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1. Kadernota OV
MRDH is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag. Deze Kadernota OV is kaderstellend en richtinggevend 

voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in deze regio in de komende 

jaren. Op de volgende pagina’s wordt eerst toegelicht wat de Kadernota voor 

status heeft en hoe zich dat verhoudt tot andere beleidsstukken van MRDH. 

Daarna wordt de hoofdlijn van de Kadernota OV toegelicht: de ontwikkel-

richting van het OV. Vervolgens wordt dieper ingegaan op verschillende 

inhoudelijke thema’s en wordt beschreven wat de OV-ambities van MRDH 

zijn. Bijlage 1 bevat de topeisen die in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 

(UAB) gesteld worden aan OV en bijlage 2 de concrete ambities van MRDH 

over klanttevredenheid. 
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Vaststelling Programma van Eisen (PvE) Railconcessie

Opstellen Kadernota OV & PvE’s bus

Vaststelling UAB

Start Concessies Rail

Vaststelling Toekomstbeeld OV 2040

2016 – 2026: looptijd concessies Rail

2017 – 2027: scope Kadernota OV

2018 – 2034: looptijd concessies Bus 

Vaststelling Kadernota
OV en PvE’s Bus

Vaststelling SBA

Efficiënt en
rendabel

De duurzame
regio

Concurrerende
economie

Kwaliteit van
plekken

Kansen voor
mensen

2. Over de Kadernota OV

Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid:
doelen en ambities

STRATEGISCH

MRDH heeft in de Strategische Bereikbaarheidsagenda vijf 
kerndoelen vastgelegd, die verder zijn uitgewerkt in de Uitvoe-
ringsagenda Bereikbaarheid (UAB). Openbaar vervoer (OV) speelt 
een belangrijke rol in het bereiken van deze doelen. Goed OV 
houdt de regio bereikbaar, draagt bij aan economie en 
vestigingsklimaat en draagt bij aan een duurzame metropool-
regio.

In de UAB zijn de kerndoelen vertaald in ‘topeisen’ voor het 
OV-systeem: 

Het aantal mensen dat de belangrijkste economische 
toplocaties met OV in 45 minuten (inclusief voor- en natrans-
port) kan bereiken moet tussen 2015-2025 groeien met 10%. 

Vanuit 90% van de woongebieden moet het aantal arbeids-
plaatsen/voorzieningen dat met OV kan worden bereikt 
tussen 2015-2025 groeien met 10% . 

De waardering van 90% van de Stedenbaanknopen moet 
naar tenminste een 7,5. 

De CO2-uitstoot van het vervoerssysteem moet in 2025 met 
30% omlaag t.o.v. 2015. 

Er zal worden gemonitord of deze topeisen gehaald worden, 
gebaseerd op een nulmeting over 2015. De eerste monitorings-
rapportage is halverwege 2017 gereed. Op deze manier kan op 
de voortgang worden gestuurd. 

De Kadernota OV is een verdere uitwerking van de doelen en 
ambities uit de UAB. Om deze doelen en ambities te bereiken 
moeten OV-middelen in sommige gevallen herverdeeld worden. 
Naast de Kadernota OV zijn er ook diverse plannen en projecten 
waarmee uitvoering gegeven wordt aan de UAB.

Toekomstbeeld OV
2040 Zuidelijke Randstad
In het kader van het nationale programma Toekomstbeeld OV 
zijn voor de Zuidelijke Randstad 8 vertrekpunten geformuleerd 
voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in de regio. Het 
toekomstbeeld OV 2040 lijkt nog ver weg, maar om dit beeld te 
realiseren moeten er nu al stappen worden gezet.  Veel partijen 
zijn betrokken bij de uitvoering. De Kadernota geeft waar 
mogelijk de komende jaren al concrete invulling aan deze 
stappen. Op de volgende pagina’s wordt dieper ingegaan op het 
Toekomstbeeld OV en wat dit betekent voor de ontwikkelrichting 
van de Kadernota. 
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PvE’s: specifieke
eisen

OPERATIONEEL

De precieze eisen aan het openbaar vervoer worden vastge-
legd in de PvE’s van de verschillende concessies. Binnen deze 
eisen hebben vervoerders ontwikkelvrijheid om het OV voor 
de reiziger zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Overige operationele
uitwerking
De PvE’s stellen eisen aan de vervoerders. Maar de Kadernota 
OV is breder dan de relatie tussen MRDH en vervoerder. De 
Kadernota OV kan naast de PvE’s ook geoperationaliseerd 
worden in de vorm van concrete projecten (denk aan 
uitbreidingen van het tramnet) of bijvoorbeeld afspraken met 
gemeenten over aanvullend maatwerk.

