijn 46: (Den Haag CS - Voorburg -) Leidschendam (- Voorschoten) 
- Lijn 50: (Den Haag Grote Markt - Rijswijk -) Zoetermeer 
- Lijn 51: (Den Haag Grote Markt - Rijswijk -) Delft 
- Lijn 52: (Rijswijk -) Zoetermeer 
- Lijn 444: (Den Haag CS -) Wassenaar Duinrell 

Uitlopers naar de busconcessie Rotterdam en omstreken 

- Lijn 33: (Naaldwijk -) Maassluis (- Delft) 
- Lijn 36: (Den Haag Leyenburg) - Naaldwijk – (Maasland - Schiedam Centrum) 

                                                
16  De MRDH kan de inhoud van deze bijlage op verzoek van een aangrenzende concessieverlener 

tijdens de duur van de betreffende busconcessie aanpassen.  
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Uitlopers naar de concessie Zuid-Holland Noord (concessieverlener: provincie Zuid-Holland) 

- Lijn 43: (Den Haag CS -) Wassenaar (- Leiden CS) 
- Lijn 45: (Den Haag CS - Voorburg -) Leidschendam (- Voorschoten - Leiden CS) 
- Lijn 46: (Den Haag CS - Voorburg -) Leidschendam (- Voorschoten) 
 

Busconcessie Haaglanden Stad 

Het is de vervoerder, na goedkeuring van de MRDH, toegestaan de eventuele nieuwe 
verbindingen buiten het concessiegebied te exploiteren: 
- Den Haag CS /Scheveningen – (Rotterdam/The Hague Airport)  
- Vrederust – (Poeldijk) 
- Leyenburg/Loosduinen – (Vroondaal) 
Daarnaast is het de vervoerder toegestaan nachtlijnen die uitlopen in het concessiegebied 
Haaglanden Streek te exploiteren. 
 

Busconcessie Rotterdam en omstreken 

Het is de vervoerder toegestaan de volgende lijnen buiten het concessiegebied te 
exploiteren: 
 

Uitlopers naar de busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg 

- Nachtlijnen 

Uitlopers naar de busconcessie Haaglanden Streek 

- Lijn 40: Rotterdam (- De Zweth - Delft) 
- Lijn 126: Schiedam - Maassluis 
- Lijn 170: Berkel en Rodenrijs (- Zoetermeer) 
- Lijn 173: Berkel en Rodenrijs - Bleiswijk (- Zoetermeer) 
- Lijn 174: Rotterdam Noord - Berkel en Rodenrijs (- Pijnacker Zuid - Delft) 
- Nachtlijnen 

Uitlopers naar de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
(concessieverlener: provincie Zuid-Holland) 

- Lijn 143: Rotterdam - Ridderkerk (- Dordrecht) 
- Nachtlijnen 
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Bijlage 2: Te gedogen lijnen17 
 
In deze bijlage is per busconcessie aangegeven welke lijnen de betreffende vervoerder dient 
te gedogen (dienstregelingjaar 2016, zie figuren B1 t/m B4 voor de routes van de te 
gedogen lijnen die zijn weergegeven middels gestippelde lijnen). De delen van de routes die 
tussen haakjes staan, liggen niet in het betreffende concessiegebied en zijn louter ter 
informatie opgenomen. De route van de te gedogen lijnen kan, in overleg met de MRDH en 
de betreffende concessieverlener, worden gewijzigd, mits dit de belangen van de 
betreffende vervoerder niet onevenredig schaadt. 

Busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg 

De volgende lijnen dient de vervoerder te gedogen: 
- Vanuit de busconcessie Rotterdam en omstreken 

o Alle  
- Vanuit de concessie Hoekse Waard/Goeree-Overflakkee 

o Lijn 104: Spijkenisse - Hellevoetsluis (- Goedereede – Renesse) 
o Lijn 604: (Ouddorp –) Hellevoetsluis – Brielle - Vierpolders 
o Lijn 630: Hellevoetsluis (- Middelharnis) 

 
Figuur B1: Verbindend busnetwerk + te gedogen lijnen (gestippelde lijnen) Voorne-Putten 

en Rozenburg  

 

                                                
17  De inhoud van deze bijlage zal in de periode tussen vaststelling van het ontwerp-PvE en het 

definitieve PvE nog nader worden afgestemd met de opdrachtgevers van de betreffende 
concessies, hetgeen tot aanpassingen in deze bijlage kan leiden.  
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Busconcessie Haaglanden Streek 

De volgende lijnen dient de vervoerder te gedogen: 
- Lijn 40: Delft - De Zweth (- Rotterdam) 
- Lijn 90: (Den Haag -) Wassenaar (- Lisse) 
- Lijn 165: Zoetermeer (- Benthuizen - Alphen a/d Rijn) 
- Lijn 170: Zoetermeer (- Berkel en Rodenrijs) 
- Lijn 173: Zoetermeer (- Bleiswijk – Berkel en Rodenrijs) 
- Lijn 174: Delft - Pijnacker Zuid (- Berkel en Rodenrijs - Rotterdam Noord) 
- Lijn 177: Zoetermeer (- Kruisweg - Gouda) 
- Lijn 380: (Den Haag CS - Voorburg -) Zoetermeer (- Alphen a/d Rijn) 
- Lijn 381: (Den Haag CS - Voorburg -) Zoetermeer (- Alphen a/d Rijn) 
- Lijn 382: (Den Haag CS - Voorburg -) Zoetermeer (- Boskoop) 
- Lijn 383: (Den Haag CS - Voorburg -) Zoetermeer (- Krimpen a/d IJssel) 
- Lijn 385: (Den Haag CS -) Wassenaar (- Noordwijk) 
- Lijn 386: (Den Haag CS -) Wassenaar (- Oegstgeest) 
- Lijn 400: Zoetermeer -Stompwijk - (Leiden Lammenschans NS - Leiden Centraal) 
- Lijn 565: Zoetermeer (- Alphen a/d Rijn) 
- Lijn 577: Zoetermeer (- Gouda) 
- Nachtlijnen 
- De eventuele nieuwe verbindingen: 

o Den Haag CS / Scheveningen – (Rotterdam/The Hague Airport) 
o Vrederust – (Poeldijk) 
o Leyenburg/Loosduinen – (Vroondaal) 
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Figuur B2: Verbindend busnetwerk + te gedogen lijnen (paars gestippelde lijnen) in 
Haaglanden Streek 

 

Busconcessie Haaglanden Stad 

De volgende lijnen dient de vervoerder te gedogen: 
- Lijn 30: (Naaldwijk - Wateringen -) Rijswijk - Ypenburg - Leidschenveen (- Zoetermeer) 
- Lijn 31: Den Haag Leyenburg (- Monster - Naaldwijk) 
- Lijn 35: Den Haag Leyenburg (- Poeldijk - Hoek van Holland) 
- Lijn 36: Den Haag Leyenburg (- Poeldijk - Schiedam) 
- Lijn 37: Den Haag Leyenburg (- Delft - Delfgauw) 
- Lijn 45: Den Haag CS - Voorburg - Leidschendam - (Voorschoten - Leiden) 
- Lijn 46: Den Haag CS – Voorschoten 
- Lijn 50: Den Haag Grote Markt - Rijswijk (- Zoetermeer) 
- Lijn 51: Den Haag Grote Markt - Rijswijk (- Delft) 
- Lijn 52: Rijswijk (- Zoetermeer) 
- Lijn 90: Den Haag CS (- Wassenaar - Lisse) 
- Lijn 380: Den Haag CS - Voorburg - Zoetermeer (- Alphen a/d Rijn) 
- Lijn 381: Den Haag CS - Voorburg - Zoetermeer (- Alphen a/d Rijn) 
- Lijn 382: Den Haag CS - Voorburg - Zoetermeer (- Boskoop) 
- Lijn 383: Den Haag CS - Voorburg (- Zoetermeer - Krimpen a/d IJssel) 
- Lijn 385: Den Haag CS (- Wassenaar - Noordwijk) 
- Lijn 386: Den Haag CS (- Wassenaar - Oegstgeest) 
- Lijn 400: (Zoetermeer -) Stompwijk (- Leiden) 
- Lijn 444: Den Haag CS (- Park Duinrell) 
- Nachtlijnen 
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Figuur B3: Verbindend busnetwerk + te gedogen lijnen (paars gestippelde lijnen) in 
Haaglanden Stad 

  

Busconcessie Rotterdam en omstreken 

De volgende lijnen dient de vervoerder te gedogen: 
- Vanuit de concessie Voorne-Putten en Rozenburg de eventuele nieuwe verbindingen: 

o (Brielle) – Station Schiedam Centrum  
- (Hellevoetsluis) – Station Schiedam Centrum Vanuit de concessie Haaglanden Streek 

o Lijn 33: (Naaldwijk -) Maassluis (- Delft) 
o Lijn 35: (Leyenburg-) Hoek van Holland 
o Lijn 36: Schiedam (- Naaldwijk - Den Haag) 
o Lijn 424: Rotterdam Marconiplein - Schiedam - Vlaardingen (- Honselersdijk) 

- Lijn 431: Rotterdam CS (- Honselersdijk)Vanuit de concessie Haaglanden Stad de 
eventuele nieuwe verbinding: 

o (Den Haag CS / Scheveningen) – Rotterdam/The Hague Airport 
- Vanuit de concessies Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee (HWGO), West-Brabant en 

Zeeland: 
o Alle lijnen komende vanaf de A29 uit de Hoeksche Waard met als eindbestemming 

Rotterdam Zuidplein (thans lijn 160, 163, 166, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 263, 
274, 436, 663 (HWGO), 310 (West-Brabant) en 395 (Zeeland)) 

o Lijn 163: Rotterdam Kralingse Zoom (- Oud-Beijerland) 
o Lijn 263: Rotterdam Kralingse Zoom (- Heinenoord) 
o Lijn 180: Barendrecht Station (- Heinenoord) (HWGO) 

- Vanuit de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
o Lijn 21: Ridderkerk - Dordrecht 
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o Lijn 87: Rotterdam Kralingse Zoom - Ridderkerk (- Alblasserdam - Sliedrecht) 
o Lijn 88: Rotterdam Kralingse Zoom - Hendrik-Ido-Ambacht (- Zwijndrecht - 

Dordrecht) 
o Lijn 89: Rotterdam Kralingse Zoom - Ridderkerk (- Alblasserdam) 
o Lijn 90: Rotterdam Zuidplein - Ridderkerk (- Alblasserdam - Utrecht) 
o Lijn 91: Rotterdam Zuidplein - Ridderkerk (- Alblasserdam - Sliedrecht) 
o Lijn 92: Rotterdam Zuidplein - Rijsoord (Hendrik-Ido-Ambacht - Dordrecht) 
o Lijn 93: Rotterdam Zuidplein - Ridderkerk (- Alblasserdam Kinderdijk - Dordrecht) 
o Lijn 187: Rotterdam Kralingse Zoom (- Sliedrecht) 
o Lijn 190: Rotterdam Zuidplein (- Streefkerk) 
o Lijn 191: Rotterdam Zuidplein (- Sliedrecht – Boven-Hardinxveld) 
o Lijn 717: Barendrecht (- Zwijndrecht) 

- Vanuit de concessie Zuid-Holland Noord 
o Lijn 175: Rotterdam Alexander - Capelle a/d IJssel (- Zevenhuizen - Waddinxveen) 
o Lijn 190: Rotterdam Alexander - Capelle a/d IJssel (- Nieuwerkerk a/d IJssel - 

Gouda) 
o Lijn 194: Rotterdam Capelsebrug - Krimpen a/d IJssel (- Lekkerkerk - Bergambacht) 
o Lijn 195: Rotterdam Capelsebrug - Krimpen a/d IJssel (- Lekkerkerk - Utrecht) 
o Lijn 196: Rotterdam Capelsebrug - Krimpen a/d IJssel (- Ouderkerk a/d IJssel - 

Gouda) 
o Lijn 292: Rotterdam Capelsebrug - Krimpen a/d IJssel (- Lekkerkerk) 
o Lijn 293: Rotterdam Capelsebrug - Krimpen a/d IJssel (- Krimpen a/d Lek) 
o Lijn 295: Rotterdam Capelsebrug - Krimpen a/d IJssel (- Lekkerkerk – Utrecht) 
o Lijn 383: Krimpen a/d IJssel - Capelle a/d IJssel - Rotterdam (- Zevenhuizen – Den 

Haag) 
o Lijn 575: Rotterdam Nesselande (- Zevenhuizen - Waddinxveen) 
o Lijn 596: Rotterdam Capelsebrug (- Krimpen a/d IJssel - Ouderkerk a/d IJssel - 

Gouda) 
o Nachtlijnen 
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Figuur B4: Verbindend busnetwerk + te gedogen lijnen (gestippelde lijnen) in Rotterdam en 
Omstreken. 
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Bijlage 3: Dienstregelingprocedure 
 
 



 

Procedure ‘Vervoerplan & Dienstregeling’ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

akkoord 

Concessiehouder is gedurende de 
inspraakperiode beschikbaar voor het 

beantwoorden van vragen en geven van 
toelichtingen 

Organiseren van ambtelijk overleg (ACVa) door 
Concessieverlener tijdens inspraakperiode 

 

akkoord 

niet 

akkoord 

Indienen Nota van Beantwoording en aangepast Vervoerplan ter 
Goedkeuring door Concessiehouder aan de Concessieverlener 

(week 23) 

 

Vaststelling (aangepaste) Vervoerplan en 
 Nota van Beantwoording 

(Bestuurscommissie Va week 27) 

Indienen ontwerp Vervoerplan door Concessiehouder bij 
Concessieverlener 

(week 9) 

Opstellen Nota van Beantwoording door Concessiehouder na 

inspraakperiode (week 22) 

Zie Bijlage 1: Subprocedure ‘aanpassing’ 

Opstellen ontwerp Dienstregeling door Concessiehouder en 
indienen bij Concessieverlener 

(week 28 t/m 44) 

 

akkoord 

niet 

akkoord 

Implementatie Dienstregeling door Concessiehouder 

Concessiehouder ontvangt een onderbouwing van afkeuring 
ontwerp Dienstregeling van Concessieverlener 

(uiterlijk twee (2) weken na ontvangst ontwerp Dienstregeling) 

Concessiehouder past ontwerp Dienstregeling zodanig aan dat deze 
alsnog aan gestelde criteria van Concessieverlener voldoet 

Concessieverlener toetst het 
ontwerp Dienstregeling aan de 
inhoud van het vastgestelde 

Vervoerplan 

 

Verzenden (aangepast) ontwerp Vervoerplan door 
Concessieverlener naar Consumentenorganisaties, 23 gemeenten, 

ACVa en aangrenzende concessiehouders en aangrenzende 
concessieverleners (hierna: partijen) 

(week 13) 

Concessieverlener beoordeelt 
ontwerp Vervoerplan 

(presidium Va MRDH) 

 

vervolg 

niet 

akkoord 
Zie Bijlage 1: Subprocedure ‘aanpassing’ 

vervolg 

Beoordeling Vervoerplan en Nota 
van Beantwoording  

(presidium Va week 23 en AO Va week 
25) 

Organiseren van overleg met Consumentenorganisaties door 
Concessieverlener tijdens inspraakperiode 

Concessieverlener geeft partijen zes (6) weken (hierna: 

inspraakperiode) de gelegenheid schriftelijk advies/zienswijzen 

kenbaar te maken over het ontwerp Vervoerplan (week 20) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Subprocedure ‘aanpassing’ 

 

Toelichting:  
De Concessieverlener beoordeelt: 

- of het (ontwerp) Vervoerplan, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de motivering voldoet aan de 
bepalingen in het Concessiebesluit inclusief Bijlagen, waaronder het Programma van Eisen, de Financiële 
Paragraaf en de Bieding; en 

- in hoeverre het (ontwerp) Vervoerplan: 
o bijdraagt aan de realisatie van de Strategische en Tactische Doelstellingen; dan wel 
o anderszins het belang van Reizigers, de Concessieverlener en/of andere belanghebbende 

Derden, waaronder begrepen gemeenten, dient. 
 

niet 

akkoord 
Concessieverlener motiveert waarom het (ontwerp) Vervoerplan dan 

wel Nota van Beantwoording niet wordt goedgekeurd 

Concessiehouder past het (ontwerp) Vervoerplan dan wel Nota van 

Beantwoording aan 

Concessieverlener beoordeelt  
aangepaste (ontwerp) 

Vervoerplan dan wel Nota van 
Beantwoording 

 

 

Concessieverlener geeft bindende aanwijzingen aan de 
Concessiehouder over aan te passen onderdelen van het (ontwerp) 

Vervoerplan dan wel Nota van Beantwoording 

vervolg 

vervolg 

niet 
akkoord 
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1. Inleiding 
 
 
Op 16 november 2016 heeft de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: de MRDH) het ontwerp Programma van Eisen 
(hierna: ontwerp PvE) voor de busconcessies Voorne-Putten en Rozenburg, Haaglanden 
Streek, Rotterdam en omstreken en Haaglanden Stad vastgesteld en ter advisering en 
zienswijze voorgelegd aan consumentenorganisaties, de Adviescommissie VA, inliggende 
gemeenten, aangrenzende provincies en vervoerders. De volgende partijen hebben gebruikt 
gemaakt van de mogelijkheid om op het ontwerp PvE te reageren:  
- METROCOV 
- Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH 
- De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, 

Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, 
Maassluis/Schiedam/Vlaardingen, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, 
Rijswijk, Rotterdam, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, alsmede de 
gemeenten op Voorne-Putten 

- De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland 
- De vervoerders Connexxion, EBS, HTM, NS en RET 
- Het Havenbedrijf Rotterdam en de Verkeersonderneming 

 

De MRDH dankt iedereen die de moeite heeft genomen om op het ontwerp PvE te 
reageren. Het aantal en de aard van de ingediende reacties bevestigen het gevoel dat het 
openbaar vervoer in de metropoolregio leeft.  
 
Mede naar aanleiding van de ingediende reacties heeft de afgelopen maanden overleg 
plaatsgevonden met: 
- de gemeenten op Voorne-Putten, vanwege hun wens om te komen tot integratie van 

openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, 
- HTM en RET, in het kader van het onderzoeken van de mogelijke inbesteding van twee 

busconcessies, en 
- de provincie Zuid-Holland, vanwege de concessiegrensoverschrijnde lijnen.  

 
In deze Reactienota geeft de MRDH antwoord op alle binnengekomen reacties. In een 
aantal gevallen hebben de reacties en overleggen geleid tot wijzigingen in het PvE of 
aandachtspunten voor de concessiedocumenten. In veel gevallen betreft het antwoord 
echter een verwijzing naar een plek in het ontwerp PvE waar het betreffende onderwerp al 
aan bod komt, een uitleg van een eis in het ontwerp PvE of een toelichting waarom een 
reactie niet tot een wijziging heeft geleid.  
 
Deze Reactienota is verder als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat in op de belangrijkste 
thema’s die uit de ingediende reacties naar voren komen, te weten: 
- Vervoerkundige wensen 
- Integratie van openbaar vervoer en gemeentelijk doelgroepenvervoer 
- Ambitieniveau reizigerstevredenheid 
- Transitie naar zero emissievervoer 
- Beschikbare budget 

 
Hoofdstuk 3 bevat een volledig overzicht van de ingediende reacties en het antwoord van de 
MRDH daarop. 
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2. Enkele belangrijke thema’s 
 

2.1 Vervoerkundige wensen 

Een substantieel deel van de ingediende reacties heeft betrekking op hoofdstuk 3 van het 
ontwerp PvE. Uit de aard van de opmerkingen valt op te maken dat partijen zekerheid 
zoeken wat betreft het toekomstige busaanbod binnen de metropoolregio, zowel als het gaat 
om verplichte busverbindingen als om de mogelijkheid dat weinig gebruikte buslijnen worden 
vervangen door maatwerk. 
 
In hoofdstuk 3 is per ingediende reactie aangegeven of en op welke wijze de MRDH gehoor 
geeft aan de vervoerkundige wensen en zorgen. In deze paragraaf staan we stil bij de 
belangrijkste opmerkingen ten aanzien van de verplichte verbindingen en het maatwerk. 
Maar eerst gaan we kort in op de onderliggende filosofie. 
 
Sturingsfilosofie vervoeraanbod 
Het PvE beschrijft welke verbindingen de vervoerder in ieder geval moet bieden en welke 
minimale bedieningstijden en frequenties daarbij gelden. Dit betreffen minimumeisen. 
Daarnaast wordt in de busconcessies een bepaald productieniveau (= aantal 
dienstregelingkilometers) vastgelegd dat de vervoerder ten minste moet inzetten. Bij de twee 
concessies die worden aanbesteed zal dit productieniveau onderdeel van de concurrentie 
zijn; bij de twee concessies die in principe worden inbesteed zal dit productieniveau in de 
overeenkomsten met HTM en de RET worden vastgelegd. In alle gevallen zal dit 
productieniveau substantieel hoger zijn dan nodig is om aan de minimumeisen van het PvE 
te voldoen. 
 
De minimumeisen uit het PvE mogen dus niet gezien worden als een bezuiniging of 
verschraling van het aanbod, maar zijn bedoeld om de vervoerders ontwikkelruimte te geven 
zodat zij gegeven het subsidiebedrag beter openbaar vervoer kunnen gaan aanbieden. En 
mocht een vervoerder in het kader van deze ontwikkelruimte besluiten een buslijn te 
schrappen, dan schrijven de eisen ten aanzien van maatwerk voor dat hij in ieder geval het 
eerste jaar van de concessie vanaf alle haltes die door deze buslijn worden aangedaan een 
vergelijkbaar aantal vertrekmogelijkheden moet bieden. 
 
Voor wijzigingen die de vervoerder na het eerste jaar van de concessie wil doorvoeren geldt 
dat hij deze in zijn vervoerplan moet toelichten/onderbouwen. Net als nu het geval zal hij 
daarbij de reguliere vervoerplanprocedure moeten doorlopen. Dit geldt zowel voor 
veranderingen in het buslijnennet als voor veranderingen in het maatwerk, waaronder de 
eventuele vervanging van vaste buslijnen door maatwerk en vice versa.  
 
Bij dit alles geldt dat de MRDH altijd de mogelijkheid heeft om in de vorm van meerwerk 
extra vervoer in te kopen. Bijvoorbeeld wanneer voorstellen van de vervoerder passen 
binnen de kaders van het PvE, maar ongewenste gevolgen hebben voor bepaalde groepen 
inwoners/bezoekers van de metropoolregio. Voorwaarde hierbij is dat de begroting van de 
MRDH ruimte biedt om dit meerwerk te financieren. 
 
Verplichte busverbindingen 
Verschillende partijen hebben opmerkingen gemaakt zowel als het gaat om de 
busverbindingen die wel in het ontwerp PvE worden voorgeschreven als om 
busverbindingen die in hun ogen ten onrechte ontbreken.  
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Wat betreft de verplichte verbindingen heeft een aantal partijen aangegeven dat de eisen 
ten aanzien van bedieningstijden en frequenties leiden tot een uitbreiding van het aantal 
ritten, waarbij het maar de vraag is in hoeverre de huidige of toekomstige vervoervraag deze 
uitbreiding rechtvaardigen. Naar aanleiding van deze reacties heeft de MRDH de huidige 
vervoervraag op deze verbindingen nogmaals geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten 
van deze analyses heeft de MRDH besloten tot meer differentiatie in bedieningseisen 
(bedieningstijden en frequenties). Door geen (extra) ritten te eisen op tijden en plaatsen 
waar deze nu niet worden aangeboden, wordt beter aangesloten bij de huidige situatie. Een 
uitzondering zijn extra ritten die vanwege de productformule R-net nodig zijn, zij het dat ook 
voor de R-netlijnen een realistisch ingroeipad is gedefinieerd, waarbij aansluiting is gezocht 
bij de frequenties van het aansluitende railvervoer (metro en trein). 
 
De verplichte ritten die daardoor 'vrijkomen', zijn ingezet om een aantal wensen ten aanzien 
van verplicht te stellen busverbindingen te kunnen honoreren. Criterium voor het al dan niet 
honoreren van deze wensen was de bewezen én verwachte (bijvoorbeeld vanwege concrete 
ruimtelijke ontwikkelingsplannen) vervoervraag. De volgende verplichte verbindingen zijn 
aan het PvE toegevoegd: 
- Rotterdam Centraal -  Airport - Meijersplein 
- Zuidplein - Heijplaat/RDM 
- Zuidplein - Portland 
- Rodenrijs - Bleiswijk 
- Keizerswaard - Barendrecht 
- Delft Station - Rijswijk Station 
- Zoetermeer CW - Rokkeveen 
- Den Haag Centrum - Escamp 

 
Maatwerk 
Zoals in het inleidende hoofdstuk van het ontwerp PvE is beschreven, constateert de MRDH 
dat het aantal mensen dat afhankelijk is van openbaar vervoer dat dicht bij hun huis en 
bestemming halteert (= fijnmazig openbaar vervoer) al langere tijd afneemt. Hierdoor daalt 
het aantal reizigers dat hiervan gebruik maakt en wordt dit deel van het OV-systeem steeds 
afhankelijker van de financiële bijdrage van de MRDH; middelen die ook nodig zijn voor de 
bereikbaarheidsopgaven binnen de metropoolregio. Om die reden krijgt de vervoerder de 
ruimte om bij kleine reizigersaantallen (minder dan 8 reizigers per rit) zelf een vervoersvorm 
te kiezen die aansluit bij de (te verwachten) vraag (= maatwerk). Dat kan een vaste buslijn 
zijn, maar het maatwerk kan ook op een andere manier worden ingevuld, zoals: 
- een buurtbus die eventueel op verzoek van de MRDH door de vervoerder moet worden 

gefaciliteerd, bijvoorbeeld door een voertuig beschikbaar te stellen; 
- ook een flexibel vervoersysteem dat aansluit op het verbindende net, zoals het Flexnet 

in Zeeland, de Texelhopper of de Opstapper in Friesland, waarbij ritten op vaste 
momenten worden aangeboden, maar de route afhangt van de herkomsten/ 
bestemmingen van de mensen die een rit hebben gereserveerd; of 

- lokale initiatieven voor een alternatieve invulling van het maatwerk die onder 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de MRDH én gemeenten ontplooid worden. De 
busconcessie biedt daartoe de ruimte (= gedoogplicht), maar ook de mogelijkheid om 
het maatwerk uit de busconcessie te halen. Dit laatste geldt nu al voor het maatwerk op 
Voorne-Putten dat uit de busconcessie wordt gehaald en samen met het 
doelgroepenvervoer op dit eiland apart wordt aanbesteed (zie ook paragraaf 2.2). 
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De MRDH realiseert zich dat de ruimte die zij de vervoerder biedt tot onzekerheid leidt wat 
betreft het toekomstige vervoersaanbod op bepaalde verbindingen en momenten. Om het 
gevoel van onzekerheid te beperken heeft de MRDH in het ontwerp PvE voor het eerste jaar 
van de busconcessies een aantal voorwaarden gesteld waaraan het maatwerk moet 
voldoen. Dit vanuit de gedachte dat de vervoerder belanghebbende partijen vervolgens mee 
kan nemen in zijn voorstellen voor veranderingen in het aanbod; informeel tijdens 
gesprekken met gemeenten en METROCOV en formeel via vervoerplanprocedures. 
Daarmee vervalt het gevoel dat partijen overvallen zullen worden door veranderingen in het 
aanbod en dat sprake zou zijn van een kaalslag in de weinig gebruikte lijnen.  
 

2.2 Integratie OV en doelgroepenvervoer 

In het ontwerp PvE is de mogelijkheid benoemd dat op een later moment een combinatie 
kan plaatsvinden van het openbaar vervoer, en dan met name het maatwerk, met het 
doelgroepenvervoer. Vanuit de gemeenten op Voorne-Putten is in een gezamenlijke 
zienswijze en in diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen gepleit om zo snel mogelijk 
aan de slag te gaan met een integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Gelet 
op de kansen die deze integratie biedt, heeft de MRDH hiermee ingestemd. Daarbij is om 
een aantal redenen voor de volgende oplossing gekozen: 
- De huidige concessie Voorne-Putten en Rozenburg wordt gesplitst in een perceel 

‘Voorne-Putten en Rozenburg Verbindend Netwerk’ en een perceel ‘Voorne-Putten en 
Rozenburg Maatwerk’.  

- Het perceel ‘Verbindend Netwerk’ omvat het vaste, lijngebonden openbaar vervoer 
(vaste dienstregeling), veelal uitgevoerd met grote bussen. Het definitief PvE beperkt 
zich voor het gebied Voorne-Putten en Rozenburg tot het Verbindend Netwerk. 

- Het perceel ‘Maatwerk’ omvat het flexibele, niet-lijngebonden (openbaar) vervoer, veelal 
uitgevoerd met kleine voertuigen (‘taxibusjes’). Dit perceel wordt geïntegreerd met het 
gemeentelijk doelgroepenvervoer (een combinatie van de huidige losse contracten die 
de verschillende gemeenten hebben afgesloten). Voor het geïntegreerde vervoer wordt 
een apart PvE opgesteld. 

- De MRDH stelt voor het perceel ‘Maatwerk’ jaarlijks een bedrag van circa € 1.600.000,-- 
beschikbaar. Dit bedrag, dat ongeveer gelijk is aan 10% van de omzet van de huidige 
concessie Voorne-Putten en Rozenburg, wordt in mindering gebracht op de subsidie 
voor het perceel ‘Verbindend Netwerk’. Laatstgenoemd perceel blijft derhalve goed voor 
circa 90% van de huidige omzet.  

 
De voor Voorne-Putten gekozen constructie kan op een later moment ook in andere delen 
van de metropoolregio toegepast worden. Omdat de gesprekken met de betreffende 
gemeenten nog niet in een dusdanig stadium zijn dat hierover nu reeds besluitvorming kan 
plaatsvinden, laat de MRDH in het definitief PvE de mogelijkheden open om op enig 
moment het doelgroepenvervoer in de busconcessie onder te brengen dan wel een deel van 
het openbaar vervoer uit de busconcessie te halen en samen met het doelgroepenvervoer in 
een apart contract onder te brengen. 
 

2.3 Ambitieniveau reizigerstevredenheid 

Diverse partijen hebben gereageerd op het ambitieniveau van de MRDH als het gaat op het 
verhogen van de reizigerstevredenheid. Een aantal partijen vindt dat de driejaarlijkse stijging 
met 0,1 punten niet ver genoeg gaat, daar waar andere partijen betwijfelen of deze stijging 
voor alle kwaliteitsaspecten realiseerbaar zal zijn. Naar aanleiding van deze reacties heeft 
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de MRDH de eisen ten aanzien van de klanttevredenheid verfijnd. Overall blijft de ambitie 
blijft gelijk aan die in het ontwerp PvE, maar bij het kwaliteitsaspect ‘Zitplaatskans’ wordt 
geen groeipad geëist, terwijl bij het kwaliteitsaspect ‘Reisinformatie bij verstoringen’ een 
driejaarlijkse stijging met 0,2 punten van de vervoerder wordt geëist. 
 

2.4 Transitie naar zero emissievervoer 

Veel partijen steunen de ambities van de MRDH als het gaat om de transitie naar zero 
emissievervoer. Tegelijkertijd is een aantal partijen bezorgd dat deze transitie ten koste van 
het OV-aanbod zal gaan, omdat de kosten van zero emissievervoer op dit moment nog 
hoger zijn dan die van openbaar busvervoer uitgevoerd met diesel- of gasbussen. Zoals in 
het ontwerp PvE al is aangegeven onderkent de MRDH dat deze kosten nu inderdaad nog 
hoger zijn. Dit heeft te maken met de hogere aanschafprijs en, in ieder geval bij de keuze 
voor elektrische bussen, het grotere aantal voertuigen dat nodig is om de dienstregeling uit 
te kunnen voeren. Dit is dan ook één van de redenen geweest om voor een langere 
concessieduur te kiezen, zodat de vervoerder de hogere kosten over een langere periode 
kan uitsmeren. Verder zijn wij in het kader van de inbesteding met HTM en RET in overleg 
over een verantwoord transitiepad richting zero emissievervoer en kunnen vervoerders bij 
de aanbesteding van beide streekconcessies zelf een voorstel doen voor een in hun ogen 
verantwoord transitiepad. 
 

2.5 Beschikbare budget 

Een aantal ingediende reacties heeft betrekking op het exploitatiebudget dat voor het 
openbaar busvervoer beschikbaar blijft. Belangrijk is op te merken de MRDH geen intenties 
heeft om dit budget aan te passen. Van bezuinigingen met een mogelijke verschraling van 
het buslijnennet tot gevolg, is dan ook geen sprake. Wel is het de bedoeling om voor 
hetzelfde geld beter openbaar vervoer te realiseren. Vervoerders krijgen daar in het PvE ook 
de ontwikkelruimte voor en hebben zelf ook baat bij de verbeteringen, aangezien zij 
opbrengstverantwoordelijk zijn.  
 
Wel wordt een klein deel van het beschikbare exploitatiebudget gereserveerd voor halte- en 
inframaatregelen, met name ten behoeve van de R-netlijnen. Anders dan in het ontwerp PvE 
is aangegeven, reserveert de MRDH niet 5% maar 1% van het exploitatiebudget voor 
dergelijke maatregelen. De MRDH acht deze reservering gerechtvaardigd vanuit de 
verwachting dat de verlaging (meer dan) gecompenseerd zal worden door hogere 
vervoeropbrengsten op de R-netlijnen. 
 
Een aantal partijen pleit ervoor om een deel van het exploitatiebudget voor andere 
doeleinden te oormerken, zoals voor het maatwerk of voor de invulling van Social Return on 
Investment (SROI). De MRDH kiest hier niet voor, omdat dit ten koste gaat van de 
ontwikkelruimte die de vervoerder heeft. Wel vraagt de MRDH aan geïnteresseerde 
vervoerbedrijven om in hun aanbieding aandacht te besteden aan de invulling van SROI; dit 
wordt onderdeel van de gunningscriteria. 
 
Ten slotte heeft de MRDH naar aanleiding van de ingediende reacties nogmaals gekeken of 
bepaalde eisen in het ontwerp PvE niet onnodig kostenverhogend werken. Dit geldt in het 
bijzonder voor aanpassingen van bestaand materieel die nodig zijn om aan alle gestelde 
eisen, zoals een eenduidige kleurstelling/productformule in het kader van de invoering van 
R-net, te voldoen. De MRDH heeft ervoor gekozen hier pragmatisch mee om te gaan. 
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Concreet betekent dit dat de MRDH vooralsnog toestaat dat bestaand materieel dat voor de 
uitvoering van de nieuwe busconcessie wordt ingezet, niet aan bepaalde eisen hoeft te 
voldoen, zoals de eisen ten aanzien van kleurstelling/productformules en wifi. Mocht op een 
later moment, bijvoorbeeld tijdens de implementatie van de nieuwe concessie, alsnog 
besloten worden dat deze eisen ook voor bestaand materieel gelden, dan zal de MRDH op 
dat moment met de betreffende vervoerder het gesprek aangaan over de verdeling van de 
eventuele meerkosten.  
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3. Afzonderlijke reacties 
 
 
Op de volgende pagina’s is weergegeven welke reacties door de verschillende partijen zijn 
gegeven en hoe de MRDH met deze reacties is omgegaan bij het opstellen van het definitief 
PvE voor de busconcessies Voorne-Putten en Rozenburg Verbindend netwerk, Haaglanden 
Streek, Rotterdam en omstreken en Haaglanden Stad. 
 



No. Paragraaf-

nummer

Indiener Onderwerp Opmerking Reactie Aanpassing PvE

19 1.3.1 Connexxion Reizigerswaardering 

Zitplaatskans e.a.

Met betrekking tot §1.3.1, §5.2, 3e en 4e bullit, §5.4, 4e bullit, §6.4, 1e en 2e bullit, §7.1 

en 1e en 2e bullit gaan wij er vanuit dat hier sprake is van de score op de KpVV-monitor, 

of in elk geval een representatieve steekproef met een voldoende grote omvang.

Uw veronderstelling klopt. Dit is ook aangegeven in paragraaf 14.3.2 waar de volgende 

bepaling is opgenomen: Op dit moment heeft de MRDH hiervoor aansluiting gezocht bij 

de landelijke OVKlantenbarometer van het CROW/KpVV.

3 1.3.2 Connexxion Budget voor 

kwaliteitsverbeteringen R-net 

Wanneer u jaarlijks 5% van het subsidiebedrag reserveert anders dan voor het 

bekostigen van het vervoer (zoals de inrichting van R-net haltes), dan voert u in feite 

toch een bezuiniging door. Bovendien leert de introductie van R-net op een relatief klein 

deel van een lijnennet dat de exploitatiekosten stijgen. Wij adviseren om het budget 

volledig aan het vervoer te besteden.

Wij nemen kennis van uw opmerking. Vanwege het structurele karakter hebben wij 

besloten de reservering te verlagen tot 1% van het subsidiebedrag. Wij achten een 

verlaging gerechtvaardigd vanuit de verwachting dat de verlaging (meer dan) 

gecompenseerd zal worden door hogere vervoeropbrengsten op de R-netlijnen.

In paragraaf 1.3.2 is 5% vervangen door 1%.

17 1.3.2 Connexxion Budget voor 

kwaliteitsverbeteringen R-net 

Een beperkt deel van het beschikbare subsidiebedrag wordt gereserveerd voor 

halteaanpassingen en -verplaatsingen. Wat gebeurt er als het beschikbare 

subsidiebedrag niet meer toereikend is? Houdt dat in dat geval een goede ontwikkeling 

tegen?

Wanneer het gereserveerde bedrag niet toereikend blijkt te zijn en wij de aanpassingen 

wel noodzakelijk/wenselijk achten, zullen wij binnen de begroting van de MRDH naar 

andere middelen zoeken om deze aanpassingen toch te kunnen realiseren.

4 1.6.2 Connexxion Inbesteding Door de tijdsdruk - uiterlijk 30 juni 2017 dient er een overeenkomst met RET en HTM te 

zijn - heeft u nog geen beeld van het kwaliteitsverbeterpotentieel uit de 

streekbusbiedingen. Hierdoor hebben de stadsvervoerders reeds een juridisch bindende 

overeenkomst met u en kunnen in feite onderbouwd het minimale bieden en 

kwaliteitsverbetering hoog inprijzen; er is geen incentive meer tot inspanning. Wij 

adviseren u ook het voorzieningenniveau reeds in de overeenkomst vast te leggen. 

Doordat hier alleen de busconcessies worden bezien, is kruissubsidiëring vanuit de 

railconcessie(s) niet ondenkbeeldig. Wij adviseren een spoedige en verregaande 

splitsing van entiteiten en een strikt gescheiden rapportage, met name voor het geval u 

onverhoopt besluit gebruik te maken van uw terugvalscenario en toch te gaan 

aanbesteden1. Het concurreren op de betwistbare markt vanuit een positie op een 

inbesteden markt wordt hiermee bemoeilijkt.

De overeenkomst zal een aantal aanvullende kaders bevatten die verder gaan dan de 

kaders zoals gesteld in het algemeen geldende PvE. Deze kaders hebben onder andere 

betrekking op de omvang van het voorzieningenniveau in beide concessies. Daarnaast 

geldt net als voor de railconcessies dat voldaan moet zijn aan de 

marktconformiteitstoets. Wij delen uw zorg over eventuele kruissubsiëring daarom niet.

5 1.6.2 Connexxion Marktconformiteit Een marktconformiteitstoets is onzes inziens, zeker in de dan lopende fase van 

aanbesteding, niet mogelijk. De enige toets die daadwerkelijk marktconformiteit aantoont 

is een aanbesteding van het betreffende vervoer.

Wij nemen kennis van uw opmerking. Zeker als het om busconcessies gaat is er 

voldoende vergelijkingsmateriaal beschikbaar om een goede marktconformiteitstoets uit 

te kunnen voeren.

10 2.2 Connexxion Te gedogen vervoer De huidige OV-lijnen naar Flora Holland zijn in feite verkapt bedrijfsvervoer. De overheid 

betaalt mee aan vervoer dat eigenlijk geen OV is; er rijden ritten op tijdstippen dat het 

reguliere OV verder nergens rijdt. Wij adviseren het OV-vervoer in deze terug te 

brengen tot vervoer op de meer reguliere tijdstippen.

De verbinding met Flora Holland is niet verplicht in het PvE. Wel moeten in het eerste 

jaar van de concessie de haltes bediend blijven worden (zie paragraaf 3.4). Vanaf het 

tweede jaar van de nieuwe busconcessie kan de vervoerder voorstellen doen om de 

haltes niet meer/minder te bedienen.

11 2.3 Connexxion Einddatum Voorne-Putten en 

Rozenburg

De VPR concessie loopt tot december 2028. Hiermee zal de opvolgende concessie één 

van de laatste concessies zijn die overstapt naar Zero emissie. Een alternatief kan zijn 

om in de voorliggende aanbesteding ook een ZE-optie mee te nemen en in de gunning 

mee te wegen. Wanneer u de concessietermijn verlengt tot 15 jaar onder de voorwaarde 

van de introductie van grootschalige inzet van ZE gedurende de looptijd, kunt u eerder 

dan 2028 reeds veel ZE in de concessie zien verschijnen. Uiteraard dient een 

overnameregeling van het materieel (bussen, laadinfrastructuur) aan het einde van de 

concessie onderdeel uit te maken van de concessie. Met een bussenlening, kunt u dit 

zelfs financieel aantrekkelijker maken, met minder risico’s voor u en voor de vervoerder 

én eerder beschikbaar. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, willen wij u gaarne in een 

gesprek de exacte werking uitleggen.

Wij nemen uw suggestie over. Bij de beoordeling van de inschrijvingen zullen wij Zero-

emissie voertuigen hoger waarderen dan minder duurzame voertuigen. Daarnaast 

voorziet de MRDH in de mogelijkheid om de voertuigen met een lening van de MRDH te 

financieren en zal de concessie een overnameregeling voor Zero-emissie bussen 

inclusief laadinfrastructuur bevatten. 

12 2.4.3 Connexxion Regisseur van de keten U spreekt hier over (regie over) de gehele reisketen én over de vervoerder die de 

regierol dient te vervullen. Het is niet geheel duidelijk of hier sprake is van één regisseur 

voor het MRDHgebied of vier samenwerkende regisseurs.

We spreken van vier samenwerkende regisseurs. De regierol betekent niet dat één 

vervoerder andere vervoerders aanstuurt, maar is erop gericht om de reis van deur-tot-

deur voor reizigers eenvoudiger te maken. Om dit duidelijker naar voren te laten komen, 

hebben wij de titel van de paragraaf gewijzigd.

De titel van paragraaf 2.4.3 is gewijzigd in 'Oog voor de gehele reisketen'.

13 2.4.6 Connexxion Haltepalen In Delft, Den Haag, Midden-Delfland en Westland worden op dit moment de haltepalen 

geplaatst en onderhouden door MRDH. Is dit in de nieuwe concessie niet meer het 

geval? Als dit inderdaad zo is, wordt hier bij de budgettering van het vervoer in met 

name dit gebied rekening mee gehouden?

In de huidige concessie is de wegbeheerder (in de meeste gevallen de gemeente) 

verantwoordelijk voor kosten voor aanleggen, verplaatsen of opheffen haltes. Dit betreft 

tevens de haltepalen. Er zijn subsidiemogelijkheden voor verbeteren toegankelijkheid. 

Dit zal in de nieuwe concessie ook het geval zijn.

42 3.2 Connexxion R-net Haaglanden Streek Wij begrijpen dat lijn 55 R-net dient te worden. Echter

- Het exploitatief isoleren van deze lijn (vanwege huisstijl) is duur.

- Bovendien voldoen grote delen van de route niet aan de minimumeisen voor (Rnet) 

infrastructuur zoals genoemd op pagina 33.

- De minimumfrequentie voor R-net op zondag (4x/u) is wel erg hoog voor deze lijn die 

nu op zondag 1x per uur rijdt 2.

De Uitvoeringsagenda bereikbaarheid benoemt de verbinding Delft - Pijnacker - 

Zoetermeer als potentiële HOV-verbinding. Om hier uitvoering aan te geven heeft de 

MRDH in het ontwerp PvE aangegeven dat de huidige lijn 55 in de nieuwe concessie als 

R-netlijn moet worden uitgevoerd. Voor alle R-netlijnen geldt dat alle voertuigen die de 

vervoerder op deze lijnen inzet moeten voldoen aan de eisen zoals die voortvloeien uit 

de productformule R-net, conform het ‘Handboek R-net’ (paragraaf 6.5). De eisen voor 

bedieningstijden en frequenties zoals opgenomen in paragraaf 3.2 gelden echter niet 

voor alle R-net verbindingen. Voor de R-net verbindingen Delft - Zoetermeer en 

Leyenburg - Schiedam geldt een uitzondering. Voor deze lijnen hanteren we een 

ingroeimodel en geldt bij de start van de concessie een lagere frequentie dan voor de 

overige R-net verbindingen.