De Kadernota OV:
kaderstellend en
richtinggevend

TACTISCH

De Kadernota OV slaat de brug tussen enerzijds de UAB en het 
Toekomstbeeld OV op strategisch niveau en anderzijds  de 
concrete uitwerking van het OV op operationeel niveau, 
waaronder de Programma’s van Eisen (PvE’s) voor de rail- en 
busconcessies. De Kadernota OV bevat kaders en uitgangs-
punten voor al het openbaar vervoer in alle concessies van de 
metropoolregio. Het stelt op hoofdlijnen kaders aan het 
openbaar vervoer en geeft richting aan het openbaar vervoer 
in de komende jaren. De scope van de Kadernota OV is tien 
jaar, maar vanwege de snelle ontwikkelingen in mobiliteit wil 
MRDH de Kadernota OV over maximaal vier jaar herzien. 

De UAB en het Toekomstbeeld OV geven duidelijke ambities 
voor het OV. Het OV moet als één samenhangend systeem 
functioneren voor de reiziger. Vanwege de beperkte
beschikbare middelen zet de MRDH in op het verbeteren van 
de efficiency in het OV. Dat vraagt om het maken van scherpe 
keuzes. 

Om de ambities van MRDH te bereiken beschrijft de
Kadernota OV de gewenste ontwikkelrichting. Deze
ontwikkelrichting is kaderstellend voor onder meer de 
jaarlijkse vervoerplannen van de vervoerders. Deze
ontwikkelrichting moet voldoende flexibiliteit bieden om in te 
spelen op de kansen en uitdagingen die de komende jaren in 
de metropoolregio op de reizigers en vervoerders af komen.
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Flexibiliteit is cruciaal
De wereld van mobiliteit verandert snel: reispatronen veranderen, 
nieuwe mobiliteitsdiensten komen op, de elektrische fiets wordt 
populairder. En straks komt de zelfrijdende auto. Dit vraagt om 
flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Daarom kiest MRDH voor een flexibele Kadernota OV. Een 
Kadernota OV die niet het openbaar vervoer vastlegt in allerlei 
normen, maar juist de ruimte biedt om het openbaar vervoer door 
te ontwikkelen aan de hand van de vraag van de reiziger en de 
behoefte van de samenleving – en richting geeft aan deze 
ontwikkeling.

Vervoerders hebben ontwikkelvrijheid in de metropoolregio. Dat 
betekent dat zij de vrijheid hebben om het precieze vervoer-
product voor de reiziger te ontwikkelen, binnen de kaders die 
gesteld worden van de programma’s van eisen. 

MRDH verwacht dat de vervoerders deze vrijheid gebruiken om te 
innoveren en het OV continu door te ontwikkelen in de gewenste 
ontwikkelrichting. Dat krijgt onder meer vorm in regelmatig 
terugkerende plannen, zoals de jaarlijkse vervoerplancyclus.
De Kadernota OV geeft richting aan de ontwikkeling, en MRDH zal 
dan ook toetsen of de plannen die de vervoerders maken passen 
bij de gewenste ontwikkelrichting.

Vraaggericht OV
Een belangrijke leidraad bij de gewenste ontwikkelrichting is de 
vraag van de reiziger. OV moet passen bij de wensen van zowel 
huidige als potentiële reizigers. Openbaar vervoer bestaat 
immers uiteindelijk voor de reiziger. Door zo goed mogelijk in te 
spelen op de vraag, wordt het beschikbare budget zo effectief 
mogelijk benut, en werken we aan het aantrekken van nieuwe 
reizigers en daarmee stijgende opbrengsten. Deze hogere 
opbrengsten kunnen weer ingezet worden in het OV. Dit draagt 
bij aan de doelstelling Efficiënt en Rendabel uit de UAB. 

De keuze voor vraaggericht openbaar vervoer betekent onder 
meer dat MRDH inzet op verbetering van het vervoer op
verbindingen met veel vraag. Op verbindingen met  weinig vraag 
zoekt MRDH met de vervoerders en gemeenten naar passende 
maatwerkoplossingen. Op de volgende pagina’s gaan we daar 
dieper op in.

Vraaggericht OV betekent ook: streven naar tevreden reizigers. 
Daarom stelt MRDH concrete doelen (KPI’s) vast voor het 
reizigersoordeel op verschillende aspecten. Deze zijn opgeno-
men in bijlage 2.

Eerste stappen op weg
naar 2040
Zoals beschreven op de vorige pagina beschrijft het Toekomst-
beeld OV hoe het openbaar vervoer in 2040 zou moeten
functioneren.

Het toekomstbeeld van het OV richting 2040 bestaat uit acht 
vertrekpunten. Uitgangspunt daarbij is dat collectieve vormen 
van openbaar vervoer nu en in de toekomst bij uitstek geschikt 
zijn voor het vervoeren van grote groepen mensen in drukbe-
volkte gebieden, en het bieden van snelle hart-op-hartverbindin-
gen tussen verder uit elkaar gelegen stedelijke regio’s.

Met de Kadernota wil MRDH de komende jaren de eerste 
stappen in die richting zetten. In de volgende fase worden de 
vertrekpunten verder uitgewerkt in een ontwikkelagenda die 
aangeeft wanneer en op welke wijze de partners stappen kunnen 
zetten om deze visie dichterbij te brengen. Daarin zal ook 
worden bekeken hoe we de ambities voor het personenvervoer 
goed kunnen blijven afstemmen met de ambities voor het 
goederenvervoer op het spoor, en ruimte voor beide kunnen 
blijven garanderen.

3. Ontwikkelrichting
van het OV
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De acht vertrekpunten van het Toekomstbeeld OV

Van openbaar vervoer naar mobiliteit

In 2040 is openbaar vervoer integraal onderdeel van de 
mobiliteitsketens van reizigers

Nieuwe mobiliteit bieden bij geringere vraag

We zorgen dat flexibel, vraaggericht vervoer
beschikbaar komt daar waar vraag naar en aanbod van 
klassiek openbaar vervoer tekort schiet

Sneller verbinden van economische kerngebieden

Om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie 
te versterken, gaan we zorgen voor snelle verbindingen 
tussen de belangrijkste economische kerngebieden door 
het hele land en over de grens

Versterken en integreren openbaar vervoer in 
stedelijke regio’s

Om bereikbaarheid en leefbaarheid in en rondom 
drukke steden en stedelijke regio’s te garanderen, gaan 
we het grootschalige collectieve vervoer versterken

Regionale centra en middelgrote steden blijven 
verbinden

We zorgen ervoor dat ook in 2040 in Nederland een 
mobiliteitsnetwerk bestaat dat alle regio’s verbindt 

Verdere verduurzaming noodzakelijk

In 2040 willen en verwachten we dat mobiliteit veel 
duurzamer is, het komend decennium is een sterker 
collectief vervoer nodig om de klimaat- en
luchtkwaliteitsdoelen te halen

Innovatie aanjagen

We gaan innovaties aanjagen gericht op bereikbaarheid in 
grote steden, flexibele vraaggerichte mobiliteit en 
kostenreductie in infrastructuur, materieel en exploitatie

Deze acht vertrekpunten geven ook richting aan de 
Kadernota OV, en zijn richtinggevend voor de 

keuzes ten aanzien van het openbaar vervoer zoals 
deze op de volgende pagina’s worden beschreven.

Slimmer samenwerken en financieren

We gaan samenwerken over de grenzen van
modaliteiten en beleidsvelden heen om een goede en 
betaalbare deur-tot-deurreis mogelijk te maken.
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Vervoer afstemmen
op de vraag
MRDH streeft naar vervoer dat past bij 
de vraag van de reiziger. Er wordt 
daarom onderscheid gemaakt tussen 
verschillende vormen van vervoer:

De railverbindingen en de 
belangrijkste verbindende 
buslijnen vormen het R-net: de 
ruggengraat van het netwerk. 

Het R-net wordt aangevuld met een netwerk van verbindende 
buslijnen.

Daar waar heel weinig vraag is, wordt gezocht naar passend 
maatwerk.

Een bijzondere vorm van vervoer is vervoer over water. 

Het R-net wordt in het volgende hoofdstuk uitgebreid behandeld. 
De overige vormen van vervoer wordt op de rechterpagina van 
dit hoofdstuk nader toegelicht. 

Het OV-netwerk wordt continu doorontwikkeld, 
gericht op de vraag van de reiziger. Jaarlijks maakt de 
vervoerder een nieuw vervoerplan, waarin hij verbeterin-
gen voorstelt die bijdragen aan meer reizigers en aan 
het bereiken van de doelen uit de UAB. MRDH toetst of 
dit plan past bij de gewenste ontwikkelrichting. MRDH 
prikkelt de vervoerder ook financieel om het OV door 
te ontwikkelen en meer reizigers te trekken. MRDH 
kan de vervoerder verplichten medewerking te 
verlenen aan mobiliteitsinnovaties waar ook 
andere marktpartijen een rol in kunnen 
spelen. Ook kan MRDH ontheffing 
verlenen voor marktinitiatieven 
die inspelen op vervoervraag 
en niet concurreren met 
regulier OV, zoals 
langeafstandsbussen.

Snel openbaar vervoer,
kortere reistijden
Reistijd is voor OV-reizigers een cruciaal aspect. In de UAB wordt 
de ambitie uitgesproken dat reizigers in 45 minuten (incl. voor- 
en natransport) per OV naar een metropolitaan centrum kunnen 
reizen. Reizigers in de stad moeten in 20 minuten bij een 
metropolitane knoop kunnen zijn. Vanaf het platteland is dat in 
45 minuten. 

4. Vraag en aanbod OV
VERVOER DAT PAST BIJ DE VRAAG VAN DE REIZIGER

Waar dat nu niet zo is, wordt van de vervoerder in de jaarlijkse 
vervoerplannen voorstellen verwacht om het OV te versnellen. 
Deze ambities zijn de topeisen 2025 uit de UAB. Zie de bijlage voor 
de volledige topeisen.