In paragraaf 3.2 is de tabel met minimumfrequenties van de R-netlijnen aangepast.

41 3.2 Connexxion R-net Voorne-Putten en 

Rozenburg

Tabel 4: lijn 104, Renesse- Ouddorp - Stellendam - Hellevoetsluis – Spijkenisse, 

ontbreekt.

Deze verbinding zal in de nieuwe concessies worden bediend door de concessiehouder 

Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee.

47 3.3 Connexxion Onderscheid Hoogstedelijk 

vs. overig

Dienen wij Rotterdam en Den Haag hier te interpreteren als ‘stadsbusconcessies’? Als 

dit niet het geval is, welke verbindingen vallen dan onder ‘hoogstedelijk’ en welke 

verbindingen onder ‘overig’? Mogen de frequenties van twee lijnen die dezelfde 

verbinding bedienen worden opgeteld?

Wat uw eerste punt betreft: Dit is niet het geval. Met 'hoogstedelijk' doelen wij op 

verplichte verbindingen binnen de gemeentes Den Haag en Rotterdam. De andere 

verplichte verbindingen vallen onder 'overig'.

Wat uw tweede punt betreft: Het is toegestaan om de frequenties van twee lijnen die 

dezelfde verbinding bedienen op te tellen om aan de eisen te voldoen, dit onder de 

voorwaarde dat sprake is van een gelijkmatige spreiding van de ritten van de betrokken 

lijnen in een uur. 
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43 3.3 Connexxion Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek

Is het de bedoeling dat de verplichte verbindingen alle als afzonderlijke directe 

verbindingen worden geboden of is het toegestaan een verbinding bijvoorbeeld via een 

andere kern te bieden?

Dit laatste is het geval. Het is toegestaan een verbinding via een andere kern te bieden. In paragraaf 3.3 is de volgende zin toegevoegd: 'Het is, na overleg met de MRDH, 

toegestaan een verbinding aan te bieden die ook een andere kern aandoet.'

44 3.3 Connexxion Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek

Delft Station - Voordijkshoorn wordt als vaste verbinding verplicht gesteld. De lijn die 

Voordijkshoorn nu bedient (lijn 61) is rustiger dan bijvoorbeeld de niet verplicht gestelde 

aftakking naar IKEA en lijn 71/72 in Zoetermeer. Wij adviseren hier nogmaals aandacht 

voor te hebben. 

De verbinding Rijswijk NS – Zoetermeer NS wordt verplicht gesteld. Wordt hier niet 

Zoetermeer CW bedoeld? Zo niet, wordt halte Viaduct Afrikaweg dan gerekend tot 

Zoetermeer NS? 

De verplichte verbinding Zoetermeer NS – Ypenburg NS is een in de huidige concessie 

niet bestaande verbinding die bovendien parallel loopt aan de trein. Zowel bij 

Zoetermeer NS als bij Ypenburg NS is geen mogelijkheid tot keren of vertrektijd 

afwachten. Wanneer binnendoor wordt gereden, wordt binnen Zoetermeer parallel 

gereden met R-netlijnen 55/170. Wij adviseren hier nogmaals aandacht voor te hebben.

Wat uw eerste punt betreft: Uit de analyses is gebleken dat gemiddeld meer reizigers 

per dag gebruik maken van lijn 61 dan de verbinding met de IKEA en de lijnen 71 en 72. 

Wat andere genoemde verplichte verbindingen betreft: In het ontwerp PvE is ten 

onrechte Zoetermeer NS genoemd; dit moet Zoetermeer Centrum West zijn.

In paragraaf 3.3. zijn de verplichte verbindingen naar Rijswijk NS - Zoetermeer NS en 

Zoetermeer NS - Station Ypenburg vervangen door Rijswijk NS – Zoetermeer Centrum 

West  en Zoetermeer Centrum West - Station Ypenburg.

45 3.3 Connexxion Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek

Op de kaart op pagina 27 (figuur 3) staat een verbinding Leyenburg – Rijswijk NS: deze 

verbinding staat niet in tabel 6. Op de kaart op pagina 27 (figuur 3) mist de in tabel 6 

genoemde verbinding ’s-Gravenzande – Naaldwijk.

De verbinding Leyenburg – Rijswijk NS wordt in tabel 3 genoemd bij Haaglanden Stad 

en is ten onrechte op de kaart van Haaglanden Streek ingetekend. De verbinding ’s-

Gravenzande – Naaldwijk zal worden opgenomen op de kaart van Haaglanden Streek.

In paragraaf 3.3 is bij Figuur 3 (Haaglanden Streek) de verbinding Leyenburg – Rijswijk 

NS verwijderd en de verbinding ’s-Gravenzande – Naaldwijk toegevoegd.

46 3.3 Connexxion Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek - 

Bedieningstijden

Op de verbinding station Delft – TU-wijk wordt in de huidige concessie niet in het 

weekend gereden en dat is ook niet nodig. Wij adviseren hier aandacht voor te hebben. 

Het is volstrekt begrijpelijk dat in het weekend 's ochtends het vervoer later op gang 

komt. Wij vinden het echter minder logisch, met name op zaterdag, dat het ook eerder 

stopt. Wilt u overwegen om in het weekend ook minimaal tot 11 uur 's avonds (of zelfs 

middernacht) te laten rijden?

Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij nogmaals gekeken naar de eisen die wij 

aan de bedieningstijden en frequenties van verplichte verbindingen stellen. Wij hebben 

geconcludeerd dat deze eisen in een aantal gevallen verder gaan dan het huidige 

aanbod op deze verbindingen. Dit was niet onze bedoeling. In het definitieve PvE zijn 

deze eisen daarom afgestemd op de huidige bediening. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat 

als er nu op een verbinding in het weekend niet wordt gereden, dit in de nieuwe 

concessie ook niet verplicht wordt voorgeschreven. Op die manier brengen wij de eisen 

aan de verplichte verbindingen in lijn één van de aanvullende voorwaarden die voor 

maatwerk gelden, namelijk dat de vervoerder vanaf iedere halte een vergelijkbaar of 

groter aantal vertrekmogelijkheden (= frequenties en bedieningstijden) biedt als in het 

laatste jaar van de voorafgaande busconcessie.

48 3.4 Connexxion Verplichte bediening huidige 

haltes

Wanneer alle huidige haltes verplicht dienen te worden bediend, staat dit de 

vervoersontwikkeling in de weg zoals u die op pagina 9 juist wenst te faciliteren. Wij 

adviseren toe te staan dat een percentage van de haltes (onderbouwd) kan komen te 

vervallen om mogelijke verbeteringen ten opzichte van referentienet mogelijk te maken. 

Wij adviseren u om te verduidelijken of hier alleen alle in het concessiegebied en door 

de huidige concessiehouder bediende haltes worden bedoeld?

Wij realiseren ons dat deze verplichting de ontwikkelruimte voor de vervoerder beperkt. 

Het gaat hierbij echter om een tijdelijke beperking, namelijk tijdens het eerste jaar van 

de concessie.

Wij danken u voor uw oplettendheid. Wij bedoelen inderdaad "alle door de huidige 

vervoerder bediende haltes". Wij hebben dit in het definitieve PvE aangepast.

In paragraaf 3.4 is 'alle huidige haltes in het concessiegebied bedient' vervangen door 

'alle haltes bedient die in de dienstregeling van het laatste jaar van de voorafgaande 

busconcessie zijn opgenomen'.

49 3.4 Connexxion Verplichte bediening huidige 

haltes

In het laatste concessiejaar wordt mogelijk een alternatieve dienstregeling gereden in 

Delft in verband met de afsluiting van de Sebastiaansbrug. Hierdoor worden sommige 

haltes meer of minder bediend dan normaal. Wij adviseren hier bij de omschrijving van 

de eis rekening mee te houden. Voor maatwerk geldt vanaf iedere halte een minimaal 

gelijk aantal vertrekmogelijkheden als in het laatste concessiejaar. Voor verplichte 

verbindingen gelden de minimumfrequenties zoals opgenomen in tabel 7. Wij 

constateren een onlogische tegenstrijdigheid; op haltes voor de verplichte verbindingen 

mag de frequentie wel worden verlaagd en op ‘maatwerk’-haltes niet.

Wat betreft het eerste punt nemen wij uw advies over. In het definitieve PvE hebben wij 

opgenomen dat de verplichte bediening van de haltes betrekking heeft op de haltes op 

de route in de normale situatie. 

Anders dan de minimumfrequenties voor R-net en verplichte verbindingen, geldt de eis 

van een minimaal gelijk aantal vertrekmogelijkheden vanaf haltes voor maatwerk alleen 

in het eerste jaar van de nieuwe concessie. Voor de daaropvolgende jaren mag de 

vervoerder in zijn vervoerplan voorstellen opnemen voor een andere of geen bediening 

van bepaalde haltes.

In paragraaf 3.4 is toegevoegd 'met uitzondering van eventuele haltes gelegen aan 

tijdelijke routes of omleidingsroutes'.

50 3.4 Connexxion Verplichte bediening huidige 

haltes

Pagina 31, §3.4, 1e alinea: In geval een halte binnen de invloed van een andere 

verbindende lijn ligt, niet zijnde een railverbinding of R-netlijn, welke minimale 

halteafstand geldt dan?

Voor de verplichte verbindingen geldt geen specifieke eis ten aanzien van 

halteafstanden. Uitgangspunt zijn de huidige haltes. Via voorstellen in het vervoerplan 

kan de vervoerder hier veranderingen in aanbrengen. Op die manier krijgt de vervoerder 

de ruimte om de inzet van beschikbare middelen optimaal af te stemmen op de bewezen 

of verwachte vervoervraag.

14 4.1 Connexxion Criteria geschikte 

infrastructuur

Grote delen van de verplicht gestelde verbindingen maken nu gebruik van infrastructuur 

die niet aan de hier gestelde criteria voldoet. Als de huidige route niet aan deze eis 

voldoet, hoe wordt een alternatieve route dan beoordeelt die eveneens niet aan de eisen 

voldoet?

Wij hebben de betreffende bepaling aangepast in de zin dat deze bepaling alleen geldt 

bij een wijziging van de infrastructuur ten opzichte van de huidige situatie. 

In paragraaf 4.1 is op twee plaatsen de zinsnede  'na infrastructurele aanpassingen' 

toegevoegd.

15 4.1 Connexxion Maatwerk bij "niet 

bereikbare" wijk 

§4.1, 3e alinea: De hier beschreven handeling kan een grote impact hebben op de vraag 

naar en het gebruik van het OV. Hoe gaat u hiermee om?

Wij hebben de betreffende bepaling aangepast in de zin dat deze bepaling alleen geldt 

bij een wijziging van de infrastructuur ten opzichte van de huidige situatie. 

16 4.2 Connexxion Ontheffing bij ontbreken 

infrastructuur

BIj de bepaling in §4.2, 1e alinea over ontheffing ten aanzien van bepaalde eisen kan 

verlenen indien de vervoerder deze eisen niet kan nakomen door het (tijdelijk of 

permanent) ontbreken van geschikte infrastructuur vragen wij ons af van welke eisen 

ontheffing wordt verleend op het moment dat meerkosten niet verhaald kunnen worden? 

Hoe wordt in de nieuwe concessie omgegaan met excessen zoals de afsluiting van de 

Sebastiaansbrug?

De ontheffing kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de verplichting om een bepaalde 

rit/lijn aan te bieden wanneer tijdelijk geen gebruik van geschikte infrastructuur kan 

worden gemaakt. In geval van een infrastructurele maatregel zoals de afsluiting van de 

Sebastiaanbrug zullen wij kijken of sprake is van een majeure ontwikkeling zoals 

bedoeld in paragraaf 15.2 van het ontwerp PvE.

1 4.4 Connexxion Infrastructuur Is voor HTM verder gebruik van CNG niet meer relevant. De CNG-tanklocatie aan de 

Telexstraat wordt echter ook door de streekbusconcessie Haaglanden gebruikt. 

Recentelijk zijn hier zelfs afspraken over gemaakt; de huidige CNG-bussen van die 

streekbusconcessie zijn beschikbaar voor een gefaseerde transitie naar ZE. Dit heeft 

gevolgen voor de locatie Telexstraat; deze zal mogelijk langer open moeten blijven als 

gasvulpunt.

De houder van de busconcessie Haaglanden Stad dient toe te staan dat de houder van 

de busconcessie Haaglanden Streek toegang heeft  tot het bij Pitpoint  in eigendom 

zijnde Aardgasvulstation. Dit geldt ook als de concessiehouder Haaglanden Stad zelf 

 geen gebruik maakt van het aardgasvulstation. Dit wordt  in het bestek geregeld

18 5.2 Connexxion Vervoergarantie Zoals het in §5.2 nu omschreven staat dient iedereen in één en dezelfde bus mee te 

kunnen en behoort versterking niet langer tot de mogelijkheden. Wij adviseren om hier 

van te maken: “alle reizigers die zich op een halte bevinden met de eerstkomende rit 

mee kunnen”.

Wij nemen uw advies niet over. Het gaat hier om een verplichting bij een vooraf 

bekende vervoervraag. Versterkingsritten blijven mogelijk; deze rijden in de regel voor 

de rit van de reguliere bus uit. Laatstgenoemde rit is in dat geval maatgevend.
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20 5.3 Connexxion Aanpassen vertrektijden U stelt dat de vervoerder bij een uitgevallen rit de voorgaande of opvolgende rit 

respectievelijk later of vroeger laat vertrekken om zo overlast voor reizigers te beperken. 

In paragraaf 5.5 staat dat het missen van een aansluiting leidt tot grote vertraging voor 

reizigers en vervoerder zich moet inspannen alle in de dienstregeling aangegeven 

aansluitingen te halen. Deze beide bepalingen staan op gespannen voet met elkaar; 

wanneer een rit wordt vertraagd omdat de volgende rit is uitgevallen, wordt mogelijk een 

aansluiting gemist. Wij plaatsen bovendien vraagtekens bij het vroeger laten vertrekken 

van een rit. De praktische uitvoerbaarheid is sowieso twijfelachtig.

Uit uw reactie leiden wij af dat u denkt dat het hier om een verplichting gaat. Dat is niet 

het geval. Insteek is dat de vervoerder in geval van rituitval de overlast voor reizigers 

beperkt. Eén van de maatregelen kan het aanpassen van de vertrektijden van de 

voorgaande en/of opvolgende rit zijn (gesproken wordt over eventueel). Het is aan de 

vervoerder om een afweging te maken wat betreft de wenselijkheid en haalbaarheid van 

deze maatregel. Mocht hij daartoe besluiten dan biedt het PvE de ruimte om van de 

dienstregeling af te wijken.

21 5.4 Connexxion Stiptheid Wij adviseren om de laatste alinea van §5.4 verder uit te werken in relatie tot de KPI’s 

voor o.a. stiptheid en punctualiteit. Relevante vragen daarbij zijn: Wat prevaleert in welk 

geval; de aansluiting of stiptheid? Op welk moment van de dag, bij welke frequentie?

De normale dienstregeling prevaleert. Bedoeld wordt het bieden van speciaal benoemde 

aansluitgaranties. Dat betreft bijvoorbeeld aansluitingen van laagfrequente lijnen 

onderling en/of het aansluiten op een laatste binnenkomende rit van de trein.

22 5.6 Connexxion Vervangend vervoer §5.6 lijkt alleen het railvervoer te betreffen. Klopt dit? Nee, dit betreft ook het busvervoer.

23 5.8 Connexxion Compensatieregeling Het verdient aanbeveling om één compensatieregeling voor alle vier de concessies te 

hanteren.

De MRDH stelt niet verplicht dat alle vervoerders dezelfde compensatieregeling 

hanteren. Wel eisen wij dat vervoerders hun compensatieregelingen zoveel mogelijk met 

elkaar afstemmen, waarbij deze regeling toegelicht wordt in het reizigershandvest. Wij 

hebben dit aan het PvE toegevoegd. 

Aan het eind van paragraaf 5.8 is de volgende tekst toegevoegd: 'en stemt de 

compensatieregelng af met andere vervoerders die in de metropoolregio actief zijn. De 

vervoerder licht de compensatieregeling toe in het reizigershandvest (zie paragraaf 

12.3).' 

24 6.2 Connexxion Toegankelijkheid - Halteren Veel haltes in het gebied zijn niet volgens de richtlijnen TOV aangelegd. Hierdoor 

kunnen bussen niet dicht langs de perronband halteren zonder schade op te lopen. Het 

plaatsen van sensoren helpt niet om dit te verbeteren. Slechts infrastructurele 

aanpassingen kunnen dit probleem oplossen.

Wij nemen kennis van uw opmerking. na overleg met u en betrokken wegbeheerder(s) 

kijken we naar mogelijkheden om de aanlanding bij de betreffende haltes te verbeteren.

25 6.3 Connexxion Maximum leeftijd bussen Om in 2025 al een aantoonbare stap voorwaarts te kunnen zetten, verdient het de 

voorkeur om bij de start van de concessie de maximum leeftijdseis op 12 jaar (of nog 

iets hoger) te stellen. Partijen kunnen dan kosteneffectief in/na de eerste drie jaar van 

de concessie de transitie naar ZE realiseren.

Het ontwerp PvE zelf stelt geen eisen als het gaat om de maximum leeftijd van 

voertuigen. Wij zullen uw suggestie meenemen bij de uitwerking van de eisen aan het 

materieel in de concessiedocumenten. Daarnaast kunnen vervoerders zich 

onderscheiden door de transitie naar ZE eerder in te zetten.

26 6.6 Connexxion Reclame op achterruit Wij verzoeken u de achterruit van bussen hiervan uit te zonderen. Deze ruit is voor 

passagiers feitelijk ‘onbruikbaar’ voor zicht naar buiten, terwijl gelijktijdig de achterzijde 

van de bus het meest aantrekkelijk is voor reclame-uitingen.

De eis dat ruiten niet bestickerd mogen worden, is opgenomen met het oog op de 

veiligheid en het comfort van reizigers. Voor de achterruit staan wij toe dat, met 

uitzondering van R-net, bestickering na overleg met ons is toegestaan. Dit zullen wij 

opnemen in het PvE.

In paragraaf 6.6 is achter de zinsnede 'op de ruiten van (taxi-)voertuigen' toegevoegd 

'anders dan de achtteruit (deze uitzondering geldt niet voor voertuigen die op R-netlijnen 

worden ingezet)'.

27 7.1 Connexxion Delen reisinformatie Om samenhang tussen OV-systemen te waarborgen is naast statische reisinformatie, 

vooral de integratie en samenwerking van alle vervoerders nodig bij actuele 

verstoringen. Welke voorwaarden en kaders schept de MRDH voor het delen en 

integreren van actuele reisinformatie in de gehele keten van alle vervoerders?

Wij volgen hier de landelijke afspraken CROW-NDOV.

28 7.1 Connexxion Eenduidige branding In welke mate creëert de MRDH een eenduidige branding in de reisinformatie, ondanks 

4 vervoerders?

Wij verwijzen hiervoor naar het rapport OV-bureau Randstad.

29 7.2 Connexxion Nieuwe vormen 

informatieverstrekking

Het verdient aanbeveling meer aandacht aan te besteden aan het op een nieuwe manier 

verstrekken van reisinformatie en partijen vooral uit te dagen (=gunningcriterium) hier 

met creatieve oplossingen te komen.

Reizigersinformatie (tijdens de reis) is onderdeel van de gunningscriteria. Daarnaast 

heeft de vervoerder de mogelijkheid om de kanalen die hij inzet om reisinformatie te 

verstrekken gedurende de concessieperiode te wijzigen. 

30 7.3.1 Connexxion Informatievitrine Tariefinformatie in informatievitrines levert een enorme hoeveelheid onoverzichtelijke 

informatie op die reizigers slechts afschrikt. Het OV gaat er hierdoor complex en 

gebruiksonvriendelijk uitzien. Dit terwijl deze informatie via digitale kanalen reeds 

aanwezig. Wij adviseren dit als eis te laten vallen.

Wij nemen uw advies over en zullen in het PvE aangeven dat een verwijzing naar de 

plek waar de tariefinformatie, zowel digitaal als schriftelijk, is op te vragen, volstaat.

In paragraaf 7.3.1 is de volgende zinsnede bij de bepaling over informatie over tarieven 

toegevoegd: 'dan wel een verwijzing naar de plek waar deze tariefinformatie zowel 

digitaal als schriftelijk is op te vragen'.

31 7.3.2 Connexxion Gebruik landelijke 

standaarden

Wij adviseren om de landelijk veel gebruikte standaarden BISON koppelvlakken en/of 

NETEX te gebruiken i.p.v. een eigen set aan standaarden.

Wij zullen zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij landelijke standaarden, tenzij specifieke 

technische infrastructuur binnen de Metropoolregio een andere standaard vereist. 

32 7.5 Connexxion Reisinformatie tijdens de reis Wij adviseren om in de uitvraag en in beoordeling (gunningpunten) meer focus te leggen 

op ondersteuning van de reiziger tijdens de reis en niet zozeer voorafgaand aan de reis.

Reizigersinformatie (tijdens de reis) is onderdeel van de gunningscriteria. Daarnaast 

heeft de vervoerder de mogelijkheid om de kanalen die hij inzet om reisinformatie te 

verstrekken gedurende de concessieperiode te wijzigen. 

33 7.6 Connexxion Openbaarheid data NDOV-

loket

Wij vinden het jammer dat de door de NDOV-loketten gegenereerde data (aantal 

geplande trips, herkomst en bestemmingsinformatie, etc.) niet openbaar is.

Wij nemen kennis van uw opmerking. Wij verwijzen daarbij naar landelijke afspraken en 

wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensverstrekking door de NDOV-loketten.

35 8.2.2 Connexxion Beleidslijn Tarieven Wij missen in dit geheel de beleidslijn waarlangs ons voorstel zal worden beoordeeld: de 

kaders voor het km-tarief. U wenst een toename van de kostendekkingsgraad, maar 

daarnaar wordt in deze paragraaf onvoldoende gelinkt; er is te weinig sprake van 

concrete tariefvrijheid. Zo ontbreekt de mogelijkheid om tarieven, onder voorwaarden, 

harder te laten stijgen dan met de LTI.

De MRDH heeft als decentrale overheid haar eigen bevoegdheid om de tarieven 

eventueel met een hoger percentage dan de LTI te laten stijgen. De door u genoemde 

beleidslijn is vooralsnog niet beschikbaar.

34 8.2.2 Connexxion Tariefvrijheid Als u daadwerkelijk hogere reizigersopbrengsten wenst te zien en de vervoerder 

daadwerkelijk ontwikkelruimte wenst te geven om de kwaliteitsverbetering te bekostigen, 

dan kan dit eigenlijk niet los gezien worden van enige mate van tariefvrijheid

De MRDH ziet binnen de algemene kaders zoals vastgelegd in de LTK en een nog op te 

stellen Beleidslijn Tarieven OV wel degelijk ruimte voor de vervoerder om met name op 

het gebied van bedrijfseigen producten aan de slag te gaan met Tarieven. Daarmee is 

er dus wel degelijk sprake van 'enige mate' van tariefvrijheid.

37 8.3 Connexxion Adviesrol METROCOV De exacte relatie tussen het advies van METROCOV en de beslissing van MRDH 

ontbreekt. Kan een advies van METROCOV, met valide redenen omkleed, terzijde 

gelegd worden?

Ja, dit kan. Tariefvoorstellen zijn adviesplichtig en dienen aan de 

consumentenorganisaties voorgelegd te worden. Van een advies van, in het geval van 

de MRDH, het METROCOV mag afgeweken worden, mits de vervoerder dit goed 

onderbouwt.
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36 8.3 Connexxion Distributiekanalen De hier weergegeven distributiekanalen zijn ons inziens te veel op het nu gebaseerd. De 

bij de 4e bullet genoemde bijzondere vervoerbewijzen worden op dit moment door HTM 

en RET om niet verkocht. Is dit voor de nieuwe concessies ook gegarandeerd? Nieuwe 

distributiekanalen kennen mogelijk een andere kostenstructuur, Dit kan leiden tot andere 

kostprijs van tarieven en proposities. Wij adviseren dat u cost-based pricing toestaat.

Het door HTM en RET om niet verkopen van bijzondere vervoerbewijzen van andere 

vervoerders is in de nieuwe concessies gegarandeerd. Eventuele voorstellen inzake een 

andere kostprijs  van tarieven en proposities zien wij in overleg rond de jaarlijkse 

tariefvoorstellen separaat tegemoet. 

2 10.1 Connexxion Contant geld In relatie tot sociale veiligheid missen wij uw zienswijze op de toekomst van betalen in 

het OV systeem; hoe om te gaan met cashless vanaf 1 januari 2018?

De MRDH volgt de landelijke ontwikkelingen op dit vlak. Vervoerders zijn op 

verschillende manieren bezig met pilots m.b.t. nieuwe manieren van betalen. Ook 

hebben vervoerders de intentie uitgesproken om over te gaan naar cashless OV. Wij 

zijn van mening dat vervoerders hierin gezamenlijk moeten optrekken om te voorkomen 

dat de aangrenzende concessiehouder met een potentieel groter risico opgezadeld 

wordt. Voor de MRDH is op dit moment onduidelijk of vervoerders daadwerkelijk 

aankoersen op 1 januari 2018 als het gaat om cashless OV.

7 10.1.1 Connexxion Beleidslijn Sociale Veiligheid 

OV

Wanneer is de Beleidslijn Sociale Veiligheid in het OV  beschikbaar; voorafgaand aan de 

aanbesteding? Zo niet, waar moet de vervoerder zich in de aanbesteding dan op 

richten?

De beleidslijn sociale veiligheid is op 16/11/2016 vastgesteld door de bestuurscommissie 

van de MRDH en inmiddels dus beschikbaar.

In paragraaf 10.1.1 is 'nog vast te stellen' verwijderd.

6 10.1.1 Connexxion Budget Sociale veiligheid Wanneer de vervoerder de veiligheid dient te borgen vanuit het budget waar ook de 

overige (competitieve) activiteiten uit bekostigd worden, is ‘beknibbelen’ om te kunnen 

concurreren niet ondenkbeeldig. In 10.1.1 is sprake van een ‘minimumbudget’. Wij 

adviseren echter om ook voor het streekvervoer binnen het MRDH-gebied substantieel 

budget vrij te maken voor Sociale Veiligheid.

In de beleidslijn sociale veiligheid hebben we opgenomen dat er per concessie een 

budget bepaald wordt dat jaarlijks aan sociale veiligheid besteed moet worden. Dit geldt 

dus ook voor het streekvervoer. Insteek daarbij is dat (vooralsnog) in de busconcessies 

minimaal hetzelfde budget voor maatregelen op grond van sociale veiligheid beschikbaar 

blijft.

8 11.1 Connexxion Bijdrage Marketingplatform Met de bijdrage voor het Marketingplatform wordt slechts geld kostenverhogend 

‘rondgepompt’; wanneer u deze jaarlijkse bijdrage op voorhand aftrekt van de 

exploitatiesubsidie is deze ook niet onderhevig aan rendementseisen die (de financier 

van) de vervoerder stelt.

Wij handhaven de constructie zoals die ook in de railconcessies is vastgelegd. In de 

toekomst zullen we na overleg met alle vervoerders bezien of een andere aanpak 

mogelijk is.

9 14.2 Connexxion Informatieverstrekking aan 

MRDH

De aan GOVI/NDOV geleverde data, bestemd voor reizigers, zoals genoemd in 

paragraaf 14.2 2e bullet, is niet geschikt als management info. De data van de 

vervoerder is nauwkeuriger.

Wij nemen kennis van uw opvatting. Wij gaan er vanuit dat de vervoerder ervoor zorgt 

dat reizigers met de gegevens die hij aan GOV/NDOV levert nauwgezet geïnformeerd 

kunnen worden over de actuele vertrektijden en dat deze gegevens daarmee zo 

nauwkeurig zijn dat zij ook geschikt zijn om de prestaties van de vervoerder op dit punt 

te monitoren.

38 Bijlage 1 Connexxion Uitlopers Bijlage1 1e alinea laatste regel: hetgeen tussen haakjes staat is o.i. juist het traject in 

een ander concessiegebied. Het is dus precies andersom dan hier omschreven

Wij hebben mede naar aanleiding van uw opmerking nogmaals naar het overzicht in 

bijlage 1 gekeken. Dit heeft  tot enkele aanpassingen geleid. Wij merken daarbij op dat 

de delen van de routes buiten het concessiegebied tussen haakjes zijn weergegeven 

waar het openbaar busvervoer door de betreffende vervoerder moet worden gedoogd.

In Bijlage 1 is de formulering bij enkele uitlopers gewijzigd. 

39 Bijlage 1 Connexxion Uitlopers Busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg:

o Lijn 104 strekt tot buiten de concessiegrenzen.

Busconcessie Haaglanden streek:

o Lijn 43 is een lijn met gedeeld opdrachtgeverschap, samen met Provincie Zuid-

Holland. Hoe wordt hier, na afloop van de huidige concessie ZHN mee omgegaan?

o Bij uitlopers naar concessie Den Haag Stad ontbreken lijn 427 en 444.

o Bij uitlopers naar concessie Rotterdam ontbreken de lijnen 424, 425, 429 en 431.

Wij hebben lijn 104 toegevoegd aan Bijlage 1. Wij merken daarbij op dat wij met de 

provincie Zuid-Holland in overleg zijn om lijn 104 na de start van de nieuwe 

busconcessie volledig door de concessiehouder Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee 

te laten exploiteren. 

Wij denken dat u doelt op lijn 45 in plaats van lijn 43. Wij zijn met de provincie Zuid-

Holland in overleg om lijn 45 (kort) na de start van de nieuwe busconcessie  volledig 

door de concessiehouder Haaglanden Streek te laten exploiteren. 

De Flora Holland lijnen (424, 425, 427, 429 en 431) worden in paragraaf 2.2 van het PvE 

genoemd als te gedogen openbaar vervoer. 

Lijn 444 zal worden toegevoegd bij de uitlopers naar de concessie Haaglanden Stad.

In Bijlage 1 is lijn 104 toegevoegd bij de uitlopers van de busconcessie Voorne-Putten 

en Rozenburg, met daarbij de vermelding dat deze uitloper vervalt op het moment dat de 

MRDH en de provincie Zuid-Holland afspreken om deze lijn volledig door de 

concessiehouder Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee te laten exploiteren, en is lijn 

444 toegevoegd bij de uitlopers van de busconcessie Den Haag Stad.

40 Bijlage 2 Connexxion Te gedogen lijnen

te gedogen lijnen concessie Haaglanden Streek moeten staan in plaats van bij 

concessie Haaglanden Stad.

Deze lijn bestaat niet meer.

weten 425, 426 en 429.

De knooppunten die tussen haakjes worden weergegeven liggen buiten het daar boven 

genoemde concessiegebied. 

Lijn 400 wordt bij twee concessies genoemd als te gedogen lijn: bij de concessie 

Haaglanden Streek (daar is Zoetermeer onderdeel van) en bij de concessie Haaglanden 

Stad (daar is Stompwijk onderdeel van). 

Lijn 421 zal worden verwijderd uit het overzicht met te gedogen lijnen in het PvE. 

De Flora Holland lijnen (425, 426 en 429) worden in paragraaf 2.2 van het PvE genoemd 

als te gedogen openbaar vervoer. 

De belbuslijnen 565 en 577 zullen worden toegevoegd bij de busconcessie Haaglanden 

Streek als te gedogen lijnen.

In Bijlage 2 is bij de busconcessie Haaglanden Stad lijn 421 weggehaald uit het overzicht 

met te gedogen lijnen en zijn bij de busconcessie Haaglanden Streek belbuslijnen 565 

en 577 toegevoegd aan het overzicht met te gedogen lijnen.

51 1.6.1 De Verkeersonderneming Gunningscriteria De Verkeersonderneming pleit er voor dat de inschrijvers op de vervoersconcessie 

Voorne-Putten, Rozenburg en Haven in de aanbesteding worden uitgedaagd om een 

visie uit te werken voor een OV-systeem waar sprake is van: stelselmatige innovatie, 

actieve samenwerking met andere vervoerders en dienstverleners in de regio, jaarlijkse 

optimalisatie van het vervoer in de regio en de ontwikkeling van Mobility as a Service.

Wij nemen uw advies over. De door u gevraagde visie zal onderdeel zijn van de 

gunningscriteria waarbij inschrijvers worden gevraagd een ontwikkelplan en een 

vervoerplan op te stellen.

52 1.6.1 De Verkeersonderneming Gunningscriteria In het ontwerp PvE wordt slechts ten dele een juridisch systeem voor het gehele 

personenvervoer geschetst. In het ontwerp zijn nog geen prikkels opgenomen voor: 

coördinatie, samenwerking en optimalisatie met andere vervoerders en met MaaS 

dienstverleners. De Verkeersonderneming bepleit het opnemen van – ook financiële – 

prikkels in de concessie.

Wij nemen uw advies over. De door u gevraagde visie zal onderdeel zijn van de 

gunningscriteria waarbij inschrijvers worden gevraagd een ontwikkelplan en een 

vervoerplan op te stellen.

Verder merken wij op dat het PvE geen financiële bepalingen bevat. Deze maken deel 

uit van de Financiële Paragraaf. 

53 2.4.3 De Verkeersonderneming Regisseur van de keten De Verkeersonderneming ziet de concessiehouder in dit kader niet als ‘de regisseur’ van 

de keten. In een open keten past geen regisseur. Andere dienstverleners, bijvoorbeeld 

het consortium onder leiding van BNV – VCCR en hun MaaS dienstverleners, behoren 

de kans te krijgen om verbeteringen in het OV-systeem te kunnen entameren.

We spreken van vier samenwerkende regisseurs. De regierol betekent niet dat één 

vervoerder andere vervoerders aanstuurt, maar is erop gericht om de reis van deur-tot-

deur voor reizigers eenvoudiger te maken. Om dit duidelijker naar voren te laten komen, 

hebben wij de titel van de paragraaf gewijzigd.

De verantwoordelijkheid voor de invulling van de regierol betekent niet dat de vervoerder 

de regierol ook zelf uitvoert. Daarbij blijft er ruimte voor initiatieven van derden: andere 

dienstverleners kunnen, na overleg met de vervoerder en de MRDH, verbeteringen in 

het OV-systeem initiëren.

De titel van paragraaf 2.4.3 is gewijzigd in 'Oog voor de gehele reisketen'.
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54 13.2 De Verkeersonderneming Reizigersinspraak Qua reizigersinspraak wordt nog vooral aangesloten bij de meer traditionele 

instrumenten. Hier passen naar onze overtuiging ook nieuwe mogelijkheden, zoals 

afstemming met de dienstverleners in de Marktplaats voor Mobiliteit van De 

Verkeersonderneming en het gebruik van ‘gebiedsprofielen’ die door De 

Verkeeronderneming zijn opgesteld

De bepalingen ten aanzien van de reizigersinspraak, in het bijzonder de advisering door 

het METROCOV sluit aan bij de wettelijke bepalingen ten aanzien van het adviesrecht 

van consumentenorganisaties. Het gaat hierbij niet om een keuze van de MRDH om 

zoals u aangeeft "aan te sluiten bij de meer traditionele instrumenten".  Het METROCOV 

geeft de MRDH en de vervoerders in de Metropoolregio gevraagd en ongevraagd advies 

over alle aspecten van het OV zoals vastgelegd in de Wet personenvervoer 2000.  Het 

staat de vervoerder vrij om naast deze wettelijk geregelde vorm van advisering, 

nieuwere vormen van reizigersinspraak via klantenpanels, sociale media, etc toe te 

passen en afstemming te zoeken met andere aanbieders van mobiliteit zodat de klant 

een optimaal reisproduct van-deur-tot-deur kan worden geboden.

55 15.2 De Verkeersonderneming Flexibiliteit in PvE Het mag niet zo zijn dat nieuwe diensten en de toepassing van nieuwe technieken 

moeten wachten tot een contract of concessie afloopt. Voorstellen; neem mogelijkheden 

op voor wijzigingen tijdens de looptijd van contracten en de concessie, schrijf elk jaar 

een prijsvraagprocedure voor verbeteringen uit onder alle dienstverleners in deze sector, 

neem (kleine) bonussen op voor creatieve voorstellen en creëer actief ruimte voor ‘win-

win’s

Wij delen uw mening dat flexibiliteit gedurende de looptijd van de concessie gewenst is. 

Daarom hebben wij in paragraaf 1.3.2 van het ontwerp PvE aangegeven dat de MRDH 

de vervoerder de ruimte biedt om, gebruik makend van technologische ontwikkelingen, 

innovatieve vormen van (openbaar) vervoer te ontwikkelen en te realiseren die 

aansluiten op maatschappelijke trends. Wij nemen uw suggestie ten aanzien van een 

prijsvraag in dat kader in overweging.

58 1.3.1 EBS Reizigerswaardeing 

Zitplaatskans

In §1.3.1. en §5.2 geeft u aan dat u eist dat de kans op een zitplaats gedurende de 

concessieperiode iedere drie jaar stijgt. Dit zal betekenen dat bij een stijgend aantal 

reizigers niet alleen de capaciteit evenredig mee moet groeien met de groei van het 

aantal reizigers, maar zelfs nog sterker moet toenemen. Een suggestie is om een 

minimum score te eisen gedurende de concessieperiode voor de kans op een zitplaats. 

En wellicht een bonus te verbinden aan het verbeteren van deze score gedurende de 

concessieperiode.

Allereerst merken wij op dat het hier niet om de kans op een zitplaats gaat, maar om de 

waardering van reizigers voor de zitplaatskans. Niettemin hebben wij uw suggestie 

overgenomen en eisen wij voor de reizigerswaardering voor een zitplaatskans niet 

langer dat de waardering van reizigers iedere drie jaar met 0,1 punt stijgt, maar dat deze 

minimaal gelijk blijft aan de norm zoals die bij de start van de concessie geldt.

In paragraaf 1.3.1 en paragraaf 5.2 is opgenomen dat de waardering voor Zitplaatskans 

gedurende de concessie ten minste moet voldoen aan de norm zoals die bij de start van 

de concessie geldt.

56 1.3.2 EBS Tariefdifferentiatie Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn het bieden van ruimte (binnen kaders) voor 

spits- dal differentiatie om zo extra reizigersopbrengsten te genereren.

Wij verwijzen u naar paragraaf 8.2 van het ontwerp PvE (Tarieven en vervoerbewijzen) 

waar deze ruimte al wordt geboden.

57 1.6.1 EBS Gunningscriteria Wij willen u er in algemene zin, wellicht ten overvloede op wijzen, dat veel kwalitatieve 

elementen vaak ook kwantitatief van aard zijn, waardoor de mogelijkheden om een 

concessie ‘te kopen’ toenemen. Als voorbeeld noemen wij het kwalitatief beoordelen van 

het aantal reismogelijkheden. Om dit te voorkomen raden wij u aan de kwantitatieve 

elementen zoals het aantal dienstregelingsuren/-kilometers apart te beoordelen en de 

kwalitatieve elementen ook daadwerkelijk kwalitatief te laten zijn.

Wij nemen uw advies mee bij het opstellen van de gunningscriteria die betrekking 

hebben op het OV-aanbod. Het aantal reismogelijkheden kan daarbij een 

gunningscriterium zijn, net als het het aantal dienstregelingkilometers.

59 6.3 EBS Overnameregeling zero-

emissie voertuigen

In §6.3 beschrijft u de overnameregeling voor zero-emissie voertuigen indien deze door 

de vervoerder tijdens de laatste drie jaar van de concessie nieuw worden ingezet. Wij 

zouden u dan ook willen verzoeken de overname regeling voor zero-emissie voertuigen 

te verruimen, zodat vervoerders zelf hun optimale transitie pad kunnen samenstellen en 

voor deze nieuwe zero-emissie voertuigen kunnen rekenen met een langere 

afschrijvingstermijn.

Wij houden rekening met de afschrijftermijn van nieuwe zero emissievoertuigen. De 

overnameregeling geldt daarom niet alleen voor nieuwe zero emissievoeruigen die de 

vervoerder tijdens de laatste drie jaar voor van de concessie heeft ingezet. De 

overnameregeling geldt ook voor nieuwe zero emissiebussen die langer dan drie jaar 

zijn ingezet, zolang de afschrijvingstermijn van 15 jaar nog is verstreken.

61 Algemeen Gemeente Albrandswaard Betrekken gemeenten Wij vragen van de MRDH en de vervoerder om proactief, ambitieus en als partners met 

onze gemeente te (blijven) werken aan het versterken van het busvervoer. 

Net zoals tijdens de voorbereiding toen de gemeenten en de provincies een formele 

betrokkenheid hebben gehad bij de opstelling van het PvE, zal de MRDH de gemeenten 

en de provincies blijven informeren en betrekken bij het vervolgtraject en bij de jaarlijkse 

vervoerplanprocedures.

 

Daarnaast bevat hoofdstuk 4 van het ontwerp PvE een aantal bepalingen die een 

actieve samenwerking tussen gemeenten en vervoerders daar waar het gaat om 

aanpassingen/verbeteringen van de infrastructuur moeten borgen. Hoewel dit impliciet al 

in paragraaf 3.6.1 was aangegeven, is hieraan voor de vervoerder de verplichting 

toegevoegd om voorafgaand aan het opstellen van het vervoerplan bij de 

regiogemeenten eventuele wensen en beperkingen ten aanzien van de lijnvoering te 

inventariseren.

In paragraaf 3.6.1 is de zin 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan 

en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die door de 

regiogemeenten zijn ingebracht.' gewijzigd in 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in 

zijn vervoerplan en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die 

door het METROCOV en de regiogemeenten tijdens reguliere gesprekken met de 

vervoerder zijn ingebracht.'

En in paragraaf 4.2 is de zinsnede 'onder andere door periodiek overleg met de 

wegbeheerders te voeren' toegevoegd.

63 Algemeen Gemeente Albrandswaard Financiële kaders Wij uiten onze zorg over het teruglopen van de BDU-budgetten vanuit het Rijk de 

afgelopen jaren. De MRDH is hier alert op en voert een actieve lobby bij het Rijk. Wij 

waarderen deze inzet en verwachten dat MRDH deze continueert.

Wij waarderen uw opmerking. Op dit moment loopt een gezamenlijk onderzoek van de 

twee vervoerregio's met het Rijk naar de stijgende ontwikkeling van de beheer en 

onderhoudskosten infrastructuur die ten laste van de BDU komen. Dit blijft zeker onze 

aandacht houden.

69 1.4 Gemeente Albrandswaard Kadernota OV Wij wijzen op het nut van een regelmatig te actualiseren Kadernota OV, die de 

mogelijkheid biedt om gedurende de concessie de uitgangspunten te actualiseren. Wij 

vinden het een goed uitgangspunt om de vervoerder vooraf via het PvE te committeren 

aan toekomstige kadernota’s.

Wij delen uw mening over het belang van het periodiek actualiseren van de Kadernota 

OV en commitment van de vervoerder hieraan. Wat dit laatste betreft is in paragraaf 

3.6.1. van het concept PvE de volgende bepaling opgenomen: Ter voorbereiding op de 

nieuwe dienstregeling stelt de vervoerder jaarlijks een vervoerplan op dat voldoet aan de 

Kadernota OV van de MRDH en waarbij de eisen in dit hoofdstuk als uitgangspunt 

dienen waarvan alleen beargumenteerd en met goedkeuring van de MRDH mag worden 

afgeweken. Hiermee hebben wij geborgd dat de vervoerder moet voldoen aan de 

uitgangspunten van de (geactualiseerde) Kadernota OV.

60 3.3 Gemeente Albrandswaard Verbindend netwerk 

Rotterdam e.o.

Snelle verbindingen tussen Albrandswaard en treinstations ontbreken momenteel, 

anders dan Rotterdam Centraal. Ook Dordrecht is vanuit Albrandswaard niet goed met 

het OV bereikbaar. Hierdoor is het OV vanuit Albrandswaard niet aantrekkelijk naar 

verder gelegen steden als Breda, Tilburg, Delft, Den Haag en Utrecht te reizen. We 

zouden graag met u en de vervoerder verkennen welke verbeteringen hier mogelijk zijn.

De metro verbindt Albrandswaard met Rotterdam Centraal, van waaruit goede 

treinverbindingen richting Delft, Den Haag en Utrecht zijn. Een directe busverbinding 

van Albrandswaard met Station Barendrecht kan mogelijk voor een snellere verbinding 

met Dordrecht en Breda zorgen, maar in het verleden is gebleken dat deze verbinding 

weinig potentie heeft (het aantal reizigers dat hier gebruik van maakt is beperkt). De 

vervoerder heeft evenwel de ruimte om zelf de verbinding toe te voegen als hij daar 

markt voor ziet (met in achtneming van beperkingen ten opzichte van 

grensoverschrijdende lijnen).

64 3.3 Gemeente Albrandswaard Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken

Wij vinden dat het gebied Portland – Carnisselande thuishoort bij de wijken die verplicht 

met verbindende buslijnen moeten worden bediend

Naar aanleiding van uw zienswijze hebben wij nogmaals naar de vervoervraag op deze 

verbinding gekeken. Naar aanleiding daarvan hebben wij besloten om de verbinding 

Zuidplein - Portland als verplichte verbinding in het PvE op te nemen.

In paragraaf 3.3 is de verbinding Zuidplein - Portland toegevoegd als verplichte 

verbinding.
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68 3.4 Gemeente Albrandswaard Bereikbaarheid 

bedrijventerreinen

Wij verwachten van de MRDH in elk geval een actieve rol in het zorgen voor de 

bereikbaarheid naar de bedrijventerreinen, om te voorkomen dat deze gebieden tussen 

wal en schip vallen.

Wij begrijpen uw zorg, maar tegelijkertijd leert de ervaring dat de vervoervraag op 

verbindingen naar bedrijventerreinen vaak laag is. Dit is de reden dat wij dergeiljke 

verbindingen niet verplicht in het PvE voorschrijven. Het PvE biedt de vervoerder wel de 

ruimte om, wanneer hij hier markt in ziet, na overleg met de gemeente en de MRDH 

verbindingen naar bedrijventerreinen aan te bieden en zo bij te dragen aan hun 

bereikbaarheid.

67 3.4 Gemeente Albrandswaard Bereikbaarheid voorzieningen Lijn 79 bedient momenteel Delta Psychiatrisch Centrum en de verder van het 

metrostation gelegen delen van Poortugaal. Wij vinden het belangrijk dat dit type 

functies en plekken door het OV bediend blijft worden. Indien MRDH of de vervoerder 

vindt dat deze bediening beter op andere manieren kan plaatsvinden dan met ‘klassiek’ 

busvervoer, dan zijn wij in principe bereid om daarover constructief mee te denken. 

Lijn 79 is niet als verplichte verbinding in het PvE opgenomen. Dit betekent niet dat de 

vervoerder deze verbinding niet zal bieden. Hij kan daarbij kiezen voor "klassiek" 

openbaar vervoer zoals een vaste bus met lagere frequentie, maar ook voor een andere 

vervoersvorm (maatwerk). De MRDH beoordeelt deze maatwerkvoorstellen van de 

vervoerder (het vervoerplan) na overleg met de vervoerder, gemeente(n) en 

consumentenorganisaties.

66 3.4 Gemeente Albrandswaard Buurtbus Lijn 602 (Poortugaal - Portland) verbindt een aantal wijken en functies waar overige 

buslijnen niet in voorzien. Aandachtspunt hierbij is dat de lijn een meer structureel 

karakter krijgt, ook wat betreft de exploitatiebijdrage van de MRDH.

Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven moet de vervoerder openbaar vervoer uitgevoerd 

met buurtbussen gedogen. Concreet betekent dit dat wanneer er lokale initiatieven voor 

een buurtbus zijn waar de MRDH positief tegenover staat, de vervoerder deze 

buurtbussen moet gedogen en eventueel in opdracht van de MRDH moet uitvoeren dan 

wel faciliteren. Daarnaast kan de vervoerder in het kader van maatwerk ook zelf 

buurtbussen aanbieden. Voorstellen hiertoe zullen onderdeel zijn van zijn vervoerplan. 

De MRDH beoordeelt deze maatwerkvoorstellen na overleg met de vervoerder, 

gemeente(n) en consumentenorganisaties.

65 3.4 Gemeente Albrandswaard Maatwerk Wij vragen ons af of het nu verstandig is om het maatwerkvervoer voor de komende 15 

jaar via de busconcessie te organiseren, en of vervoerbedrijven de meest geschikte 

organisaties zijn om dit vervoer aan te bieden. Een alternatief zou kunnen zijn dat we als 

MRDH en gemeenten dit maatwerkvervoer buiten de busconcessie te organiseren, en 

een deel van het exploitatiebudget hiervoor reserveren. Onafhankelijk van de wijze 

waarop maatwerk is georganiseerd menen wij dat de MRDH even goed een 

verantwoordelijkheid heeft voor dit deel van het OV-netwerk als voor de hoogwaardige 

lijnen. 

In het PvE is niet vastgelegd dat het maatwerkvervoer de komende 15 jaar via de 

busconcessie georganiseerd gaat worden. In paragraaf 2.2 is hierover het volgende 

opgenomen: Ten slotte geldt dat mocht de MRDH op enig moment besluiten om delen 

van het openbaar vervoer dat dient ter invulling van de basismobiliteit (zie paragraaf 3.1) 

te combineren met vormen van doelgroepenvervoer en dit vervoer buiten de 

busconcessie om te (laten) organiseren, dan zal de vervoerder zijn medewerking 

moeten verlenen aan deze wijziging van zijn busconcessie en dit kleinschalige openbaar 

vervoer moeten gedogen.

62 14.1 Gemeente Albrandswaard Wij pleiten voor openheid van 

informatie

Wij pleiten voor openheid als het gaat om het kennen van elkaars belangen, ook als 

deze bedrijfsgevoelig zijn. Openheid van informatie, bijvoorbeeld over gebruik en 

rentabiliteit van OV-lijnen en over herkomst-bestemmingspatronen, maar ook openheid 

wat betreft het proactief signaleren van knelpunten en opgaven.

Net als u streeft de MRDH naar transparantie wat betreft prestaties van het openbaar 

vervoer. Het is daarbij onze intentie om (bewerkte) gegevens die wij in het kader van de 

busconcessies verkrijgen of (laten) verzamelen, zoveel mogelijk in de vorm van open 

data beschikbaar te stellen. Wel zullen wij daarbij de belangen van de vervoerder steeds 

in ogenschouw nemen.

70 1.3 Gemeente Albrandswaard 

(zie Barendrecht)

Social return Wij stellen voor dat aan het PvE wordt toegevoegd dat 5% van de opdrachtwaarde 

beschikbaar is voor invulling van SROI.

Wij onderkennen het belang van SROI (Social Retun On Investment), daarom zal bij 

busconcessies die worden aanbesteed één van de gunningscriteria betrekking hebben 

op SROI en bij de busconcessies die worden inbesteed het onderwerp SROI nader 

worden uitgewerkt in de concessiedocumenten, zonder dat wij hier vooraf een vast 

budget voor vaststellen. 

71 3.3 Gemeente Albrandswaard 

(zie Barendrecht)

Ontbrekende verbinding 

Rotterdam en omstreken

Wij zouden graag met u en de vervoerder de haalbaarheid onderzoeken van een 

verbindende buslijn tussen bijvoorbeeld Poortugaal, Rhoon, Portland, Carnisselande, 

tramlijn 25, Vaanpark, station Barendrecht, BT Oost / Verenambacht / Nieuw 

Reijerwaard, het centrum van Ridderkerk en Donkersloot. 

Wij nemen kennis van uw verzoek. Het gaat hierbij om een nieuwe verbinding, waarbij 

er geen indicaties zijn dat voldoende reizigers met deze verbinding zullen gaan reizen 

om deze directe verbinding van Albrandswaard met Station Barendrecht verplicht voor te 

schrijven. Het PvE biedt de vervoerder wel de ruimte om deze verbinding aan te bieden 

wanneer hij hier markt in ziet.

81 Algemeen Gemeente Barendrecht Betrekken gemeenten Wij zouden graag op meer reguliere basis met u en met de vervoerder proactief en als 

gelijkwaardige partners in gesprek zijn.

Net zoals tijdens de voorbereiding toen de gemeenten en de provincies een formele 

betrokkenheid hebben gehad bij de opstelling van het PvE, zal de MRDH de gemeenten 

en de provincies blijven informeren en betrekken bij het vervolgtraject en bij de jaarlijkse 

vervoerplanprocedures.

 

Daarnaast bevat hoofdstuk 4 van het ontwerp PvE een aantal bepalingen die een 

actieve samenwerking tussen gemeenten en vervoerders daar waar het gaat om 

aanpassingen/verbeteringen van de infrastructuur moeten borgen. Hoewel dit impliciet al 

in paragraaf 3.6.1 was aangegeven, is hieraan voor de vervoerder de verplichting 

toegevoegd om voorafgaand aan het opstellen van het vervoerplan bij de 

regiogemeenten eventuele wensen en beperkingen ten aanzien van de lijnvoering te 

inventariseren.

In paragraaf 3.6.1 is de zin 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan 

en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die door de 

regiogemeenten zijn ingebracht.' gewijzigd in 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in 

zijn vervoerplan en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die 

door het METROCOV en de regiogemeenten tijdens reguliere gesprekken met de 

vervoerder zijn ingebracht.'

En in paragraaf 4.2 is de zinsnede 'onder andere door periodiek overleg met de 

wegbeheerders te voeren' toegevoegd.

75 1.3 Gemeente Barendrecht Social return Wij stellen voor dat aan het PvE wordt toegevoegd dat 5% van de opdrachtwaarde 

beschikbaar is voor invulling van Social Return on Investment (SROI). Dit is in lijn met 

de afspraken die hierover in de Arbeidsmarktregio Rijnmond zijn gemaakt. Ook in de 

gunningscriteria zou SROI een plek kunnen krijgen.

Wij onderkennen het belang van SROI (Social Retun On Investment), daarom zal bij 

busconcessies die worden aanbesteed één van de gunningscriteria betrekking hebben 

op SROI en bij de busconcessies die worden inbesteed het onderwerp SROI nader 

worden uitgewerkt in de concessiedocumenten, zonder dat wij hier vooraf een vast 

budget voor vaststellen. 

74 1.4 Gemeente Barendrecht Kadernota OV De ontwikkelingen in de vervoerswereld, en de ontwikkelvrijheid die we de vervoerder 

met dit PvE bieden, leiden ertoe dat we niet precies weten hoe het OV-aanbod zich 

binnen de concessieperiode zal ontwikkelen. Dit onderstreept het nut van een regelmatig 

te actualiseren Kadernota OV, die de mogelijkheid biedt om gedurende de concessie de 

uitgangspunten te actualiseren. Wij vinden het een goed uitgangspunt om de vervoerder 

vooraf via het PvE te committeren aan toekomstige kadernota’s.

Wij delen uw mening. In zijn algemeenheid geldt dat vervoerders hun medewerking aan 

de implementatie van nieuwe beleidskaders moeten verlenen. Vanzelfsprekend 

betrachten wij daarbij het principe van redelijkheid en billijkheid.

84 2.2 Gemeente Barendrecht Grensoverschrijdende 

verbindingen

Concreet zouden wij graag met u, de provincie en de betreffende vervoerders in gesprek 

over twee mogelijke optimalisaties van het grensoverschrijdend busnetwerk, te weten:

- Een halte langs de A29 voor een aantal buslijnen uit de Hoekse Waard. 

- De buslijnen tussen de Hoekse Waard en Kralingse Zoom via station Barendrecht laten 

rijden.

Wij gaan graag in op uw voorstel om naar . De door u genoemde buslijnengehoor vallen 

echter onder verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland en daarmee buiten de 

scope van dit PvE.
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77 2.4.2 , 2.4.3 en 

3.6.3

Gemeente Barendrecht Samenwerking vervoerders Helaas is het in het geval van grensoverschrijdend OV niet vanzelfsprekend dat 

vervoerbedrijven uit zichzelf samenwerken aan het voor de reiziger optimale 

vervoersaanbod tegen zo laag mogelijke kosten. Wij vinden dat het PvE hiervoor niet 

voldoende instrumenten biedt: ‘overleg voeren’ (§ 2.4.2), ‘regierol’ (2.4.3) en 

‘afstemmen’ (3.6.3) zijn in onze ogen te vrijblijvend en worden niet verder uitgewerkt. Wij 

vinden dat zowel vervoerder, MRDH als gemeente actief kansen voor verbetering 

moeten signaleren, en samen met een naburige vervoerder en eventueel provincie, 

constructief en open moeten meewerken aan het uitwerken van deze kansen.

Wij delen uw standpunt niet. Het ontwerp PvE bevat wel degelijk bepalingen die ervoor 

zorgen dat afstemming/samenwerking voor de vervoerder minder vrijblijvend is. Voor 

een goede afstemming en samenwerking zijn echter twee vervoerders nodig die niet 

altijd in opdracht van de MRDH werken. Alle vervoerders die in opdracht van de MRDH 

werken moeten aan dezelfde eisen voldoen en kunnen elkaar hier, via de MRDH, op 

aanspreken. Voor de regierol geldt hierbij dat het om een nieuwe verantwoordelijkheid 

gaat waaraan vervoerders in hun inschrijving nader invulling moeten geven. 

72 3.1 Gemeente Barendrecht Flexibel toepassen 3 lijntypes Wij vinden dat er ruimte moet zijn voor het flexibel toepassen van de 3 lijntypen (R-net, 

verbindende lijnen en maatwerk), dat andere lijnvoeringsconcepten op waarde moeten 

worden geschat, en dat de ruimte om te investeren in een lijn onafhankelijk moet zijn 

van zijn ‘status’ als bijvoorbeeld R-net.

De vervoerder kan niet zomaar met de R-netstijl gaan rijden op routes die niet als R-net 

zijn aangewezen door de MRDH. De vervoerder heeft wel de ruimte om met vaste lijnen 

frequenties zoals die voor verbindende lijnen gelden, van en naar haltes te rijden van 

waaraf minimaal met maatwerk geboden moet worden: in dit geval mag "upgraden", 

"downgraden" is niet toegestaan. 

73 3.1.3 Gemeente Barendrecht Basisvoorziening Er moet een balans zijn tussen de hoogwaardige lijnen en een basisniveau aan OV-

bediening, ook in de daluren. Wij stellen voor dat de MRDH een bepaald deel van het 

exploitatiebudget reserveert voor het bieden van deze basisvoorziening. De 

basisvoorziening kan een ander karakter hebben dan ‘klassiek’ OV, bijvoorbeeld een 

meer lokaal karakter van lijnen, of meer flexibiliteit in dienstregeling of lijnvoering. We 

kunnen er in de MRDH voor kiezen om deze voorziening in de busconcessie onder te 

brengen, of juist in de vorm van een aparte opdracht c.q. concessie.

Daar waar dit onderdeel uitmaakt van de busconcessie zal de basisvoorziening die 

vervoerders bieden, ofwel de invulling van het maatwerk, een rol spelen bij de 

beoordeling van de inschrijvingen. Wij zullen hier echter geen vast budget aan koppelen 

dat de vervoerder minimaal aan het maatwerk moet besteden. Verder zullen de 

concessies de ruimte bieden om het maatwerk op enig moment uit de concessie te 

halen, analoog aan de situatie op Voorne Putten.

86 3.3 Gemeente Barendrecht Ontbrekende verbinding 

Rotterdam en omstreken

Aan de zuidkant van Rotterdam liggen diverse vervoersknooppunten, werklocaties en 

centra met een regionaal belang. Voorbeelden in Barendrecht zijn het treinstation, 

tramlijn 25, de winkelcentra van Barendrecht Centrum en Carnisselande, en de 

bedrijventerreinen BT Oost en Vaanpark. Veel inwoners van de BAR-gemeenten 

verplaatsen zich ‘horizontaal’ tussen bestemmingen en knooppunten in de 3 gemeenten. 

Wij zouden graag met u en de vervoerder de haalbaarheid onderzoeken van een 

verbindende buslijn.

Wij nemen kennis van uw verzoek. Het gaat hierbij om een nieuwe verbinding, waarbij 

er geen indicaties zijn dat voldoende reizigers met deze verbinding zullen gaan reizen 

om deze directe verbinding van Albrandswaard met Station Barendrecht verplicht voor te 

schrijven. Het PvE biedt de vervoerder wel de ruimte om deze verbinding aan te bieden 

wanneer hij hier markt in ziet.

82 3.3 Gemeente Barendrecht Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken

In tabel 6 van verbindende buslijnen in § 3.3 zouden Barendrecht Centrum en 

Carnisselande (eventueel in combinatie met Portland)  apart moeten worden genoemd. 

Dat bijvoorbeeld lijn 84 door woonwijken rijdt mag ook als kwaliteit worden gezien.

Uit analyses van de huidige vervoervraag volgt dat het gemiddelde aantal reizigers op 

de verbindingen naar Barendrecht Centrum en Carnisselande geen aanleiding geeft om 

deze verbindingen in het PvE verplicht voor te schrijven. Dit geldt niet voor de 

verbinding Zuidplein - Portland; deze is alsnog als verplichte verbinding in het PvE 

opgenomen.

In paragraaf 3.3 is de verbinding Zuidplein - Portland toegevoegd als verplichte 

verbinding.

83 3.3 Gemeente Barendrecht Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken

Naast Zuidplein zijn voor Barendrecht Kralingse Zoom (en daarmee Alexander) en 

Lombardijen (vanuit Carnisselande met de bus) belangrijke knooppunten c.q. 

bestemmingen. Deze relaties zouden moeten worden toegevoegd aan tabel 6.

De verbinding Barendrecht - Lombardijen - Kralingse Zoom is vanwege het specifieke 

karakter en de vervoervraag niet als verplichte verbinding in het PvE opgenomen. Het 

PvE biedt de vervoerder echter de ruimte om deze (spits)verbinding aan te bieden om 

zo aan de vraag van reizigers te voldoen. 

87 3.4 Gemeente Barendrecht Bereikbaarheid 

bedrijventerreinen

Wij vragen uw aandacht voor de bediening van bedrijventerreinen. In Barendrecht 

betreft het in elk geval BT Oost en Vaanpark. Mogelijk zijn er betere manieren dan 

klassiek openbaar vervoer om in de bereikbaarheid van dit type gebieden te voorzien, 

zoals carpool-, leenfiets- of pendelbussystemen. Wij verwachten van de MRDH in elk 

geval een actieve rol in het zorgen voor deze bereikbaarheid.

Wij zijn ons bewust van onze rol waar het gaat om de bereikbaarheid binnen de 

Metropoolregio, maar kunnen dit alleen realiseren in samenwerking met anderen, 

waaronder de vervoerder. Mede daarom stellen wij in paragraaf 2.4.3 van het ontwerp 

PvE: De vervoerder dient oog te hebben voor de gehele reisketen en zich niet alleen te 

richten op ‘zijn’ busproduct. Daarnaast geeft paragraaf 3.1.4 aan: Daarom verwacht de 

MRDH van de vervoerder ook dat hij breder denkt dan zijn ‘eigen’ busproduct en net als 

de MRDH de ambitie heeft om: - het voor- en natransport naar/van haltes/knooppunten 

(= first and last mile) te verbeteren. 

85 3.4 Gemeente Barendrecht Maatwerk Wanneer sprake is van het schrappen of afbouwen van lijnen of ritten, vinden wij dat 

moet zijn aangetoond dat al het mogelijk is gedaan om de aantrekkelijkheid te vergroten 

en om meer reizigers te trekken.

Wij delen uw mening dat de vervoerder voorstellen in zijn vervoerplan voor wijzigingen 

in het vervoeraanbod goed moet onderbouwen. Onderdeel van deze onderbouwing 

kunnen eerdere acties zijn die de vervoerder heeft ondernomen om het gebruik van een 

bepaalde lijn te stimuleren. In paragraaf 3.4 staat verder: De MRDH beoordeelt deze 

voorstellen (het vervoerplan) na overleg met de vervoerder, gemeente(n) en 

consumentenorganisaties.

88 3.5 Gemeente Barendrecht Nachtlijnen De tijden van nachtbussen moeten goed aansluiten op de reguliere dienstregeling ’s 

avonds. Er moet geen ‘gat’ ontstaan tussen 23:00 en 01:00.

Wij hebben mede naar aanleiding van uw opmerking nogmaals naar de eisen ten 

aanzien van bedieningstijden van de nachtlijnen gekeken. Omdat onze insteek is dat het 

niet de bedoeling is dat eisen tot een verplichte uitbreiding van het aanbod ten opzichte 

van de huidige situatie leiden en in de huidige situatie de eerste (volledige) rit van een 

aantal nachtlijnen pas rond 03:00 uur vertrekt, nemen wij uw suggestie niet over.

78 4.1 Gemeente Barendrecht Criteria geschikte 

infrastructuur

Korte loopafstanden kunnen voor een kortere totale reistijd zorgen dan grotere afstand 

naar een ‘snelle’ bushalte. Wij pleiten daarom voor maatwerk bij het toepassen van de 

eis van maximaal 400 m door een 30 km/u-zone (§ 4.1).

De norm van 400 meter is hier opgenomen omdat de lagere maximum snelheid niet 

alleen gevolgen heeft voor de reistijd van reizigers, maar ook voor de rijtijden en 

daarmee de exploitatiekosten voor de vervoerder. Wij hebben de betreffende bepaling 

aangepast in de zin dat deze bepaling alleen geldt bij een wijziging van de infrastructuur 

ten opzichte van de huidige situatie.

In paragraaf 4.1 is op twee plaatsen de zinsnede  'na infrastructurele aanpassingen' 

toegevoegd.

79 4.2 Gemeente Barendrecht Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Bij wegwerkzaamheden is het tot op zekere hoogte redelijk dat de vervoerder rekening 

houdt met extra kosten. Dit kan worden beschouwd als een acceptabel en gebruikelijk 

ondernemersrisico.

Voor zover het kleinere wegwerkzaamheden betreft, zijn wij het met u eens. Dit blijkt ook 

uit de volgende bepaling in paragraaf 4.2 van het ontwerp PvE: Bij grotere 

wegomleidingen treden de vervoerder en wegbeheerder in overleg over noodzakelijke 

aanpassingen van de dienstregeling en compensatie van eventuele extra kosten van 

deze aanpassingen voor de vervoerder.

80 6.5 Gemeente Barendrecht Productformule - R-net We begrijpen dat herkenbaarheid van voertuigen en haltes een belangrijk onderdeel is 

van een aantrekkelijk vervoersaanbod. Wij pleiten wel voor een sobere en doelmatige 

toepassing van de R-net huisstijl.

Voor R-net zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de elementen van deze 

productformule. Dit met het oog op een eenduidige stijl door de hele regio. Hiervan 

afwijken gaat ten koste van de herkenbaarheid van R-net. Wel houden wij de 

mogelijkheid open om een uitzondering te maken voor voertuigen die de 

vervoerder vanwege de transitie naar zero emissie tijdelijk zal inzetten.

In paragraaf 6.5 is de volgende zinsnede toegevoegd: 'eventueel met uitzondering van 

bestaande voertuigen die de vervoerder met het oog op de transitie naar zero 

emissievervoer alleen tijdens de eerste jaren van de busconcessie inzet'.
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76 14.2 Gemeente Barendrecht Informatieverstrekking aan 

MRDH

Monitoring en transparantie – ook van bijvoorbeeld bedrijfsgevoelige informatie – zijn 

van belang om tijdig opgaven en ambities te signaleren en te prioriteren. Hierbij denken 

wij bijvoorbeeld aan informatie over herkomst-bestemmingspatronen, de 

uitvoeringskwaliteit en klantwaardering. De in § 14.2 genoemde informatie zou niet 

alleen voor MRDH, maar ook voor gemeenten beschikbaar moeten zijn.

Net als u streeft de MRDH naar transparantie wat betreft prestaties van het openbaar 

vervoer. Het is daarbij onze intentie om (bewerkte) gegevens die wij in het kader van de 

busconcessies verkrijgen of (laten) verzamelen, zoveel mogelijk in de vorm van open 

data beschikbaar te stellen. Wel zullen wij daarbij de belangen van de vervoerder steeds 

in ogenschouw nemen.

93 Algemeen Gemeente Capelle aan den 

IJssel

Betrekken gemeenten Indien de vrijheid en ontwikkelruimte van de vervoerder steeds groter en groter wordt en 

de zeggenschap nagenoeg volledig bij de vervoerder komt te liggen, welke rol is er dan 

nog weggelegd voor de raden van de inliggende gemeenten? 

De gemeenteraden hebben een formele rol als het gaat om de zienswijzeprocedure rond 

PvE's en Kadernota's. Verder worden de gemeenten (=colleges) geconsulteerd over de 

jaarlijkse vervoerplannen. Het is aan colleges om hun gemeenteraad daar eventueel bij 

te betrekken.

89 2.3 Gemeente Capelle aan den 

IJssel

Einddata concessies Wij vragen ons af, of de van elkaar afwijkende “harde” einddata van de concessies geen 

belemmering vormen om bij toekomstige concessieverlening ander keuzes te maken, 

bijvoorbeeld qua indeling van concessiegebieden (of zelfs één busconcessie voor het 

hele MRDH gebied).

Zoals in het ontwerp PvE is aangegeven hebben wij mede met het oog op de 

beheersbaarheid van de concessieverlening in de toekomst gekozen voor spreiding van 

de einddata van de nieuwe busconcessies. Wel zullen wij in het PvE een 

verlengingsmogelijkheid opnemen, hetgeen het makkelijker maakt om in de toekomst 

concessies eventueel samen te voegen.

In paragraaf 2.3 is een tekst toegevoegd die de MRDH de mogelijkheid biedt om de 

concessieduur van alle busconcessies te verlengen tot maximaal de wettelijk toegestane 

concessieduur.

94 3.3 Gemeente Capelle aan den 

IJssel

Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken

Wij missen hier de busverbinding van Capelle aan den IJssel met het OV-knooppunt 

Capelsebrug en een expliciete vernoeming van het regionale IJsselland-ziekenhuis in 

onze gemeente.

De verbinding tussen Capelle aan den IJssel en Capelsebrug wordt al bediend door de 

metro, zodat een verplichte busverbinding voor ongewenste parallelliteit zal zorgen. 

De verbinding met het regionale IJsselland-ziekenhuis is vanwege de huidige 

vervoervraag niet als verplichte verbinding in het PvE opgenomen.

95 3.3 Gemeente Capelle aan den 

IJssel

Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken - 

Bedieningstijden

Omdat de verplichte busverbindingen kernen/wijken met de OV- knooppunten verbindt, 

stellen wij voor om bij de frequentietabellen genoemde tijdstippen in de avonduren meer 

af te stemmen op de laatste ritten van het railvervoer (trein, metro en/of tram) dat deze 

knooppunten aandoet.

Wij wijzen erop dat de eisen die wij aan bedieningstijden en frequenties stellen 

minimumeisen betreffen. Verwacht mag worden dat het feit dat de vervoerder 

opbrengstverantwoordelijk is in combinatie met de eisen ten aanzien van vervoerplicht 

en (zit)plaatsgarantie ertoe zullen leiden dat de vervoerder ruimere bedieningstijden en 

hogere frequenties op het moment dat de (verwachte) vervoervraag daar reden toe 

geeft. 

96 3.4 Gemeente Capelle aan den 

IJssel

Integratie met 

doelgroepenvervoer

Wie is de trekker/verantwoordelijke bij het integreren van het gemeentelijk 

doelgroepenvervoer en het maatwerk? Met andere woorden: wat is de rolverdeling 

tussen MRDH, vervoerder en gemeente in deze en hoe wordt het een en ander 

financieel geregeld dan wel afgewikkeld? Wij zijn van mening, dat slagvaardiger met 

deze integratie moet worden omgegaan d.m.v. het bieden van handvatten c.q. (meer) 

concretere voorstellen in het Programma van Eisen.

De rolverdeling tussen de MRDH als opdrachtgever voor het openbaar vervoer, 

gemeenten als opdrachtgever voor het gemeentelijk doelgroepenvervoer en 

vervoerder(s) bij een eventuele integratie van beide vervoersvormen, is iets dat wij 

samen met de betrokken gemeenten moeten uitwerken en niet eenzijdig in een PvE 

kunnnen opschrijven. In het PvE creëren wij wel de ruimte om afhankelijk van de 

afspraken over de rolverdeling, het geïntegreerde maatwerk en gemeentelijk 

doelgroepenvervoer binnen dan wel buiten de busconcessie te organiseren. Voor 

Voorne Putten is inmiddels voor deze laatste optie gekozen. 

90 4.1 Gemeente Capelle aan den 

IJssel

Criteria geschikte 

infrastructuur

Stringent hanteren van de eerder genoemde criteria (voor de beschikbare infrastructuur) 

zou dan wel eens kunnen betekenen, dat het centrum van onze gemeente niet langer 

deel uitmaakt van het verbindend busnetwerk, in welk geval de vervoerder voor 

maatwerk in plaats van voor bediening van het centrum met een vaste buslijn kan 

kiezen.

Wij hebben de betreffende bepaling aangepast in de zin dat deze bepaling alleen geldt 

bij een wijziging van de infrastructuur ten opzichte van de huidige situatie. 

In paragraaf 4.1 is op twee plaatsen de zinsnede  'na infrastructurele aanpassingen' 

toegevoegd.

91 4.3 Gemeente Capelle aan den 

IJssel

Fietsenstalling bij haltes De MRDH verwacht van de vervoerder onder andere dat deze de ambitie heeft om het 

voor –en natransport, waaronder de fiets, naar/van haltes/knooppunten te verbeteren. 

Gelet op het bovenstaande en gezien het beleid om het fietsgebruik te stimuleren stellen 

wij voor om ook (bewaakte) fietsstallingen bij haltes/knooppunten expliciet te noemen in 

het PvE. Het bovenstaande werpt wel de vraag op, in hoeverre het een en ander invloed 

heeft op de eigendoms- en beheersverhoudingen van de fietsenstallingen bij deze 

haltes/knooppunten.

Wij nemen uw voorstel niet over. Reden is dat wij het realiseren van (bewaakte) 

fietsenstallingen als verantwoordelijkheid van de wegbeheerder zijn. Wel verwachten wij 

dat de vervoerder met voorstellen komt wanneer hij van mening is dat de realisatie van 

een (bewaakte) fietsenstalling bij een specifieke halte een duidelijke meerwaarde heeft.

92 6.3 Gemeente Capelle aan den 

IJssel

Kosten zero emissie i.r.t. OV-

aanbod

Het streven is om vanaf 2025, of zoveel mogelijk eerder, 100% zero emissie-busvervoer 

te realiseren. Wij onderschrijven deze doelstelling, maar zijn van mening, dat het zo snel 

mogelijk inzetten en uitvoeren van deze transitie niet ten koste mag gaan van o.a. de 

flexibiliteit binnen het totaalbudget. De MRDH dient hier onzes inziens bij de weging van 

de kwaliteit van het integraal duurzaamheidplan van de vervoerder rekening mee te 

houden.

Wij realiseren ons dat de transitie naar 100% zero emissiebusvervoer net als het 

aanbieden van hogere kwaliteit of meer vervoer kostenverhogend werkt. De MRDH 

verwacht echter dat de dekking van deze kostenverhoging gevonden kan worden in 

efficiencyverbeteringen en hogere reizigersopbbrengsten. Algemene subsidies vanuit 

MRDH zijn daarom niet nodig. Daarnaast heeft MRDH in het PvE een aantal eisen 

opgenomen om tot een goede businesscase te komen (concessieduur, 

overgangsregeling, inzet van bestaande EEV-bussen en de mogelijkheid voor een 

bussenlening).

103 1.4 Gemeente Delft Kadernota OV Wij gaan er vanuit dat keuzen in de Kadernota OV alsnog zullen landen in het PvE Bus. 

Graag hiervan een bevestiging.

In het PvE is opgenomen dat de vervoerder te allen tijde aan de Kadernota OV moet 

voldoen. Het is daarom niet nodig bepalingen uit de Kadernota in het PvE op te nemen.

98 2.1 Gemeente Delft Samenvoegen Haaglanden 

Stad en Streek

Onze voorkeur is om de concessiegebieden samen te voegen bij eventuele 

aanbesteding van de concessie Haaglanden Stad. Graag zien wij daar een uitspraak 

over.

Op 21 september 2016 is besloten dat wanneer de inbesteding van Bus Haaglanden 

Stad niet lukt, de busconcessie Haaglanden Stad alsnog wordt aanbesteed, waarbij deze 

busconcessie wordt samengevoegd met de busconcessie Haaglanden Streek tot één 

busconcessie Haaglanden.

Aan paragraaf 2.1.3 is de volgende voetnoot toegevoegd: 'Wanneer de busconcessie 

Haaglanden Stad alsnog moet worden aanbesteed, zal deze busconcessie worden 

samengevoegd met de busconcessie Haaglanden Streek tot één busconcessie 

Haaglanden.'

106 3.1.4 Gemeente Delft Ontbreken Rotterdam The 

Hague Airport als knooppunt

Kunt u aangeven waarom de luchthaven Rotterdam-The Hague Airport geen plek heeft 

in het PvE?

Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij de verbinding Rotterdam-The Hague 

Airport - Meijersplein als verplichte verbinding in het PvE opgenomen.

In paragraaf 3.3 is de verbinding van Rotterdam Centraal naar Rotterdam-The Hague 

Airport en Meijersplein toegevoegd als verplichte verbinding.

104 3.3 Gemeente Delft Ontbrekende verbinding 

Haaglanden Streek

Ons inziens zit er veel potentie in een HOV-verbinding Delft - TU/Sciencepark 

Technopolis - Pijnacker-Lansingerland - Rotterdam Alexander.

Wij delen uw beeld niet. Uit analyses van de vervoervraag blijkt dat het aantal reizigers 

op de verbinding Delft - Pijnacker Zuid - Lansingerland te gering is om deze 

verbindingen als R-net of verplichte verbinding in het PvE op te nemen.

105 3.3 Gemeente Delft Ontbrekende verbinding 

Haaglanden Streek

Ons inziens zit er veel potentie in de verbinding Station Delft - DSM - Rijswijk Buiten - 

Station Rijswijk, in vergelijking met de huidige buslijn 51.

Wij zullen nagaan wat de kansen en mogelijkheden zijn voor een routewijziging van de 

huidige lijn 51 (Station Rijswijk - Delft), zodat Rijswijk Buiten wordt bediend. Wij zullen 

deze verbinding echter niet verplicht voorschrijven in het PvE.
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99 5.3 Gemeente Delft Rituitval Het valt ons op dat er geen eisen zijn voor rituitval, maar wel bij vertraging. Het gevaar 

bestaat daarmee dat een vervoerder een al vertraagde rit laat vervallen. Wij vragen u 

daarom om een eis over rituitval op te nemen.

Voor de eisen met betrekking tot rituitval verwijzen we naar paragraaf 5.3 van het 

ontwerp PvE. Leidend in deze paragraaf is het principe dat rituitval niet mag voorkomen. 

Het uitgangspunt is derhalve 0% rituitval. In de Financiële Paragraaf zal een aantal 

bepalingen worden opgenomen wat betreft de verrekening van uitgevallen ritten.

In paragraaf 5.3 is achter de tweede zin '(norm: 0%)' toegevoegd. 

100 6.3 Gemeente Delft Transitie naar Zero emissie Wat Delft betreft gaat de transitie naar zero emissie zo snel mogelijk, maar wel dusdanig 

dat het voorzieningsniveau op peil blijft.

Wij realiseren ons dat de transitie naar 100% zero emissiebusvervoer net als het 

aanbieden van hogere kwaliteit of meer vervoer kostenverhogend werkt. De MRDH 

verwacht echter dat de dekking van deze kostenverhoging gevonden kan worden in 

efficiencyverbeteringen en hogere reizigersopbbrengsten.  Daarnaast heeft MRDH in het 

PvE een aantal eisen opgenomen om tot een goede businesscase te komen 

(concessieduur, overgangsregeling, inzet van bestaande EEV-bussen en de 

mogelijkheid voor een bussenlening).

101 8.1 Gemeente Delft Kapotte OV-

chipkaartapparatuur

Er wordt aangegeven dat men gratis mag reizen als een merendeel van de OV-

chipkaartapparatuur niet werkt. Wij vragen ons af wat precies wordt verstaan onder 

'merendeel. Kunt u dat aangeven?

Met 'merendeel' wordt bedoeld meer dan de helft. Bij bussen met 2 cico's betekent 

'merendeel' als beide cico's defect zijn; bij bussen met 3 cico's als er minstens 2 defect 

zijn.

102 8.2.2 Gemeente Delft Gelijktrekken OV-tarieven Wij verwachten een discussie over het gelijktrekken van de OV-tarieven tussen 

voormalig Stadsgewest Haaglanden en voormalig Stadsregio Rotterdam

Wij nemen kennis van uw verwachting.

97 10.1 Gemeente Delft Contant geld Daarnaast missen wij een afweging of contant geld in de bus wel of niet wenselijk is. 

Contant betalen/veiligheid.

De MRDH volgt de landelijke ontwikkelingen op dit vlak. Vervoerders zijn op 

verschillende manieren bezig met pilots m.b.t. nieuwe manieren van betalen. Ook 

hebben vervoerders de intentie uitgesproken om over te gaan naar cashless OV. Wij 

zijn van mening dat vervoerders hierin gezamenlijk moeten optrekken om te voorkomen 

dat de aangrenzende concessiehouder met een potentieel groter risico opgezadeld 

wordt. Voor de MRDH is op dit moment onduidelijk of vervoerders daadwerkelijk 

aankoersen op 1 januari 2018 als het gaat om cashless OV.

134 Algemeen Gemeente Den Haag Ambtelijk overleg De gemeente Den Haag had graag gezien dat het concept-PvE eerst ambtelijk met de 

gemeente Den Haag was besproken zodat er een stuk had gelegen waar meer 

draagvlak voor was.

Wij nemen kennis van uw opmerking. Wij hebben het AOV toegezegd hen bij het 

verdere proces te zullen betrekken. Onze insteek daarbij is om alle 23 gemeenten op 

dezelfde manier te behandelen.

135 Algemeen Gemeente Den Haag Delen resultaten 

martkconsultatie

Wij vinden het jammer dat de resultaten van de marktconsultatie niet zijn gedeeld zodat 

bruikbare onderdelen konden worden meegenomen in de zienswijze.

Wij nemen kennis van uw opmerking. De resultaten van de marktconsultatie hebben 

waar relevant een plek gekregen in het ontwerp PvE.

126 Algemeen Gemeente Den Haag Financiersrol MRDH Het is de zienswijze van de gemeente Den Haag dat de MRDH die nu de financiersrol 

op zich aan het nemen is voor activiteiten die voortvloeien uit de railconcessie, vanwege 

mogelijk grote investeringen op voorhand, deze rol ook op zich neemt voor de 

busactiviteiten.

Wij delen uw zienswijzewijze. De MRDH is inderdaad van plan om ook bij het 

busvervoer een financiersrol te gaan vervullen door vervoerders de mogelijkheid te 

bieden via de MRDH een lening voor de bussen af te sluiten.

129 3.3 Gemeente Den Haag Uitwisseling DIRK's bus en 

rail

Bij de in gebruik name van lijn 19 van station Delft naar TU-wijk, hoeft de busverbinding 

niet meer te worden geboden en kan de subsidie ons ziens worden naar de concessie 

Haaglanden Rail terug worden gevloeid.

Overheveling van subsidie tussen verschillende concessies is vooralsnog niet aan de 

orde. Op het moment dat lijn 19 naar de TU-wijk doorrijdt, zal de MRDH bepalen wat de 

gevolgen zijn voor het busaanbod op deze verbinding en hoe zal worden omgegaan met 

de dienstregelingkilometers die hierdoor eventueel vrijvallen.

125 1.3 Gemeente Den Haag Social return Wij zien graag dat in het Ontwerp PvE een Social Return eis wordt opgenomen voor de 

vervoerders. Social Return kan tot samenwerking in werkgelegenheidsprojecten tussen 

gemeenten en vervoerders leiden, die een bijstandsuitkeringsgerechtigde een opleiding 

en ontwikkeling bieden waarmee hij aan een baan bij de vervoerder kan worden 

geholpen.

Wij onderkennen het belang van SROI (Social Retun On Investment), daarom zal bij 

busconcessies die worden aanbesteed één van de gunningscriteria betrekking hebben 

op SROI en bij de busconcessies die worden inbesteed het onderwerp SROI nader 

worden uitgewerkt in de concessiedocumenten.

139 1.3.1 Gemeente Den Haag Reizigerswaardering Reinheid De gemeente Den Haag is van mening dat de voertuigen van binnen en van buiten 

schoon dienen te zijn waarbij de waardering van de reizigers voor de properheid 

minstens een 7.5 bedraagt. Deze waardering dient elke 2 jaar met minstens 0,1 te 

stijgen.

Properheid is onderdeel van de reizigerswaardering voor de netheid van het materieel. 

Wij vinden de driejaarlijkse verhoging van de norm al een zeer ambitieuze doelstelling 

als het om de reizigerswaardering ten aanzien van de netheid gaat.

138 1.3.1 Gemeente Den Haag Reizigerswaardering Sociale 

veiligheid

De gemeente Den Haag is van mening dat de MRDH meer ambitie mag hebben met 

betrekking tot de doelstellingen op het gebied van sociale veiligheid. Wij stellen voor dat 

de hogere waarderingscijfers al na 2 jaar bereikt moeten zijn in plaats van na 3 jaar.

Wij nemen uw voorstel niet over. Wij vinden de driejaarlijkse verhoging van de norm al 

een zeer ambitieuze doelstelling als het om de reizigerswaardering ten aanzien van de 

veiligheid gaat.

107 1.3.2 Gemeente Den Haag Budget voor 

kwaliteitsverbeteringen R-net 

Voor Haaglanden-Streek wilt u 5% van het huidige subsidiebedrag voor deze concessie 

gebruiken voor maatregelen ten behoeve van R-netlijnen (snelheidsverhogende 

maatregelen en aanleg van R-nethaltes) en voor maatregelen bij eventuele 

routewijzigingen (bijvoorbeeld verplaatsing van haltes). Aangezien het om slechts 2 R-

netijnen gaat is 5% een groot bedrag uit het huidige subsidiebudget. Wij verzoeken u dit 

bedrag niet uit de subsidie voor de busconcessie te halen maar beschikbaar te houden 

voor de exploitatie van de reguliere busvoorzieningen. De middelen voor een bijdrage 

aan R-net zal ons inziens elders gezocht moeten worden. Dit zou bijvoorbeeld mogelijk 

zijn als u zou toestaan dat er op R-net bussen reclame gevoerd mag worden.

Wij nemen kennis van uw opmerking. Vanwege het structurele karakter hebben wij 

besloten de reservering te verlagen tot 1% van het subsidiebedrag. Wij achten een 

verlaging gerechtvaardigd vanuit de verwachting dat de verlaging (meer dan) 

gecompenseerd zal worden door hogere vervoeropbrengsten op de R-netlijnen.

Wat betreft reclame op R-net bussen zullen wij ons conformeren aan de afspraken die in 

breder verband met betrekking tot deze productformule zijn/worden gemaakt.

In paragraaf 1.3.2 is 5% vervangen door 1%.

112 1.6.2 Gemeente Den Haag Voorwaarden inbesteding De gemeente Den Haag juicht de inbesteding van de busconcessie Den Haag stad aan 

de HTM in principe toe. De voorwaarden waaronder de inbesteding van de bus 

eventueel aan de HTM wordt gegund mogen niet ten koste gaan van of een bedreiging 

zijn voor de continuïteit van de HTM. Voor zover er sprake is van risico’s voor de HTM, 

dienen deze risico’s op marktconforme wijze gecompenseerd te worden.

Wij waarderen het dat u onze keuze onderschrijft. Een marktconformiteitstoets maakt 

deel uit van de inbestedingsprocedure.

364 1.6.2 Gemeente Den Haag Voorwaarden inbesteding Wij pleiten ervoor om de transitie naar zero-emissiebusvervoer in lijn met het 

bestuursakkoord vanwege de hogere exploitatiekosten van deze bussen zo 

kostenefficiënt mogelijk te doen. Wij ondersteunen de efficiencyverbeteringen en het 

streven naar hogere reisopbrengsten waarmee de MRDH dit mogelijk tracht te maken.

Wij delen uw mening en waarderen uw steun.
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115 2.3 Gemeente Den Haag Einddata concessies U wilt de concessieduur verlengen tot een periode die langer is dan 10 jaar om te 

bewerkstelligen dat de dure zero-emissiebussen over een langere periode afgeschreven 

kunnen worden (blz. 18). Voor de stadsbusconcessie Rotterdam wordt een termijn van 

15 jaar voorgesteld en voor de stadsbusconcessie Den Haag 13 jaar. Rotterdam heeft 

daarmee het voordeel dat de investeringskosten over een langere termijn kunnen 

worden afgeschreven. Wij verzoeken daarom om met een voorstel te komen dat de 

voordelen van een lange afschrijvingstermijn van de investeringen en het snel tot stand 

komen van een multimodale concessie in zich verenigt.

Wij hebben naar aanleiding van uw opmerking en de gesprekken die wij sinds het 

vaststellen van het ontwerp PvE met HTM (en de RET) gevoerd hebben om de 

mogelijkheid tot inbesteding van de busconcessie Haaglanden Stad (en de 

busconcessie Rotterdam en omstreken) te onderzoeken, op uitdrukkelijk verzoek van 

HTM besloten voor beide busconcessies van dezelfde concessieduur van 15 jaar uit te 

gaan.

In Tabel 2 is de einddatum van de busconcessie Haaglanden Stad gewijzigd in 

december 2034 en de concessieduur gewijzigd in 15 jaar.