De snelheid van het OV is echter nog niet altijd wat het zijn 
moet. De snelheid van bussen en trams in de stad is 15-20 
km/u, terwijl de ambitie voor het R-net 25 km/u is. Korte 
halteafstanden en veel kruisingen leiden bovendien tot een lage 
snelheidsbeleving.

MRDH wil samen met gemeenten en andere partners werk 
maken van kortere reistijden. Per lijn wordt een reistijdscan 
gedaan, waarna maatregelen genomen kunnen worden aan 
bijvoorbeeld haltelocaties, voorrangsregelingen, overwegen en 
het in- en uitstapproces.

Bovendien wordt er studie gedaan naar een schaalsprong op de 
belangrijkste lijnen, zodat deze voor langere afstanden 
aantrekkelijker worden. Dit leidt tot meer differentiatie tussen 
lange lijnen met weinig haltes en lijnen met een binnenstedelijk 
en wijkgericht karakter.

R-net
R-net is de ruggengraat 
van het OV. 

Zie de kaarten op de 
volgende pagina’s.

Verbindend busnetwerk
In het PvE worden voor de 
verschillende concessies het 
netwerk en de frequenties 
vastgelegd.

Maatwerk
Gestrekte lijnvoering biedt ruimte 
voor lokaal maatwerkvervoer als daar 
voldoende vervoervraag voor is.
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Verbindend busnetwerk dat past
bij de vraag
Het R-net wordt aangevuld met het Verbindend busnetwerk, dat 
kernen, wijken en belangrijke bestemmingen in de regio 
verbindt. In de PvE’s wordt dit netwerk vastgelegd, net als de 
frequenties ervan. Van de vervoerders wordt verwacht dat zij dit 
netwerk doorontwikkelen: frequenter vervoer daar waar meer 
vraag is, en snellere reistijden door het strekken van routes. 
Het verbindend busnetwerk wordt aangeboden als bewezen 
vervoervraag op een lijn of een lijndeel meer dan 8 reizigers per 
uur per richting is – een veel gebruikte richtlijn voor voldoende 
vervoervraag voor regulier openbaar vervoer. Is de vervoervraag 
structureel lager en lijken er geen haalbare mogelijkheden deze 
te vergroten, dan mag de vervoerder voorstellen doen voor 
Maatwerk (zie hieronder).
MRDH biedt de vervoerder de ruimte na overleg met de 
wegbeheerder met voorstellen te komen voor het verplaatsen, 
aanleggen of opheffen van haltes waar dat nodig is om beter in 
te spelen op de vraag. MRDH heeft hier een klein deel van de 
exploitatiesubsidie voor busconcessies gereserveerd. Door het 
strekken van lijnen neemt de loop- of fietsafstand naar de halte 
soms toe. Daarom werkt MRDH samen met gemeenten aan 
goede voorzieningen op de halte, zoals fietsenstallingen, 
comfortabele abri’s en het ontwikkelen van vervoersoplossingen 
voor de last mile. 

Maatwerk bij heel weinig vraag
Bij zeer weinig vraag ligt er een ontwikkelopgave om passend 
maatwerk te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld een buurtbus zijn, 
of een buslijn zijn die alleen in de spits of in bepaalde seizoenen 
rijdt. Maar er kan ook gedacht worden aan innovatieve oplossin-
gen als flexibele systemen met busjes op maat, aan deelauto’s en 
-fietsen, etcetera. MRDH wil deze ontwikkelopgave samen met de 
vervoerders en gemeenten oppakken. Hierbij zal ook gekeken 
worden naar mogelijke synergiën met het doelgroepenvervoer, 
dat onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt.
Er zijn verschillende vormen van maatwerk mogelijk. Maatwerk 
kan ingezet worden als vervanging voor regulier openbaar 
vervoer, bij zeer weinig vraag. Dit gebeurt op initiatief van MRDH 
of van de vervoerder (met instemming van MRDH). De ontwikke-
lopgave ligt dan primair bij MRDH, in samenspraak met andere 
partijen. Dit maatwerk kan zowel binnen als buiten de OV-con-
cessie uitgevoerd worden. In de PvE’s worden hier nadere 
spelregels voor beschreven. De vervoerders moeten gedogen dat 
er maatwerk buiten de concessie wordt uitgevoerd, en dat er een 
mogelijke transitie van regulier OV naar maatwerk buiten de 
concessie plaatsvindt. Daarnaast kunnen gemeenten ook 
initiatieven nemen voor maatwerk, als aanvulling op het regulier 
openbaar vervoer. De ontwikkelopgave voor dit aanvullende 
maatwerk ligt primair bij gemeenten. 