363 3.1 Gemeente Den Haag Vervoerkundige eisen Het uitdunnen van het busnetwerk (grote halteafstanden, lagere frequentie en verkorte 

exploitatietijden als minimum) past niet in de ambities van de gemeente Den Haag om 

meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen. 

Wij delen uw mening niet. Er is geen sprake van uitdunning van het busnetwerk. Het niet 

opnemen van verbindingen bij de verplichte verbindingen betekent niet dat die 

verbinding in de nieuwe situatie niet meer wordt geboden. Het PvE biedt de vervoerder 

de ruimte om zijn aanbod op deze verbindingen af te stemmen op de vraag, zolang dit 

aanbod past binnen de gestelde kaders. Dit aanbod kan zowel een vaste buslijn als 

maatwerk zijn.

109 3.2 Gemeente Den Haag Nieuwe R-netlijnen In geval van het aanwijzen van nieuwe R-netlijnen verzoeken wij u ook advies bij de 

betreffende concessiegemeenten en het consumentenplatform METROCOV in te 

winnen alvorens zo’n besluit te nemen.

Uw verzoek is in lijn met de tekst in paragraaf 3.4 van het ontwerp PvE die als volgt luidt: 

De MRDH beoordeelt deze voorstellen (het vervoerplan) na overleg met de vervoerder, 

gemeente(n) en consumentenorganisaties. Dit geldt ook in het geval van het aanwijzen 

van nieuwe R-netlijnen.

108 3.2 Gemeente Den Haag R-net Haaglanden Streek Opvallend is de uitbreiding van het aantal ritten op de R-netlijnen. Zo wordt er 

bijvoorbeeld bij lijn 55 (Delft- Zoetermeer) flink meer frequentie geboden. Met 

uitzondering van de spits zal deze lijn in veel gevallen twee keer zoveel gaan rijden. Ook 

op lijn 36 (Den Haag-Schiedam) wordt de frequentie verhoogd. Dit terwijl de vraag er 

nog niet is. Wij hebben de zienswijze dat er voor R-net een ingroeimodel gehanteerd 

dient te worden en de frequentie pas te verhoogd wordt als er voldoende vraag is.

De R-netverbindingen zijn gebaseerd op de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en 

Toekomstbeeld OV Zuidelijke Randstad. Naar aanleiding van uw reactie hebben wij het 

gebruik van lijnen(bundels) op deze verbindingen nogmaals geanalyseerd gekeken, 

hetgeen in enkele gevallen tot een aanpassing van de eisen ten aanzien van 

bedieningstijden en frequenties heeft geleid. Concreet houdt dit in dat we voor enkele 

lijnen een ingroeimodel hanteren, waarbij bij de start van de concessie een lagere 

frequentie geldt dan voor de overige R-net verbindingen. Dit vanuit de gedachte dat de 

huidige vervoervraag de hoge R-net eisen nog niet rechtvaardigen, maar dat deze 

verbindingen wel kunnen uitgroeien tot R-netverbinding.

In paragraaf 3.2 is de tabel met minimumfrequenties van de R-netlijnen aangepast.

127 3.3 Gemeente Den Haag Ontbrekende verbinding 

Haaglanden Stad

Er ontbreken delen van de huidige lijnen 18, 21, 22 en 24 en de gehele lijn 25. Wij 

verzoeken u deze lijnen in het PvE als verbindende lijnen op te nemen. Ook zien wij 

graag dat een verbinding van station Laan van NOI naar Kijkduin in het PvE wordt 

opgenomen in plaats van een verbinding van station Laan van NOI naar de Vogelwijk. 

Daarbij wensen wij een duidelijk kaartbeeld waarin deze lijnen zijn opgenomen. Ook 

missen wij de Binckhorst als met het OV te bedienen wijk. Wij verzoeken u om de 

bestaande veilinglijn 427, lijn 60 (Delft – Ypenburg) en de buurtbus Den Haag Ypenburg 

– Delfgauw op te nemen in de concessie.

De delen van de huidige lijnen 18, 21, 22, 24, 25, veilinglijn 427 en de verbinding 

Ypenburg - Delfgauw zijn niet als verplichte verbindingen in het PvE opgenomen 

vanwege de beperkte vervoervraag op deze lijn(del)en. 

De verbinding Den Haag Grote Markt - Escamp (deel lijn 25) is wel toegevoegd aan de 

lijst met verplichte verbindingen. 

Voor de Binckhorst geldt dat deze wijk onderdeel uitmaakt van de verplichte verbinding 

Den Haag Centraal - Voorburg NS. Dit is duidelijker in het PvE aangegeven. 

Lijn 60 (Delft - Ypenburg) valt onder de verplichte verbinding Delft Station - Nootdorp.

In paragraaf 3.3 is de verbinding Den Haag Grote Markt - Escamp toegevoegd aan de 

lijst van verplichte verbindingen en is de verbinding Den Haag Centraal - Voorburg NS 

vervangen door de verplichte verbindingen Den Haag Centraal - Binckhorst en Voorburg 

NS - Binckhorst.

128 3.3 Gemeente Den Haag Ontbrekende verbinding 

Haaglanden Streek

Voorgesteld wordt om de streeklijn 46 (Den Haag - Voorschoten v.v.) als verplichte 

verbinding op te nemen in het PvE van de streekconcessie en daarbij de hoogstedelijke 

frequenties te hanteren. De verbinding Den Haag Centraal – Voorburg (lijn 28) kan dan 

uit het PvE van de stadsconcessie worden gehaald zodat er meer budget beschikbaar is 

voor de Haagse stadsconcessie.

In het ontwerp PvE is de verbinding Den Haag Centraal - Voorschoten - Leiden als 

verplichte verbinding opgenomen. Deze verbinding bedient dezelfde relatie als de 

huidige lijn 46. Daarnaast zijn de verbindingen Den Haag Centraal - Leidschendam en 

Den Haag Centraal - Voorburg als verplichte verbindingen in het PvE opgenomen. Het 

PvE biedt de vervoerder de ruimte om buiten de verplichte verbindingen zijn aanbod zo 

in te richten dat zo goed mogelijk wordt aangesloten op de (verwachte) vervoervraag 

(bijvoorbeeld het al dan niet aanbieden van lijn 28), zolang zijn aanbod past binnen de 

kaders van het PvE.

362 3.3 Gemeente Den Haag Verplichte verbindingen 

Haaglanden Stad - 

Bedieningstijden

Wij dringen er dan ook sterk op aan om in het PvE op te nemen dat het busvervoer van 

en naar Den Haag op doordeweekse dagen en op zaterdag minimaal tot 00.00 uur wordt 

aangeboden en op de zondag tot 23.00.

Wij wijzen erop dat de eisen die wij aan bedieningstijden en frequenties stellen 

minimumeisen betreffen. Verwacht mag worden dat het feit dat de  vervoerder 

opbrengstverantwoordelijk is in combinatie met de eisen ten aanzien van vervoerplicht 

en (zit)plaatsgarantie ertoe zullen leiden dat de vervoerder ruimere bedieningstijden en 

hogere frequenties op het moment dat de (verwachte) vervoervraag daar reden toe 

geeft. 

131 3.4 Gemeente Den Haag Halteafstand Lange loopafstanden passen niet bij OV in een hoogstedelijke omgeving. Wij houden 

daarom in het stedelijk gebied van Den Haag vast aan de loopafstand naar de halte van 

maximaal 500 meter. Graag denken wij met u mee hoe dit bedieningsniveau op 

efficiëntere wijze is in te vullen.

Wij nemen kennis van uw standpunt. Wij merken op dat de ervaring leert dat reizigers 

bereid zijn om verder naar een halte van een HOV-lijn te reizen. Overigens geldt voor 

het netwerk van rail (trein en tram) en de verplichte busverbindingen dat de loopafstand 

tot de dichtbijzijnste halte in het stedelijk gebied van Den Haag in de meeste gevallen 

maximaal 500 meter zal bedragen.

114 3.4 Gemeente Den Haag Integratie met 

doelgroepenvervoer

In de huidige situatie wordt het aanvullend vervoer uitgevoerd door de Regiotaxi 

Haaglanden. Wij zijn van mening dat deze vorm van vervoer gedurende de nieuwe 

concessie gehandhaafd dient te worden.

Wij nemen kennis van uw standpunt. In paragraaf 2.2 van het ontwerp PvE houden wij 

deze mogelijkheid ook open als wij schrijven: Naast bovenstaande vormen van 

openbaar vervoer zal de vervoerder ook allerlei bestaande en nieuwe vormen van 

(openbaar) vervoer moeten gedogen. Dit betreft onder meer: collectief vraagafhankelijke 

vervoersystemen, zoals op dit moment CVV Nissewaard en Regiotaxi Haaglanden, 

Rotterdam/Capelle, Voorne-Putten en Waterweg.

Omdat wij met gemeenten nog in gesprek zijn over de wenselijkheid en mogelijkheden 

om het maatwerk met het gemeentelijk doelgroepenvervoer hebben wij in het PvE 

tevens de ruimte gecreëerd om deze geïntegreerde vervoersvorm binnen dan wel buiten 

de busconcessie te organiseren.

132 3.4 Gemeente Den Haag Integratie met 

doelgroepenvervoer

Wij merken op dat het combineren van vraagafhankelijk vervoer met leerlingenvervoer, 

gezien de kwetsbare doelgroep van het aangepast leerlingenvervoer, niet mogelijk is. 

Wellicht dat het volgtijdelijk inzetten van personeel en voertuigen, buiten de concessie 

om, wel verkend kan worden.

Wij nemen kennis van uw standpunt. Samen met betrokken gemeenten verkennen wij 

op dit moment de mogelijkheden om het maatwerk te integreren met (vormen van) het 

gemeentelijk doelgroepenvervoer. De integratie kan bestaan uit het meenemen van 

reizigers uit verschillende doelgroepen tijdens één rit, maar ook uit de volgtijdelijke inzet 

van personeel en voertuigen.
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130 3.4 Gemeente Den Haag Maatwerk Met name voor het bedienen van woonwijken heeft de gemeente Den Haag grote 

aarzelingen om vraagafhankelijk vervoer in te zetten ter vervanging van lijndiensten. 

Vraagafhankelijk vervoer is een andersoortig product dan een bus die via een 

dienstregeling rijdt en hoge drempels opwerpt bij het gebruik. Liever zouden wij zien dat 

de MRDH en de stad Den Haag in overleg treden om te bezien hoe het OV in de stillere 

uren op een andere wijze gestroomlijnd kan worden.

Wij nemen kennis van uw zorgen. Wij merken op dat het hier om trajecten en momenten 

gaat waar het aantal reizigers dusdanig laag is dat het niet effectief en efficiënt is om 

een grote bus met een vaste frequentie te blijven laten rijden. In zijn vervoerplan kan de 

vervoerder daarom voorstellen doen voor een andere invulling van het vervoer op die 

trajecten en momenten: maatwerk. Maatwerk hoeft niet vraagafhankelijk te zijn, maar 

kan ook een spitsbus, scholierenlijn of een vaste lijn met een lagere frequentie zijn. 

133 3.5 Gemeente Den Haag Nachtlijnen Alleen in het eerste jaar van de concessie moeten er nachtbussen worden geboden in 

het weekend. Daarna mag de vervoerder het aanbod aanpassen aan de vraag. Wij 

hebben de zienswijze dat er een minimum aanbod wordt voor geschreven.

De MRDH beoordeelt deze voorstellen van de vervoerder (het vervoerplan) na overleg 

met de vervoerder, gemeente(n) en consumentenorganisaties. De nachtbus zal derhalve 

niet zomaar verdwijnen.

116 4.2 Gemeente Den Haag Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Betreffende wegwerkzaamheden stellen wij er prijs op de gemaakte afspraken tussen 

Stadsgewest Haaglanden en Gemeente Den Haag in 2014 en de ontwikkelingen die 

daarop hebben plaats gevonden nogmaals te bevestigen. Voorts wijzen wij u op de 

mogelijkheid om, net als bij de concessie Rail, 1 % van de dienstregelingskilometers te 

reserveren voor evenementen en omleidingen.

Wij geven geen gehoor aan uw verzoek omdat het hierbij om een eenzijdige afspraak 

van gemeente Den Haag gaat die geen recht doet aan het veroorzakersbeginsel 

principe.

Wij nemen uw advies over om de vervoerder de mogelijkheid te bieden om, 

vergelijkbaar met de railconcessies, 1% van de dienstregelingkilometers te reserveren 

voor evenementen en kleinere omleidingen.

In paragraaf 4.2 is de volgende bepaling toegevoegd: 'De vervoerder mag ten hoogste 

1% van het aantal dienstregelingkilometers dat hij in een kalenderjaar moet leveren, 

reserveren voor wijzigingen in en tijdelijke afwijkingen van de geldende dienstregeling 

als gevolg van werkzaamheden en evenementen.'

117 5.2 Gemeente Den Haag Zitplaatskans De gemeente onderschrijft het uitgangspunt ten aanzien van de zitplaatskans, maar 

heeft moeite met het niet bieden van genoeg zitplaatsen in de nacht, omdat de kans op 

geweld dan groter is.

Wegens de volle bussen in de nacht eisen wij van de vervoerder niet dat hij in de nacht 

een zitplaats garandeert, omdat dit ten koste gaat van een effectieve en efficiënte inzet 

van beschikbare middelen.

118 5.6 Gemeente Den Haag Vervangend vervoer In de concessie Haaglanden Stad dient binnen een halfuur in plaats van één uur na het 

begin van een verstoring voldoende vervangend vervoer beschikbaar te zijn om alle 

reizigers te kunnen vervoeren.

Met de zinsnede "uiterlijk één uur" geven wij aan dat de vervoerder wordt geacht sneller 

te reageren op de verstoring. Ervaring leert dat een harde norm van een halfuur te 

ambitieus is. Mede om die reden spreken wij in het definitief PvE ook over een 

inspanningsverplichting. 

In paragraaf 5.6 is de zinsnede 'zorgt de vervoerder ervoor dat uiterlijk één uur na het 

begin van een versgtoring voldoende vervangend vervoer beschikbaar is' vervangen 

door 'spant de vervoerder zicht maximaal in om ervoor te zorgen dat uiterlijk één uur na 

het begin van een verstoring voldoende vervangend vervoer beschikbaar is'.

119 6.2 Gemeente Den Haag Toegankelijkheid - Aanpassen 

huidige bussen

De gemeente Den Haag adviseert om de bestaande bussen aan te passen voor het 

veilig vervoeren van elektrische rolstoelen en nieuwe bussen hiervoor uit te rusten.

Samen met gemeente Den Haag, HTM en Voorall is MRDH in overleg over het 

eventuele aanvullende maatregelen om de toegankelijkheid van de huidige busvloot te 

verbeteren. Wij wachten de uitkomsten van dit overleg af.

121 6.2 Gemeente Den Haag Toegankelijkheid - Gebruik 

contrasterende kleuren

De gemeente Den Haag vindt dat bij het gebruik van kleurcontrasten specifiek rekening 

gehouden moet worden met mensen met een visueel beperking omdat niet alle 

kleurcontrasten voor hen toepasbaar zijn.

In paragraaf 6.2 van het ontwerp PvE is hierover al de volgende bepaling opgenomen: 

"Om ervoor te zorgen dat meubilair, stangen en knoppen in de voertuigen duidelijk 

zichtbaar

en herkenbaar zijn, voert de vervoerder deze in contrasterende kleuren uit."

120 6.2 Gemeente Den Haag Toegankelijkheid - Gebruik 

klapstoelen

De gemeente Den Haag vindt dat wanneer de klapstoelen zijn uitgeklapt en mensen 

erop zitten het zichtbaar moet zijn dat het om een plek gaat voor rolstoelen.

Wij nemen uw advies over en zullen in het definitieve PvE aangeven dat de locatie van 

de rolstoelplek duidelijk zichtbaar moet zijn, ook wanneer eventuele klapstoelen bezet 

zijn.

In paragraaf 6.2 is bij het eerste gedachtenstreepje de volgende zinsnede toegevoegd: 

'en duidelijk zichtbaar is dat het een rolstoelplaats betreft'

219 6.3 Gemeente Den Haag Bestaande gasbussen De gemeente Den Haag stelt voor dat de 100 aardgasbussen van HTM in de nieuwe 

concessie overgaan van aardgas op groengas. Als deze bussen aan vervanging toe zijn 

dan dient uitgangspunt te zijn dat deze bussen worden vervangen door zero-emissie 

voertuigen.

De reiziger in een (elektrische) rolstoel moet in staat zijn zelfstandig het openbaar 

vervoer te kunnen gebruiken, waaronder mede wordt verstaan het zelf vastzetten van de 

rolstoel. In geval van een elektrische uitschuifplank is het de verantwoordelijkheid van de 

vervoerder dat deze functioneert. In geval van een handbediende uitschuifplank moet de 

chauffeur desgevraagd assistentie verlenen bij het instappen. Dit laatste is aan het PvE 

toegevoegd.

In paragraaf 6.2 is bij het tweede gedachtenstreepje de volgende zin toegevoegd: 'In 

geval van een handbediende oprijplaats verleent de chauffeur desgevraagd assistentie 

bij het betreden en verlaten van het voertuig.'

140 6.3 Gemeente Den Haag Kosten zero emissie De gemeente Den Haag heeft behoefte aan inzicht in de kosten die gepaard gaan met 

het omschakelen naar emissieloos rijden. Te denken valt aan de kosten van materieel, 

brandstofvoorziening, aanpassingen aan remises etc.

De kosten voor de transitie naar zero emissie busvervoer zoals  investeringen, 

afschrijvingskosten, leasekosten, operationele kosten en overige kosten van bussen én 

van laad-infrastructuur hangen af van de specifieke omstandigheden en het 

ambitieniveau. De wagenomlopen, de dienstregeling en de aansluitingskosten op het 

stroomnetwerk bepalen voor een belangrijk deel welke zero emisietechniek de 

vervoerder gaat toepassen en daarmee gepaard gaande kosten. Pas nadat deze keuzes 

gemaakt zijn kan meer inzicht gegeven worden in de werkelijke kosten van het 

transitieproces naar zero emissie busvervoer in een busconcessie.

110 6.3 Gemeente Den Haag Laadinfrastructuur De realisatie van laadinfra in combinatie met haltes en stallingen zal in nauwe 

samenspraak met de gemeente moeten plaatsvinden. Dat geldt ook voor eventuele 

overname daarvan na de concessie. Van belang is dat hierover afspraken worden 

gemaakt met de gemeente.

Wij onderkennen dit belang. Om die reden zijn inliggende gemeenten en de provincie 

Zuid-Holland nauw betrokken bij het onderzoek dat EV consult in opdracht van MRDH 

heeft uitgevoerd naar potentiële laadinfrastructuurlocaties in de Metropoolregio. Het 

rapport, dat als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, helpt gemeenten en vervoerders bij 

de locatiekeuzes van de laadinfrastructuur. Verder komt er een overnameregeling voor 

de laadinfrastructuur voor zero-emissiebussen.

In paragraaf 6.3.1 is de volgende zin toegevoegd: 'De overnameregeling geldt ook voor 

de bij deze voertuigen behorende laadinfrastructuur wanneer deze aan het eind van de 

concessie nog niet is afgeschreven.' 

122 6.3 Gemeente Den Haag Subsidieregelingen zero 

emissievervoer

De gemeente Den Haag adviseert om in het PvE op te nemen dat het zoeken naar 

externe financieringsbronnen voor zero-emissiebusvervoer (Europese, landelijke en 

lokale subsidies) onderdeel is van het PvA.

Europese, landelijke en lokale subsidies kunnen de vervoerder helpen om tot een goede 

businesscase van de busconcessie te komen. De vervoerder is zelf  verantwoordelijk 

voor de aanvraag van deze subsidies, maar kan MRDH en marktpartijen hierbij 

betrekken om de aanvraag tot een succes te maken.

123 6.7 Gemeente Den Haag Uitzondering eisen materieel Voor versterkingsbussen gelden lagere kwaliteitseisen waardoor het aantrekkelijk wordt 

om dienstregelingsritten te versterken in plaats van met een hogere frequentie te rijden. 

Wij verzoeken u dit te ontmoedigen.

Wij nemen uw verzoek niet over, want dit zou betekenen dat wij versterking niet zouden 

toestaan of dat de vervoerder verplicht wordt hiervoor nieuwe bussen aan te schaffen, 

hetgeen kostenverhogend werkt. Daarbij merken wij op dat het rijden van 

versterkingsritten impliciet ontmoedigd wordt, omdat deze ritten niet worden 

meegenomen bij de bepaling van het aantal DIRK's. Daarmee heeft de vervoerder een 

financieel belang om reguliere versterkingsritten vast in de dienstregeling op te nemen.

111 7.2 Gemeente Den Haag Gedrukte informatie Voor mensen die geen toegang hebben tot digitale media wordt er geen dienstregeling 

op papier uitgebracht (blz. 33/34). Wij verzoeken u dit wel voor te schrijven in het PvE.

De MRDH vindt het verplicht voorschrijven van de wijze waarop de dienstregeling de 

komende 10 tot 15 jaar verstrekt moet worden, niet wenselijk in verband met te 

voorziene, maar nu nog onbekende ontwikkelingen in vraag en aanbod van 

reisinformatie in die periode. In paragraaf 7.1 van het ontwerp PvE hebben wij daarom 

de volgende bepaling opgenomen: De MRDH biedt de vervoerder de ruimte om 

vervolgens jaarlijks een afweging te maken welke reisinformatie hij al dan niet via 

derden blijft aanbieden, hoe hij deze reisinformatie vormgeeft en via welke kanalen hij 

deze reisinformatie beschikbaar stelt of laat stellen
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124 8.2.2 Gemeente Den Haag Tariefdifferentiaitie De vervoerder mag op grond van het ontwerp PvE naar tijd en vervoerssoort aparte 

tarieven hanteren. In de praktijk kan het er op neer komen dat reizigers voor de spits en 

voor R-net meer gaan betalen en in dalperiode en voor de overige lijnen minder. Wij 

verzoeken u om hier meer duidelijkheid over te geven en een Beleidslijn Tarieven 

Openbaar Vervoer zo spoedig mogelijk vast te stellen nog voordat er wordt aan-

/inbesteed.

Gegeven het moment waarop de eerste nieuwe busconcessie verleend moet worden, 

zal het niet mogelijk zijn om nog voor de start van de aan- en inbestedingsprocedures tot 

een bestuurlijk vastgestelde Beleidslijn Tarieven Openbaar Vervoer te komen.

141 14.1 Gemeente Den Haag Telcijfers De gemeente Den Haag is van mening dat de concessiehouder verplicht moet worden 

om op gezette tijden cijfers aan de gemeente te verstrekken over het aantal reizigers dat 

van lijnen en haltes gebruikt maakt.

Net als u streeft de MRDH naar transparantie wat betreft prestaties van het openbaar 

vervoer. Het is daarbij onze intentie om (bewerkte) gegevens die wij in het kader van de 

busconcessies verkrijgen of (laten) verzamelen, zoveel mogelijk in de vorm van open 

data beschikbaar te stellen. Wel zullen wij daarbij de belangen van de vervoerder steeds 

in ogenschouw nemen.

113 15.2 Gemeente Den Haag Ruimtelijke ontwikkelingen In het Ontwerp PvE wordt niet ingegaan op ruimtelijke ontwikkelingen zoals in de 

Internationale Zone en de Binckhorst. Wij hebben de zienswijze dat hier in het PvE 

rekening mee gehouden moet worden.

Wij zijn het met u eens dat de vervoerder oog moet hebben voor wat er in deze en 

andere (ontwikkel)gebieden gebeurt en hier in zijn jaarlijkse vervoerplan op in moet 

spelen. Om die reden bevat paragraaf 3.6.1 van het ontwerp PvE ook de volgende 

bepaling: Tijdens de looptijd van de concessie maakt de MRDH jaarlijks met de 

vervoerder nadere afspraken ten aanzien van de uitgangspunten voor de nieuwe 

dienstregeling. De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan en betrekt 

daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die door de regiogemeenten zijn 

ingebracht. Het vervoerplan moet hierbij ook rekening houden met majeure 

ontwikkelingen.

147 1.3.2 Gemeente Krimpen aan den 

IJssel

Innovatie Er moeten meer prikkels worden ingebouwd voor vervoerders om ambitieus te zijn op 

het gebied van innovatie, de integratie met vormen van collectief (doelgroepen)vervoer 

en het vergroten van het aantal reizigers.

De gunningscriteria spelen in op innovatie en integratie. Verder heeft de vervoerder een 

(financieel) belang om meer reizigers naar het openbaar vervoer te trekken (hogere 

vervoeropbrengsten) en een betere kwaliteit te leveren (bonus/malusregeling).

142 3.1 Gemeente Krimpen aan den 

IJssel

Aansluiting Waterbus Een goede aansluiting van het busvervoer op de waterbus vinden wij belangrijk en zien 

wij graag nadrukkelijk opgenomen in het PvE. In dit verband zien wij ook met 

belangstelling uit naar de toekomstvisie voor personenvervoer over water, waar de 

provincie Zuid-Holland en de MRDH momenteel aan werken.

Wij onderkennen het belang van een goede aansluiting. Om die reden hebben wij in 

paragraaf 3.6.3. van het ontwerp PvE de volgende bepaling opgenomen: De vervoerder 

stemt zijn dienstregeling zo goed mogelijk af op het overige OV-aanbod binnen zijn 

concessiegebied. Dit betreft ook op de waterbus. De vervoerder moet dit duidelijk 

maken in het vervoerplan.

De toekomstvisie voor personenvervoer over water betreft een traject dat losstaat van 

de voorbereiding van de busconcessies. Te zijner tijd zullen wij het resultaat van dit 

traject met belanghebbenden delen.

148 3.3 Gemeente Krimpen aan den 

IJssel

Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken - 

Frequenties

Het onderbrengen van de lijnen 97 en 98 in de categorie “verplichte busverbindingen 

(overig)” doet geen recht aan het belang van deze hoogfrequente lijnen.

Wij wijzen erop dat de eisen die wij aan bedieningstijden en frequenties stellen 

minimumeisen betreffen. Verwacht mag worden dat het feit dat de  vervoerder 

opbrengstverantwoordelijk is in combinatie met de eisen ten aanzien van vervoerplicht 

en (zit)plaatsgarantie ertoe zullen leiden dat de vervoerder ruimere bedieningstijden en 

hogere frequenties op het moment dat de (verwachte) vervoervraag daar reden toe 

geeft. 

143 3.4 Gemeente Krimpen aan den 

IJssel

Bereikbaarheid 

bedrijventerreinen

Wij verwachten van de MRDH een actieve rol in het zorgen voor bereikbaarheid van 

voor de regio belangrijke bedrijventerreinen, zoals de Stormpolder.

Wij zijn ons bewust van onze rol waar het gaat om de bereikbaarheid binnen de 

Metropoolregio, maar kunnen dit alleen realiseren in samenwerking met anderen, 

waaronder de vervoerder. Mede daarom stellen wij in paragraaf 2.4.3 van het ontwerp 

PvE: De vervoerder dient oog te hebben voor de gehele reisketen en zich niet alleen te 

richten op ‘zijn’ busproduct. Daarnaast geeft paragraaf 3.1.4 aan: Daarom verwacht de 

MRDH van de vervoerder ook dat hij breder denkt dan zijn ‘eigen’ busproduct en net als 

de MRDH de ambitie heeft om: - het voor- en natransport naar/van haltes/knooppunten 

(= first and last mile) te verbeteren. 

In aanvulling op dit antwoord merken wij op dat de MRDH voor het eerste jaar van de 

nieuwe busconcessie als aanvullende voorwaarden aan het maatwerk stelt dat de 

vervoerder alle huidige haltes in het concessiegebied bedient. Dit betreft ook bestaande 

haltes in Stormpolder. 

149 3.4 Gemeente Krimpen aan den 

IJssel

Last mile Wij dringen erop aan het last-mile vervoer onderdeel te maken van de busconcessies of 

anderszins te regelen.

Wij zijn ons bewust van onze rol waar het gaat om de bereikbaarheid binnen de 

Metropoolregio, maar kunnen dit alleen realiseren in samenwerking met anderen, 

waaronder de vervoerder. Mede daarom stellen wij in paragraaf 2.4.3 van het ontwerp 

PvE: De vervoerder dient oog te hebben voor de gehele reisketen en zich niet alleen te 

richten op ‘zijn’ busproduct. Daarnaast geeft paragraaf 3.1.4 aan: Daarom verwacht de 

MRDH van de vervoerder ook dat hij breder denkt dan zijn ‘eigen’ busproduct en net als 

de MRDH de ambitie heeft om: - het voor- en natransport naar/van haltes/knooppunten 

(= first and last mile) te verbeteren. 

150 3.6.3 Gemeente Krimpen aan den 

IJssel

Afstemming aanpalende 

concessies

Wij achten het van groot belang dat de betrokken vervoerder samenwerking zoekt met 

de vervoerder in een naburig concessiegebied. Wij zien graag opgenomen hoe deze 

samenwerking gestalte krijgt.

Wij delen uw visie. Paragraaf 3.6.3 van het ontwerp PvE bevat om die reden de 

volgende bepaling: Daarbij hecht de MRDH er veel belang aan dat de vervoerder het 

aanbod niet alleen binnen zijn eigen concessie, maar met name ook, samen met andere 

vervoerders, op het niveau van de gehele metropoolregio optimaliseert, zodat reizigers 

het (openbaar) vervoersysteem als één logisch geheel ervaren.

144 4.2 Gemeente Krimpen aan den 

IJssel

Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Omdat de begrippen ‘kleine’ en ‘grote’ omleidingen verder niet gedefinieerd zijn, kan hier 

in de praktijk discussie over ontstaan. Deze begrippen zien wij graag beter uitgewerkt in 

het PvE.

Wij nemen uw advies niet over. Reden is dat de logische gang van zaken is dat de 

MRDH en individuele wegbeheerders eerst onderling afspraken maken wanneer sprake 

is van 'kleine' of 'grote' omleidingen; afspraken waaraan vervoerders zich vervolgens 

dan moeten conformeren.

In de concessiedocumenten zullen wij de spelregels betreffende wegwerkzaamheden 

verder uitwerken, waarbij wij onder meer zullen opnemen dat de vervoerder bij 

wegwerkzaamheden een marktconform tarief moet hanteren, en dus geen misbruik mag 

maken van het alleenrecht dat de busconcessie hem geeft.

145 4.2 Gemeente Krimpen aan den 

IJssel

Wegwerkzaamheden - 

Vervangend vervoer

Wegbeheerders dienen meer vrijheid te krijgen om zelf vervangend vervoer te regelen. Dit verzoek kunnen wij niet honoreren. De concessie geeft de houder namelijk het 

exclusieve recht om openbaar vervoer in een bepaald concessiegebied te verrichten. Dit 

omvat ook het vervoer dat dient ter vervanging van het reguliere openbaar vervoer. Het 

staat een wegbeheerder echter vrij om met de vervoerder in overleg te treden over de 

organisatie van het vervangend vervoer.
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146 15.2 Gemeente Krimpen aan den 

IJssel

Flexibiliteit in PvE De kadernota is gezien de tijdsvolgorde eigenlijk meer een ontwikkelagenda. Gezien 

deze ontwikkelagenda en de looptijd van de nieuwe concessies, is het belangrijk dat de 

concessies voldoende flexibel zijn. Wij zien graag in het PvE nadrukkelijk bevestigd dat 

deze flexibiliteit geborgd wordt.

Wij delen uw mening. In zijn algemeenheid geldt dat vervoerders hun medewerking aan 

de implementatie van nieuwe beleidskaders moeten verlenen. Vanzelfsprekend 

betrachten wij daarbij het principe van redelijkheid en billijkheid.

In het PvE is opgenomen dat de vervoerder te allen tijde aan de Kadernota OV moet 

voldoen. Het is daarom niet nodig bepalingen uit de Kadernota in het PvE op te nemen.

151 3.1 Gemeente Krimpen aan den 

Ijssel + Gemeentes 

Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam

Snelle bussen Wij adviseren om in het PvE ruimte te bieden om de aanwezigheid van snelle buslijnen 

(anders dan de al geplande R-net buslijnen) toe te staan.

Wij danken u voor deze suggestie. Het PvE biedt de vervoerder de ruimte om snelle 

buslijnen aan te bieden als hij daar markt voor ziet. Voor de verplichte verbindingen 

zoals opgenomen in het PvE zijn geldt dat hier sprake is van een bewezen 

vervoervraag.

162 Algemeen Gemeente Lansingerland Betrekken gemeenten We vragen u om de gemeenteraden in het proces tot besluitvorming goed te blijven 

informeren over de koers. Datzelfde geldt voor de leden van de Adviescommissie.

Net zoals tijdens de voorbereiding toen de gemeenten, de provincies en de 

Adviescommissie een formele betrokkenheid hebben gehad bij de opstelling van het 

PvE, zal de MRDH de gemeenten, de provincies en de Adviescommissie blijven 

informeren en betrekken bij het vervolgtraject en bij de jaarlijkse vervoerplanprocedures.

 

Daarnaast bevat hoofdstuk 4 van het ontwerp PvE een aantal bepalingen die een 

actieve samenwerking tussen gemeenten en vervoerders daar waar het gaat om 

aanpassingen/verbeteringen van de infrastructuur moeten borgen. Hoewel dit impliciet al 

in paragraaf 3.6.1 was aangegeven, is hieraan voor de vervoerder de verplichting 

toegevoegd om voorafgaand aan het opstellen van het vervoerplan bij de 

regiogemeenten eventuele wensen en beperkingen ten aanzien van de lijnvoering te 

inventariseren.

In paragraaf 3.6.1 is de zin 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan 

en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die door de 

regiogemeenten zijn ingebracht.' gewijzigd in 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in 

zijn vervoerplan en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die 

door het METROCOV en de regiogemeenten tijdens reguliere gesprekken met de 

vervoerder zijn ingebracht.'

En in paragraaf 4.2 is de zinsnede 'onder andere door periodiek overleg met de 

wegbeheerders te voeren' toegevoegd.

155 1.3.1 Gemeente Lansingerland Reizigerswaardering 

Algemeen

Een stijgende klanttevredenheid als doel. Wel vragen we ons af of de ambitie met 0,1 

punt verhoging per 3 jaar niet te laag wordt gesteld. Over een looptijd van 15 jaar zou 

een stevigere verhoging dan 0,5 punt haalbaar moeten zijn.

Zoals beschreven in het PvE in 3.3 heeft de MRDH stijgende klanttevredenheid hoog in 

het vaandel staan. In onze optiek zijn de normen die wij daaraan stellen, namelijk een 

driejaarlijkse stijging met 0,1 punt ofwel 0,5 punt in 15 jaar, al zeer ambitieus.

153 3.2 Gemeente Lansingerland R-net Rotterdam en 

omstreken

Het verdwijnen van haltes langs de ZoRo-bus, met al grote halteafstanden, vinden wij 

onwenselijk.

De verbinding Rodenrijs - Bleiswijk wordt in het PvE toegevoegd als R-netlijn. In overleg 

met de betrokken wegbeheerders zall de MRDH bepalen welke haltes door de R-

netlijnen bediend moeten worden. 

In paragraaf 3.2 is de verbinding Rodenrijs - Bleiswijk toegevoegd als R-netlijn.

157 3.3 Gemeente Lansingerland Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken

Wij gaan er zondermeer van uit dat u de busverbinding metrostation Rodenrijs – 

Bleiswijk (12.000 inwoners) – Zoetermeer opneemt als een volwaardige en dus 

verplichte lijn.

De verbinding Rodenrijs - Bleiswijk wordt in het PvE toegevoegd als R-netlijn. In overleg 

met de betrokken wegbeheerders zall de MRDH bepalen welke haltes door de R-

netlijnen bediend moeten worden. 

In paragraaf 3.2 is de verbinding Rodenrijs - Bleiswijk toegevoegd als R-netlijn.

152 3.4 Gemeente Lansingerland Bereikbaarheid voorzieningen We maken ons zorgen over de bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen. We 

denken daarbij aan grote scholenlocaties, zorginstellingen en dergelijke voorzieningen. 

In het PvE moet opgenomen worden dat deze bestemmingen in elk geval via een (basis-

) vorm van openbaar vervoer ontsloten moeten zijn. Daar hoort een eis met maximale 

loopafstanden bij.

Wij delen uw zorg niet. Zeker voor het eerste jaar van de concessie geldt dat veel 

zekerheid wordt geboden wat betreft de bediening van bestaande haltes bij 

maatschappelijke voorzieningen (zie onder meer paragraaf 3.4 van het ontwerp PvE). 

Vervolgens kan de vervoerder in zijn vervoerplan voorstellen doen voor een andere 

bediening van haltes, mits hij voldoet aan de eisen in het PvE ten aanzien van maximale 

halteafstanden.

163 3.4 Gemeente Lansingerland Integratie met 

doelgroepenvervoer

Consultatie bij de gemeenten hoe de Metropoolregio het beste kan helpen bij het 

vraagstuk-doelgroepenvervoer kan meer scherpte creëren.

Wij delen uw mening dat gemeenten hierbij een rol moeten spelen en zullen een besluit 

over eventuele integratie van het maatwerk met (vormen van) het doelgroepenvervoer 

samen met gemeenten nemen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het 

doelgroepenvervoer.

158 4.2 Gemeente Lansingerland Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

U stelt voor dat deze meerkosten voortaan voor rekening van de veroorzaker en/of de 

wegbeheerder komen. De gemeenten kunnen niet alle kosten van een omleiding in een 

project borgen.

Zoals wij in paragraaf 4.2 van het ontwerp PvE hebben aangegeven, gaan wij bij grotere 

wegomleidingen uit van het principe 'de veroorzaker betaalt'. Dit vanuit de gedachte dat 

de veroorzaker de meeste invloed heeft op de noodzaak, duur en kosten van een 

eventuele omleiding. Wanneer wegbeheerder en vervoerder hier onderling niet 

uitkomen, treden wij met hen in overleg hoe met de situatie om te gaan.

159 6.3 Gemeente Lansingerland Kosten zero emissie i.r.t. OV-

aanbod

De inzet van zero-emissie bussen kan tot gevolg hebben dat er per saldo minder bussen 

kunnen rijden in onze regio. Wij verzoeken hier zeer zorgvuldig mee om te gaan en een 

goede evenwichtige afweging te maken.

Wij realiseren ons dat de transitie naar 100% zero emissiebusvervoer net als het 

aanbieden van hogere kwaliteit of meer vervoer kostenverhogend werkt. De MRDH 

verwacht echter dat de dekking van deze kostenverhoging gevonden kan worden in 

efficiencyverbeteringen en hogere reizigersopbbrengsten. Daarnaast heeft MRDH in het 

PvE een aantal eisen opgenomen om tot een goede businesscase te komen 

(concessieduur, overgangsregeling, inzet van bestaande EEV-bussen en de 

mogelijkheid voor een bussenlening).

161 8.2.2 Gemeente Lansingerland Beleidslijn Tarieven We missen uitspraken over tarievenstructuur en de hoogte van de tarieven. Een deel van deze structuur ligt vast in het Landelijk Tarievenkader (LTK). Een ander 

deel zal inzichtelijk worden als de Beleidslijn Tarieven Openbaar Vervoer vastgesteld is.

160 8.2.2 Gemeente Lansingerland Tariefdifferentiaitie Prijsdifferentiatie mag niet leiden tot prijsverschillen tussen de R-netbus (lijn 170) en de 

reguliere bus (lijn 173).

Dit kan op voorhand niet uitgesloten worden. Een eventueel besluit over 

Tariefdifferentiatie zal echter via het proces met de gemeenten om te komen tot een 

Beleidslijn Tarieven Openbaar Vervoer genomen worden. Overigens merken wij op dat 

anders dan in het ontwerp PvE is aangegeven ook lijn 173 als R-netlijn uitgevoerd 

worden.

156 11.1 Gemeente Lansingerland Marketingplatform We vragen u en de vervoerders sterk op Marketingplatform MRDH in te zetten. Wij onderschrijven het belang van het Marketingplatform. Dit is de reden dat hier in het 

PvE een aparte paragraaf aan is gewijd.
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154 12.1 Gemeente Lansingerland PvE te detaillistisch voor 

innovatie

Op enkele punten is het programma van eisen nog erg detaillistisch en enigszins 

achterhaald. Om innovatie te stimuleren adviseren wij dit minder in detail en 

hedendaagser voor te schrijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor haltevoorzieningen en 

klantenservice.

Wij delen uw oordeel niet. Zo hebben wij in paragraaf 4.3 van het ontwerp PvE de 

volgende bepaling opgenomen: De vervoerder heeft er belang bij dat haltes goed zijn 

ingericht, omdat dit de drempel voor mensen om met het openbaar vervoer te reizen 

verlaagt. De MRDH biedt de vervoerder daarom de ruimte om vanuit zijn regierol, na 

overleg met de betreffende wegbeheerder(s), met voorstellen te komen om haltes aan te 

passen, te verplaatsen of op nieuwe plekken te realiseren. Dit geeft de vervoerder de 

ruimte om te innoveren bij haltevoorzieningen. 

Daarnaast bevat paragraaf 7.1 van het ontwerp PvE de volgende bepaling:  De MRDH 

biedt de vervoerder de ruimte om vervolgens jaarlijks een afweging te maken welke 

reisinformatie hij al dan niet via derden blijft aanbieden, hoe hij deze reisinformatie 

vormgeeft en via welke kanalen hij deze reisinformatie beschikbaar stelt of laat stellen.

167 Algemeen Gemeente Leidschendam-

Voorburg

Betrekken gemeenten Het is zaak dat de gemeenten zo goed mogelijk op de hoogte blijven van de bestekken 

die worden opgesteld. Wij verzoeken u ieder geval de Bestuurscommissie nauw te 

betrekken bij ontwikkeling van nieuw beleid.

Net zoals tijdens de voorbereiding toen de gemeenten, de provincies en de 

Bestuurscommissie een formele betrokkenheid hebben gehad bij de opstelling van het 

PvE, zal de MRDH de gemeenten, de provincies en de Bestuurscommissie blijven 

informeren en betrekken bij het vervolgtraject en bij de jaarlijkse vervoerplanprocedures.

 

Daarnaast bevat hoofdstuk 4 van het ontwerp PvE een aantal bepalingen die een 

actieve samenwerking tussen gemeenten en vervoerders daar waar het gaat om 

aanpassingen/verbeteringen van de infrastructuur moeten borgen. Hoewel dit impliciet al 

in paragraaf 3.6.1 was aangegeven, is hieraan voor de vervoerder de verplichting 

toegevoegd om voorafgaand aan het opstellen van het vervoerplan bij de 

regiogemeenten eventuele wensen en beperkingen ten aanzien van de lijnvoering te 

inventariseren.

In paragraaf 3.6.1 is de zin 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan 

en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die door de 

regiogemeenten zijn ingebracht.' gewijzigd in 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in 

zijn vervoerplan en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die 

door het METROCOV en de regiogemeenten tijdens reguliere gesprekken met de 

vervoerder zijn ingebracht.'

En in paragraaf 4.2 is de zinsnede 'onder andere door periodiek overleg met de 

wegbeheerders te voeren' toegevoegd.

365 1.3.1 Gemeente Leidschendam-

Voorburg

Reizigerswaardering 

Reisinformatie

Op het vlak van reisinformatie bij vertragingen zien wij graag extra ambitie in het PvE. 

Waar u de vervoerders nu vraagt van een waardering van 6,5 per 3 jaar 0,1 punt te 

verbeteren, stellen wij voor de eerste 5 jaar 0,1 punt per jaar te vragen.

Wij nemen uw voorstel over. Vanwege de relatief lage norm bij aanvang van de 

concessie zal de driejaarlijkse verhoging van de norm voor de reizigerswaardering voor 

Reizigersinformatie bij Vertraging worden aangepast van 0,1 punt naar 0,2 punt.

In paragraaf 1.3.1 en paragraaf 7.1 is opgenomen dat de reizigerswaardering voor 

'Reisinformatie bij vertragingen' iedere 3 jaar met 0,2 punt moet oplopen.

164 3.1.3 Gemeente Leidschendam-

Voorburg

Sociale functie De invulling van de sociale functie van busvervoer moet na overleg met de verschillende 

gemeenten plaatsvinden. De sociale functie van de bus verdwijnt door het schrappen 

van lijnen en haltes.

Wij onderstrepen het belang van de sociale functie van het busvervoer. Wij hebben dit 

extra benadrukt in het definitieve PvE. Daarbij geldt dat de vervoerder de sociale functie 

met maatwerk in plaats van een vaste buslijn mag invullen. Met betrekking tot deze 

mogelijkheid stelt de MRDH voor het eerste jaar van de nieuwe busconcessie als 

aanvullende voorwaarden aan het maatwerk dat de vervoerder alle huidige haltes in het 

concessiegebied bedient. Vanaf het tweede jaar van de nieuwe busconcessie kan de 

vervoerder voorstellen doen om haltes te verplaatsen, toe te voegen of niet langer te 

bedienen en/of om het aantal reismogelijkheden (= frequenties en bedieningstijden) 

vanaf haltes aan te passen. De MRDH beoordeelt deze voorstellen (het vervoerplan) na 

overleg met de vervoerder, gemeente(n) en consumentenorganisaties.

In paragraaf 1.2 is de volgende zin toegevoegd: 'De sociale functie van het openbaar 

vervoer is erop gericht inwoners van de metropoolregio in staat te stellen zelfstandig 

deel te nemen aan het maatschappelijk proces.'

En in paragraaf 1.4 is aan de zin 'Ruimte voor maatwerk, al dan niet in combinatie met 

vormen van doelgroepenvervoer, om het aanbod beter op de basis mobiliteitsbehoefte 

van reizigers af te kunnen stemmen' toegevoegd 'teneinde invulling te kunnen blijven 

geven aan de sociale functie van het openbaar vervoer'

165 3.1.4 Gemeente Leidschendam-

Voorburg

First and last mile Het PvE moet nadrukkelijk de ruimte bieden om op de ontwikkelingen voor de first en 

last mile in te spelen, mogelijk met behulp van allerlei vormen van doelgroepenvervoer. 

Dit vereist een flexibeler PvE, met minstens een paragraaf met de gevolgen van het 

nieuwe beleid van de MRDH.

Het ontwerp PvE biedt in onze optiek al de door u gewenste ruimte en flexibiliteit. Zo 

beschrijven wij in paragraaf 2.4.3 wat wij van de vervoerder verwachten als het gaat om 

de invulling van de reis van deur tot deur. Verder geldt dat mocht de MRDH op enig 

moment besluiten om delen van het openbaar vervoer dat dient ter invulling van de 

basismobiliteit te combineren met vormen van doelgroepenvervoer en dit vervoer buiten 

de busconcessie om te (laten) organiseren, de vervoerder zijn medewerking zal moeten 

verlenen aan deze wijziging van zijn busconcessie en dit kleinschalige openbaar vervoer 

moeten gedogen (paragraaf 2.2).

166 3.1.4 Gemeente Leidschendam-

Voorburg

Last mile Wij vragen u met klem een bepaald percentage van het beschikbare budget, 

bijvoorbeeld 2%, te reserveren voor innovatieve oplossingen voor "the last mile". 

Bij de beoordeling van de inschrijvingen zal de wijze waarop vervoerders invulling geven 

aan de rol van ketenregisseur, waaronder het bieden van innovatieve oplossingen voor 

"the last mile", een rol spelen.  Wij zullen hier echter geen vast budget aan koppelen dat 

de vervoerder minimaal aan deze oplossingen moet besteden. 

169 3.4 Gemeente Leidschendam-

Voorburg

Bereikbaarheid voorzieningen Vervoerders moeten voorzieningen zoals The Mall of the Netherlands en MCH 

Anthoniushove ook in de toekomst blijven ontsluiten.

De bereikbaarheid van The Mall of the Netherlands en MCH Anthoniushove blijft garant 

door de in de railconcessie verplichte tramlijnen.

168 3.4 Gemeente Leidschendam-

Voorburg

Wijzigingen pas na 2 jaar Het optuigen van een goed vangnet vergt tijd. Daarom zien wij bij voorkeur dat de 

nieuwe vervoerbedrijven pas na twee jaar (in plaats van één) wijzigingen aanbrengen in 

het netwerk.

Gezien de ruime implementatietijd die de winnende vervoerder heeft, achten wij de 

periode van één jaar tot het moment dat de vervoerder wijzingen in het netwerk mag 

doorvoeren voldoende. Met deze periode bereiken wij dat de vervoerder voorstellen voor 

dergelijke wijzigingen eerst via zijn vervoerplan aan de MRDH, gemeenten en 

consumentenorganisaties moet voorleggen.

366 7.3 Gemeente Leidschendam-

Voorburg

Reisinformatie op haltes Zowel statische als dynamische informatie op haltes is belangrijk. Hierdoor beschikken 

alle doelgroepen, jong en oud, altijd over de juiste actuele informatie. Ook mensen 

zonder smartphone moeten op eenvoudige wijze kunnen zien wanneer er later op de 

dag bussen rijden.

De MRDH vindt het verplicht voorschrijven van de wijze waarop de dienstregeling de 

komende 10 tot 15 jaar verstrekt moet worden, niet wenselijk in verband met te 

voorziene, maar nu nog onbekende ontwikkelingen in vraag en aanbod van 

reisinformatie in die periode. In paragraaf 7.1 van het ontwerp PvE hebben wij daarom 

de volgende bepaling opgenomen: De MRDH biedt de vervoerder de ruimte om 

vervolgens jaarlijks een afweging te maken welke reisinformatie hij al dan niet via 

derden blijft aanbieden, hoe hij deze reisinformatie vormgeeft en via welke kanalen hij 

deze reisinformatie beschikbaar stelt of laat stellen

171 1.6.2 Gemeente Midden-Delfland Terugvaloptie Wij zien graag in het PvE opgenomen wat er gebeurt als er voor 30 juni 2017 geen 

overeenstemming kan worden bereikt over de geplande inbesteding van de 

stadsconcessies.

Op 21 september 2016 is besloten dat wanneer de inbesteding van een busconcessie 

niet lukt, deze concessie alsnog openbaar wordt aanbesteed. Daarnaast is besloten dat 

wanneer de busconcessie Haaglanden Stad alsnog wordt aanbesteed, deze concessie 

wordt samengevoegd met de busconcessie Haaglanden Streek tot de busconcessie 

Haaglanden.
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170 3.1.4 Gemeente Midden-Delfland Samenhang Haaglanden 

Streek en Stad

Wij hechten waarde aan dat de samenhang tussen Haaglanden Streek en Stad ook in 

het PvE wordt benadrukt en leidt tot verbetering voor reizigers. 

De MRDH onderkent dit belang. Dit komt ook op meerdere plekken in het ontwerp PvE 

naar voren. Zo schrijven in het kader van de doelstelling 'De kwaliteit voor de reiziger' 

(paragraaf 1.3.1):  Van de vervoerder wordt verwacht dat hij samen met andere 

vervoerders afspraken maakt om eventuele belemmeringen die reizigers ervaren als het 

gaat om aansluitingen en overstapmogelijkheden, reisinformatie, tarieven en 

(verkrijgbaarheid van) vervoerbewijzen, zoveel mogelijk weg te nemen. Dit betreft onder 

meer de afstemming en samenhang tussen Haaglanden Streek en Stad.

177 3.4 Gemeente Midden-Delfland Kwaliteitseisen Wij stellen voor om in het PvE de kwaliteitseisen voor maatwerk nader te specificeren, 

bijvoorbeeld door een exploitatie tot ten minste middernacht verplicht te stellen en/of een 

maximale oproeptijd/wachttijd van 30 minuten op te nemen.

Uitgangspunt voor het maatwerk is de huidige bediening van haltes. HIerop kan de 

vervoerder na het eerste jaar van de busconcessie muteren. Insteek daarbij is dat de 

vervoerder de inzet van beschikbare middelen optimaal afstemt op de bewezen of 

verwachte vervoervraag. Afhankelijk van die vraag zal op sommige plaatsen 

maatwerkkvervoer tot of na middernacht beschikbaar blijven, maar op andere plaatsen 

niet.

173 4.1 Gemeente Midden-Delfland Criteria geschikte 

infrastructuur

U geeft aan dat wegen binnen de bebouwde kom, uitgezonderd schoolomgevingen en 

winkelcentra, alleen geschikt zijn voor het faciliteren van een verbindende buslijn bij een 

maximum snelheid van ten minste 50 km/h. Dit uitgangspunt conflicteert echter met 

eerdere besluiten om de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Wij stellen daarom voor om 

de gestelde eis voor beschikbare infrastructuur in de bebouwde kom te wijzigen in een 

sterke voorkeur en wegbeheerders te verplichten verkeersmaatregelen op bestaande 

busroutes met de vervoerders af te stemmen. 

Wij hebben de betreffende bepaling aangepast in de zin dat deze bepaling alleen geldt 

bij een wijziging van de infrastructuur ten opzichte van de huidige situatie. In 

voorkomende gevallen zullen wij na overleg met de vervoerder treden om de gevolgen 

van de gewijzigde situatie te bepalen.

In paragraaf 4.1 is op twee plaatsen de zinsnede  'na infrastructurele aanpassingen' 

toegevoegd.

174 4.2 Gemeente Midden-Delfland Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Wij stellen voor om het principe ‘de veroorzaker betaalt’ te vervangen door de 

verplichting om grootschalige werkzaamheden altijd tijdig met de vervoerder af te 

stemmen.

Wij nemen uw verzoek niet over. Zoals wij in paragraaf 4.2 van het ontwerp PvE hebben 

aangegeven, gaan wij bij grotere wegomleidingen uit van het principe 'de veroorzaker 

betaalt'. Dit vanuit de gedachte dat de veroorzaker de meeste invloed heeft op de 

noodzaak, duur en kosten van een eventuele omleiding. Wanneer wegbeheerder en 

vervoerder hier onderling niet uitkomen, treden wij met hen in overleg hoe met de 

situatie om te gaan.

172 4.3 Gemeente Midden-Delfland Aanpassen haltelocaties Maatregelen ten behoeve van wijzigingen, zoals het verplaatsen en aanpassen van 

haltes, worden gedaan om de kostenefficiëntie te verbeteren en moeten daarom altijd 

worden bekostigd uit de exploitatiesubsidie. Wij stellen voor om het PvE op dit punt aan 

te passen.

Wij delen uw mening niet. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als 

wegbeheerder en is onder meer verantwoordelijk aangaande haltes en voorzieningen.

176 6.3 Gemeente Midden-Delfland Kosten zero emissie i.r.t. OV-

aanbod

De transitie naar zero-emission vervoer mag, zeker op de korte termijn, niet de 

aanleiding zijn voor vervoerders om de dienstverlening binnen de busconcessies te 

beperken.

Wij realiseren ons dat de transitie naar 100% zero emissiebusvervoer net als het 

aanbieden van hogere kwaliteit of meer vervoer kostenverhogend werkt. De MRDH 

verwacht echter dat de dekking van deze kostenverhoging gevonden kan worden in 

efficiencyverbeteringen en hogere reizigersopbbrengsten. Daarnaast heeft MRDH in het 

PvE een aantal eisen opgenomen om tot een goede businesscase te komen 

(concessieduur, overgangsregeling, inzet van bestaande EEV-bussen en de 

mogelijkheid voor een bussenlening).

175 6.3 Gemeente Midden-Delfland Transitie naar Zero emissie De ambitie om het busvervoer per 2025 volledig emissieloos te laten rijden zou wat ons 

betreft voor het gehele MRDH gebied moeten gelden, dus ook voor de concessie 

Voorne-Putten en Rozenburg

Wij hebben de wens om in alle concessies zo veel mogelijk en zo spoedig zero 

emissiebussen te laten rijden. Via het PvE en de  gunningscriteria zullen vervoerders 

uitgedaagd worden om met een zo'n duurzaam bod te komen. In ieder geval moeten 

vanaf 2025 alle nieuwe bussen zero emissie zijn.

199 Algemeen Gemeente Pijnacker-

Nootdorp

Betrekken gemeenten Graag zien wij in het PvE dat het contact tussen gemeente en vervoerder gewaarborgd 

is.

Het contact tussen gemeente en vervoerder is gewaarborgd middels de overleggen 

betreffende de infrastructuur zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het PvE.

200 Algemeen Gemeente Pijnacker-

Nootdorp

Tussentijdse aanpassing Gelet op de looptijd van de concessies en het hoge tempo waarin nieuwe ontwikkelingen 

zich voltrekken, verzoeken wij u om ook een tussentijdse evaluatie in het PVE in te 

bouwen.

Bij de periodieke herijkingen zal er sprake zijn van tussentijdse evaluaties. Daarnaast 

zijn er reguliere mogelijkheden om de concessie tussentijds aan te passen.

196 3.3 Gemeente Pijnacker-

Nootdorp

Ontbrekende verbinding 

Rotterdam en omstreken

Wij zien graag dat lijn 174 (naar Technopolis) als verplichte verbinding wordt 

opgenomen in het PvE.

Uit analyses van de huidige vervoervraag volgt dat het gemiddelde aantal reizigers op 

het traject Delft Station - Technopolis geen aanleiding geeft om deze verbinding in het 

PvE verplicht voor te schrijven.

195 3.4 Gemeente Pijnacker-

Nootdorp

Buurtbus Wij gaan ervan uit dat de buurtbus Pijnacker wel wordt opgenomen als verplichte lijn in 

het PvE. Momenteel draagt de gemeente € 5000,- per jaar bij aan de buurtbus. In het 

kader van de nieuwe concessie zouden hierover nieuwe afspraken gemaakt moeten 

worden. Dat geldt tevens voor de jaarlijkse financiële bijdrage aan de 

buurtbusvereniging.

Omdat buurtbussen op dit moment niet door de vervoerder worden geëxploiteerd, zijn 

deze niet als verplichte verbindingen in het PvE opgenomen. De vervoerder kan er wel 

voor kiezen om in het kader van maatwerk zelf buurtbussen aan te bieden. Voorstellen 

hiertoe zullen onderdeel zijn van zijn vervoerplan. De MRDH beoordeelt deze 

maatwerkvoorstellen na overleg met de vervoerder, gemeente(n) en 

consumentenorganisaties.

Daarnaast moet de vervoerder, zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven, door de MRDH 

goedgekeurde buurtbussen gedogen. Concreet betekent dit dat wanneer er lokale 

initiatieven voor een buurtbus zijn waar de MRDH positief tegenover staat, de 

vervoerder deze buurtbussen moet gedogen en eventueel in opdracht van de MRDH 

moet uitvoeren dan wel moet faciliteren door onder meer een voertuig beschikbaar te 

stellen. 

In het PvE is in paragraaf 3.4 toegevoegd dat de vervoerder maatwerk in de vorm van 

een buurtbus kan uitvoeren en is in paragraaf 2.2 opgenomen dat de vervoerder de te 

gedogen buurtbussen in zijn concessiegebied op verzoek van de MRDH moet faciliteren 

door onder meer een voertuig beschikbaar te stellen.

201 3.5 Gemeente Pijnacker-

Nootdorp

Nachtlijnen Wij onderstrepen dit belang en vragen om de bestaande nachtlijnen in een nieuwe 

concessie door te trekken van Den Haag naar Pijnacker en van Rotterdam naar 

Nootdorp.

Wij zullen deze nachtverbindingen niet verplicht voorschrijven in het PvE. Wel biedt het 

PvE de vervoerder de ruimte om deze nachtverbindingen aan te bieden wanneer hij 

verwacht dat daar voldoende vraag voor is.

372 3.5 Gemeente Pijnacker-

Nootdorp

Nachtlijnen Verder willen wij er op aandringen, dat de nachtbus eerder gaat rijden dan het tijdstip 

van 01.00 uur dat in het Programma van Eisen staat genoemd. Zo vertrekt vanuit 

Rotterdam in de richting van Pijnacker-Nootdorp de laatste metro vlak na middernacht. 

Terwijl er op dat tijdstip nog veel reizigers zijn. Wij willen aandringen op een start van de 

nachtbus om op zijn laatst 00.30 uur, zodat er geen gat van een uur in de dienstregeling 

ontstaat op een moment dat er nog veel reizigers zijn.

Wij merken op dat het hier om minimumeisen gaat. Het PvE biedt de vervoerder de 

ruimte om eerder met de nachtlijnen te starten wanneer hij verwacht dat daar voldoende 

vraag voor is en deze lijnen niet concurreren met daglijnen op dezelfde verbinding.

In paragraaf 3.5 is bij de bepaling ten aanzien van het vertrektijdstip van de eerste rit 

van een nachtlijn toegevoegd 'met dien verstande dat wanneer hij verwacht dat hier 

voldoende markt voor is en er geen sprake is van concurrentie met daglijnen op 

dezelfde verbinding, de vervoerder, na overleg met de MRDH, de eerste rit van een 

nachtlijn eerder mag laten vertrekken dan de laatste rit van de betreffende daglijn(en)'.
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197 4.3 Gemeente Pijnacker-

Nootdorp

Aanpassen haltelocaties Wij gaan er hierbij wel van uit dat de kosten van haltes die verdwijnen, er bij komen of 

verplaatst worden op verzoek van de vervoerder niet gefinancierd hoeven te worden 

door de wegbeheerder en dat dit ook als zodanig wordt opgenomen in het PvE.

Afspraken met wegbeheerders over de verdeling van kosten voor het aanleggen, 

opheffen en/of verplaatsen van haltes vallen buiten de scope van het PvE. De MRDH zal 

binnenkort een apart traject starten om in samenspraak met gemeenten te komen tot 

een subsidieregeling voor OV-infrastructuur.

198 6.3 Gemeente Pijnacker-

Nootdorp

Kosten zero emissie i.r.t. OV-

aanbod

Wij zijn van mening dat er een goede balans gevonden moet worden tussen 

vraagafhankelijk en doelmatig OV en zero-emissiebussen en zien dat ook graag terug in 

het PvE.

Wij realiseren ons dat de transitie naar 100% zero emissiebusvervoer net als het 

aanbieden van hogere kwaliteit of meer vervoer kostenverhogend werkt. De MRDH 

verwacht echter dat de dekking van deze kostenverhoging gevonden kan worden in 

efficiencyverbeteringen en hogere reizigersopbbrengsten. Daarnaast heeft MRDH in het 

PvE een aantal eisen opgenomen om tot een goede businesscase te komen 

(concessieduur, overgangsregeling, inzet van bestaande EEV-bussen en de 

mogelijkheid voor een bussenlening).

206 Algemeen Gemeente Ridderkerk Betrekken gemeenten Daarnaast zouden wij graag op meer reguliere basis met u en met de vervoerder actief 

en als gelijkwaardige partners in gesprek zijn. Ook voor tijdelijke situaties rond 

bijvoorbeeld wegwerkzaamheden (§ 4.2).

Net zoals tijdens de voorbereiding toen de gemeenten en de provincies een formele 

betrokkenheid hebben gehad bij de opstelling van het PvE, zal de MRDH de gemeenten 

en de provincies blijven informeren en betrekken bij het vervolgtraject en bij de jaarlijkse 

vervoerplanprocedures.

 

Daarnaast bevat hoofdstuk 4 van het ontwerp PvE een aantal bepalingen die een 

actieve samenwerking tussen gemeenten en vervoerders daar waar het gaat om 

aanpassingen/verbeteringen van de infrastructuur moeten borgen. Hoewel dit impliciet al 

in paragraaf 3.6.1 was aangegeven, is hieraan voor de vervoerder de verplichting 

toegevoegd om voorafgaand aan het opstellen van het vervoerplan bij de 

regiogemeenten eventuele wensen en beperkingen ten aanzien van de lijnvoering te 

inventariseren.

Voor zover het kleinere wegwerkzaamheden betreft, zijn wij het met u eens. Dit blijkt ook 

uit de volgende bepaling in paragraaf 4.2 van het ontwerp PvE: Bij grotere 

wegomleidingen treden de vervoerder en wegbeheerder in overleg over noodzakelijke 

aanpassingen van de dienstregeling en compensatie van eventuele extra kosten van 

deze aanpassingen voor de vervoerder.

In paragraaf 3.6.1 is de zin 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan 

en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die door de 

regiogemeenten zijn ingebracht.' gewijzigd in 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in 

zijn vervoerplan en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die 

door het METROCOV en de regiogemeenten tijdens reguliere gesprekken met de 

vervoerder zijn ingebracht.'

En in paragraaf 4.2 is de zinsnede 'onder andere door periodiek overleg met de 

wegbeheerders te voeren' toegevoegd.

205 1.3.1 Gemeente Ridderkerk Belangentegenstellingen In hoeverre is aangetoond en geborgd dat met dit PvE geen belangentegenstelling 

ontstaat tussen vervoerder en reiziger, en dat ongewenste prikkels ontstaan? 

Bijvoorbeeld een prikkel voor de vervoerder om de snelheid van lijnen zoveel mogelijk te 

optimaliseren, en daarmee minder haltes te bedienen. 

De vervoerder heeft een (financieel) belang om meer reizigers naar het openbaar 

vervoer te trekken (hogere opbrengsten) en een betere kwaliteit te bieden 

(bonus/malusregeling). Hij heeft daarmee een prikkel om wensen van reizigers zoveel 

mogelijk te honoreren. Het PvE bevat daarbij de kaders waarbinnen de vervoerder moet 

opereren en biedt daarmee bepaalde zekerheden richting reizigers onder andere wat 

betreft haltes die al dan niet bediend moeten worden (zie o.a. paragraaf 3.4 van het 

ontwerp PvE). 

204 1.6 Gemeente Ridderkerk Samenwerking vervoerders Kunnen we er inderdaad op vertrouwen dat de vervoerder de samenwerking zoekt met 

een vervoerder in een naburig concessiegebied, of zijn aanvullende eisen hiervoor meer 

op hun plaats? 

De samenwerking met het naburige concessiegebied wordt beschreven in paragrafen 

3.6.3 en 7.5 van het ontwerp PvE waarin onder meer is opgenomen dat de 

dienstregeling moet zijn afgestemd met de andere vervoerders in de aangrenzende 

concessiegebieden & afstemming van de reisinformatie met de andere vervoerders in 

de aangrenzende concessiegebieden vereist is.

202 3.1.3 Gemeente Ridderkerk Sociale functie Wij vinden het kunnen beschikken over vervoer een belangrijke doelstelling van het OV 

(OV als nutsvoorziening). Wij stellen voor dat de MRDH een bepaald deel van het 

exploitatiebudget reserveert voor het bieden van deze basisvoorziening.

Daar waar dit onderdeel uitmaakt van de busconcessie zal de basisvoorziening die 

vervoerders bieden, ofwel de invulling van het maatwerk, een rol spelen bij de 

beoordeling van de inschrijvingen. Wij zullen hier echter geen vast budget aan koppelen 

dat de vervoerder minimaal aan het maatwerk moet besteden. Verder zullen de 

concessies de ruimte bieden om het maatwerk op enig moment uit de concessie te 

halen, analoog aan de situatie op Voorne Putten.

210 3.3 Gemeente Ridderkerk Ontbrekende verbinding 

Rotterdam en omstreken

Graag zien we dat lijn 601 door de MRDH en de RET meer zou worden omarmd. Indien 

hiervoor aanpassingen aan de huidige lijn nodig zijn gaan we hierover graag met u in 

gesprek. 

Wij bieden de vervoerder de mogelijkheid om voor lijn 601 met voorstellen voor een 

andere bediening te komen die beter aansluit op de vervoervraag: maatwerk. De 

vervoerder zal voorstellen voor dergelijke wijzigingen eerst via zijn vervoerplan aan de 

MRDH, gemeenten en consumentenorganisaties moet voorleggen.

203 3.3 Gemeente Ridderkerk Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken

De tabellen van verplichte R-net- en verbindende buslijnen hebben in onze ogen een 

willekeurig karakter: soms worden dorpen en kernen individueel genoemd, soms 

gemeenten als geheel, soms individuele wijken; onafhankelijk van grootte of ligging

De knooppunten zijn overgenomen uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en het 

Toekomstbeeld OV. De verplichte verbindingen zijn bepaald aan de hand van het aantal 

reizigers dat met de huidige lijnen reist. Om vervoerders de ruimte te geven op hun 

aanbod op de verplichte verbindingen zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag, 

hebben wij voor een globale specificatie van deze verbindingen gekozen in plaats van 

het voorschrijven van een bepaalde lijn. Daarbij geldt dat vanwege het grote aantal lijnen 

in steden zijn hier verplichte verbindingen tussen wijken en knooppunten zijn 

gespecificeerd.

211 3.4 Gemeente Ridderkerk Bereikbaarheid 

bedrijventerreinen

Wij verwachten van de MRDH in elk geval een actieve rol in het zorgen voor de 

bereikbaarheid van bedrijventerreinen, om te voorkomen dat deze gebieden tussen wal 

en schip vallen. In onze gemeente betreft het de terreinen Donkersloot, Verenambacht, 

Cornelisland en Nieuw-Reijerwaard. 

Wij zijn ons bewust van onze rol waar het gaat om de bereikbaarheid binnen de 

Metropoolregio, maar kunnen dit alleen realiseren in samenwerking met anderen, 

waaronder de vervoerder. Mede daarom stellen wij in paragraaf 2.4.3 van het ontwerp 

PvE: De vervoerder dient oog te hebben voor de gehele reisketen en zich niet alleen te 

richten op ‘zijn’ busproduct. Daarnaast geeft paragraaf 3.1.4 aan: Daarom verwacht de 

MRDH van de vervoerder ook dat hij breder denkt dan zijn ‘eigen’ busproduct en net als 

de MRDH de ambitie heeft om: - het voor- en natransport naar/van haltes/knooppunten 

(= first and last mile) te verbeteren. 

208 3.4 Gemeente Ridderkerk Maatwerk Het PvE brengt een tegenstelling aan tussen ‘doelmatig’ busvervoer en maatwerk, die in 

onze ogen geen recht doet aan de behoefte van de reiziger en aan de kansen voor 

synergie. Het vergroten van de scheiding tussen de deelsystemen is ongunstig voor alle 

systemen. De belemmering om het OV te gebruiken zit vaak in toegankelijkheid van 

zowel het OV als de ‘last mile’. 

Wij zijn juist van mening dat maatwerk zorgt voor doelmatig busvervoer dat beter 

aansluit op de vraag (en dus de behoefte) van de reiziger. De door u genoemde 

synergie kan ook op andere manieren worden behaald, bijvoorbeeld door integratie van 

maatwerk met het doelgroepenvervoer. 

Het ontwerp PvE bevat al een aantal bepalingen gericht op de toegankelijkheid van het 

OV en het aanbod voor de "first and last mile".

209 3.4 Gemeente Ridderkerk Maatwerk In onze visie heeft een basis systeem dus wel degelijk een vaste lijnvoering en 

dienstregeling. Wij zijn echter van mening dat een ‘belbus’-achtig concept op gespannen 

voet staat met (letterlijk en figuurlijk) laagdrempelige beschikbaarheid, en zal leiden tot 

een sterke afname van het gebruik. 

Wij nemen kennis van uw visie. Wij zien een ‘belbus’-achtig concept als één van de 

manieren om maatwerk in te vullen. Wij merken daarbij op dat maatwerk alleen is 

toegestaan op trajecten en momenten waar nu al sprake is van een beperkte vraag en 

dat de vervoerder bij maatwerk niet voor vraagafhankelijke oplossingen hoeft te kiezen. 
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207 14.1 Gemeente Ridderkerk Openheid informatie Het onderscheiden van 3 niveaus in het vervoerssysteem, en de daarbij benoemde 

lijnen kunnen zorgen voor een herkenbaar vervoerssysteem. Wij benadrukken hierbij dat 

de corridor Rotterdam – Ridderkerk – Drechtsteden is benoemd als HOV-corridor (dus R-

net) in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. Anderzijds vinden wij dat van de MRDH 

en – zeker bij inbesteden – van de vervoerder een zekere openheid en proactiviteit 

verwacht mag worden in deze dialoog, zodat wij niet met voldongen feiten worden 

geconfronteerd.

De vervoerder kan niet zomaar met de R-netstijl gaan rijden op routes die niet als R-net 

zijn aangewezen door de MRDH. De vervoerder heeft wel de ruimte om met vaste lijnen 

frequenties zoals die voor verbindende lijnen gelden, van en naar haltes te rijden van 

waaraf minimaal met maatwerk geboden moet worden: in dit geval mag "upgraden", 

"downgraden" is niet toegestaan. 

218 1.3.1 Gemeente Rijswijk Reizigerswaardeing 

Zitplaatskans

Een stijging van de waardering van de zitplaatskans (huidige score is 8.0) lijkt 

onrealistisch. De eis om elke drie jaar te groeien is daarmee wellicht een onmogelijke 

opgave. Wij stellen daarom voor om de waardering voor de zitplaatskans op minimaal 

een 8.0 te houden.

Wij hebben uw suggestie overgenomen en eisen wij voor de reizigerswaardering voor 

een zitplaatskans niet langer dat de waardering van reizigers iedere drie jaar met 0,1 

punt stijgt, maar dat deze minimaal gelijk blijft aan de norm zoals die bij de start van de 

concessie geldt.

In paragraaf 1.3.1 en paragraaf 5.2 is opgenomen dat de waardering voor Zitplaatskans 

gedurende de concessie ten minste moet voldoen aan de norm zoals die bij de start van 

de concessie geldt.

215 1.3.3 Gemeente Rijswijk Duurzaamheid De ambitie om de busconcessies volledig met zero-emissievoertuigen uit te voeren is 

positief door ons ontvangen. Wij stellen voor dat u voorwaarden stelt waaronder aan die 

ambitie voldaan moet worden.

In het PvE en de nog uit te werken gunningscriteria voor de busconcessies zijn staan de 

eisen en wensen voor het transitiepad naar zero emissie busvervoer.

482 1.6.1 Gemeente Rijswijk Bedieningsniveau i.r.t. 

opbrengst- 

verantwoordelijkheid

De vervoerders worden uitgedaagd om zoveel mogelijk extra vervoer aan te bieden 

bovenop het bedieningsniveau dat minimaal is geëist. Doordat de vervoerders 

verantwoordelijk worden gehouden voor de opbrengst is er sprake van tegenstrijdigheid 

aangezien openbaar vervoer zelden winstgevend is (vandaar ook de BDU). Wij vragen u 

daarom om inzichtelijk te maken hoe de 'uitdaging' eruit gaat zien.

Wij delen uw mening niet. Hogere reizigersopbrengsten (door het bijvoorbeeld 

aanbieden van extra vervoerder op lucratieve verbindingen) tezamen met het 

subsidiebedrag dat de vervoerder van de MRDH krijgt voor het uitvoeren van het OV, 

kunnen tot een beter rendement van de concessie leiden. Ten tijde van de inschrijving 

zullen vervoerders een inschatting maken van de hoogte van deze reizigersopbrengsten 

en vervolgens bepalen welk aanbod zij voor deze reizigersopbrengsten plus de 

beschikbare subsidie kunnen bieden.  

483 1.6.2 Gemeente Rijswijk Marktconformiteit Het gegeven (de prijs-kwaliteitverhouding is na aanbesteding ontstaan en daardoor 

marktconform) is discutabel. De markt verandert continu. Iets wat vier jaar geleden uit 

een openbare aanbesteding als "gunstig" naar voren komt kan nu anders zijn. Wij 

adviseren u daarom om bij de bepaling van de marktconformiteit ontwikkelingen vanuit 

recentere aanbestedingen mee te nemen. 

Wij nemen kennis van uw opmerking. Zeker als het om busconcessies gaat is er 

voldoende vergelijkingsmateriaal beschikbaar om een goede marktconformiteitstoets uit 

te kunnen voeren.

484 1.6.2 Gemeente Rijswijk Terugvaloptie Er wordt aangegeven dat tijdens de gesprekken over de overeenkomsten, HTM en RET 

voorbereidingen kunnen treffen om de aanbesteding voor te bereiden. Hierdoor krijgen 

zij een voordeel, omdat ze, meer nog dan 'een huidige vervoerder' op de hoogte zijn van 

de eisen en wensen van MRDH. Er moet geborgd worden dat bij een aanbesteding HTM 

en RET geen 'thuisvoordeel' of 'insider-kennis' hebben. Op die manier ontstaat er een 

eerlijk speelveld voor alle partijen. Wij stellen daarom voor dat als blijkt dat inbesteden 

niet mogelijk is, de aanbesteding naar achteren wordt geschoven zodat gegarandeerd 

kan worden dat alle partijen de aanbesteding goed kunnen voorbereiden; anders hebben 

HTM en RET mogelijk een voorsprong op de concurrenten.

Wij achten de nu gekozen duur van de biedingsfase als voldoende voor alle vervoerders 

om zich goed voor te kunnen bereiden.

485 2.1 Gemeente Rijswijk Concessiegrenzen Hoek van Holland wordt zowel onder 'Haaglanden-streek' als onder 'Rotterdam en 

Omgeving' genoemd. Op de kaart van Haaglanden-streek staat Hoek van Holland. Wij 

vragen aan u om gemotiveerd te onderbouwen waarom Rijswijk ten zuiden van de A4 

niet (ook) onder "stad" valt. Voorstel: Rijswijk ten zuiden van de A4 onder "stad" en 

"streek" te laten vallen.

Hoek van Holland behoort niet tot de busconcessie Rotterdam en omstreken. Dit blijkt uit 

de geografische afbakening van deze busconcessie in in paragraaf 2.1 van het ontwerp 

PvE die als volgt is omschreven: Rotterdam (met uitzondering van het havengebied ten 

zuiden van Nieuwe Waterweg/Het Scheur en ten westen van de Oude Maas (waaronder 

de kern Rozenburg) en het gebied Hoek van Holland).

486 2.3 Gemeente Rijswijk Einddata concessies De concessieperiodes zijn lang en er wordt onvoldoende onderbouwd waarom 

afgeweken moet worden van de maximale concessieperiode van 10 jaar.

Afschrijving over meerdere jaren heeft alleen zin als de onderdelen ook zo lang 

meegaan. Is het bijvoorbeeld voordelig om een elektrische bus in 15 jaar af te schrijven, 

als het accupakket elke 7 jaar vervangen moet worden? Gaat een brandstofcel meer 

dan 10 jaar mee? Is het interieur van een bus bestand tegen meer dan 10 dienstjaren? 

En is het voordelig om het interieur halverwege de concessie te vervangen? De 

afschrijvingstermijn zou bepaald moeten worden op basis van de technische levensduur 

van een voertuig (of de kostenbepalende onderdelen daarvan), niet op basis van de 

aanschafprijs. Wij vragen u daarom beter te onderbouwen waarom een langere 

concessietermijn de technieken betaalbaar maakt en schenk daarbij expliciet aandacht 

aan de levensduur van (delen van) voertuigen.

Zoals in het ontwerp PvE is aangegeven hebben wij mede met het oog op de 

beheersbaarheid van de concessieverlening in de toekomst gekozen voor spreiding van 

de einddata van de nieuwe busconcessies. 

In aanvulling hierop merken wij nog op dat wij voor de langere concessieduur gekozen 

hebben omdat de aanschafprijs van Zero-emissie voertuigen hoger is dan die van 

dieselbussen. Daarbij heeft de vervoerder voor de exploitatie van een buslijn meer 

bussen wanneer hij voor elektrische bussen kiest; dit vanwege de noodzaak van het 

tussentijds opladen van de accu's. Dientengevolge zullen elektrische bussen jaarlijks 

minder kilometers afleggen dan bijvoorbeeld dieselbussen, waardoor deze bussen ook 

langer mee kunnen.

487 3.1.1 Gemeente Rijswijk HOV-tramlijnen De lijst met daarop gemeenten met HOV tramlijnen lijkt niet uitputtend (anders 

ontbreken Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Leidschendam-Voorburg, Barendrecht en 

Ridderkerk), Voorstel: Rijswijk opnemen in lijst met gemeente HOV lijnen.

De genoemde steden Den Haag, Delft en Rotterdam zijn een aantal voorbeelden van 

steden met HOV tramlijnen. Wij hebben in de tekst verduidelijkt dat het om voorbeelden 

gaat, en hebben uw voorstel om die reden niet overgenomen.

In paragraaf 3.1.1 is 'onder meer' toegevoegd.

212 3.2 en 3.3 Gemeente Rijswijk Frequentietabellen Wat onder "avond" valt wordt niet exact gedefineerd. Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 

het aanbod groot en zou als avond gedefinieerd kunnen worden. Voorstel: Definieer 

"avond" als de periode vanaf 19.00 uur of breid de dalperiode ook uit met de periode 

18.00 uur tot 19.00 uur.

Wij hebben naar aanleiding van uw opmerking geconstateerd dat het moment waarop 

de middagspits begint en eindigt verschilt in de vier concessiegebieden. In het 

definitieve PvE hebben wij de afbakening van de middagspits hierop afgestemd.

Bij tabellen 5, 7a en 7b is de zin 'Betreft de perioden tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 

18 uur.' Vervangen door 'Betreft de periode tussen 07:00 en 09:00 uur en de twee 

drukste uren in de middag/avond (veelal tussen 16:00 en 18:00 uur).'

213 3.3 Gemeente Rijswijk Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek

Rijswijk staat een paar keer opgeschreven als 'Rijkswijk'. Daarnaast ontbreken in de 

tabel verbindingen met Plaspoelpolder vanuit Rijswijk (en mogelijk ook Den Haag HS 

Naaldwijk/Zoetermeer) en RijswijkBuiten (vanuit Rijswijk) en Delft-Rijswijk. Het ziet er 

naar uit dat een in Rijswijk een aantal gebieden buiten verplichte verbindingen valt 

(Muziekbuurt, Vrijenban, Broekpolder, Plaspoelpolder, Hoornwijck, Rijswijk Midden). Wij 

verzoeken u te onderbouwen waarom wijken wel of niet genoemd worden.

Voor Rijswijk zijn de verbindingen Rijswijk - Station Ypenburg en Rijswijk - Zoetermeer 

NS als verplichte verbindingen in het PvE opgenomen. Met het oog op de 

ontwikkelruimte voor de vervoerder hebben wij er daarbij voor gekozen om geen routes 

voor te schrijven, waardoor niet in detail is beschreven welke wijken daarbij bediend 

zullen worden.

214 3.3 Gemeente Rijswijk Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek

Wij vragen om in tabel 6 de bestemming Delft (vanaf Rijswijk) toe te voegen. Het is 

derhalve zelfs logisch en consistent om een "verplichte" lijn op de kaart te trekken tussen 

knooppunt Rijswijk en knooppunt Delft.

Wij hebben deze verbinding als verplicht toegevoegd in het PvE. In paragraaf 3.3 is de verbinding Rijswijk Station- Delft Station toegevoegd als verplichte 

verbinding.

223 3.4 Gemeente Rijswijk Halteafstand Bij redenen om halteplaatsen niet meer te bedienen wordt gesproken over beschikbaar 

OV op een afstand van een aantal meters "hemelsbreed". Wij verzoeken u hemelsbreed 

te specificeren in termen van aantal meters.

In het PvE is de term hemelsbreed al gekoppeld aan een aantal meters. In paragraaf 3.4 

staat namelijk: binnen 1200 meter (hemelsbreed) van een treinstation of binnen 800 

meter (hemelsbreed) van een metrostation, tramhalte of halte van één van de in 

paragraaf 3.2 genoemde R-netlijnen.
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216 4.1 Gemeente Rijswijk Criteria geschikte 

infrastructuur

Er zijn nu geen mogelijkheden voor uitzonderingen. Met name de maximale lengte van 

400 meter en een lagere maximum snelheid van 50 km/h baart ons zorgen. Er wordt nu 

gesteld dat de buslijn vervalt als de wegen niet aan de categorisering voldoen. Wij 

verzoeken u om de mogelijkheid voor uitzonderingen toe te staan.

Wij hebben de betreffende bepaling aangepast in de zin dat deze bepaling alleen geldt 

bij een wijziging van de infrastructuur ten opzichte van de huidige situatie. In 

voorkomende gevallen zullen wij na overleg met de vervoerder treden om de gevolgen 

van de gewijzigde situatie te bepalen.

In paragraaf 4.1 is op twee plaatsen de zinsnede  'na infrastructurele aanpassingen' 

toegevoegd.

217 4.2 Gemeente Rijswijk Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Er liggen echter geen afspraken over wat kleine en grote werkzaamheden zijn. Wij 

verzoeken u om over vergoedingen bij werkzaamheden eerst afspraken met gemeenten 

te maken (alvorens u een richting daarover in het PvE opneemt).

Wij nemen uw advies niet over. Reden is dat de logische gang van zaken is dat de 

MRDH en individuele wegbeheerders eerst onderling afspraken maken wanneer sprake 

is van 'kleine' of 'grote' omleidingen; afspraken waaraan vervoerders zich vervolgens 

dan moeten conformeren.

489 4.2 Gemeente Rijswijk Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Wij verzoeken u om over vergoedingen bij werkzaamheden eerst afspraken met 

gemeenten te maken (alvorens u een richting daarover in het PvE opneemt).

Wij nemen uw advies niet over. Reden is dat de logische gang van zaken is dat de 

MRDH en individuele wegbeheerders eerst onderling afspraken maken wanneer sprake 

is van 'kleine' of 'grote' omleidingen; afspraken waaraan vervoerders zich vervolgens 

dan moeten conformeren.

219 6.2 Gemeente Rijswijk Toegankelijkheid - Vastzetten 

rolstoel

Wij vragen ons af wie helpt om de rolstoel vastzetten. Dit is in de huidige omschrijving 

niet geregeld. Wij stellen daarom voor om hierover een eis op te nemen zodat hulp en 

daarmee een veilige rit geborgd is.

De reiziger in een (elektrische) rolstoel moet in staat zijn zelfstandig het openbaar 

vervoer te kunnen gebruiken, waaronder mede wordt verstaan het zelf vastzetten van de 

rolstoel. In geval van een elektrische uitschuifplank is het de verantwoordelijkheid van de 

vervoerder dat deze functioneert. In geval van een handbediende uitschuifplank moet de 

chauffeur desgevraagd assistentie verlenen bij het instappen. Dit laatste is aan het PvE 

toegevoegd.

In paragraaf 6.2 is bij het tweede gedachtenstreepje de volgende zin toegevoegd: 'In 

geval van een handbediende oprijplaats verleent de chauffeur desgevraagd assistentie 

bij het betreden en verlaten van het voertuig.'

220 6.3 Gemeente Rijswijk Concessieduur Wij vragen aan u om een deugdelijke onderbouwing en een toelichting op het hanteren 

van een langere concessieperiode (langer dan 10 jaar) te geven. U geeft de afschrijving 

als reden op, de kostbaarheid van een zero-emissie voertuig ten opzichte van een 

regulier voertuig, waardoor het wenselijk is om dit voertuig over een langere periode af 

te schrijven. Daarnaast stelt u dat elektromotoren langer mee gaan dan 

brandstofmotoren vanwege minder bewegende onderdelen. Wij willen graag 

onderbouwd zien dat dit in de praktijk het geval is. Met daarbij als belangrijk ondereel de 

levensduur van de voertuigen.

In het PvE zijn inderdaad meerdere redenen aangegeven voor het hanteren van een 

langere concessieduur. Deze hebben deels te maken met de gewenste spreiding van de 

aan te besteden busconcesses. Dit is zowel in het belang van de vervoerders als van de 

MRDH. Daarnaast maakt een langere concessieduur het voor de vervoerder makkelijker 

zijn businesscase voor een transitiepad naar Zero-emissiebusvervoer rond te krijgen. Er 

zijn nog geen praktijkcijfers beschikbaar over de levensduur van zero emissie bussen. 

Kennisinstellingen en marktpartijen gaan vooralsnog echter uit van een levensduur van 

ten minste 15 jaar. Verder hebben recente aanbestedingen bewezen dat onder andere 

een langere concessieduur resulteert in ambitieuze transitiepaden richting 100% zero 

emissiebusvervoer vanaf 2025.

221 7.3.2 Gemeente Rijswijk Actuele reisinformatie op 

displays

Volgens ons ontbreken afspraken over hoe de vervoerder er voor gaat zorgen dat de 

informatie op de displays in de haltes actueel is. Immers in paragraaf 7.3.2 staat dat de 

vervoerder niet verantwoordelijk is voor het tonen van informatie op de  

informatiepanelen op de haltes.

Wij volgen hier de landelijke afspraken CROW-NDOV. Daarnaast verwijzen wij naar de 

afspraken die hierover in het kader van de railconcessies zijn gemaakt.

222 8.1 Gemeente Rijswijk Kapotte OV-

chipkaartapparatuur

Indien het merendeel van de OV-chipkaartapparatuur of een nieuw betaalsysteem in een 

voertuig om welke reden dan ook niet werkt, is de vervoerder verplicht reizigers gratis te 

vervoeren. Wij adviseren om hierbij op te nemen dat het om een voertuig gaat dat op 

dat moment in actieve dienst rijdt (anders moet de vervoerder mensen gratis gaan 

vervoeren als de bus waar de apparatuur niet werkt in de garage staat om gerepareerd 

te worden).

Wij denken niet dat deze situatie zich op grond van de tekst in het ontwerp PvE zal 

voordoen. Niettemin zullen wij de betreffende tekst aanpassen om eventuele 

misverstanden ten aanzien van deze eis te voorkomen.

In paragraaf 8.1 is achter 'in een voertuig' de volgende zinsnede toegevoegd: 'dat de 

vervoerder inzet voor de uitvoering van een in de dienstregeling opgenomen rit'.

238 1.3 Gemeente Rotterdam Social return De gemeente verzoekt om social return als punt van aandacht in de busconcessies op te 

nemen en denkt daarbij graag mee.