Personenvervoer over water
Personenvervoer over water verbindt mensen met elkaar, draagt 
bij aan ruimtelijke en economische ontwikkeling en duurzaam-
heid en kent een hoge waardering onder reizigers. MRDH werkt 
samen met provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, het 
Havenbedrijf en Drechtsteden aan de uitvoering van de 
Toekomstvisie ‘water : personenvervoer vaart er wel bij!’  met als 
doelen:

het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze regio als 
woon, werk en recreatiegebied

het verbeteren van de bereikbaarheid van onze regio, 
verminderen van de congestie op het wegennet

het ondersteunen van specifieke ruimtelijke, economische of 
recreatieve ontwikkelingen

Er wordt gewerkt aan een complementair beeld van  fiets, OV- en 
personenvervoer over water verbindingen  tussen alle  kernen 
en de belangrijkste woon- en  werklocaties gelegen aan het 
water. Reizigers moeten frequent en gemakkelijk de rivier over 
kunnen steken en comfortabel en betrouwbaar in langsrichting 
kunnen reizen.  Er wordt vooral  ingezet  op de locaties waar 
personenvervoer  een goede aanvulling is op OV, fiets of 
autonetwerk en de ontbrekende schakels opvult.
Om dit te bereiken wordt de komende jaren onderzoek gedaan 
naar het verbeteren van haltes, naar potentiële bestemmingen 
en vervoerbehoefte, naar innovatieve  business cases  en naar 
aanbestedingsvormen.

Bij mogelijke aanpassingen in personenvervoer over water 
neemt MRDH altijd de vervoerkundige waarde en de financiële 
haalbaarheid in de overweging mee.

MRDH kan dergelijke initiatieven ondersteunen via de subsidies 
voor maatwerkvoorzieningen Openbaar Vervoer.
Het uitgangspunt is in alle gevallen de vervoervraag  binnen de 
financiële middelen op een efficiënte wijze wordt bediend, en dat 
een bestaande OV-voorziening pas wordt stopgezet als er een 
passende maatwerkoplossing beschikbaar is. Als ook een 
maatwerkoplossing financieel of organisatorisch niet haalbaar 
blijkt, of als er in dezelfde kern of wijk ander (openbaar) vervoer 
beschikbaar is, kan besloten worden de OV-voorziening geheel 
stop te zetten. Het vervangen van een lijn door maatwerk of het 
stopzetten van een lijn kan alleen als MRDH daarmee instemt. 
Uitgangspunt hierbij is dat de vervoerder de vrijgevallen 
dienstregelingskilometers inzet op plekken waar deze een grote 
bijdrage aan de MRDH doelstellingen kan leveren.
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R-net metro (verbindende lijnen/lijndelen)
Minimaal 6x per uur (overdag),
Minimaal 4x per uur (avond/zaterdag/zondag)

R-net metro (ontsluitende lijnen/trajectdelen)
Kan volstaan met lagere frequentie, afhankelijk van 
de vervoervraag

R-net tram (verbindende lijnen/lijndelen)
Minimaal 6x per uur (overdag)
Minimaal 4x per uur (avond/zaterdag/zondag)

R-net tram (ontsluitende lijnen/trajectdelen)
Minimaal 4x per uur (overdag),
Minimaal 3x per uur (avond/zaterdag/zondag)

R-net Bus
Minimaal 6x per uur (spits)
Minimaal 4x per uur (overdag/zaterdag/zondag)
Minimaal 2x per uur (avond)

R-net Bus
Lijnen die niet tot MRDH-concessies behoren

Spoorlijnen
Vallen niet onder de bevoegd- heden van MRDH

LegendaR-net regio

Over R-net
In de UAB is R-net vastgelegd. Dit zijn snelle en frequente 
verbindingen in en tussen de plaatsen in de metropoolregio, die 
kunnen concurreren met de auto. Daarom vormen zij de 
komende tien jaar de toekomstvaste ruggengraat van het 
openbaar vervoer. Het R-net bestaat uit:

De treindiensten op het hoofdrailnet. Deze vallen niet onder 
de bevoegdheid van MRDH, maar vormen wel een cruciale 
schakel in het OV-aanbod in de regio.

Het metronetwerk van Rotterdam en tussen Rotterdam en 
Den Haag;

De tramlijnen in Rotterdam en Den Haag;

De belangrijkste busverbindingen van en naar plaatsen zonder 
railverbinding.

* MRDH streeft ernaar de sprinterdiensten op het hoofdrailnet op 
termijn op te nemen in het R-net.

Landelijk zijn er richtinggevende afspraken gemaakt over onder 
meer de frequenties en bedieningsperioden van R-net. De metro- 
en tramlijnen in de metropoolregio voldoen hier grotendeels aan. 
Op enkele ontsluitende tramlijnen liggen de frequenties op 
rustige momenten lager. Voor de gewenste hogere gemiddelde 
snelheid zijn vervoerders mede afhankelijk van gemeenten; door 
gewijzigd beleid (voorrang voor OV en Fiets) kunnen Rotterdam 
en Den Haag werken aan een gemiddelde rijsnelheid van 
tenminste 25 km/uur. R-net buslijnen voldoen aan de gestelde 
eisen.