Wij onderkennen het belang van SROI (Social Retun On Investment), daarom zal bij 

busconcessies die worden aanbesteed één van de gunningscriteria betrekking hebben 

op SROI en bij de busconcessies die worden inbesteed het onderwerp SROI nader 

worden uitgewerkt in de concessiedocumenten, zonder dat wij hier vooraf een vast 

budget voor vaststellen. 

227 1.6.2 Gemeente Rotterdam Inbestedingsregeling RET en HTM worden anders behandeld dan de partijen die aanbesteden. RET moet 

zich vooraf juridisch binden aan de uitgangspunten van het PvE. Daarna wordt er in het 

inbestedingsproces nog een extra marktconformiteitstoets uitgevoerd. In deze volgorde 

krijgt RET geen gelegenheid een eerste bieding te doen. Wij verzoeken u met klem om 

de RET in de gelegenheid te stellen een bieding uit te brengen op de in te besteden 

concessie, waarmee u tevens in staat wordt gesteld de marktconformiteit van die 

bieding vroegtijdig te toetsen. Wij verzoeken u vervolgens in overleg met de RET te 

treden over de financiële bijdrage van de MRDH en eventuele nadere voorwaarden voor 

de concessietoewijzing.

Uw opmerking veronderstelt dat er eerst afspraken worden gemaakt tussen de MRDH 

en de RET (en HTM), en dat de MRDH deze daarna nog eenzijdig kan aanpassen, 

bijvoorbeeld na een marktconformiteitstoets. Wij herkennen dat beeld niet. Conform het 

besluit van de Bestuurscommissie om de mogelijkheid tot inbesteding te onderzoeken 

heeft de MRDH met de RET (en HTM) sinds het vaststellen van het ontwerp PvE 

constructieve gesprekken gevoerd om te bezien of de RET marktconforme bieding kan 

doen die past binnen de voorwaarden die de MRDH hieraan stelt. Wanneer het mogelijk 

blijkt om hierover met de RET afspraken te maken, hebben beide partijen daarmee 

zekerheid, in ieder geval voor de eerste drie jaar van de concessie. Daarna vindt 

periodiek een herijking van de gemaakte afspraken plaats. Wet- en regelgeving vereisen 

daarbij dat de MRDH de marktconformiteit van de door de RET (en HTM) geboden 

diensten periodiek herijkt. Een nieuwe marktconformiteitstoets zal dus deel uitmaken 

van de afspraken die bij de periodieke herijking worden gemaakt.

224 3.3 Gemeente Rotterdam Ontbrekende verbinding 

Rotterdam en omstreken

Wij verzoeken u om de verbindingen Den Haag Leyenburg – Hoek van Holland, 

Zuidplein – Heijplaat/RDM Campus, Park 16Hoven, Spaanse Polder, Bedrijventerrein 

Noord-West, Rotterdam The Hague Airport, Brielle – Rozenburg – Schiedam Centrum, 

Rozenburg – Brielle – Hellevoetsluis, beoogde Haventransferium nabij het Stenen 

Baakplein als verplichte verbindingen op te nemen. 

Op basis van nadere analyses van de huidige vervoervraag hebben wij besloten om de 

verbindingen Zuidplein - Heijplaat/RDM Campus en Rotterdam The Hague Airport en 

Meijersplein als verplichte verbindingen in het PvE op te nemen. Het aantal reizigers op 

de verbindingen Leyenburg - Hoek van Holland, Park 16Hoeven, Spaanse Polder 

Bedrijventerrein Noord-West Brielle – Rozenburg – Schiedam Centrum, Rozenburg – 

Brielle – Hellevoetsluis, en het beoogde Haventransferium achten wij te laag om deze 

verbindingen als verplichte verbindingen in het PvE op te nemen. Wel biedt het PvE de 

vervoerder de ruimte om deze verbindingen aan te bieden wanneer hij daar markt voor 

ziet. Dat kan ook in de vorm van maatwerk zijn. Daarbij biedt het PvE ruimte voor het 

combineren van dit maatwerk met doelgroepenvervoer en eventueel bedrijfsvervoer, 

waarbij de MRDH in overleg met betrokken partijen (gemeenten en eventueel het 

Havenbedrijf) kan besluiten om dit vervoer onderdeel van de busconcessie te maken 

dan wel het maatwerk juist uit de concessie te halen.

In paragraaf 3.3 zijn de verbindingen Zuidplein - Heijplaat/RDM Campus en Rotterdam 

Centraal - Rotterdam-The Hague Airport en Meijersplein zijn toegevoegd als verplichte 

verbindingen.

228 4.1 Gemeente Rotterdam Criteria geschikte 

infrastructuur

Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat de eisen betreffende weginfrastructuur in 

paragraaf 4.1 er toe leiden dat het de concessiehouder toegestaan wordt routes van 

momenteel bestaande buslijnen via bestaande infrastructuur te veranderen zonder dat 

er sprake is van functionele wijzigingen (bijvoorbeeld een ander snelheidsregime) t.o.v. 

de huidige situatie.

Wij hebben de betreffende bepaling aangepast in de zin dat deze bepaling alleen geldt 

bij een wijziging van de infrastructuur ten opzichte van de huidige situatie. 

In paragraaf 4.1 is op twee plaatsen de zinsnede  'na infrastructurele aanpassingen' 

toegevoegd.
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229 4.1 Gemeente Rotterdam Medegebruik 

businfrastructuur

De concessiehouders moet er rekening mee moeten houden dat wegbeheerders ervoor 

kunnen kiezen om specifieke businfrastructuur open te stellen voor medegebruik door 

andere doelgroepen, bijvoorbeeld elektrische taxi’s.

In de concessiedocumenten zullen wij deze mogelijkheid benoemen. Wij gaan er wel 

vanuit dat wegbeheerders terughoudend zullen zijn wat betreft het openstellen van 

businfrastructuur voor andere gebruikers; dit om de exploitatie van het openbaar vervoer 

niet onnodig veel te hinderen.

230 4.2 Gemeente Rotterdam Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

De bepalingen over de meerkosten als gevolg van wegomleidingen, zoals door u 

beschreven in § 4.2, interpreteren wij t.a.v. Rotterdam als volgt: 

- Het uitgangspunt bij compensatie van kosten die de vervoerder maakt bij 

wegomleidingen is onze Algemene verordening nadeelcompensatie Rotterdam. - Dit 

uitgangpunt kan ook inhouden dat Rotterdam ertoe besluit om in een specifieke situatie 

een aparte nadeelcompensatieregeling te treffen. 

- Het onderscheid tussen grote en kleine omleidingen, alsmede de 

schadevergoedingsgrondslag kan aldus enkel plaatsvinden binnen het hierbij onder de 

twee bovenstaande bullets beschreven juridische kader. 

- In situaties waarin u overweegt over te gaan tot het aan de concessiehouder verlenen 

van ontheffing van de eis om een bepaalde busverbinding te onderhouden, u daar met 

de gemeente contact over opneemt.

Wij vernemen graag uw reactie op onze interpretatie.

Wij hebben geen kennis van de inhoud en met name de toepassing van de Algemene 

verordening nadeelcompensatie Rotterdam. Zonder deze kennis is het voor ons niet 

mogeiljk aan te geven in hoevere uw interpretatie klopt, maar wij treden hierover graag 

nader met u in overleg.

231 4.2 Gemeente Rotterdam Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Voor zover u wenst aan de gemeenten in hun hoedanigheid van wegbeheerder 

aanvullende actieve verplichtingen op te leggen in uw concessie die het voornoemde 

juridische kader overstijgen, dan wel een afwijking zouden vormen van de huidige 

overlegstructuren bij omleidingen, verzoeken wij u om dit in een aanvullend overleg met 

de gemeenten nader af te stemmen. 

Het ontwerp PvE bevat geen verplichtingen aan wegbeheerders. Wel maken wij in het 

PvE richting vervoerders duidelijk hoe met kleine en grotere omleidingen wordt 

omgegaan. De eerste categorie komt voor rekening en risico van de vervoerder. Voor 

de tweede categorie geldt het principe 'de veroorzaker betaalt', waarbij tevens de 

procedure wordt geschetst die wij zullen volgen wanneer 'de veroorzaker' daar niet toe 

bereid of in staat blijkt te zijn.

232 4.2 Gemeente Rotterdam Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Verder stellen wij u voor om met ons in overleg te treden over de mogelijkheid om 

samen met u, de concessiehouders en de andere gemeenten te bezien of het haalbaar 

en wenselijk is om een compensatiefonds op te richten van waaruit de financiële schade 

gedekt kan worden die een vervoerder lijdt bij wegomleidingen.

Wij vinden dit een interessante suggestie. We gaan graag daarover met u en andere 

gemeenten in overleg, waarbij een belangrijk aandachtspunt vanuit welke bronnen een 

eventueel compensatiefonds gevuld gaat worden.

225 6.3 Gemeente Rotterdam Laadinfrastructuur Wij adviseren om bepalingen toe te voegen over de laadinfrastructuur, o.a. over de 

eigendomsverhoudingen, vergunningen en over de verplichting van de vervoerder om 

inzake vormgeving en locatiekeuze van laadinfrastructuur afstemming met de 

wegbeheerder te zoeken. De raad verzoekt u in het ontwerp-PvE een verplichting tot 

standaardisatie t.a.v. met name laadtechniek en laadprotocol.

Wij onderkennen dit belang. Om die reden zijn inliggende gemeenten en de provincie 

Zuid-Holland nauw betrokken bij het onderzoek dat EVconsult in opdracht van MRDH 

heeft uitgevoerd naar potentiële laadinfrastructuurlocaties in de Metropoolregio. Het 

rapport, dat als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, helpt gemeenten en vervoerders bij 

de locatiekeuzes van de laadinfrastructuur. Verder komt er een overnameregeling voor 

de laadinfrastructuur voor zero-emissiebussen.

Wij zorgen er daarbij voor dat daar waar nodig de onderlinge uitwisselbaarheid van 

laadinfratechnieken geborgd wordt (compatibiliteit/ interoperabiliteit). In dat kader wordt 

ook afstemming gezocht met de concessieverleners van de aangrenzende concessies.

In paragraaf 6.3.1 is de volgende zin toegevoegd: 'De MRDH streeft daarbij binnen de 

metropoolregio naar onderlinge uitwisselbaarheid van de laadinfrastructuur 

(comptabiliteit en interoperationaliteit).'

233 6.3 Gemeente Rotterdam Subsidieregelingen zero 

emissievervoer

Wij adviseren u voor de meerkosten van de transitie naar zero emissie tezamen met 

RET externe middelen te vinden en wij doen u daarbij graag het aanbod gebruik te 

maken van de expertise van de gemeente Rotterdam. 

Europese, landelijke en lokale subsidies kunnen de vervoerder helpen om tot een goede 

businesscase van de busconcessie te komen. De vervoerder is zelf  verantwoordelijk 

voor de aanvraag van deze subsidies, maar kan MRDH en marktpartijen hierbij 

betrekken om de aanvraag tot een succes te maken.

234 6.3 Gemeente Rotterdam Transitie naar Zero emissie Wij adviseren dat de vervoerder bij de aanbesteding ook beter beoordeeld wordt als 

deze bij de aanvang van de concessie zo veel mogelijk ZE-bussen in gebruik neemt 

waarbij een minimum aantal van 20 ZE-bussen een vereiste is. Daarbij dient het 

transitiepad SMART geformuleerd te worden waarbij in ieder geval expliciet wordt 

ingegaan op de geplande innovaties en pilots. 

In het PvE wordt voor alle busconcessies een transitiepad naar zero emissie 

uitgevraagd. In het bestek voor de aan te besteden streekconcessies wordt dit nader 

uitgewekt in gunningscriteria waarop vervoerders zich onderling kunnen onderscheiden. 

Voor de in te bestede stadsconcesies verwacht de MRDH van de vervoerders een 

ambitieus maar realistisch transitiepad naar zero emissie. Wij verwachten ten aanzien 

van dit punt een marktconforme bieding en zullen het transitieplan hierop toetsen. 

235 6.3 Gemeente Rotterdam Transitie naar Zero emissie Onze wens is dat alle bussen die voor de busconcessie Rotterdam e.o. nieuw 

aangeschaft worden, direct ZE zijn. Wij verzoeken u daarom om de aanvangseis te 

veranderen met dien verstande dat het de concessiehouder toegestaan wordt om nog 

langer met de huidige Euro V bussen door te rijden, zodat de benodigde flexibiliteit 

ontstaat om direct vanuit het huidige wagenpark naar ZE-bussen om te kunnen 

schakelen.

In het PvE wordt bij de aanvang voor de busconcessie Rotterdam e.o. de inzet van 

nieuwe Euro VI bussen niet uitgesloten. Bestaande bussen die tijdelijk ingezet worden 

moeten wel minimaal voldoen aan de EEV-norm. Hiermee is in het PvE voldoende 

flexibiliteit gecreëerd om een ambitieus maar realistisch transitiepad mogelijk te maken. 

Bij recente aanbestedingen heeft deze aanpak positief uitgepakt.

236 6.3 Gemeente Rotterdam Zero emissie Graag stelt de gemeente haar expertise aan u ter beschikking bij het nadenken over de 

precieze formulering van de eisen m.b.t. de transitie naar ZE. 

De MRDH maakt bij de nadere uitwerking graag gebruik van de expertise die binnen 

gemeenten aanwezig is.

237 6.3.2 Gemeente Rotterdam Geluidsoverlast beperken Wij adviseren om expliciet op te nemen dat de concessiehouder verplicht is de overlast 

voor de omgeving, bijvoorbeeld door het stationair laten draaien van busmotoren bij 

eindhaltes of tijdhaltes, of door claxonneren, zoveel mogelijk te beperken.

In paragraaf 10.3 van het ontwerp PvE is hierover al het volgende opgenomen: De 

MRDH verwacht dan ook, mede met het oog op een duurzame uitvoering van het 

openbaar busvervoer, dat rijstijl onderdeel is van het (bij)scholingsprogramma van het 

personeel. De genoemde thema's zijn onderdeel van rijstijl.

226 6.4 Gemeente Rotterdam Oplaadpunten telefoons in 

bus

De raad verzoekt u de eis toe te voegen dat de voertuigen beschikken over 

oplaadpunten voor mobiele telefoons en tablets, in ieder geval in de nieuw aan te 

schaffen voertuigen.

Wij nemen kennis van uw wens. Wij zien dit echter als één van de aspecten waarop 

vervoerders zich kunnen onderscheiden en stellen deze oplaadpunten daarom niet 

verplichten in het PvE. 
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239 8.1 Gemeente Rotterdam Oplaadpunten OV-chipkaart De raad verzoekt u in het PvE een aanscherping op te nemen t.a.v. de verplichting voor 

de vervoerder om te voorzien in een adequate hoeveelheid OV-oplaadpunten.

De RET N.V. verzorgt in opdracht van de MRDH het distributienetwerk in de regio 

Rotterdam. Om het distributienetwerk binnen de wederverkopers zo optimaal mogelijk te 

houden worden transactie aantallen per automaat in combinatie met geografische en 

demografische onderdelen nauwlettend in de gaten gehouden. Waar Oplaad- en 

ophaalautomaten of de balietoepassing voor persoonlijke verkoop binnen een specifiek 

gebied een te laag aantal transacties halen worden deze apparaten weggehaald en 

wordt gekeken naar een betere plek om een dit Oplaad- en ophaalapparaat te plaatsen. 

In de kolom 'webwinkel RET (NAL)' geeft RET aan welke reisproducten (binnenkort) 

verkrijgbaar zijn via de webwinkel van RET. Bestellingen via de webwinkel kunnen 

vervolgens worden opgehaald bij een Ophaalpunt waarvoor de NAL-functionaliteit nodig 

is. De TVM's en AVM's in de metrostations zijn in 2016 voorzien van deze NAL-

functionaliteit, waardoor het aantal Ophaalpunten voor de reizigers sterk is uitgebreid. 

De MRDH is daarom van mening dat er op dit moment een adequate hoeveelheid OV-

oplaadpunten aanwezig is. Via het door de RET N.V. jaarlijks te maken Distributieplan, 

welke MRHD dient goed te keuren, houdt MRDH de vinger aan de pols of dit zo blijft.

240 3.3 Gemeente Voorschoten Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek

Bij de verbinding Den Haag via Voorschoten naar Leiden dient de Vlietwijk in 

Voorschoten als verplicht te ontsluiten wijk te worden toegevoegd.

Wij geven geen gehoor aan uw verzoek. Dit gelet op de vervoervraag en de wens om de 

vervoerder ontwikkelruimte te kunnen bieden.

249 1.2 Gemeente Voorschoten + 

Gemeente Wassenaar

Sociale functie De sociale functie van de bus dient een prominentere plek te krijgen. Wij delen uw mening dat de sociale functie van het OV explicieter in het PvE naar voren 

kan komen. Het definitieve PvE besteedt daarom meer aandacht aan de sociale functie. 

Onzes inziens houdt de sociale functie in dat een vervoersysteem rekening houdt met 

de mobiliteitsbehoefte van bepaalde groepen reizigers die niet over andere 

reismogelijkheden beschikken zonder dat dit betekent dat er op elk moment/iedere plek 

een OV-voorziening geboden wordt.  

In paragraaf 1.2 is de volgende zin toegevoegd: 'De sociale functie van het openbaar 

vervoer is erop gericht inwoners van de metropoolregio in staat te stellen zelfstandig 

deel te nemen aan het maatschappelijk proces.'

En in paragraaf 1.4 is aan de zin 'Ruimte voor maatwerk, al dan niet in combinatie met 

vormen van doelgroepenvervoer, om het aanbod beter op de basis mobiliteitsbehoefte 

van reizigers af te kunnen stemmen' toegevoegd 'teneinde invulling te kunnen blijven 

geven aan de sociale functie van het openbaar vervoer'

245 1.3.1 Gemeente Voorschoten + 

Gemeente Wassenaar

Geen hinder 

concessiegrenzen

(par. 1.3.1). Aan deze passage dient expliciet te worden toegevoegd dat reizigers ook 

geen hinder mogen ondervinden van het reizen over de concessiegrenzen van de 

metropoolregio heen. Voor Voorschoten is het essentieel dat er een goede afstemming 

met de provincie Zuid-Holland en de vervoerder Arriva over bijvoorbeeld tariefstelling, 

rituitval en overstapmogelijkheden.

De samenwerking met het naburige concessiegebied wordt beschreven in paragrafen 

3.6.3 en 7.5 van het ontwerp PvE waarin onder meer is opgenomen dat de 

dienstregeling moet zijn afgestemd met de andere vervoerders in de aangrenzende 

concessiegebieden & afstemming van de reisinformatie met de andere vervoerders in 

de aangrenzende concessiegebieden vereist is. Wij zien daarom geen noodzaak om 

deze extra bepaling aan paragraaf 1.3.1 toe te voegen.

242 3.1.3 Gemeente Voorschoten + 

Gemeente Wassenaar

Sociale functie Wij vragen u om in het PvE meer aandacht te besteden aan maatschappelijke functies 

zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Op dit moment zijn aan deze 

functies geen minimale ontsluitingseisen gekoppeld.

Wij delen uw zorg niet. Zeker voor het eerste jaar van de concessie geldt dat veel 

zekerheid wordt geboden wat betreft de bediening van bestaande haltes bij 

maatschappelijke voorzieningen (zie onder meer paragraaf 3.4 van het ontwerp PvE). 

Vervolgens kan de vervoerder in zijn vervoerplan voorstellen doen voor een andere 

bediening van haltes, mits hij voldoet aan de eisen in het PvE ten aanzien van maximale 

halteafstanden.

243 3.3 Gemeente Voorschoten + 

Gemeente Wassenaar

Ontbrekende verbinding 

Haaglanden Streek

Wij verzoeken u dringend om de busverbinding Wassenaar – Voorschoten als extra 

verplichte buslijn in het Programma van Eisen op te nemen. Hierbij is het belangrijk dat 

deze verbinding in een breder perspectief van het OV-netwerk wordt geplaatst dan 

alleen een extra verbinding voor het vervoeren van reizigers tussen Voorschoten en 

Wassenaar. Doorkoppeling van deze verbinding naar andere knooppunten en 

belangrijke bestemmingen zoals bijvoorbeeld winkelcentrum Leidsenhage, het 

ziekenhuis Anthoniushove en de afdeling Werk en Inkomen in Leidschendam-Voorburg 

is essentieel. Een directe verbinding tussen Wassenaar en Leidschendam-Voorburg 

ontbreekt op dit moment namelijk ook. Tevens dient onderzocht te worden of de twee 

parallelle buscorridors tussen Den Haag en Leiden elkaar kunnen kruisen via de N448. 

Zodoende ontstaat er een verbinding Den Haag – Leidschendam-Voorburg – 

Voorschoten Zuid – station Voorschoten – Wassenaar Noord – Leiden en een 

verbinding Den Haag – Wassenaar Zuid – station Voorschoten – Voorschoten Noord – 

Leiden. Wij verzoeken u de vervoerwaarde van dit voorstel te onderzoeken.

In het verleden is gebleken dat de verbinding Voorschoten - Wassenaar weinig 

marktpotentie heeft. Dit is voor ons reden om deze verbinding niet als verplichte 

verbinding in het PvE opgenomen. We merken daarbij op dat het PvE de vervoerder de 

ruimte biedt om deze verbinding wel aan te bieden als hij hier zelf wel marktpotentie in 

ziet. Dat kan ook in de vorm van maatwerk zijn. Daarbij biedt het PvE ruimte voor het 

combineren van dit maatwerk met doelgroepenvervoer, waarbij de MRDH in overleg met 

betrokken gemeenten kan besluiten om dit vervoer onderdeel van de busconcessie te 

maken dan wel het maatwerk juist uit de concessie te halen.

244 3.3 Gemeente Voorschoten + 

Gemeente Wassenaar

Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek - 

Frequenties

Voor wat betreft de minimumfrequenties van de overige gebieden dient de frequentie 

tijdens de avonduren en op zon- en feestdagen te worden opgehoogd. Voor een goed 

functionerend OV-netwerk is een frequentie van minimaal 2 x per uur noodzakelijk.

Wij merken op dat het in het PvE om minimumfrequenties gaat. Verwacht mag worden 

dat de vervoerder een hogere frequentie zal bieden wanneer sprake is van een 

voldoende grote vervoervraag. Dit vanwege zijn opbrengstverantwoordelijkheid en om 

aan de eisen ten aanzien van de vervoerplicht en (zit)plaatsgarantie te voldoen. 

250 3.4 Gemeente Voorschoten + 

Gemeente Wassenaar

Norm voor Maatwerk De vervoerder krijgt de ruimte om bij minder dan 8 reizigers per rit zelf een andere 

vervoersvorm (maatwerk) te kiezen. Om de gevolgen van deze beleidskeuze goed in te 

kunnen schatten verzoeken wij u om op korte termijn inzichtelijk te maken welke 

buslijnen binnen de concessies op dit moment niet aan de minimumeis van 8 reizigers 

per rit voldoen. In het geval dat de vervoerder voor een andere vervoersvorm kiest dient 

de dienstverlening minimaal op hetzelfde niveau plaats te vinden.    

Op dit moment laat de MRDH een onderzoek uitvoeren naar de integratiemogelijkheden 

van OV en doelgroepenvervoer binnen de concessies Haaglanden Stad en Haaglanden 

Streek. Onderdeel van dit onderzoek is een analyse van de trajecten en dagdelen 

waarop relatief weinig reizigers gebruik van het OV maken. De resultaten van dit 

onderzoek zullen met de inliggende gemeenten gedeeld worden. 

Voor wat betreft de eisen die voor maatwerkoplossingen gelden verwijzen we naar 

paragraaf 3.4 van het ontwerp PvE.

246 6.2 Gemeente Voorschoten + 

Gemeente Wassenaar

Toegankelijkheid - Vastzetten 

rolstoel

Wij vragen ons af of bijvoorbeeld niet expliciet aangegeven moet worden wie 

verantwoordelijk is voor het vastzetten van een rolstoel in de bus.

De reiziger in een (elektrische) rolstoel moet in staat zijn zelfstandig het openbaar 

vervoer te kunnen gebruiken, waaronder mede wordt verstaan het zelf vastzetten van de 

rolstoel.

247 6.3 Gemeente Voorschoten + 

Gemeente Wassenaar

Kosten zero emissie i.r.t. OV-

aanbod

Wij vinden het daarbij belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen de 

omvang van het vervoeraanbod en de duurzaamheidseisen.

Wij onderschrijven het belang van deze balans.

248 7.2 Gemeente Voorschoten + 

Gemeente Wassenaar

Reisinformatie voor reizigers 

met visuele beperking

Er dient aangegeven te worden op welke wijze reizigers met een visuele beperking 

worden geïnformeerd.

Wij delen uw mening en zullen dit aanpassen in het PvE. In de bus moeten haltes ook 

duidelijk worden omgeroepen incl. aansluitingen. De in voertuigen getoonde dynamische 

reisinformatie moet ook via WIFI/ smartphone beschikbaar kunnen zijn en reizigers (met 

of zonder een visuele beperking) zouden een seintje moeten krijgen als er aangepaste 

of nieuwe informatie verschijnt. 

In paragraaf 7.4.2 is na de bepaling over de vormging van de actuele reisinformatie op 

de displays de volgende zin toegevoegd: 'De vevoerder zorgt er daarbij voor dat deze 

informatie ook via smartphones beschikbaar is voor reizigers met een (visuele) 

beperking en dat zij een seintje krijgen op het moment dat er een nieuw bericht op de 

displays wordt getoond.
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241 15.2 Gemeente Voorschoten + 

Wassenaar

Ruimtelijke ontwikkelingen Wij vinden het belangrijk om te kijken naar de ontwikkelingen die spelen binnen Holland 

Rijnland en de Leidse regio.

Wij zijn het met u eens dat de vervoerder oog moet hebben voor wat er in deze en 

andere (ontwikkel)gebieden gebeurt en hier in zijn jaarlijkse vervoerplan op in moet 

spelen. Om die reden bevat paragraaf 3.6.1 van het ontwerp PvE ook de volgende 

bepaling: Tijdens de looptijd van de concessie maakt de MRDH jaarlijks met de 

vervoerder nadere afspraken ten aanzien van de uitgangspunten voor de nieuwe 

dienstregeling. De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan en betrekt 

daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die door de regiogemeenten zijn 

ingebracht. Het vervoerplan moet hierbij ook rekening houden met majeure 

ontwikkelingen.

251 3.3 Gemeente Wassenaar Ontbrekende verbinding 

Haaglanden Streek

In de huidige situatie vervult vooral lijn 43 een cruciale functie die voor Wassenaar 

behouden moet blijven. Bij de verbinding via Wassenaar (zie afbeelding 3) is het 

zuidelijke gedeelte van Wassenaar echter niet als verplichte kern benoemd. De kern 

Wassenaar Zuid en Duinrell dienen in het PvE te worden toegevoegd als verplicht te 

ontsluiten kern.

Met het oog op de ontwikkelruimte voor de vervoerder hebben wij ervoor gekozen om 

geen routes voor te schrijven, waardoor niet in detail is beschreven welke wijken (zoals 

Wassenaar Zuid) bediend zullen worden. Uit analyses van de huidige vervoervraag volgt 

dat het gemiddelde aantal reizigers op dit traject geen aanleiding geeft een verplichte 

verbinding naar Duinrell in het PvE op te nemen.

252 15.2 Gemeente Wassenaar Ruimtelijke ontwikkelingen In dit kader vragen wij u om bij de eventuele ontwikkeling van Valkenburg de 

bereikbaarheid van Valkenburg per openbaar vervoer te garanderen. 

Wij zijn het met u eens dat de vervoerder oog moet hebben voor wat er in deze en 

andere (ontwikkel)gebieden gebeurt en hier in zijn jaarlijkse vervoerplan op in moet 

spelen. Om die reden bevat paragraaf 3.6.1 van het ontwerp PvE ook de volgende 

bepaling: Tijdens de looptijd van de concessie maakt de MRDH jaarlijks met de 

vervoerder nadere afspraken ten aanzien van de uitgangspunten voor de nieuwe 

dienstregeling. De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan en betrekt 

daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die door de regiogemeenten zijn 

ingebracht. Het vervoerplan moet hierbij ook rekening houden met majeure 

ontwikkelingen.

258 1.3.1 Gemeente Westland Reizigerswaardering 

Reisinformatie

Omdat reizigersinformatie voor de reizigers een belangrijk kwaliteitsaspect is en deze 

ten opzichte van de andere kwaliteitsaspecten achterblijft, zien wij hier graag een hogere 

ambitie van minimaal +0.2 per drie jaar.

Wij nemen uw voorstel over. Vanwege de relatief lage norm bij aanvang van de 

concessie zal de driejaarlijkse verhoging van de norm voor de reizigerswaardering voor 

Reizigersinformatie bij Vertraging worden aangepast van 0,1 punt naar 0,2 punt.

In paragraaf 1.3.1 en paragraaf 7.1 is opgenomen dat de reizigerswaardering voor 

'Reisinformatie bij vertragingen' iedere 3 jaar met 0,2 punt moet oplopen.

254 2.1 Gemeente Westland Aansluiten 

concessiegebieden

Wij vragen aandacht voor het optimaliseren van de onderlinge aansluitingen van de 

concessiegebieden met nadruk op het stad- en streekvervoer. 

Wij onderkennen het belang van goede onderlinge aansluitingen. In paragraaf 1.3.1 van 

het ontwerp PvE is hierover de volgende tekst opgenomen: Van de vervoerder wordt 

verwacht dat hij samen met andere vervoerders afspraken maakt om eventuele 

belemmeringen die reizigers ervaren als het gaat om aansluitingen en 

overstapmogelijkheden, reisinformatie, tarieven en (verkrijgbaarheid van) 

vervoerbewijzen, zoveel mogelijk weg te nemen. Daarnaast geeft 2.4.2 aan: Ook zorgt 

de vervoerder er samen met andere vervoerders voor dat het vervoeraanbod niet per 

concessie, maar binnen de gehele metropoolregio (of zelfs nog breder) is 

geoptimaliseerd. In het vervoerkundige hoofdstuk 3 in paragraaf 3.6.2 wordt beschreven: 

De vervoerder stemt zijn dienstregeling zo goed mogelijk af op het overige OV-aanbod 

binnen zijn concessiegebied en rond de uitlopers. Daarbij hecht de MRDH er veel belang 

aan dat de vervoerder het aanbod niet alleen binnen zijn eigen concessie, maar met 

name ook, samen met andere vervoerders, op het niveau van de gehele metropoolregio 

optimaliseert, zodat reizigers het (openbaar) vervoersysteem als één logisch geheel 

ervaren.

255 3.2 Gemeente Westland R-net Haaglanden Streek Het is van groot belang dat de R-netlijn Den Haag Leyenburg /Monster/’s-Gravenzande/ 

Hoek van Holland gerealiseerd gaat worden. Begin 2017 wordt samen met de MRDH 

een onderzoek naar de haalbaarheid van deze lijn uitgevoerd. Blijkt deze haalbaar te zijn 

dan wordt deze in de nieuwe concessie opgenomen. Graag dit zo in het PvE opnemen.

Wij achten het niet gewenst om vooruitlopend op de uitkomsten van het door u 

genoemde onderzoek in het PvE op te nemen dat de vervoerder rekening moet houden 

met de exploitatie van deze R-net lijn. Mocht de conclusie van het onderzoek zijn dat R-

net op deze verbinding haalbaar is, dan zullen wij dit via een tussentijdse aanpassing 

van de concessie implementeren.

256 3.3 Gemeente Westland Ontbrekende verbinding 

Haaglanden Streek

In tabel 6 ontbreekt de verbinding Wateringen/OV knooppunt Den-Haag Leyenburg. Uit analyses van de huidige vervoervraag volgt dat het gemiddelde aantal reizigers op 

het traject Wateringen - Den Haag Leyenburg geen aanleiding geeft om deze verbinding 

in het PvE verplicht voor te schrijven.

257 3.3 Gemeente Westland Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek

Op de kaart ontbreekt een aantal kernen in de gemeente Westland. Dit zijn Poeldijk, 

Wateringen, Kwintsheul, Honselersdijk en Maasdijk. Wij vragen u dan ook deze op de 

kaart (ondergrond) op te nemen zodat zichtbaar wordt welke Westlandse kernen wel en 

welke niet met een directe buslijn bediend gaan worden. 

De R-netlijn Leyenburg - Naaldwijk - Maasland Viaduct - Schiedam zal ook Poeldijk en 

Honselaarsdijk bedienen. Verwacht mag worden dat de verplichte verbinding Naaldwijk - 

Rijswijk ook Kwintsheul zal bedienen.

261 3.4 Gemeente Westland Halteafstand Vanaf het tweede jaar van de nieuwe busconcessie kan de vervoerder voorstellen doen 

om onder andere haltes te verplaatsen, toe te voegen of niet langer te bedienen. Een 

reden kan zijn dat de halte binnen het verzorgingsgebied (hemelsbreed 800 meter) van 

opstappunten van het hoogwaardige openbaar vervoer liggen. Graag vragen wij u aan 

deze eis van 800 meter toe te voegen dat deze eis minder strikt wordt toegepast bij 

halten die bij maatschappelijk voorzieningen waaronder scholen, verzorgingstehuizen en 

gezondheidscentra liggen. 

Wij nemen uw verzoek niet over. De eis van 800 meter is van toepassing op de afstand 

tot een metrostation, tramhalte of R-nethalte, en is gebaseerd op recente ervaringen dat 

reizigers bereid zijn om verder naar een halte van een HOV-lijn te reizen. De eis geldt 

niet voor haltes van de verplichte en eventuele overige verbindingen.

262 3.5 Gemeente Westland Nachtlijnen De huidige gewenste uitbreiding van de nachtverbindingen met het Westland en 

aanvullend openbaar vervoer bij de aansluitingen met de NS stations ontbreken in het 

PvE. Graag deze in het PvE opnemen.

Wij zullen deze nachtverbindingen niet verplicht voorschrijven in het PvE. Wel biedt het 

PvE de vervoerder de ruimte om deze nachtverbindingen aan te bieden wanneer hij 

verwacht dat daar voldoende vraag voor is.

259 4.3 Gemeente Westland Voorzieningen R-net halte Ook belangrijk is dat de R-net haltes voor voetgangers, fietsers en reizigers met een 

beperking goed ontsloten worden. De fietsen moeten droog en veilig gestald kunnen 

worden. Ook goede parkeervoorzieningen dicht bij een R-net halte zijn essentieel. 

De productformule R-net omvat ook eisen ten aanzien van de haltevoorzieningen. Bij de 

opwaardering van de in het ontwerp PvE genoemde verbindingen naar R-net zullen wij 

ook deze eisen in acht nemen en met de betrokken wegbeheerders nadere afspraken 

hierover maken.

260 5.4 Gemeente Westland Stiptheid - gegevens via app 

MRDH Toegankelijk

Graag in het PvE opnemen dat de MRDH gegevens in de app "MRDH Toegankelijk" om 

de stiptheid te meten hiervoor moet kunnen gebruiken.

Wij hechten veel waarde aan reizigerscommunicatie. Langs welke weg dit optimaal kan 

worden gefaciliteerd is primair de verantwoordelijkheid van de vervoerder. 
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253 15.2 Gemeente Westland Ruimtelijke ontwikkelingen Door onder andere de uitbreiding van bestaande en nieuwe woonwijken, 

bedrijventerreinen en infrastructuur kunnen tijdens de concessieperiode nieuwe lijnen en 

uitbreidingen, aanpassingen en optimalisaties van het bestaande OV-systeem 

noodzakelijk zijn. Graag in het PVE opnemen hoe de vervoerder tijdens de 

aanbesteding en in de concessie hier rekening mee dient te houden. 

Wij zijn het met u eens dat de vervoerder oog moet hebben voor wat er in deze en 

andere (ontwikkel)gebieden gebeurt en hier in zijn jaarlijkse vervoerplan op in moet 

spelen. Om die reden bevat paragraaf 3.6.1 van het ontwerp PvE ook de volgende 

bepaling: Tijdens de looptijd van de concessie maakt de MRDH jaarlijks met de 

vervoerder nadere afspraken ten aanzien van de uitgangspunten voor de nieuwe 

dienstregeling. De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan en betrekt 

daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die door de regiogemeenten zijn 

ingebracht. Het vervoerplan moet hierbij ook rekening houden met majeure 

ontwikkelingen.

263 3.3 Gemeente Zoetermeer Ontbrekende verbinding 

Haaglanden Streek

Wij vinden het belangrijk dat het verbindend busnetwerk op orde blijft. Wij hechten 

daarbij vooral waarde aan de stadslijnen 70, 71 en 72.

De verbinding Zoetermeer Centrum West - Zoetermeer Noordhove (huidige lijn 70) is in 

het PvE als verplichte verbinding opgenomen. Uit analyses van de huidige vervoervraag 

volgt dat het gemiddelde aantal reizigers op de routes van lijnen 71 en 72 geen 

aanleiding geeft om deze verbindingen in het PvE verplicht voor te schrijven.

264 3.3 Gemeente Zoetermeer Verplichte verbindingen - 

Bedieningstijden

Om alle werk- en schoollocaties op tijd te kunnen bereiken is een starttijd van 7:00 uur 

op werkdagen van het verbindend netwerk te laat.

Wij wijzen erop dat de eisen die wij aan bedieningstijden en frequenties stellen 

minimumeisen betreffen. Verwacht mag worden dat het feit dat de  vervoerder 

opbrengstverantwoordelijk is in combinatie met de eisen ten aanzien van vervoerplicht 

en (zit)plaatsgarantie ertoe zullen leiden dat de vervoerder ruimere bedieningstijden en 

hogere frequenties op het moment dat de (verwachte) vervoervraag daar reden toe 

geeft. 

271 3.5 Gemeente Zoetermeer Nachtlijnen Zoetermeer wil een uitbreiding van het nachtbusnet. In de richting Rotterdam kan dit in 

de vorm van een rechtstreekse bus of door aansluiting op een nachtmetro of 

vervangende bus. In de richting Leiden dringt de raad aan op samenwerking met Arriva 

in de concessie van de Provincie Zuid-Holland.

Wij zullen deze nachtverbindingen niet verplicht voorschrijven in het PvE. Wel biedt het 

PvE de vervoerder de ruimte om deze nachtverbindingen aan te bieden wanneer hij 

verwacht dat daar voldoende vraag voor is.

266 4.1 Gemeente Zoetermeer Criteria geschikte 

infrastructuur

De raad verlangt een constructievere opstelling ten aanzien van de eisen voor 

weginrichting op busroutes. Voor de verkeersveiligheid noodzakelijk geachte 

maatregelen (bijvoorbeeld een verhoogde langzaam verkeer oversteek op een rotonde) 

geen reden mogen zijn om daar niet meer met een buslijn te rijden.

Wij hebben de betreffende bepaling aangepast in de zin dat deze bepaling alleen geldt 

bij een wijziging van de infrastructuur ten opzichte van de huidige situatie. In 

voorkomende gevallen zullen wij na overleg met de vervoerder treden om de gevolgen 

van de gewijzigde situatie te bepalen.

In paragraaf 4.1 is op twee plaatsen de zinsnede  'na infrastructurele aanpassingen' 

toegevoegd.

265 4.3 Gemeente Zoetermeer Aanpassen haltelocaties Kosten voor het zo nodig aanpassen van haltelocaties dienen vanuit de MRDH 

bekostigd te worden.

Afspraken met wegbeheerders over de verdeling van kosten voor het aanleggen, 

opheffen en/of verplaatsen van haltes vallen buiten de scope van het PvE. De MRDH zal 

binnenkort een apart traject starten om in samenspraak met gemeenten te komen tot 

een subsidieregeling voor OV-infrastructuur.

267 6.2 Gemeente Zoetermeer Toegankelijkheid - Oprijplaat In een bus met handbediende toegangsplank, moet de chauffeur verplicht worden de 

toegangsplank zo nodig zelf te bedienen.

De reiziger in een (elektrische) rolstoel moet in staat zijn zelfstandig het openbaar 

vervoer te kunnen gebruiken, waaronder mede wordt verstaan het zelf vastzetten van de 

rolstoel. In geval van een elektrische uitschuifplank is het de verantwoordelijkheid van de 

vervoerder dat deze functioneert. In geval van een handbediende uitschuifplank moet de 

chauffeur desgevraagd assistentie verlenen bij het instappen. Dit laatste is aan het PvE 

toegevoegd.

In paragraaf 6.2 is bij het tweede gedachtenstreepje de volgende zin toegevoegd: 'In 

geval van een handbediende oprijplaats verleent de chauffeur desgevraagd assistentie 

bij het betreden en verlaten van het voertuig.'

268 6.3 Gemeente Zoetermeer Kosten zero emissie i.r.t. OV-

aanbod

De raad spreekt, indien dit gunstig is voor het leveren van meer vervoer dan minimaal in 

het PvE geëist is, een voorkeur uit voor  een meer geleidelijke uitrol van zero-emission. 

Dit moet bij de beoordeling van de vervoerders tot uitdrukking komen.

Het PvE en de de gunningscriteria maken een geleidelijk transitiepad mogelijk. 

Vervoerders kunnen zich in hun biedingen onderscheiden op kwaliteit, vervoeraanbod 

en/of duurzaamheid. Het is aan de vervoerder hoe hij daar invulling aan wil geven. Met 

RET en HTM worden vergelijkbare afspraken gemaakt.

269 9 Gemeente Zoetermeer Inzet vrijwilligers Er mag geen verdringing van beroepspersoneel door vrijwilligers plaatsvinden en indien 

sprake is van de inzet van reeds bestaand doelgroepenvervoer als openbaar vervoer, 

dan mag dit niet door vrijwilligers worden gereden.

Het is niet onze intentie om betaald werk in de toekomst door vrijwilligers te laten 

uitvoeren, zonder daarbij initiatieven van vrijwillers om aanvullende vervoerdiensten aan 

te bieden te willen ontmoedigen. De organisatie van doelgroepenvervoer (o.a. eisen van 

chauffeurs) is (vooralsnog) een verantwoordelijkheid van gemeenten.

270 15.2 Gemeente Zoetermeer Flexibiliteit in PvE Het PvE heeft relaties met de nog op- en vast te stellen Kadernota Openbaar Vervoer, 

het Toekomstbeeld OV 2040 en het Perspectief OV 2025-2040. De nieuwe 

busconcessies moeten de flexibiliteit bieden om waar nodig op een later moment de 

resultaten van deze documenten te verwerken in de concessies.

Wij delen uw mening dat het noodzakelijk is dat vervoerders hun medewerking verlenen 

aan de implementatie van nieuw beleid, waaronder het Toekomstbeeld OV 2040 en het 

Perspectief OV 2025-2040. De busconcessies bevatten deze verplichting. 

Vanzelfsprekend betrachten wij daarbij het principe van redelijkheid en billijkheid.

276 1.2 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Versterkend OV netwerk Ons inziens is deze traditionele hiërarchische benadering van het openbaar vervoer 

achterhaald. De kwaliteit van het totale vervoersysteem voor de reiziger, zeker ook de 

reiziger die nu nog geen gebruik maakt van het openbaar vervoer, dient het 

uitgangspunt te zijn. Het voorstel is daarom de tekst op blz. 7 van het PvE als volgt aan 

te passen: " De MRDH ziet het railnetwerk (trein, metro en tram) daarbij als ruggengraat 

van het OV-systeem binnen de metropoolregio. Het openbaar busvervoer vormt hierop 

een aanvulling, waarbij de insteek is dat beide deelsystemen elkaar moeten versterken. 

Dit vraagt om goede aansluitingen en afstemming tussen rail en bus, waarbij het belang 

van reizigers en het aandeel van het openbaar vervoer in de regionale mobiliteit zoveel 

mogelijk wordt gediend." 

Wij delen uw visie en hebben de tekst van het PvE hierop aangepast. In paragraaf 1.2 is aan de zin 'Dit vraagt om goede aansluitingen en afstemming tussen 

rail en bus en het zoveel mogelijk voorkomen van parallelle rail- en busverbindingen' 

toegevoegd 'waarbij het belang van reizigers en het aandeel van het openbaar vervoer 

in de regionale mobiliteit zoveel mogelijk wordt gediend.'

275 1.3 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Autonome vervoersystemen Wij stellen voor dat de MRDH middelen uit de busconcessie beschikbaar stelt voor een 

snelle introductie van kosteneffectieve autonome vervoersystemen, mede gezien de 

toekomstige besparingsmogelijkheden, analoog aan de voorstellen voor R-net lijnen 5% 

per jaar.

Wij geven geen gehoor aan uw verzoek. Anders dan bij R-netlijnen waar hogere 

reizigersopbrengsten de lagere bijdrage naar verwachting zullen compenseren, betekent 

de door u voorgestelde reservering een vermindering van het OV-aanbod zonder dat 

zekerheid bestaat over (tijdige) beschikbaarheid van een volwaardig alternatief.