Op de kaarten op de volgende pagina’s wordt het R-net gepresen-
teerd. In de legenda is aangegeven hoe vaak R-net rijdt. Dit 
zijn nadrukkelijk minimumfrequenties; bij 
hogere vraag kan een hogere 
frequentie geboden worden
Het R-net wordt de komende 
jaren doorontwikkeld. Hiervoor 
wordt zoals aangekondigd in het 
UAB een toekomstvisie op het 
HOV-net in de metropoolregio 
gemaakt. Ook de uitwerking van 
Toekomstbeeld OV 2040 wordt 
hierbij betrokken. Aan de hand 
van die toekomstvisie wordt 
bepaald welke verbindingen in 
de toekomst nog meer R-net 
kwaliteit kunnen krijgen.

De metro- tram- en buslijnen 
van het R-net krijgen stapsge-
wijs ook de bijpassende 
branding: zie hoofdstuk 
Klantinterface.

R-net en economische
toplocaties
Het R-net levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid 
van economische toplocaties. In sommige gevallen liggen deze 
economische toplocaties (zoals bepaald in de UAB) aan ontslui-
tende lijnen van het R-net. Dit kan betekenen dat het vervoeraan-
bod dat vanuit de vervoervraag gerealiseerd wordt niet in 
overeenstemming is met het vervoeraanbod dat wenselijk is 
vanuit de ruimtelijk-economische structuur. In deze gevallen kan 
de gemeente verzoeken om samen met MRDH en vervoerder 
afspraken te maken over uitbreiding van het vervoeraanbod. 
Onderdeel van deze afspraken is een integrale aanpak
(ketenmobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, eigen inzet belang-
hebbenden) om de noodzakelijke reizigersgroei te realiseren.

OV-bereikbaarheid en
gebiedsontwikkeling
MRDH streeft ernaar dat ruimtelijke ontwikkeling en OV-bereik-
baarheid hand-in-hand gaan. Nieuwe woningen en voorzieningen 
worden bij voorkeur gerealiseerd binnen 800 m van een 
R-net-halte of 1.500 meter van een treinstation. Op een aantal 
grote binnenstedelijke transformatielocaties (bijvoorbeeld 
voormalige bedrijfslocaties) speelt het dilemma dat de OV-bereik-
baarheid nog onvoldoende is voor hoogstedelijke ontwikkeling en 
dat de stedelijke ontwikkeling nog te onzeker is om vooruitlopend 
te investeren in verbetering van de OV-bereikbaarheid. Voor deze 
locaties maken de gemeente en de MRDH maatwerkafspraken, 
waarbij de transformatielocatie en het OV stapsgewijs worden 
ontwikkeld. Onderdeel hiervan kunnen innovatieve financierings-
methoden zijn om de benodigde OV-investeringen te realiseren.

5. R-net
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R-net regio

R-net Rotterdam en Den Haag
Bij het metro- en tramnetwerk wordt onderscheid gemaakt tussen verbindende en ontsluitende lijnen. Verbindende lijnen kennen het 
hoogste kwaliteitsniveau. Op de ontsluitende lijnen (of lijndelen) mag een lagere frequentie gehanteerd worden. Frequenties dienen te 
voldoen aan de minimale frequenties zoals weergegeven in de legenda op deze pagina. Op alle lijnen / lijndelen mogen hogere 
frequenties worden geboden. Dit hoeft niet altijd over de hele lijn te gebeuren. Daarom zijn in het tramnet op vervoerkundig logische 
locaties keerpunten in het net aanwezig of gewenst. 

Vervoerders kunnen naar eigen inzicht de raillijnen anders inrichten en frequenties optimaal afstemmen op de vervoervraag. Alleen 
daar waar nu niet is voorzien in een avond- of weekendbediening kan afgeweken worden van de genoemde minimale frequenties. Dit 
betreft de huidige bediening van Schiedam Woudhoek en de toekomstige bediening van Delft Station - TU. 
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5. R-NET

4. VRAAG EN AANBOD OV

6. KLANTINTERFACE
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ATERIEEL EN DUURZAAMHEID

8. BETROUWBAAR EN VEILIG OV
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 HET OV?

1. KADERNOTA OV

2. O
VER DE KADERNOTA OV

R-net metro (verbindende lijnen/lijndelen)
Minimaal 6x per uur (overdag),
Minimaal 4x per uur (avond/zaterdag/zondag)

R-net metro (ontsluitende lijnen/trajectdelen)
Kan volstaan met lagere frequentie, afhankelijk van 
de vervoervraag

R-net tram (verbindende lijnen/lijndelen)
Minimaal 6x per uur (overdag)
Minimaal 4x per uur (avond/zaterdag/zondag)

R-net tram (ontsluitende lijnen/trajectdelen)
Minimaal 4x per uur (overdag),
Minimaal 3x per uur (avond/zaterdag/zondag)