280 1.3 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Social return Wij verzoeken u SROI te betrekken bij dit PvE en de verdere aanbesteding. Wij onderkennen het belang van SROI (Social Retun On Investment), daarom zal bij 

busconcessies die worden aanbesteed één van de gunningscriteria betrekking hebben 

op SROI en bij de busconcessies die worden inbesteed het onderwerp SROI nader 

worden uitgewerkt in de concessiedocumenten, zonder dat wij hier vooraf een vast 

budget voor vaststellen. 
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272 3.3 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken

In 2017 wordt de Hoekselijn omgebouwd naar lightrail. Als gevolg hiervan veranderen 

vervoersstromen: de verbinding tussen Vlaardingen en het Rotterdamse binnenstad 

verloopt via metrostation Vlaardingen Oost in plaats van metrostation Vijfsluizen. Er blijft 

echter behoefte aan een goede verbinding tussen deze metrostations voor de relatie 

Van Vlaardingen en Maassluis naar Spijkenisse en delen van Schiedam v.v., die direct 

aansluiting geeft (een metro-shuttle). Zo wordt reizigers een omweg van 10 minuten en 

de kosten van een reis via station Schiedam Centrum bespaard. Wij verzoeken u 

daarom om deze metro-shuttle in het ontwerp PvE op te nemen, met bedieningstijden en 

frequenties, die een directe aansluiting op metrolijnen biedt.

Net als u vindt de MRDH samenhang van alle vormen van openbaar vervoer binnen de 

regio belangrijk. Om die reden zijn op een aantal plekken In het PvE bepalingen 

opgenomen die moeten zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen 

vervoerders.

Uw verzoek om de metro-shuttle als verplichte verbinding in het PvE op te nemen, 

nemen wij niet over. Wel biedt het PvE de vervoerder de ruimte om deze shuttle aan te 

bieden wanneer hij verwacht dat hier voldoende vraag naar is.

273 3.3 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken

Voor Vlaardingen is het van belang dat zowel de relatie HolyNoord - Vlaardingen West 

als de relatie Schiedam-Maassluis via Vlaardingen Oost lopen. Graag op het snijpunt 

van deze verplichte lijnen station Vlaardingen Oost opnemen als lokaal knooppunt dat 

aangedaan moet worden door deze verplichte lijnen (figuur 4 op blz. 28 van het PvE). 

Daarnaast is het opnemen van een verplichte verbinding tussen station Maassluis 

Koningshoek (West) en Naaldwijk een belangrijke systeemvoorwaarde. 

De verbinding Vlaardingen West - Holy Noord en Schiedam -  Maassluis zijn verplicht in 

het PvE. Naar waarschijnlijkheid gaan deze verbindingen (zoals in de huidige situatie) 

via Vlaardingen Oost lopen, maar wij schrijven dit met het oog op de ontwikkelruimte 

voor de vervoerder niet verplicht voor. 

Uit analyses van de huidige vervoervraag volgt dat het gemiddelde aantal reizigers op 

de verbinding Maassluis Koningshoek - Naaldwijk geen aanleiding geeft om deze 

verbinding in het PvE verplicht voor te schrijven.

274 3.3 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Verplichte verbindingen 

Rotterdam en omstreken - 

Frequenties

De lijnen dienen een normale bedieningstijd (6.30-24.00 uur) te hebben en een 

bedieningsfrequentie van minimaal tweemaal per uur, eventueel met kleiner materieel 

gereden als de vervoersomvang daartoe aanleiding geeft.

Wij wijzen erop dat de eisen die wij aan bedieningstijden en frequenties stellen 

minimumeisen betreffen. Verwacht mag worden dat het feit dat de  vervoerder 

opbrengstverantwoordelijk is in combinatie met de eisen ten aanzien van vervoerplicht 

en (zit)plaatsgarantie ertoe zullen leiden dat de vervoerder ruimere bedieningstijden en 

hogere frequenties op het moment dat de (verwachte) vervoervraag daar reden toe 

geeft. 

285 3.4 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Integratie met 

doelgroepenvervoer

De vraag dringt zich op of-niet verplicht- lokaal openbaar vervoer in de busconcessie 

moet blijven. Het zou wellicht beter zijn om hiervoor middelen apart te houden en om 

samen met gemeenten een oplossing te creëren. Wij verzoeken u samen met de 

gemeenten de voor- en nadelen van deze benadering in beeld te brengen.

In het ontwerp PvE houden wij de door u voorgestelde mogelijkheid nadrukkelijk open. 

Inmiddels hebben wij hier met de gemeenten op Voorne Putten nadere afspraken over 

gemaakt.

282 3.4 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Last mile Verzocht wordt het last-mile vervoer (o.a. de beschikbaarheid van deelfietsen op 

OVhaltes) onderdeel te maken van de busconcessies of anderszins te regelen. 

In het kader van zijn rol als ketenregisseur kan de vervoerder onder meer voorstellen 

doen voor het beschikbaar stellen van deelfietsen op OVhaltes.

281 3.4 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Substitutie OV door Maatwerk Het ontwerp PvE biedt alle ruimte om verder te bezuinigen op het (lokale) busvervoer. 

Hoewel het totale aantal busuren gelijk moet blijven, biedt dit geen enkele garantie dat 

niet zal worden bezuinigd op lokale lijnen. Dit is voor ons onacceptabel zolang nieuwe 

alternatieven nog niet beschikbaar zijn.

Met het oog op de toekomstvastheid van het openbaar vervoer bieden wij de vervoerder 

inderdaad de ruimte om zijn aanbod beter af te stemmen op de bewezen of verwachte 

vervoervraag. Voorstellen daartoe moet hij echter eerst ter beoordeling aan ons 

voorleggen. In paragraaf 3.4 van het ontwerp PvE hebben wij daarover het volgende 

opgenomen: De MRDH beoordeelt deze voorstellen (het vervoerplan) na overleg met de 

vervoerder, gemeente(n) en consumentenorganisaties. Dit betreft ook de voorstellen 

voor de lokale lijnen.

283 3.4 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Substitutie OV door Maatwerk Voor onze gemeenten is het onacceptabel dat lokaal OV verdwijnt zolang er nog geen 

effectieve alternatieven beschikbaar zijn die zich bewezen hebben. In essentie wordt 

aan gemeenten voorgesteld dit met doelgroepenvervoer op te lossen. Welke rol de 

vervoerder hierbij heeft en welke financiële verantwoordelijkheid wordt niet duidelijk. 

Er is geen sprake van een verschuiving van verantwoordelijkheden. Het niet opnemen 

van verbindingen bij de verplichte verbindingen betekent niet dat die verbinding in de 

nieuwe situatie helemaal niet wordt geboden. Afhankelijk van de bewezen of verwachte 

vervoervraag kan de vervoerder ervoor kiezen op deze verbindingen een vaste lijn of 

maatwerk aan te bieden. Te aanzien van deze laatste mogelijkheid stelt de MRDH voor 

het eerste jaar van de nieuwe busconcessie als aanvullende voorwaarden aan het 

maatwerk dat de vervoerder:

- alle huidige haltes in het concessiegebied bedient                                                                                                                                                                                                                                                                       

- vanaf iedere halte een vergelijkbaar of groter aantal vertrekmogelijkheden (= 

frequenties en bedieningstijden) biedt als in het laatste jaar van de voorafgaande 

busconcessie. 

Wij zullen ook met de gemeenten en de vervoerder in overleg treden betreffende 

mogelijkheden voor afstemming en instemming met het doelgroepenvervoer.

284 3.4 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Substitutie OV door Maatwerk Ons voorstel is de huidige situatie te behouden en van daaruit te werken naar een 

nieuwe situatie met betere kwaliteit voor de reiziger en lagere exploitatiekosten. 

Uw voorstel sluit aan bij onze insteek als het gaat om de uitrol van maatwerk. In 

paragraaf 3.4 van het ontwerp PvE is namelijk opgenomen dat de MRDH voor het eerste 

jaar van de nieuwe busconcessie als aanvullende voorwaarden aan het maatwerk stelt 

dat de vervoerder: - alle huidige haltes in het concessiegebied bedient. 

Daarnaast verwijzen wij naar de volgende bepalingen in paragraaf 1.6.2: De MRDH gaat 

er vanuit dat voor beide stadsbusconcessies ten minste een zelfde 

prijskwaliteitverhouding realiseerbaar is als voor de huidige concessies geldt.

277 4.1 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Criteria geschikte 

infrastructuur

Het voorgestelde automatisme om buslijen door 30 km/u zones te schrappen als deze 

zones langer zijn (> 400m), is ons veel te kort door de bocht. Ons inziens dient naar de 

totale rijtijd gekeken te worden en de tijd voor halteren en - waar aan de orde - dienen 

verkeerslichten betrokken te worden.

De maximumsnelheid is inderdaad één factor die van invloed is op de totale rijtijd en 

daarmee de reistijd (reizigers) en kosten (concessiehouder). Andere factoren zijn de 

halteringstijden en de afstelling van verkeerslichten, waarbij wij er in het laatste geval 

van uitgaan dat wegbeheerders en concessiehouder gezamenlijk afspraken maken om 

de afstelling te optimaliseren.

Wij hebben de betreffende bepaling aangepast in de zin dat deze bepaling alleen geldt 

bij een wijziging van de infrastructuur ten opzichte van de huidige situatie. 

In paragraaf 4.1 is op twee plaatsen de zinsnede  'na infrastructurele aanpassingen' 

toegevoegd.

278 4.2 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Op blz. 33/34 van het PvE wordt aangegeven dat de gevolgen door gewijzigde 

dienstuitvoering bij kleine omleidingen voor rekening van de vervoerder komen; bij grote 

omleidingen betaalt de veroorzaker (wegbeheerder). Omdat de begrippen 'kleine' en 

'grote' omleidingen verder niet gedefinieerd zijn, kan hier in de praktijk discussie over 

ontstaan. Deze begrippen graag beter uitwerken in het PvE. 

Wij nemen uw advies niet over. Reden is dat de logische gang van zaken is dat de 

MRDH en individuele wegbeheerders eerst onderling afspraken maken wanneer sprake 

is van 'kleine' of 'grote' omleidingen; afspraken waaraan vervoerders zich vervolgens 

dan moeten conformeren.

279 6.3 Gemeentes Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam

Transitie naar Zero emissie Wij dringen echter aan op meer helderheid over hoe zero-emission het beste kan 

worden ingevoerd middels bijvoorbeeld een marktconsultatie en open overleg met 

vervoerders en gemeenten. 

Voorafgaand aan het opstellen van het ontwerp PvE van de busconcessies is een 

marktconsultatie georganiseerd waar vervoerders en andere marktpartijen aan hebben 

deelgenomen. Gemeenten worden via het reguliere besluitvormingstrajecten maar ook 

via extra bijeenkomsten, bijvoorbeeld over laadinfrastructuur, actief betrokken bij de 

transitie naar zero emissie in de busconcessies.
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291 Algemeen Havenbedrijf Rotterdam Tussentijdse aanpassing Wij vinden dat jaarlijks de geleverde prestaties getoetst moet worden aan de 

uitgangspunten en vertaald worden in wijzigingen in de mobiliteitsmix, op basis van 

prestatie-indicatoren en voortschrijdend inzicht in de marktontwikkeling.

Bij de periodieke herijkingen zal er sprake zijn van tussentijdse evaluaties. Daarnaast 

zijn er reguliere mogelijkheden om de concessie tussentijds aan te passen.

287 1.3.2 Havenbedrijf Rotterdam Competitie nieuwe 

technologien

Ook zijn investeringen nodig die maken dat de vervoerder(s) zich inspannen in te spelen 

op nieuwe technologieën in plaatst van te wachten tot ze er toe gedwongen nodig. 

Organiseer hiervoor bijvoorbeeld jaarlijks een competitie.

Wij delen uw mening. Wij nemen uw suggestie ten aanzien van een competitie bij de 

verdere ontwikkeling van het (openbaar) vervoer in de metropoolregio in overweging.

288 1.6.1 Havenbedrijf Rotterdam Gunningscriteria gezamenlijk 

mobiliteitsaanbod

We missen op welke wijze vervoerders geprikkeld worden om met een aantrekkelijk en 

gezamenlijk mobiliteitsaanbod te komen dat inspeelt op de gehele mobiliteitsbehoefte. 

Die prikkels moeten prestatiegericht zijn bijvoorbeeld op basis van een jaarlijks service 

level agreement (SLA), waarbij de vervoerder middels bonus en malus regelingen 

daadwerkelijk meer inkomsten kan verkrijgen. We denken daarbij aan een financiële 

prikkel die aanzet tot synergie tussen WMO vervoer en OV.

Wij nemen uw advies over. De door u gevraagde visie zal onderdeel zijn van de 

gunningscriteria waarbij inschrijvers worden gevraagd een ontwikkelplan en een 

vervoerplan op te stellen.

289 2.4.1 Havenbedrijf Rotterdam Kwaliteitsverbeteringen De drive zou moeten zijn dat de vervoerder(s) vanuit hun marktvisie 

kwaliteitsverbeteringen voorstellen en uitvoeren, waarbij er een omgekeerde bewijslast 

zou moeten zijn als de MRDH die niet ziet zitten.

Wij delen uw mening dat vervoerders een drive moeten hebben om 

kwaliteitsverbeteringen door te willen voeren. Niet voor niets hebben wij in paragraaf 

1.3.2 van het ontwerp PvE de volgende tekst opgenomen: Om de vervoerder te 

stimuleren hogere reizigersopbrengsten te genereren, legt de MRDH de 

opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder. Die moet dan wel ontwikkelruimte 

krijgen om zijn aanbod zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de behoeften van 

reizigers om zo extra reizigersopbrengsten te genereren. De MRDH daagt de vervoerder 

daarbij uit om zijn creativiteit en ondernemerschap zo te benutten dat hij binnen de door 

de MRDH gestelde kaders een voor reizigers optimaal product kan aanbieden. In dat 

kader vinden wij het belangrijk dat vervoerders het METROCOV (vanwege hun 

adviesrecht) en ons met onderbouwde voorstellen weet te overtuigen van de 

meerwaarde van voorgestelde wijzigingen. 

286 3.3 Havenbedrijf Rotterdam Ontbrekende verbinding 

Voorne-Putten en Rozenburg

Een betere openbaar vervoerontsluiting naar het havengebied op verbindend niveau is 

noodzakelijk. In de concessie Voorne Putten Rozenburg hebben we daar vragen over, 

over de concessie RET maken we ons grote zorgen. Op dit moment is de haven in de 

vroege ochtend en de late avond met het OV niet eens bereikbaar. 

Omdat gebleken is dat de verbindingen naar het havengebied op dit moment geen 

bewezen marktpotentie hebben, schrijven wij deze verbindingen niet als verplichte 

verbindingen in het PvE opgenomen. Het PvE biedt de vervoerder wel de ruimte om 

deze verbindingen aan te bieden wanneer hij hier markt voor ziet.

293 3.4 Havenbedrijf Rotterdam Flexibilisering Beoordelingscriteria moeten kunnen inspelen op flexibilisering. Daarom pleiten we voor 

regelvrije gebieden, waarbinnen de regelgeving en beoordeling op een andere meer 

prestatiegerichte en kwalitatieve grondslag zijn opgesteld.

Bij de beoordeling van biedingen, plannen en voorstellen speelt de vraag of de 

vervoerder goed aansluit op de vraag van reizigers en behoeften vanuit de maatschappij 

en invulling weet te geven aan de basis mobiliteitsbehoefte, een belangrijke rol. De 

(jaarlijkse) plannen die de vervoerder moet opstellen geven daarbij ruimte voor een 

flexibele insteek.

292 3.4 Havenbedrijf Rotterdam Mobility as a Service De vraag die we als Havenbedrijf Rotterdam hebben is of de samenhang tussen de 

MaaS initiatieven en het OV uitgangspunt is bij het opstellen van het bestek.

Het MaaS principe sluit aan bij onze gedachte om de rol van ketenregisseur bij de 

vervoerder neer te leggen. De ruimte voor het bieden van maatwerk maakt het daarbij 

mogelijk om op andere manieren invulling te geven aan de 'first and last mile'.

290 7 en 8 Havenbedrijf Rotterdam Innovaties 

informatievoorziening en 

ticketing

We denken dat vanuit de mobiliteitsbehoefte ook innovaties ten aanzien van 

informatievoorziening, ticketing en reservering voorwaarden zijn om een goed 

mobiliteitsmix een succes te maken. 

Wij delen uw visie, maar vinden het verplicht voorschrijven van de wijze waarop de 

dienstregeling de komende 10 tot 15 jaar verstrekt moet worden, niet wenselijk in 

verband met te voorziene, maar nu nog onbekende ontwikkelingen in vraag en aanbod 

van reisinformatie in die periode. In paragraaf 7.1 van het ontwerp PvE hebben wij 

daarom de volgende bepaling opgenomen: De MRDH biedt de vervoerder de ruimte om 

vervolgens jaarlijks een afweging te maken welke reisinformatie hij al dan niet via 

derden blijft aanbieden, hoe hij deze reisinformatie vormgeeft en via welke kanalen hij 

deze reisinformatie beschikbaar stelt of laat stellen

310 Algemeen HTM Uitwisseling DIRK's bus en 

rail

Wij adviseren dat het PvE een bredere uitwisseling van dienstregelingskilometers van 

bus en rail mogelijk maakt.\

HTM kan te allen tijde voorstellen indienen tezamen met de betreffende vervoerders.

311 1.3.1 HTM Afrekenen o.b.v. KPI's HTM pleit voor een zelfde besturingsmodel voor de busconcessie ten aanzien van af te 

rekenen KPI’s en normeringen als ook planvorming en verantwoording (beheerkalender) 

zoals bij de railconcessie reeds is afgesproken.

Het is onze intentie om de busconcessies op een vergelijkbare manier in te richten als 

de recent verleende railconcessies.

299 1.6.2 HTM Verliesgevende 

uitgangspunten

De introductie van emissieloos rijden en een 5% taakstelling voor R-net investeringen 

werkt kostenverhogend, zowel in kapitaallasten als de exploitatielasten. Daarnaast speelt 

mee dat de huidige door HTM (via aanbesteding gewonnen) bus concessie de facto 

verliesgevend is. De financiële uitgangspunten uit het huidige ontwerp-PvE zijn daarmee 

lastig haalbaar.

Wij nemen kennis van uw opmerking. Vanwege het structurele karakter hebben wij 

besloten de reservering te verlagen tot 1% van het subsidiebedrag. Wij achten een 

verlaging gerechtvaardigd vanuit de verwachting dat de verlaging (meer dan) 

gecompenseerd zal worden door hogere vervoeropbrengsten op de R-netlijnen.

Daarnaast verwachten wij dat door de ruimte die wij bieden vervoerders in staat zijn hun 

OV-aanbod effectiever en efficiënter in te richten.

300 2.4.3 HTM Regisseur van de keten Ons voorstel is dat er in ieder geval binnen de stad-streek concessies één vervoerder 

als regisseur optreedt. De railvervoerder is de aangewezen partij om, na overleg met 

MRDH, voor de stad –en streekconcessie de: kaders te definiëren voor de ontwikkeling 

van het integrale OV product, standaarden te bepalen voor de emissieloze 

infrastructuur, aanpassingen in de infrastructuur te begeleiden voor de introductie van 

nieuwe modaliteiten, planning en coördinatie van vraagafhankelijk vervoer op zich te 

nemen.

De regierol betekent voor ons niet dat de één vervoerder andere vervoerders aanstuurt, 

maar dat de vervoerder de reis van deur tot deur voor reizigers makkelijker maakt. In dat 

kader heeft de MRDH eerder van de railvervoerder geëist dat deze een faciliterende rol 

voor de busvervoerders vervult als het gaat om de verkoop van vervoerbewijzen en het 

verstrekken van reisinformatie. Verder verwacht de MRDH dat railvervoerder en 

busvervoerders hun aanbod goed op elkaar afstemmen en met elkaar samenwerken. De 

MRDH onderkent dit belang. Dit komt ook op meerdere plekken in het ontwerp PvE naar 

voren. Zo schrijven in het kader van de doelstelling 'De kwaliteit voor de reiziger' 

(paragraaf 1.3.1): Van de vervoerder wordt verwacht dat hij samen met andere 

vervoerders afspraken maakt om eventuele belemmeringen die reizigers ervaren als het 

gaat om aansluitingen en overstapmogelijkheden, reisinformatie, tarieven en 

(verkrijgbaarheid van) vervoerbewijzen, zoveel mogelijk weg te nemen. Dit betreft onder 

meer de afstemming en samenhang tussen Haaglanden Streek en Stad. Dit vanuit de 

insteek dat busnetwerk aanvullend is op het railnetwerk.

De titel van paragraaf 2.4.3 is gewijzigd in 'Oog voor de gehele reisketen'.
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294 3.1 HTM Regierol verbindend netwerk HTM adviseert de verbindende rail-lijnen leidend te laten zijn voor de onderliggende 

buslijnen en aansluitpunten en expliciet te maken dat HTM hierin de regierol heeft op het 

OV-netwerk in Haaglanden dat aantakt op het railnetwerk van HTM.

De regierol betekent voor ons niet dat de één vervoerder andere vervoerders aanstuurt, 

maar dat de vervoerder de reis van deur tot deur voor reizigers makkelijker maakt. In dat 

kader heeft de MRDH eerder van de railvervoerder geëist dat deze een faciliterende rol 

voor de busvervoerders vervult als het gaat om de verkoop van vervoerbewijzen en het 

verstrekken van reisinformatie. Verder verwacht de MRDH dat railvervoerder en 

busvervoerders hun aanbod goed op elkaar afstemmen en met elkaar samenwerken (De 

MRDH onderkent dit belang. Dit komt ook op meerdere plekken in het ontwerp PvE naar 

voren. Zo schrijven in het kader van de doelstelling 'De kwaliteit voor de reiziger' 

(paragraaf 1.3.1):  Van de vervoerder wordt verwacht dat hij samen met andere 

vervoerders afspraken maakt om eventuele belemmeringen die reizigers ervaren als het 

gaat om aansluitingen en overstapmogelijkheden, reisinformatie, tarieven en 

(verkrijgbaarheid van) vervoerbewijzen, zoveel mogelijk weg te nemen. Dit betreft onder 

meer de afstemming en samenhang tussen Haaglanden Streek en Stad.); dit vanuit de 

insteek dat busnetwerk aanvullend is op het railnetwerk.

De titel van paragraaf 2.4.3 is gewijzigd in 'Oog voor de gehele reisketen'.

298 3.3 HTM Ontbrekende verbinding 

Haaglanden Stad

HTM adviseert expliciet de gebieden met (toekomstige) ontwikkelingen zoals 

Wateringen, Binckhorst en Rijswijk Buiten te benoemen en op te nemen in de totale 

regie. De uitvoering van deze gebieden zouden logischerwijs bij het huidige gebied van 

concessie Haaglanden Stad kunnen worden geplaatst. Met het verleggen van de buslijn 

vanuit Vrederust naar Wateringen kan het oude centrum van Wateringen beter worden 

ontsloten. De ontwikkelingen in Harnaschpolder en Den Hoorn kunnen juist beter bij de 

streekconcessie worden gevoegd doordat buslijn 37 hier al langskomt.

Wij zullen de verbindingen naar Wateringen en Rijswijk Buiten niet als verplichte 

verbindingen in het PvE opnemen. Wel creëren wij in het PvE voor de vervoerder de 

mogelijkheid om een verbinding naar Wateringen aan te bieden, bijvoorbeeld door de 

verplichte verbinding naar Vrederust naar Wateringen door te trekken. Er wordt nog 

onderzocht wat de mogelijkheden zijn om lijn 51 (Station Rijswijk - Delft) te verleggen, 

zodat Rijswijk Buiten zal worden bediend.

In het geval van Binckhorst delen wij uw mening. Wij zullen de verplichte verbinding Den 

Haag Centraal - Voorburg NS splitsen in de verplichte verbindingen Den Haag Centraal - 

Binckhorst en Voorburg NS - Binckhorst.

295 3.3 HTM Verplichte verbindingen 

Haaglanden Stad

Van de volgende verbindingen is de meerwaarde ten opzichte van het hoogwaardige 

railnetwerk voor ons onduidelijk: Rijswijk – Hollands Spoor en Segbroek – Laan van NOI. 

De eerste verbinding wordt al bediend door een tram- en treinverbinding. De laatste 

verbinding wordt benoemd terwijl deze momenteel niet door een buslijn wordt bediend, 

maar door Randstadrail 3. We adviseren dan ook deze verbindingen te vervangen voor 

de verbindingen Spoorwijk – Hollands Spoor en Segbroek – station Den Haag Centraal.

Wij nemen uw advies ten aanzien van een verplichte verbinding vanuit Segbroek naar 

Den Haag Centraal in plaats van Laan van NOI over. De verplichte verbinding Rijswijk - 

Holland Spoor handhaven wij, omdat uit analyses is gebleken dat veel reizigers gebruik 

maken van deze verbinding. Ten slotte mag verwacht worden dat Spoorwijk bediend zal 

worden door de verplichte verbinding Leyenburg - Holland Spoor, maar met het oog op 

de ontwikkelruimte voor de vervoerder schrijven wij de route van deze verbinding niet 

voor.

In paragraaf 3.3 is de verplichte verbinding Segbroek - Laan van NOI vervangen door 

Segbroek - Den Haag Centraal.

296 3.3 HTM Verplichte verbindingen 

Haaglanden Stad

We stellen voor de verbindingen tussen stations te vervangen door verbindingen tussen 

stations en wijken (vb. Den Haag Centraal – Binckhorst in plaats van Voorburg NS) 

omdat stations al worden verbonden door treinen. De verbinding van de stations met de 

wijken staat centraal bij buslijnen.

In het geval van Binckhorst delen wij uw mening. Wij zullen de verplichte verbinding Den 

Haag Centraal - Voorburg NS splitsen in de verplichte verbindingen Den Haag Centraal - 

Binckhorst en Voorburg NS - Binckhorst. Daarnaast zullen we specificeren dat de 

verbinding Den Haag Centraal - Voorburg in de busconcessie Haaglanden Streek via de 

Koningin Wilhelminalaan moet lopen.

In paragraaf 3.3 is de verplichte verbinding Den Haag Centraal - Voorburg NS 

vervangen door twee verplichte verbindingen Den Haag Centraal - Binckhorst en 

Voorburg NS - Binckhorst. Daarnaast is gespecificieerd dat de verbinding Den Haag 

Centraal - Voorburg in de concessie Haaglanden Streek via de Koningin Wilhelminalaan 

moet lopen.

297 3.3 HTM Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek

HTM stelt voor zoveel mogelijk knooppunten aan te wijzen aan de rand van de 

stadconcessie zoals Rijswijk Station, Leidsenhage en Leyenburg, waar de 

streekconcessie haar reizigers naar toe brengt. Vanuit daar kan een snelle 

stadsverbinding reizigers naar de eindbestemming brengen.

Wij nemen uw voorstel niet over. Met het oog op de belangstelling vanuit de markt voor 

de busconcessie Haaglanden Streek hechten wij eraan de aard en omvang van deze 

concessie zoveel mogelijk in tact te laten.

303 3.4 HTM Integratie met 

doelgroepenvervoer

Wanneer MRDH ervoor kiest om onderdelen van het OV-systeem bij of onder te 

brengen of te combineren met doelgroepenvervoer en dit buiten de concessie te 

plaatsen, vragen wij aandacht voor de financiële gevolgen hiervan.

Vanzelfsprekend houden wij rekening met de financiële gevolgen bij een eventuele 

integratie met het doelgroepenvervoer.

301 3.4 HTM Maatwerk Vanuit de gemeenten zullen de initiatieven gesteund moeten worden voor succesvolle 

invoering van maatwerk. We zien hierin een essentiële rol voor MRDH als 

vervoerautoriteit om haar gemeenten hierin mee te nemen, maar ook de vervoerder zal 

hierin een belangrijke rol hebben. Een goede samenwerking met inspanning van beide 

partijen is noodzakelijk.

De MRDH beoordeelt voorstellen voor het bieden van maatwerk van de vervoerder (het 

vervoerplan) na overleg met de vervoerder, gemeente(n) en consumentenorganisaties.

302 3.4 HTM Verplichte bediening huidige 

haltes

Juist een nieuwe concessie geeft de mogelijkheid om aanpassingen te doen die een 

verbetering opleveren voor de reizigers en door hen ook wordt verwacht. Om dit pas het 

tweede jaar te doen sluit niet aan bij de belevingswereld van de meeste gebruikers van 

het OV.

Wij hebben voor deze fasering gekozen om inwoners/bezoekers van de betreffende 

kernen/wijken zekerheid te bieden dat in hun basis mobiliteitsbehoefte wordt voorzien 

(paragraaf 3.4). Daarnaast geeft het de vervoerder de tijd om te zorgen voor een solide 

netwerk.

304 4.3 HTM Aanpassen haltelocaties De vervoerder kan voorstellen doen voor het aanpassen, schrappen dan wel verplaatsen 

van halten, zodat de rijsnelheid verhoogd kan worden. Dit moet altijd na overleg met de 

wegbeheerder. HTM pleit voor een meer verplichtend karakter richting gemeenten met 

concrete doelstellingen op het gebied van doorstroming.

Wij nemen dit advies niet wordt over, omdat bij de herinrichting andere belangen dan die 

van het openbare vervoer een doorslaggevende rol kunnen spelen.

305 4.3 HTM Haltebeheer In het kader van de railconcessie maakt HTM momenteel afspraken met MRDH over 

regie op haltebeheer voor alle halten binnen de gehele regio Haaglanden, dus ook halten 

waar HTM niet halteert. Het huidige ontwerp-PVE sluit nog niet aan op deze nieuwe 

ontwikkeling.

Vanzelfsprekend zullen wij eventuele afspraken ten aanzien van de regie over het 

haltebeheer respecteren en verwerken in de concessiedocumenten voor de betreffende 

concessies.

306 4.4 HTM Verdeling strategische en 

overige assets

HTM stelt voor om een verdeling te maken tussen strategische en overige assets. Zeker 

wanneer er technische mogelijkheden zijn om bus- en rail laadinfrastructuur te koppelen 

lijkt het logisch en consistent om net als bij de railconcessie de rol van asseteigenaar en -

manager in te richten.

Wij nemen uw advies niet over. Onze ervaring met de lopende busconcessies is dat, 

anders dan bij de railconcessies, de noodzaak tot het maken van een dergelijk 

onderscheid bij busconcessies ontbreekt en deze concessies daardoor onnodig 

ingewikkeld zou maken. Voor laadinfrastructuur voor elektrische bussen die aan het 

tramnetwerk worden gekoppeld lijkt het vooralsnog wel voor de hand te liggen om de 

taken en verantwoordelijkheden van de houder van de railconcessie op dit punt uit te 

breiden.

307 6.3 HTM Zero emissie Om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van technische ontwikkelingen in de 

nabije toekomst is een modulaire opzet van het emissieloos systeem zeer wenselijk. Dit 

betekent dat de voertuigen en de laadinstallaties in de basis hetzelfde blijven, maar 

componenten, zoals batterijen kunnen worden toegevoegd of gewijzigd.

Wij onderkennen de wenselijkheid van een modulaire opzet, maar kiezen ervoor om 

functionele eisen ten aanzien van de transitie naar zero emissie te stellen. Dit betekent 

dat vervoerder de techniek kiest.
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308 6.3 HTM Zero emissie HTM pleit voor een actieve samenwerking met MRDH, gemeenten en overige 

busvervoerders in de regio om het emissieloos systeem regionaal eenduidig en 

bestendig in te kunnen richten en gebruik te kunnen maken van schaalgrootte. Hierbij 

moet er specifieke aandacht zijn voor het succesvol benutten van

Europese subsidies.

De MRDH zal voor haar totale vervoersgebied vastleggen dat daar waar nodig de 

onderlinge uitwisselbaarheid van laadinfratechnieken in de concessiegebieden geborgd 

wordt (compatibiliteit/ interoperationaliteit). Daarbij zal ook afstemming worden gezocht 

met de aangrenzende concessieverleners.

Europese, landelijke en lokale subsidies kunnen de vervoerder helpen om tot een goede 

businesscase van de busconcessie te komen. De vervoerder is verantwoordelijk voor de 

aanvraag van deze subsidies.

In paragraaf 6.3.1 is de volgende zin toegevoegd: 'De MRDH streeft daarbij binnen de 

metropoolregio naar onderlinge uitwisselbaarheid van de laadinfrastructuur 

(comptabiliteit en interoperationaliteit).'

309 6.5 HTM Productformule - MRDH Als MRDH bedoelt om naast R-net en de huidige HTM productformules nog een derde 

productformule te introduceren, zijn wij hier geen voorstander van vanwege de 

onduidelijkheid richting de reiziger en mogelijk significante financiële gevolgen van het 

omzetten van bestaande productformules. Hierover willen wij graag met MRDH in 

gesprek.

De bedoelde productformule komt in plaats van de huidige HTM productformule.

324 1.3.1 METROCOV Reizigerswaardering 

Algemeen

Bij een hoge reizigerswaardering zal de meeropbrengst van het nog meer stijgen niet 

opwegen tegen de investeringen, er zal hiervoor een bovengrens moeten gelden. 

Daarnaast mist een bonus/malussysteem.

Wat betreft de reizigerswaardering voor zitplaatkans hebben wij uw suggestie 

overgenomen en eisen wij niet langer dat de waardering van reizigers voor dit 

kwaliteitsaspect iedere drie jaar met 0,1 punt stijgt, maar dat deze minimaal gelijk blijft 

aan de norm zoals die bij de start van de concessie geldt. Voor de andere 

kwaliteitsaspecten zien wij mogelijkheden voor een stijging van de reizigerswaardering.

Zoals aangegeven bevat het PvE geen financiële bepalingen. De financiële paragraaf zal 

een bonus/malusregeling bevatten.

336 1.4 METROCOV Uitvoeringsagenda en 

Toekomstbeeld OV 2040

Het beleid richting het Toekomstbeeld OV 2040 moet met enige regelmaat worden 

geëvalueerd, ook wat betreft de exploitatiekosten van de alternatieve vormen van 

collectief vervoer als vervanging van een bus.

Wij delen uw mening dat het wenselijk is om beleid, waaronder het Toekomstbeeld OV 

2040, periodiek te evalueren en indien nodig te actualiseren. De busconcessies bevatten 

daarbij de mogelijkheden om deze tussentijds aan te passen.

337 2.1 METROCOV Samenvoegen Haaglanden 

Stad en Streek

De busconcessies Haaglanden Streek en Stad zouden vanuit de 

doelmatigheidsdoelstelling in één concessie ondergebracht kunnen worden, waardoor 

het mogelijk zou zijn geweest om een meer samenhangend en efficiënt busnet tot stand 

te brengen.

Op 21 september 2016 is besloten dat wanneer de inbesteding van de busconcessie 

Haaglanden Stad niet lukt, deze concessie wordt samengevoegd met de busconcessie 

Haaglanden Streek tot de aan te besteden busconcessie Haaglanden.

329 2.4.3 METROCOV Regisseur van de keten Wij betwijfelen of de rol van de regisseur van de keten effectief kan worden uitgevoerd 

door de vervoerder, aangezien voor de vervoerder het commerciële prevaleert en hij het 

niet beschikt over de beslissende bevoegdheid. Gemeenten hebben geen bevoegdheid 

voor het verlenen van concessies voor het uitvoeren van het ov. Naar onze mening is de 

MRDH de aangewezen regisseur en dient de MRDH te borgen bediening met ov blijft 

bestaan indien "maatwerk" niet plaatsvindt.

De rol van ketenregisseur houdt niet in dat één vervoerder andere vervoerders 

aanstuurt; deze taak en verantwoordelijkheid ligt bij de MRDH. Om dit duidelijker naar 

voren te laten komen, hebben wij de titel van de paragraaf gewijzigd. Vanuit die 

verantwoordelijkheid beoordeelt de MRDH de plannen van vervoerders voor aanpassing 

van het OV-aanbod, waaronder maatwerkvoorstellen. Wij zullen dit na overleg met de 

vervoerder, gemeente(n) en consumentenorganisaties doen.

De titel van paragraaf 2.4.3 is gewijzigd in 'Oog voor de gehele reisketen'.

325 2.4.6 METROCOV Regie bij MRDH over 

infrastructuur

Wij adviseren dat de MRDH de taak van de wegbeheerders aangaande haltes en 

voorzieningen terugneemt en zelf de regie in handen neemt of de verantwoordelijkheid 

bij de vervoerder neerlegt.

De gemeente heeft een formele taak als wegbeheerder en beschikt ook over de hiervoor 

benodigde middelen (o.a. via het Gemeentefonds en gemeentelijke belastingen). Deze 

taak omvat onder meer de verantwoordelijkheid aangaande haltes en voorzieningen.

326 2.4.6 METROCOV Toegankelijkheid haltes De haltes bij alle knooppunten (volgens tabel 3 blz. 23) zouden moeten voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen.

De MRDH kijkt na overleg met betrokken wegbeheerder(s) en vervoerders naar de 

mogelijkheden om knooppunten, voor zover dit nog niet het geval is, in de komende 

jaren toegankelijk te maken. 

315 3.1 METROCOV Fijnmazig netwerk Het ontwikkelen en verbeteren van een toegankelijk fijnmazig busnet zou naar onze 

mening een derde belangrijke pijler van het PvE moeten zijn. Juist vanuit de (potentiële) 

groep van reizigers met een beperking is het openbaar busvervoer bij uitstek het middel 

om zichzelf zelfstandig te kunnen verplaatsen. Mits fijnmazig ov per bus voor deze 

doelgroep beschikbaar blijft.

Eén van de kernelementen in het PvE is (zie paragraaf 1.4): Ruimte voor maatwerk, al 

dan niet in combinatie met vormen van doelgroepenvervoer, om het aanbod beter op de 

basis mobiliteitsbehoefte van reizigers af te kunnen stemmen. Daarbij past niet dat de 

oplossing vooraf wordt voorgescrheven.

313 3.1.1 METROCOV R-net De R-netstatus mag pas worden toegepast als aan alle criteria van de R-netformule is 

voldaan.

Vanwege de verschillende uitgangssituaties tussen de verbindingen die in het ontwerp 

PvE als R-net verbinding zijn aangewezen, nemen wij uw advies niet over. Voor alle R-

netlijnen geldt dat alle voertuigen die de vervoerder op deze lijnen inzet moeten voldoen 

aan de eisen zoals die voortvloeien uit de productformule R-net, conform het ‘Handboek 

R-net’ (paragraaf 6.5). De eisen voor bedieningstijden en frequenties zoals opgenomen 

in paragraaf 3.2 gelden echter niet voor alle R-net verbindingen. Voor de R-net 

verbindingen Delft - Zoetermeer en Leyenburg - Schiedam geldt een uitzondering. Voor 

deze lijnen hanteren we een ingroeimodel en geldt bij de start van de concessie een 

lagere frequentie dan voor de overige R-net verbindingen.

In paragraaf 3.2 is de tabel met minimumfrequenties van de R-netlijnen aangepast.

314 3.3 METROCOV Verplichte verbindingen 

Haaglanden Stad - 

Bedieningstijden

De bezuinigingen in de avonduren en op zondag (3.3 blz. 29 en 30) lijken zich geenszins 

te verhouden tot de 24-uurs economie in Haaglanden.

Wij wijzen erop dat de eisen die wij aan bedieningstijden en frequenties stellen 

minimumeisen betreffen. Verwacht mag worden dat het feit dat de vervoerder 

opbrengstverantwoordelijk is in combinatie met de eisen ten aanzien van vervoerplicht 

en (zit)plaatsgarantie ertoe zullen leiden dat de vervoerder ruimere bedieningstijden en 

hogere frequenties op het moment dat de (verwachte) vervoervraag daar reden toe 

geeft. 

327 3.4 METROCOV Halteafstand Het komt ons onwenselijk voor om een hemelsbrede loopafstand te hanteren. Beter 

ware het om (ook) de extra loopafstand via de werkelijke looproute van de vervallen 

halte naar de vervangende halte te hanteren. Wij pleiten in stedelijk gebied voor een 

maximale loopafstand van 500 meter.

Hemelsbrede loopafstand is een eenduidig criterium om voorstellen van vervoerders te 

toetsen. Daarbij geldt dat bij een hemelsbrede afstand van 800 meter de gemiddelde 

loopafstand veelal tot 500 meter beperkt blijft, mede omdat de invloedsgebieden van 

haltes elkaar veelal overlappen. Derhalve mag verwacht worden dat het netwerk van rail 

(trein, tram en metro) en de verplichte busverbindingen in de stedelijke gebieden van 

Den Haag en Rotterdam er in de meeste gevallen voor zorgen dat de loopafstand tot de 

dichtbijzijnste halte maximaal 500 meter bedraagt.

328 3.4 METROCOV Maatwerk Bij "maatwerk" krijgt de vervoerder naar onze mening een te grote vrijheid om 

vraagafhankelijke vervoerssystemen in te zetten die afbreuk doen aan de kenmerken 

van het ov, te weten: zekerheid van het vertrek- en aankomstmoment en een integraal 

vervoertarief.

Maatwerk kan op diverse manieren worden ingevuld: een vaste buslijn (met vaste 

vertrek- en aankomstmomenten), een belbus (met vaste vertrek- en 

aankomstmomenten, maar waarbij reserveren noodzakelijk is) of een andere 

vervoersvorm. Verwacht mag worden dat de vervoerder die vorm zal kiezen die het 

beste aansluit bij de bewezen en verwachte vraag van reizigers, teneinde met zijn 

aanbod zo hoog mogelijke vervoeropbrengsten te genereren.
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312 3.4 METROCOV Substitutie OV door Maatwerk De doelstelling voor een vraaggericht en doelmatig busvervoer doet vermoeden dat in 

de nieuwe concessie grote leemten zullen vallen, voor zowel kleinere kernen als nog niet 

ontsloten wijken in stedelijk gebied.

Wij delen uiw zorg niet. In het ontwerp PvE hebben wij namelijk opgenomen dat de 

MRDH voor het eerste jaar van de nieuwe busconcessie als aanvullende voorwaarden 

aan het maatwerk stelt dat de vervoerder:

- alle huidige haltes in het concessiegebied bedient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De kleinere kernen/wijken zullen in ieder geval worden bediend door maatwerk. En 

eventuele wijzigingen hierin moet de vervoerder eerst aan de MRDH, gemeenten en 

consumentenorganisaties voorleggen.

330 4.1 METROCOV Bediening bestaande 

infrastructuur

Om de vrijheid van de vervoerders, om de lijnvoering naar eigen dunken aan te passen 

te limiteren dienen tenminste bindende afspraken gemaakt te wordenmet 

wegbeheerders over het benutten van bestaande en nieuwe halte- en laadinfrastructuur.

Anders dan u veronderstelt is het niet zo dat de vervoerder de lijnvoering naar eigen 

dunken zou mogen aanpassen. Wij bieden de vervoerder ontwikkelruimte binnen de 

kaders die in het PvE gesteld worden, waarbij voorstellen voor veranderingen vooraf ter 

beoordeling aan ons moeten worden voorgelegd. Bij deze beoordeling kijken wij onder 

meer naar de gevolgen voor de benutting van halte- en laadinfrastructuur.

316 4.1 METROCOV Verkeersremmende 

maatregelen

Wegbeheerders dienen geen verkeersremmende maatregelen te treffen die leiden tot 

discomfort voor reizigers en chauffeurs.

Wij delen uw zorg. Daarom hebben wij in paragraaf 4.1 van het ontwerp PvE de 

volgende bepaling opgenomen: Om te bepalen of wegen geschikt zijn voor het 

verbindende busnetwerk, waaronder R-net, hanteert de MRDH de volgende criteria: - op 

de wegen zijn geen andere snelheidsverlagende maatregelen dan de maatregelen die 

door het CROW zijn geclassificeerd als geschikt voor openbaar vervoerroutes. 

Overigens hebben wij in het definitieve PvE hieraan toegevoegd dat deze criteria gelden 

bij wijzigingen van de infrastructuur.

In paragraaf 4.1 is op twee plaatsen de zinsnede  'na infrastructurele aanpassingen' 

toegevoegd.

319 6.2 METROCOV Stoelbekleding De kleur van de stoelbekleding moet contrasteren met de vloer en de wanden. In paragraaf 6.2 van het ontwerp PvE is hierover al de volgende bepaling opgenomen: 

"Om ervoor te zorgen dat meubilair, stangen en knoppen in de voertuigen duidelijk 

zichtbaar

en herkenbaar zijn, voert de vervoerder deze in contrasterende kleuren uit."

317 6.2 METROCOV Toegankelijkheid Wij adviseren om de adviezen van Voorall met betrekking tot toegankelijkheid (zie 

bijlage) op te nemen in het PvE 

Wij hebben uw adviezen betrokken bij de formulering van de uiteindelijke eisen ten 

aanzien van de toegankelijkheid van nieuwe bussen. Verder verwijzen wij naar het 

overleg tussen de gemeente Den Haag, HTM, Voorall en de MRDH over eventuele 

maatregelen om de toegankelijkheid van de huidige busvloot verder te verbeteren. 