R-net Bus
Minimaal 6x per uur (spits)
Minimaal 4x per uur (overdag/zaterdag/zondag)
Minimaal 2x per uur (avond)
ingroeimodel op basis van vervoervraag mogelijk  
(zie PvE busconcessies van MRDH (12 april 2017))

R-net Bus
Lijnen die niet tot MRDH-concessies behoren

Spoorlijnen
Vallen niet onder de bevoegdheid van MRDH

Legenda
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R-net metro (verbindende lijnen/lijndelen)
Minimaal 6x per uur (overdag),
Minimaal 4x per uur (avond/zaterdag/zondag)

R-net metro (ontsluitende lijnen/trajectdelen)
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Minimaal 4x per uur (overdag),
Minimaal 3x per uur (avond/zaterdag/zondag)

R-net Bus
Minimaal 6x per uur (spits)
Minimaal 4x per uur (overdag/zaterdag/zondag)
Minimaal 2x per uur (avond)
ingroeimodel op basis van vervoervraag mogelijk  
(zie PvE busconcessies van MRDH (12 april 2017))

R-net Bus
Lijnen die niet tot MRDH-concessies behoren

Spoorlijnen
Vallen niet onder de bevoegdheid van MRDH

LegendaR-net regio

R-net Den Haag
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R-net Rotterdam
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ingroeimodel op basis van vervoervraag mogelijk  
(zie PvE busconcessies van MRDH (12 april 2017))

R-net Bus
Lijnen die niet tot MRDH-concessies behoren

Spoorlijnen
Vallen niet onder de bevoegdheid van MRDH

Legenda
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Wervende marketing
MRDH stuurt aan op reizigersgroei door wervende 
marketing, slimme promotie en aantrekkelijke tariefacties. Zo 
wordt het OV aantrekkelijker voor potentiële reizigers. 
Reizigersgroei maakt het OV efficiënter en meer rendabel. 
De vervoerders zijn verantwoordelijk voor marketing en 
maken jaarlijks een marketingplan. Zij werken samen in het 
Marketingplatform MRDH om zo het OV in de hele metro-
poolregio aantrekkelijker te maken, ongeacht welke vervoer-
der het OV verzorgt. Ook moeten vervoerders zich aansluiten 
bij een eventueel op te richten Randstadbreed R-net-marke-
tingplatform. 

Aantrekkelijke tarieven,
gemakkelijk betalen
OV moet betaalbaar zijn voor reiziger en overheid. MRDH stelt 
de tarieven vast en streeft één regionaal tarievenhuis, met een 
kilometertarief dat in de hele metropoolregio gelijk is, plus een 
in de hele regio te gebruiken pakket aan abonnementen en 
kortingspropoisities.
Wel blijft de vervoerder vanuit zijn opbrengstverantwoordelijk-
heid vrij om daarnaast eigen tarieven en proposities aan te 
bieden, bijvoorbeeld om goed in te kunnen spelen op de 
specifieke vraag van een doelgroep in zijn concessie (kaartjes 
naar toeristische bestemmingen, zakelijke abonnemnten, 
etcetera). De vervoerder dient, bijvoorbeeld via zijn website en 
middels persoonlijk advies, reizigers wegwijs te maken in de 
tariefmogelijkheden. 
De MRDH verwacht van vervoerders dat het verkrijgen van 
vervoerbewijzen voor de reiziger geen belemmering mag zijn 
om met het openbaar vervoer in de metropoolregio te reizen. 
De waardering van reizigers voor de verkrijgbaarheid van 
vervoerbewijzen moet groeien van tenminste 7,5 in 2017 naar 
minimaal een 7,8 in 2026 (KPI verkrijgbaarheid vervoerbewij-
zen). Zie ook bijlage 2.
De OV-chipkaart is de basis, maar er komen alternatieven bij: 
bijvoorbeeld betalen per bankpas of smartphone. MRDH geeft 
ruimte voor zulke initiatieven en sluit zich aan bij nieuwe 
landelijke standaarden.

Aantrekkelijk en
gemakkelijk te
gebruiken OV
De Klantinterface bepaalt hoe de reiziger het OV 
ervaart. Het omvat alle interactie en communicatie 
tussen reiziger en vervoerder: reisinformatie, 
serviceverlening, marketing, promotie en betaal-
mogelijkheden. Reizigers moeten het openbaar 
vervoer eenvoudig kunnen begrijpen en gemakkelijk 
kunnen gebruiken. De reiziger moet het OV in de 
metropoolregio en daarbuiten als één geheel ervaren. 

De vervoerders zijn gezamenlijk verantwoorde-
lijk goede onderlinge afstemming en 
optimalisatie van de klantinterface, 
zowel binnen de metropoolregio als 
daarbuiten. Door marketing en 
promotie worden meer reizigers 
getrokken.