331 6.2 METROCOV Toegankelijkheid - 

Bedieningsknop voor 

rolstoelers

Ten behoeve rolstoelers moet er ter hoogte van de deur met de oprijplank een 

bedieningsknop aangebracht zijn, alsmede luidsprekers waarmee met de chauffeur kan 

worden gecommuniceerd.

Wij volgen ten aanzien van dit punt de richtlijnen van de Europese Unie (richtlijn 

2001/85/EG) betreffende de toegankelijkheid van de bus.

333 6.3 METROCOV Elektrische voertuigen - 

Waarschuwingssignaal

Elektrische voertuigen moeten hoorbaar zijn voor mensen met een visuele beperking. Wij delen uw mening. Voor zover dit geen deel uitmaakt van de toelating van de 

voertuigen, zal dit worden meegenomen in het overleg tussen de vervoerder, de 

busleverancier en de MRDH.

332 6.3 METROCOV Kosten zero emissie i.r.t. OV-

aanbod

Extra kosten die gemoeid zijn met duurzaamheidsdoelstellingen mogen niet ten kosten 

gaan van het voorzieningsniveau, maar dienen uit algemene subsidies gefinancierd te 

worden.

Wij realiseren ons dat de transitie naar 100% zero emissiebusvervoer net als het 

aanbieden van hogere kwaliteit of meer vervoer kostenverhogend werkt. De MRDH 

verwacht echter dat de dekking van deze kostenverhoging gevonden kan worden in 

efficiencyverbeteringen en hogere reizigersopbbrengsten. Algemene subsidies vanuit 

MRDH zijn daarom niet nodig. Daarnaast heeft MRDH in het PvE een aantal eisen 

opgenomen om tot een goede businesscase te komen (concessieduur, 

overgangsregeling, inzet van bestaande EEV-bussen en de mogelijkheid voor een 

bussenlening).

318 6.4 METROCOV AED Bussen uit te rusten met AED apparatuur en chauffeurs moeten er mee overweg kunnen Wij nemen kennis van uw wens. Wij zien dit echter als één van de aspecten waarop 

vervoerders zich kunnen onderscheiden en stellen de aanwezigheid van AED 

apparatuur daarom niet verplichten in het PvE. 

334 6.5 METROCOV Productformule R-net Het voor R-net dwingend voorschrijven van de huisstijl leidt met name bij het nog niet 

afgeschreven (aardgas)materieel tot extra kosten voor de vervoerder.

Wij zijn ons bewust van de extra kosten die hiermee gemoeid zijn.

320 7.1 METROCOV Standaardisatie informatie Wij adviseren een standaardisatie te eisen ten aanzien van teksten van huisregels, 

symbolen, pictogrammen en digitale informatieschermen.

Wat betreft huisregels en displays in bussen bevat het ontwerp PvE bepalingen die voor 

uniformiteit moeten zorgen. Als het gaat om de keuze van symbolen en pictogrammen 

dan zien wij dit als de verantwoordelijkheid van de vervoerder.

321 7.2 METROCOV Gedrukte informatie De eis op te nemen dat de voorgeschreven informatie (7.2.1. blz. 44) printbaar dient te 

zijn en dat de vervoerder deze informatie kosteloos beschikbaar dient te stellen in 

gedrukte media aan derden via de informatie- en verkooppunten van HTM en RET.

De MRDH vindt het verplicht voorschrijven van de wijze waarop de dienstregeling de 

komende 10 tot 15 jaar verstrekt moet worden, niet wenselijk in verband met te 

voorziene, maar nu nog onbekende ontwikkelingen in vraag en aanbod van 

reisinformatie in die periode. In paragraaf 7.1 van het ontwerp PvE hebben wij daarom 

de volgende bepaling opgenomen: De MRDH biedt de vervoerder de ruimte om 

vervolgens jaarlijks een afweging te maken welke reisinformatie hij al dan niet via 

derden blijft aanbieden, hoe hij deze reisinformatie vormgeeft en via welke kanalen hij 

deze reisinformatie beschikbaar stelt of laat stellen

322 7.2 METROCOV Klachtenregeling Bij de verwijzing naar het OV-loket en de Geschillencommissie Openbaar Vervoer zou 

de klachtenregeling toegevoegd moeten worden. 

Voor zover bij ons bekend is er geen uniforme klachtenregeling waar de vervoerder 

verplicht naar zou moeten verwijzen.

335 10.1 METROCOV Contant geld Vanwege veiligheid en korte halteringstijd beperkt assortiment aan kaartjes en cash-loos 

betalen.

Wij delen de mening wat betreft het beperken van het assortiment aan kaartjes. Ten 

aanzien van cash-loos volgt de MRDH de landelijke ontwikkelingen op dit vlak. 

Vervoerders zijn op verschillende manieren bezig met pilots m.b.t. nieuwe manieren van 

betalen. Ook hebben vervoerders de intentie uitgesproken om over te gaan naar 

cashless OV. Wij zijn van mening dat vervoerders hierin gezamenlijk moeten optrekken 

om te voorkomen dat de aangrenzende concessiehouder met een potentieel groter 

risico opgezadeld wordt. Voor de MRDH is op dit moment onduidelijk of vervoerders 

daadwerkelijk aankoersen op 1 januari 2018 als het gaat om cashless OV.

323 12.2 METROCOV Klachtenregeling Bij afhandeling klacht klant moet een ontvangstbevestiging worden teruggestuurd. De vervoerder moet een protocol opstellen hoe hij met de afhandeling van klachten om 

gaat. Eén van de onderdelen van dit protocol kan het verzenden van een 

ontvangstbevestiging zijn.

In paragraaf 12.2 is de volgende bepaling toegevoegd: 'De vervoerder stelt een protocol 

op voor de afhandeling van klachten.'
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338 2.4.2 NS Afstemming met het overige 

openbaar vervoer

Wij adviseren u om in paragraaf 2.4.2 de volgende tekst toe te voegen ten aanzien van 

de samenwerking en afstemming met NS:  

Ten behoeve van de afstemming door inschrijvers van hun dienstregeling zal NS haar 

nieuwe dienstregeling 2019 via de MRDH ter beschikking stellen aan inschrijvers zodra 

deze finaal en beschikbaar is. NS spreek op voorhand de intentie uit om samen met de 

toekomstige vervoerder te zoeken naar mogelijkheden om samen te werken aan 

verbetering van reismogelijkheden en zo een duurzaam OV netwerk op maat te creëren. 

Hieronder valt ook samenwerking als het gaat om OV-Servicewinkels, OV Service & 

Ticket winkels en/of Samen Service Balies. NS is bereid genoemde intentie tot 

samenwerking na gunning verder uit te werken met de vervoerder die de concessie 

gegund krijgt. NS zal niet langer vóór gunning intentieverklaringen afsluiten met 

inschrijvers, aangezien de hiervoor beschreven toezegging aan de aanbestedende 

diensten waarborgt dat alle inschrijvers over voldoende informatie beschikken in het 

kader van het biedproces. 

Wij delen uw visie betreffende goede afstemming, daarom wordt op verschillende 

plekken in het PvE aangegeven dat de vervoerder verplicht is om samen te werken met 

andere vervoerders in de regio. Wij zullen tekst betreffende samenwerking en 

afstemming opnemen in de gunningsleidraad ten behoeve van de aanbesteding. 

339 1.3 Provincie Noord-Brabant Aansluiting bus op rail Wij vragen u om bij de verdere uitwerking expliciet rekening te houden met het 

busvervoer aansluitend op het railvervoer uit Noord-Brabant.

Wij onderkennen het belang van een goede aansluiting op het railvervoer van en naar 

Noord-Brabant. Om die reden hebben wij verbindingen vanaf de knooppunten Station 

Zuid, Lombardijen, Station Barendrecht en Dordrecht verplicht gesteld en bevat het 

ontwerp PvE een aantal bepalingen ten aanzien van de afstemming en samenwerking 

tussen vervoerders.

341 3.1.4 Provincie Noord-Brabant Ontbreken Rotterdam The 

Hague Airport als knooppunt

Wij missen Rotterdam-The Hague Airport als (internationaal) knooppunt en/of 

bestemming van R-Net (par 3.1.4 en 3.2). Wij willen u dan ook de suggestie meegeven 

om in het PvE de vervoerder expliciet te motiveren en uit te dagen om in te zetten op 

een passende (R-net) bediening van deze airport.

Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij de verbinding Rotterdam-The Hague 

Airport - Meijersplein als verplichte verbinding in het PvE opgenomen.

In paragraaf 3.3 is de verbinding van Rotterdam Centraal naar Rotterdam-The Hague 

Airport en Meijersplein toegevoegd als verplichte verbinding.

342 6.1 Provincie Noord-Brabant Vecom/Vetag In §6.1 worden voertuigen uitgevraagd met KAR- en Vecom/Vetag, Tijdens een recent 

door ons georganiseerde aanbesteding is gebleken dat de schuine streep tussen Vecom 

en Vetag geïnterpreteerd mag worden als "of". Het kan daarmee voorkomen dat slechts 

één van beide systemen wordt geleverd. Als beide communicatiesystemen noodzakelijk 

zijn, is het derhalve verstandig om de zin anders te formuleren. Ook is aan te bevelen 

om de vervoerder te attenderen op ontwikkelingen die volgen uit C-ITS, waarmee 

coöperatieve prioriteit wordt gerealiseerd.

Dank u voor uw waarschuwing. Wij zullen dit aanpassen in het PvE en tevens aangeven 

dat de vervoerder ontwikkelingen op het gebied van C-ITS moet volgen en op verzoek 

moet implementeren.

In paragraaf 6.1 is de tekst 'KAR- en Vecom/Vetag-apparatuur' vervangen door 'KAR-

apparatuur, wanneer verkeerslichten hiermee zijn uitgerust, en Vecom- en Vetag-

apparatuur'.  Daarnaast is de volgende zinsnede toegevoegd '(deze eis geldtniet voor 

voertuigen die de vervoerder uitsluitend voor flexibel, vraagafhankelijk (openbaar) 

vervoer inzet)'. Ten slotte is aan het eind van paragraaf 6.1 de volgende bepaling 

opgenomen: 'De vervoerder houdt rekening met en werkt constructief mee aan de 

ontwikkeling en/of implementatie van nieuwe technologieën op het gebied van C-ITS ten 

behoeve van voorrangverlening aan de voertuigen die hij voor de uitvoering van de 

busconcessie inzet.'

340 Bijlage 2 Provincie Noord-Brabant Te gedogen lijnen In Bijlage 2 Te gedogen lijn missen wij de huidige nachtnetlijn 871 Rotterdam-

Eindhoven. Wij vragen u dan ook nachtnetlijnen vanuit/richting Brabant toe te voegen 

aan bijlage 2. Daarnaast vragen wij u om in afstemming met ons te waarborgen dat deze 

lijnen ook in de toekomst kunnen rekenen op adequate haltevoorzieningen.

Wij zullen in Bijlage 2 bij het PvE bij de busconcessie Rotterdam en omstreken de 

nachtlijnen toevoegen.

In Bijlage 2 zijn bij de busconcessie Rotterdam en omstreken de nachtlijnen toevoegd 

aan het overzicht met te gedogen lijnen.

349 Algemeen PZH Betrekken provincie Zuid-

Holland

De provincie wordt graag verder betrokken bij het vervolgtraject (uitwerking van het 

bestek). Daartegenover staat een bestuurlijke wens van de Provincie om betrokkenheid 

van MRDH bij de totstandkoming van het bestek van de DAV-concessie.

Net zoals tijdens de voorbereiding toen de gemeenten en de provincies een formele 

betrokkenheid hebben gehad bij de opstelling van het PvE, zal de MRDH de gemeenten 

en de provincies blijven informeren en betrekken bij het vervolgtraject en bij de jaarlijkse 

vervoerplanprocedures.

Daarnaast bevat hoofdstuk 4 van het ontwerp PvE een aantal bepalingen die een 

actieve samenwerking tussen gemeenten en vervoerders daar waar het gaat om 

aanpassingen/verbeteringen van de infrastructuur moeten borgen. Hoewel dit impliciet al 

in paragraaf 3.6.1 was aangegeven, is hieraan voor de vervoerder de verplichting 

toegevoegd om voorafgaand aan het opstellen van het vervoerplan bij de 

regiogemeenten eventuele wensen en beperkingen ten aanzien van de lijnvoering te 

inventariseren.

In paragraaf 3.6.1 is de zin 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in zijn vervoerplan 

en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die door de 

regiogemeenten zijn ingebracht.' gewijzigd in 'De vervoerder werkt deze afspraken uit in 

zijn vervoerplan en betrekt daarbij tevens eventuele beperkingen en wensen zoals die 

door het METROCOV en de regiogemeenten tijdens reguliere gesprekken met de 

vervoerder zijn ingebracht.'

En in paragraaf 4.2 is de zinsnede 'onder andere door periodiek overleg met de 

wegbeheerders te voeren' toegevoegd.

345 2.2 PZH Te gedogen vervoer Te gedogen OV (2.2 blz. 17) Hier ontbreken Regiotaxi Holland Rijnland, de 

Drechthopper en de Molenhopper.

Wij zullen deze systemen opnemen in het definitieve PvE. In paragraaf 2.2 is toegevoegd 'Holland Rijnland' en 'de Drechthopper en de 

Molenhopper'.

346 2.3 PZH Einddata concessies Geadviseerd wordt om de einddatum van de verschillende concessies gelijk te trekken, 

in afstemming met de railconcessies. Het verdient ook aanbeveling te bezien of de 

termijn kan aansluiten bij de expiratiedata van de Zuid-Hollandse concessies. Dit maakte 

samenvoegingen of grenswijzigingen eenvoudiger in de toekomst.

Zoals in het ontwerp PvE is aangegeven hebben wij mede met het oog op de 

beheersbaarheid van de concessieverlening in de toekomst gekozen voor spreiding van 

de einddata van de nieuwe busconcessies. Wel zullen wij in het PvE een 

verlengingsmogelijkheid opnemen, hetgeen het makkelijker maakt om in de toekomst 

concessies eventueel samen te voegen.

In paragraaf 2.3 is een tekst toegevoegd die de MRDH de mogelijkheid biedt om de 

concessieduur van alle busconcessies te verlengen tot maximaal de wettelijk toegestane 

concessieduur.

344 3.3 PZH Verplichte verbindingen 

Haaglanden Streek

In tabel 6 (blz. 25) is sprake van een buslijn die vanaf Den Haag Centraal rijdt. Bedoeld 

lijkt te worden dat er via Voorschoten - Wassenaar gereden wordt. Niet duidelijk is of het 

dan om één lijn gaat (dat zou de wens van beide gemeenten zijn), of de nu bestaande 

meerdere (43 en 45/46).

De verplichting in het PvE betreft een verbinding Den Haag Centraal - Voorschoten - 

Leiden Centraal en een verbinding Den Haag Centraal - Wassenaar - Leiden Centraal. 

In paragraaf 3.3 is bij de verplichte verbindingen vanaf Den Haag Centraal Leiden 

Centraal (via Voorschoten en Wassenaar) vervangen door Leiden Centraal (via 

Voorschoten) en Leiden Centraal (via Wassenaar).

351 8.2.1 PZH Afstemming reisproducten Afstemming met het overige OV is erg belangrijk binnen de metropoolregio. Daarbij is 

overleg met de vervoerders van aanpalende concessies inzake bijvoorbeeld de 

reisproducten die gezamenlijk ontwikkeld worden wenselijk.

De MRDH deelt uw mening. Het ontwerp PvE bevat daarom een aantal bepalingen 

gericht op afstemming en samenwerking tussen vervoerders.

348 8.2.2 PZH Doelgroep 12-18 jaar De doelgroepen en kortingspercentages zijn vastgelegd in het LTK…”. De doelgroep 

scholier 12-18 jaar is echter niet vastgelegd in het LTK.

De MRDH heeft voor deze doelgroep geen korting vastgesteld.

347 8.2.2 PZH Tariefvrijheid De tekst met betrekking tot wat de vervoerder mag ten aanzien van tarieven laat wellicht 

nog te veel vrijheid aan de vervoerder. Welke ruimte heeft de MRDH om een 

tariefvoorstel niet goed te keuren? Wij adviseren om te formuleren dat vervoerders 

hiervoor aan de MRDH onderbouwde voorstellen mogen doen, en te benadrukken dat 

uiteindelijk de MRDH de tarieven vaststelt.

Wij nemen het eerste deel van uw advies over. Dat de MRDH de tarieven vaststelt is al 

opgenomen op pagina 49 van het ontwerp PvE.

In paragraaf 8.2.2. is voor tariefvoorstel het woord 'onderbouwd' toegevoegd.

343 Bijlage 2 PZH Leiden meerdere 

knooppunten

Leiden wordt éénmaal genoemd bij de metropolitane knooppunten (blz. 23). Bij de regio 

overschrijdende lijnen moet nog worden gekeken of er bij Leiden sprake is of zal zijn van 

meerdere OV knooppunten. 

De "Lokale knooppunten" in tabel 3 betreffen alleen knooppunten binnen de 

Metropoolregio. Leiden ligt hier buiten en om die reden zullen in het PvE binnen Leiden 

niet meerdere knooppunten benoemd worden. Wel zullen wij in bijlage 2 naast Leiden 

Centraal ook Leiden Lammenschans NS aan de beschrijving van de te gedogen lijn 400 

toevoegen.

In Bijlage 2 is bij lijn 400 Leiden nader gespecificeerd als Leiden Lammenschans NS en 

Leiden Centraal.
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350 Bijlage 2 PZH Te gedogen lijnen - Lijn 89 rijdt van Rotterdam Kralingse Zoom en niet van Rotterdam Zuidplein naar 

Ridderkerk en Alblasserdam. 

- Lijn 93 rijdt niet naar Streefkerk maar naar (Alblassserdam) Kinderdijk- Dordrecht. Lijn 

180: expliciet kan worden aangegeven dat het grensoverschrijdend recht reikt tot aan 

Barendrecht treinstation. 

- Lijn 691 is komen te vervallen met ingang van dienstregeling 2017. Lijn 191 verzorgt in 

het vervolg enkele spitsritten vanaf en naar Boven-Hardinxveld, Werkendamse veer. In 

Rotterdam rijdt lijn 191 daarom via station Lombardijen.

- Stompwijk hoort bestuurlijk gezien tot het  MRDH-grondgebied.

Dank u voor uw oplettendheid, wij zullen dit aanpassen in het PvE. In bijlage 2 zijn de in de reactie voorgestelde aanpassingen doorgevoerd in het overzicht 

met te gedogen lijnen voor de busconcessie Rotterdam en omstreken.

355 1.3.1 RET Reizigerswaardering 

Zitplaatskans

De stijging van de klantwaardering vraagt voor sommige harde beoordelingscriteria om 

voldoende financiële ruimte. Met name voor de zitplaatskans en/of de frequenties van de 

bussen kan dit alleen gerealiseerd worden tegen extra kosten.

Wat betreft de reizigerswaardering voor zitplaatkans hebben wij uw suggestie 

overgenomen en eisen wij niet langer dat de waardering van reizigers voor dit 

kwaliteitsaspect iedere drie jaar met 0,1 punt stijgt, maar dat deze minimaal gelijk blijft 

aan de norm zoals die bij de start van de concessie geldt. Voor de andere 

kwaliteitsaspecten zoals frequentie zien wij mogelijkheden voor een stijging van de 

reizigerswaardering.

Zoals aangegeven bevat het PvE geen financiële bepalingen. De financiële paragraaf zal 

een bonus/malusregeling bevatten.

In paragraaf 1.3.1 en paragraaf 5.2 is opgenomen dat de waardering voor Zitplaatskans 

gedurende de concessie ten minste moet voldoen aan de norm zoals die bij de start van 

de concessie geldt.

361 2.2 RET Te gedogen vervoer De hier (paragraaf 2.2) omschreven gedoogbepalingen zijn ruimer dan in de huidige 

concessie, tegelijkertijd is het uitgangspunt dat het geen ‘onevenredig nadelige 

gevolgen’ voor de vervoerder mag hebben. Zonder nadere operationalisering geeft dit 

extra onzekerheid voor, bijvoorbeeld, de groeiramingen in de concessie. 

In paragraaf 2.2 van het ontwerp PvE geven wij hierover het volgende aan: 

Uitgangspunt bij dit alles is dat het te gedogen (openbaar) vervoer naar het oordeel van 

de MRDH geen onevenredig nadelige gevolgen voor de vervoerder mag hebben die het 

openbaar busvervoer in het betreffende concessiegebied uitvoert. Wanneer de situatie 

zich voordoet zullen wij met de vervoerder de gevolgen in kaart brengen en op basis 

hiervan een besluit nemen.

In paragraaf 2.2 is de volgende zin toegevoegd: 'Wanneer dit toch het geval lijkt te zijn, 

zullen wij met de vervoerder de gevolgen van het te gedogen (openbaar) vervoer in 

kaart brengen en op basis hiervan een besluit nemen.'

356 2.4.3 RET Regisseur van de keten RET streeft er juist naar om een geïntegreerde vervoerdienst aan te bieden waarbij, 

bijvoorbeeld, de klantenservice of halte-informatie voor bus en rail gezamenlijk worden 

aangeboden. We verzoeken u voor de betreffende onderdelen na te gaan of het 

mogelijk is de eisen in lijn met die in de railconcessie te brengen.

Net als u streeft de MRDH naar een geïntegreerde systeem voor klantenservice en halte-

informatie. Wij sturen hier ook op in het PvE. Om deze integratie mogelijk te maken 

vormen de voorschriften voor beide railconcessies het vertrekpunt voor de voorschriften 

voor de busconcessies.

353 3.1.4 RET Ontbreken Rotterdam The 

Hague Airport als knooppunt

Het PvE bevat geen bedieningseis voor Rotterdam The Hague Airport. Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij de verbinding Rotterdam-The Hague 

Airport - Meijersplein als verplichte verbinding in het PvE opgenomen.

In paragraaf 3.3 is de verbinding van Rotterdam Centraal naar Rotterdam-The Hague 

Airport en Meijersplein toegevoegd als verplichte verbinding.

352 3.2 RET R-net Rotterdam en 

omstreken

In onze concessie gaat dit om slechts R-netlijn (buslijn 170). In combinatie met de strikte 

eisen ten aanzien van de materieel inzet op zo'n kleine schaal betekent een aparte 

technische reserve (extra bussen) voor één afzonderlijke buslijn. Dat kan, maar het 

werkt kostenverhogend. Bovendien rijden de bussen op deze lijn thans gecombineerd 

met lijn 173, welke geen R-net lijn wordt. Dat scheiden werkt kostenverhogend en zal de 

kwaliteit niet verhogen.

Wij geven gehoor aan uw verzoek om ook lijn 173 als R-netlijn uit te mogen voeren. 

Hierdoor kan de route gecombineerd worden bediend door de twee lijnen. Daarbij geldt 

dat wij de eisen die aan de frequenties van beide R-netlijnen gesteld worden, zullen 

afstemmen op de frequentie van de metro.

In paragraaf 3.2 is de tabel met minimumfrequenties van de R-netlijnen aangepast.

354 3.3 RET Verplichte verbindingen 

Rotterdame en omstreken - 

Bedieningstijden

De bedieningseisen in combinatie met de bedieningstijden, zoals die nu geformuleerd 

zijn in het PvE, leiden onzes inziens tot een forse uitbreiding van het 

voorzieningenniveau op tijdstippen dat er geen of onvoldoende vraag is.

Wij hebben mede naar aanleiding van uw opmerking nogmaals naar de eisen ten 

aanzien van bedieningstijden en frequenties gekeken. Dit heeft tot een aantal 

aanpassingen in het PvE geleid, waarbij de insteek is dat het niet de bedoeling is dat de 

eisen tot een verplichte uitbreiding van het aanbod ten opzichte van de huidige situatie 

leiden.

357 3.5 RET Nachtlijnen De nieuwe bedieningseisen ten aanzien van het nachtnet zijn bij uitstek aanbodgericht 

(u eist tenminste 1x per uur rijden op alle bestaande lijnen), terwijl het huidige Bobbus 

net van RET juist sterk vraagafhankelijk is opgezet.

Wij hebben mede naar aanleiding van uw opmerking nogmaals naar de eisen ten 

aanzien van bedieningstijden en frequenties gekeken. Dit heeft tot een aantal 

aanpassingen in het PvE geleid, waarbij de insteek is dat het niet de bedoeling is dat de 

eisen tot een verplichte uitbreiding van het aanbod ten opzichte van de huidige situatie 

leiden.

In paragraaf 3.5 is bij de bepaling ten aanzien van de bedieninstijden en frequenties van 

nachtlijnen toegevoegd 'met dien verstande dat de vervoerder geen langere 

bedieningstijden of hogere frequenties hoeft te bieden dan de bedieningstijden en 

frequenties van de betreffende nachlijnen zoals deze volgen uit de dienstregeling voor 

het laatste jaar van de voorafgaande busconcessie'.

358 4.2 RET Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Voor het al dan niet kunnen incalculeren van meerkosten/opbrengsten met betrekking tot 

omleidingen is een duidelijk afsprakenkader nodig, waarbij vooraf duidelijkheid vereist is 

over realiseerbaarheid.

Het afsprakenkader waarop u doelt zal deel uitmaken van de concessiedocumenten. Wij 

zullen dit afsprakenkader baseren op de afspraken zoals die voor beide railconcessies 

gelden.

360 6.5 RET Productformule - MRDH Het vervangen van de huidige RET-productformule is een ingrijpende verandering met 

vergaande gevolgen. Er zullen zelfs drie "huisstijlen/productformules" komen: de 

bestaande RET-formule, R-net voor buslijn 170 en MRDH-huisstijl voor overige 

buslijnen. Wij vragen ons af of dit in het belang is van de klanten.

Er komen twee productformules voor de hele MRDH in plaats van één of meerdere 

productformules voor elke vervoerder in de Metropoolregio. Dat zal de herkenbaarheid 

ten goede komen.

359 6.7 RET Uitzondering eisen materieel Het is belangrijk dat ook de voorwaarden ten aanzien van voertuigen, reisinformatie en 

subsidiefactor, de inzet van kleinschalig vervoer daadwerkelijk mogelijk maken. Met 

name eisen aan voertuigen en reisinformatie dreigen nu een belemmering te vormen.

De eisen die u noemt gelden wanneer het kleinschalig vervoer als vaste lijnen worden 

ingezet (met een OV-functie). Voor maatwerk gelden op een aantal punten aangepaste 

eisen die beter aansluiten bij het flexibele karakter van dit vervoer.

184 1.3 Voorne - Putten Integratie met 

doelgroepenvervoer

Gewenst een doelstelling toe te voegen (nr. 5) omtrent integratie OV en doelgroepen: 

“Het openbaar vervoer moet aansluiten c.q. geschikt zijn voor reizigers die nu en/of in de 

toekomst gebruik maken van ‘doelgroepenvervoer’. “

De MRDH heeft in afgelopen jaren samen met gemeenten actief geïnvesteerd in de 

toegankelijkheid van het OV voor mensen met een beperking. Daarnaast hebben wij met 

de gemeenten op Voorne-Putten na het vastellen van het ontwerp PvE nadere 

afspraken gemaakt over de afstemming en integratie van het OV en doelgroepenvervoer 

op dit eiland. Deze afspraken hebben tot enkele wijzigingen in het definitieve PvE geleid.

In hoofdstukken 2 en 3 is een aantal wijzigingen doorgevoerd waaruit naar voren komt 

dat het PvE alleen betrekking heeft op het verbindende busnetwerk en dat de vervoerder 

het maatwerk op Voorne-Putten moet gedogen en waar nodig faciliteren.

185 1.3 Voorne - Putten Integratie met 

doelgroepenvervoer

Integratie doelgroepenvervoer bij de verplichte buslijnen bij stille periodes Sinds het vaststellen van het ontwerp PvE hebben de MRDH en de gemeenten op 

Voorne-Putten nadere afspraken gemaakt over de afstemming en integratie van het OV 

en doelgroepenvervoer tijdens stille periodes. Deze afspraken hebben onder meer tot 

een aanpassing van de afbakening van de busconcessie, in de zin dat in de nieuwe 

situatie de busconcessie alleen nog de verbindende buslijnen omvat. De MRDH houdt in 

het definitieve PvE de mogelijkheid open om de afbakening van andere busoncessies op 

een vergeljikbare wijze aan te passen, met als doel te komen tot een geïntegreerd 

mobiliteitssysteem.  
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186 1.3.2 Voorne - Putten Innovatie De uitvraag naar openbaar vervoer moet een sterk innovatief karakter hebben. Wij 

verzoeken u voor zover nog noodzakelijk, het Ontwerp Programma van Eisen hierop aan 

te passen en bij de gunningscriteria van het bestek hier rekening mee te houden. 

De gunningscriteria spelen in op innovatie en integratie. Verder heeft de vervoerder een 

(financieel) belang om meer reizigers naar het openbaar vervoer te trekken (hogere 

vervoeropbrengsten) en een betere kwaliteit te leveren (bonus/malusregeling). In 

paragraaf 1.3.2 is in dat kader aangegeven dat de vervoerder de ruimte heeft om 

innovatieve vormen van openbaar vervoer te ontwikkelen.

187 1.4 Voorne - Putten Bonus/malus In het PvE wordt niet gesproken over bonus/malus. Hierover dient duidelijkheid te 

komen in het PvE

Zoals in het ontwerp PvE is aangegeven kiezen wij ervoor om in het PvE geen financiële 

bepalingen op te nemen. Deze krijgen een plek in de Financiële Paragraaf.

189 2.2 Voorne - Putten Integratie met 

doelgroepenvervoer

Welke ruimte biedt het openbaar vervoer om de reizigers te vervoeren die nu gebruik 

maken van het doelgroepenvervoer. Kunnen voertuigen hierop aangepast worden, met 

bijv. Twee rolstoelplaatsen? Of kunnen er meer haltes aangelegd worden?

De MRDH heeft in afgelopen jaren samen met gemeenten actief geïnvesteerd in de 

toegankelijkheid van het OV voor mensen met een beperking, onder andere door haltes 

aan te passen. Gelet op het gebruik van het OV door mensen in een rolstoel, zien wij 

geen noodzaak om de vervoerder te verplichten om in het voertuig ruimte te creëren 

voor twee rolstoelplaatsen. 

Wij hebben met de gemeenten op Voorne-Putten na het vastellen van het ontwerp PvE 

nadere afspraken gemaakt over de afstemming en integratie van het OV en 

doelgroepenvervoer op dit eiland. Deze afspraken hebben tot enkele wijzigingen in het 

definitieve PvE geleid.

190 2.3 Voorne - Putten Verlengen huidige 

busconsessie Voorne-Putten 

en Rozenburg

Wij pleiten ervoor om de aanbestedingen van het openbaar vervoer en het 

(gemeentelijk) doelgroepenvervoer te synchroniseren en aan één vervoerder of een 

consortium aan te besteden. Om de synchronisatie goed voor te bereiden verzoeken wij 

u de huidige concessie van Connexxion met één jaar te verlengen zodat de integratie 

medio december 2019 een feit kan zijn.

Na het vastellen van het ontwerp PvE hebben wij met de gemeenten op Voorne-Putten 

nadere afspraken gemaakt over de afstemming en integratie van het OV en 

doelgroepenvervoer op dit eiland. Eén van de afspraken is om het openbaar vervoer op 

Voorne Putten te verdelen in een concessie voor de verbindende buslijnen (Verbindend 

netwerk; ca. 90% van de huidige concessie) en een concessie/contract waarin het 

overige OV (Maatwerk; ca. 10% van de huidige concessie) wordt geïntegreerd met 

vormen van doelgroepenvervoer. Daarmee vervalt de noodzaak om de concessie met 

één jaar te verlengen.

191 2.4.6 Voorne - Putten Reclame uiting abris Op R-NET-haltes dienen reclame-uitingen mogelijk te blijven in verband met de lopende 

contracten vanuit de wegbeheerders met deze commerciële bedrijven. Eventuele 

negatieve consequenties ten aanzien van de inkomsten die de wegbeheerders vanuit de 

commerciële bedrijven ontvangen dienen gecompenseerd te worden.

De infrastructurele maatregelen op de R-netverbindingen zullen in nauw overleg met de 

betreffende wegbeheerders bepaald en getroffen worden. Daarbij zal uw opmerking 

worden meegenomen, met die kanttekening dat de eisen die vanuit de productformule R-

net gesteld worden in principe het uitgangspunt zijn. Wel zijn overgangsregelingen bij 

lopende reclamecontracten mogelijk.

369 3.1 Voorne - Putten Aansluiting Bij een goede ontsluiting zijn de onderlinge aansluitingen van de verschillende vormen 

van openbaar vervoer van belang. Met name de laatste busritten van een dag vanaf het 

knooppunt in Spijkenisse moeten voor 100% gegarandeerd worden.

Wij delen uw mening. Daarom hebben wij in het ontwerp PvE in paragraaf 5.5 de 

volgende bepaling opgenomen. Bij gegarandeerde aansluitingen, zoals de aansluitingen 

van de laatste bus op een bus, tram, metro of trein waarop aansluiting wordt geboden, 

wacht de vervoerder maximaal 5 minuten op een knoop- of overstappunt om deze 

aansluiting te kunnen bieden.

367 3.1 Voorne - Putten Snelle bussen Daarnaast wijzen wij u op de wens om snelbusverbindingen van het eiland naar 

Schiedam Centrum mogelijk te maken om zo een bijdrage te leveren aan de ontlasting 

van de verkeersdruk op de oeververbindingen.

Wij nemen kennis van uw wens. Het PvE biedt de vervoerder de ruimte om snelle 

buslijnen aan te bieden als hij daar markt voor ziet. Voor de verplichte verbindingen 

zoals opgenomen in het PvE  geldt dat sprake is van een bewezen vervoervraag.

178 3.2 Voorne - Putten R-net Voorne-Putten en 

Rozenburg

Over de te ‘kiezen’ routes  voor de inzet van een  R-netbus willen de vier gemeenten 

overleg voeren met MRDH. Daarbij wordt de sterke wens ingebracht om een snelle 

busverbinding (R-Net of verplichte busverbinding) te hebben van Oostvoorne (Shell 

tankstation) via Brielle, de N57 en A15 c.q.  van Hellevoetsluis via de N57 en A15 (met 

een halte aan de A15 bij Rozenburg) naar NS station Schiedam Centrum. De onderlinge 

overstap op Voorne (van lijn Hellevoetsluis-Schiedam c.q. Oostvoorne-Schiedam) kan 

plaatsvinden bij bijvoorbeeld halte Seggelant in Brielle. Deze lijnen opnemen in Figuur 2 

(lijn tussen Oostvoorne en Schiedam en van Hellevoetsluis naar Schiedam).

Wij nemen uw verzoek niet over. De twee R-netlijnen bieden samen met de metro in 

Spijkenisse al een goede verbinding vanuit Brielle en Hellevoetsluis naar Schiedam 

Centrum. Het voorschrijven van de gevraagde verbinding gaat ten koste van het 

voorzieningenniveau op de rest van het eiland en kan tot ongewenste concurrentie 

tussen bus en metro leiden.

179 3.2 Voorne - Putten R-net Voorne-Putten en 

Rozenburg

Ten aanzien van de R-NET-lijnen en -haltes in Hellevoetsluis (volgt lijn 111) en Brielle 

(volgt lijn 103) is niet eenduidig vastgelegd waar deze lijnen ‘eindigen’. 

In het Bestek wordt voor de R-netlijnen nader beschreven welke route verplicht moeten 

worden bediend. De exacte eindpunten zullen wij na overleg met de betrokken 

gemeenten bepalen.

180 3.3 Voorne - Putten Aansluiting Haventransferium Wij vinden het belangrijk om de verkeersdruk op de oeververbindingen naar de A15 en 

het havengebied te ontlasten. Aansluiting van het R-net op het Haventransferium bij het 

Stenen Baakplein is in dat kader een logische stap. Hiervoor dient extra budget vanuit 

MRDH beschikbaar te worden gesteld zodat realisatie van deze ambitie niet ten koste 

gaat van de kwaliteit van het busnet op Voorne-Putten en Rozenburg.

Wij nemen uw suggestie niet over. De vervoerpotentie geeft (vooralsnog) geen 

aanleiding om in het PvE een verplichte verbinding naar het Haventransferium op te 

nemen. Wel biedt het PvE de vervoerder de ruimte om een verbinding naar dit 

transferium aan te bieden wanneer hij daar markt voor ziet. Dat kan dan in de vorm van 

maatwerk zijn. Daarbij biedt het PvE ruimte voor het combineren van dit maatwerk met 

doelgroepenvervoer én bedrijfsvervoer van en naar dit transferium, waarbij de MRDH in 

overleg met betrokken partijen (gemeenten en Havenbedrijf) kan besluiten om dit 

vervoer onderdeel van de busconcessie te maken dan wel het maatwerk juist uit de 

concessie te halen.

183 3.3 Voorne - Putten Ontbrekende verbinding 

Voorne-Putten en Rozenburg

De gemeenten willen borgen dat verplichte busverbindingen worden toegevoegd tussen: 

Brielle – Oostvoorne – Rockanje – Hellevoetsluis, Oostvoorne – Brielle – Schiedam NS, 

Hellevoetsluis – Brielle – Schiedam. NS

Uit analyses van de huidige vervoervraag volgt dat het gemiddelde aantal reizigers op 

de verbinding tussen Rockanje en Hellevoetsluis geen aanleiding geeft om deze 

verbinding in het PvE verplicht voor te schrijven. Verwacht mag worden dat de 

vervoerder de verbinding Brielle - Oostvoorne - Rockanje aanbiedt vanwege de 

verplichting om deze kernen met Spijkenisse Centrum te verbinden. Voor wat betreft de 

door u gevraagde verbindingen naar Schiedam NS nemen wij uw verzoek niet over. De 

twee R-netlijnen bieden samen met de metro in Spijkenisse al een goede verbinding 

vanuit Brielle en Hellevoetsluis naar Schiedam Centrum. Het voorschrijven van de 

gevraagde verbinding gaat ten koste van het voorzieningenniveau op de rest van het 

eiland en kan tot ongewenste concurrentie tussen bus en metro leiden.
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181 3.3 Voorne - Putten Verplichte verbindingen 

Voorne-Putten en Rozenburg

Onduidelijk is / blijft wat verstaan wordt onder ‘verplichte busverbindingen’. Graag de 

woonwijken/ kernen van Spijkenisse, Hellevoetsluis en Brielle toevoegen.

Wij bieden de vervoerder de ruimte om de precieze invulling van de verplichte 

verbindingen zo goed mogelijk af te stemmen op de (verwachte) vervoervraag. Om die 

reden geven wij geen gehoor aan uw verzoek om de woonwijken/ kernen van 

Spijkenisse, Hellevoetsluis en Brielle op te nemen in de tabel met verplichte 

verbindingen.

371 3.3 Voorne - Putten Verplichte verbindingen 

Voorne-Putten en Rozenburg

In Hellevoetsluis bestaat de wens om een transferium te realiseren. Indien dit 

geëffectueerd wordt dient de vervoerder hieraan medewerking te verlenen en de 

lijnvoering via dit transferium te verleggen.

Wij nemen aan dat u het te realiseren transferium op de Kickersbloem te Hellevoetsluis 

bedoeld. Deze zal worden bediend door de verplichte R-net route Spijkenisse - 

Hellevoetsluis (huidige route lijn 111).

182 3.3 Voorne - Putten Verplichte verbindingen 

Voorne-Putten en Rozenburg - 

Bedieningstijden

De venstertijden (onder figuur 5) dienen aan te sluiten op de eindtijden die gehanteerd 

worden voor de metro en R-Net. 

Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij nogmaals gekeken naar de eisen die wij 

aan de bedieningstijden en frequenties van verplichte verbindingen stellen. Wij hebben 

geconcludeerd dat deze eisen in een aantal gevallen verder gaan dan het huidige 

aanbod op deze verbindingen. Dit was niet onze bedoeling. In het definitieve PvE zijn 

deze eisen daarom afgestemd op de huidige bediening. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat 

als er nu op een verbinding in het weekend niet wordt gereden, dit in de nieuwe 

concessie ook niet verplicht wordt voorgeschreven. Op die manier brengen wij de eisen 

aan de verplichte verbindingen in lijn één van de aanvullende voorwaarden die voor 

maatwerk gelden, namelijk dat de vervoerder vanaf iedere halte een vergelijkbaar of 

groter aantal vertrekmogelijkheden (= frequenties en bedieningstijden) biedt als in het 

laatste jaar van de voorafgaande busconcessie.

194 3.4 Voorne - Putten Norm voor Maatwerk De onderbouwing van de ‘8 reizigers’ ontbreekt. De vraag daarbij is of over de gehele 

buslijn 8 reizigers betreft of dat dit over delen (b.v. tussen twee haltes) gaat. Wat zijn de 

slechte lijnen? Wat wordt verstaan onder knooppunten en overstappunten. Waar liggen 

die op VPR?

De norm van 8 reizigers per rit betreft de gehele lijn en betreft een in de OV-wereld 

gangbare norm als het gaat om een effectieve en efficiënte uitvoering van buslijnen. In 

de busconcessie Voorne Putten en Rozenburg voldoen de huidige lijnen 81, 87, 110, 

115, 192 en 205 niet aan deze norm. De knooppunten zijn Spijkenisse Centrum, 

Hellevoetsluis, Brielle, Oostvoorne, Rozenburg, Rockanje, Spijkenisse Maaswijk en 

Zuidland.

368 4.1 Voorne - Putten Criteria geschikte 

infrastructuur

In het kader van basismobiliteit gaan wij er vanuit dat de kleine kernen in het gebied 

blijvend adequaat ontsloten worden met een vorm van openbaar vervoer. Dit geldt ook 

voor wijken en kernen waar de bus incidenteel door 30 km zone gebieden moet rijden.

In het ontwerp PvE hebben wij opgenomen dat de MRDH voor het eerste jaar van de 

nieuwe busconcessie als aanvullende voorwaarden aan het maatwerk stelt dat de 

vervoerder:

- alle huidige haltes in het concessiegebied bedient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De kleinere kernen/wijken zullen in ieder geval worden bediend door maatwerk. En 

eventuele wijzigingen hierin moet de vervoerder eerst aan de MRDH, gemeenten en 

consumentenorganisaties voorleggen.

192 4.3 Voorne - Putten Wegwerkzaamheden - 

Compensatie kosten

Er dient duidelijkheid te komen over de inrichting van de R-Net-haltes en wie de 

aanbesteding doet: MRDH voor alle R-nethaltes in één keer of elke individuele 

wegbeheerder afzonderlijk? Is de uniformiteit dan gewaarborgd voor alle R-nethaltes in 

het MRDH-gebied? Indien de aanbesteding voor het inrichten van de R-Net haltes bij de 

betreffende wegbeheerder komt te liggen worden deze dan financieel gecompenseerd?

De infrastructurele maatregelen op de R-netverbindingen zullen in nauw overleg met de 

betreffende wegbeheerders bepaald en getroffen worden. Daarbij zal uw opmerking 

worden meegenomen, met die kanttekening dat de eisen die vanuit de productformule R-

net gesteld worden in principe het uitgangspunt zijn. Wel zijn overgangsregelingen bij 

lopende reclamecontracten mogelijk.

370 6.3 Voorne - Putten Transitie naar Zero emissie De gemeentes op Voorne-Putten zouden het op prijs stellen als de aanscherping van de 

milieueisen op Voorne-Putten en Rozenburg verder gaat dan nu beschreven. In het 

bestek voor deze concessie zou zero-emissie opgenomen moeten worden als een 

belangrijk gunningscriterium.

Wij nemen uw suggestie over. Bij de beoordeling van de inschrijvingen zullen wij Zero-

emissie voertuigen hoger waarderen dan minder duurzame voertuigen. Daarnaast 

voorziet de MRDH in de mogelijkheid om de voertuigen met een lening van de MRDH te 

financieren en zal de concessie een overnameregeling voor Zero-emissie bussen 

inclusief laadinfrastructuur bevatten. 

193 7.3.2 Voorne - Putten Actuele reisinformatie op 

displays

De vraag is wie verantwoordelijk is voor het tonen van de actuele reisinformatie op de 

informatiepanelen. 

Wij volgen hier de landelijke afspraken CROW-NDOV. Daarnaast verwijzen wij naar de 

afspraken die hierover in het kader van de railconcessies zijn gemaakt.

188 Bijlage 2 Voorne - Putten Te gedogen buslijnen In het overzicht van te gedogen buslijnen ook de verbinding Spijkenisse met de 

Hoeksche Waard en Rozenburg met Maassluis opnemen.

Op dit moment zijn er geen buslijnen vanuit Spijkenisse richting de Hoeksche Waard en 

van Rozenburg naar Maassluis die de vervoerder moet gedogen. Mocht in de toekomst 

een aangrenzende vervoerder één van deze grensoverschrijdende buslijnen willen gaan 

aanbieden, dan zullen wij op dat moment een besluit nemen of deze buslijn al dan niet 

aan het overzicht met te gedogen lijne wordt toegevoegd. 
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