6. Klantinterface
LAAGDREMPELIG EN UITNODIGEND VERVOER
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 HET OV?

Altijd en overal
betrouwbare
reisinformatie
Reisinformatie wordt steeds beter en digitaler. Alle vervoer-
ders leveren data aan het NDOV (Nationale Data Openbaar 
Vervoer), dat gebruikt wordt voor realtime informatie op 
digitale schermen op haltes, maar ook voor allerlei apps met 
reisinformatie.
Vervoerders dienen altijd en overal betrouwbare 
reisinformatie te bieden – niet alleen over zijn eigen 
vervoer, maar ook over dat van andere vervoerders. 
Reizigers moeten geen last hebben van grenzen tussen 
vervoerders. Juist bij omleidingen en verstoringen is 
reisinformatie belangrijk en moet deze kloppen. En vervoer-
ders moeten inspelen op doelgroepen – bijvoorbeeld door 
informatie in het Engels om te roepen of op schermen te 
tonen als dit voor toeristen nuttig is.
MRDH stuurt op een hoge klantwaardering voor reisinfor-
matie. In 2026 moet het rapportcijfer voor reisinformatie op 
de halte minimaal 7,8 zijn. Het cijfer voor reisinformatie bij 
vertragingen moet voor de railconcessies stijgen naar een 
6,8  in 2026 en voor de busconcessies in 10 jaar naar 7,1. Als 
deze KPI’s niet gehaald worden moeten de vervoerders extra 
maatregelen nemen om de klanttevredenheid te verbeteren.
Zie ook bijlage 2.

Hoogwaardige haltes
De reiziger wil comfortabel, droog en veilig kunnen wachten. MRDH 
streeft daarom naar hoogwaardige en herkenbare haltes. De 
wegbeheerders – meestal gemeenten – zijn verantwoordelijk voor de 
inrichting en beheer van de haltes en de loop/fietsroutes naar de 
halte. Het onderhoud van de haltes moet zodanig zijn dat het 
rapportcijfer van de reizigers voor de netheid van haltes de komende 
jaren groeit van tenminste 7,0 in 2017 naar 7,3 in 2026. 
Zie ook bijlage 2.

De vervoerder moet zorgen voor betrouwbare reisinformatie. Op 
knooppunten komen meerdere vervoerders die in 
hun informatie goed naar elkaar moeten 
verwijzen.

Herkenbaar OV
MRDH heeft zich bestuurlijk geconformeerd aan R-net: een 
Randstadbreed herkenbaar merk dat staat voor vervoer met 
hoge kwaliteit. Het R-net rijdt frequent, is betrouwbaar en is 
herkenbaar aan de kleurstelling en herkenbare haltes. Deze 
branding leidt tot een grotere herkenbaarheid en heeft 
bewezen te leiden tot vervoergroei.

Om efficiënt met middelen om te gaan wordt het merk R-net 
stapsgewijs geïntroduceerd in de metropoolregio. Alle tram- 
en metrolijnen worden in de toekomst uitgevoerd met de 
branding van R-net. Ook wordt het merk stapsgewijs 
ingevoerd op de buslijnen van het R-net. Per lijn wordt in de 
PvE’s bepaald of deze kan voldoen aan de kwaliteitscriteria 
en opgewaardeerd wordt. Later kan MRDH ook op projectba-
sis besluiten lijnen op te waarderen tot R-net. De introductie 
wordt gekozen op logische momenten, bijvoorbeeld bij een 
nieuwe concessie of midlife revisie van voertuigen. Het 
overige OV wordt voorzien van een eenduidige huisstijl om 
de herkenbaarheid voor de reiziger te vergroten. Dit is in de 
PvE’s Bus nader uitgewerkt.
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Op weg naar zero emissie
OV wordt steeds duurzamer. Bussen voldoen aan steeds strengere 
emissienormen. Railvervoer in de metropoolregio is volledig elektrisch en rijdt op 
groene stroom.

De komende jaren gaat ook de bus op weg naar zero emissie. Bussen op 
elektriciteit of waterstof worden steeds betaalbaarder en betrouwbaarder. 
MRDH heeft samen met alle andere vervoerautoriteiten het Bestuursakkoord 
Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer ondertekend. Daarin staat dat vanaf 
2025 of zoveel eerder als mogelijk alle nieuwe bussen uitstootvrij zijn en gebruik 
maken van 100% hernieuwbare energiebronnen. In 2030 zijn alle bussen zero 
emissie. Verder hebben de OV-concessies een zo laag mogelijke CO2-emissie 
over de hele keten (well to wheel).

Randvoorwaarde is dat dit binnen de bestaande financiële middelen kan en 
zonder dat het voorzieningenniveau voor de reiziger daalt.

Comfortabel
materieel
MRDH verwacht van de vervoerder dat hij 
comfortabel materieel inzet. In 2026 moet de 
reizigerswaardering voor comfort minimaal een 
7,3 bedragen.

Toegankelijk OV
Laagdrempelig, zorgeloos reizen per OV 
betekent dat het vervoer toegankelijk is voor 
alle reizigers, met of zonder beperking. 
Toegankelijk vervoer is vervoer dat reizigers 
ondersteunt met adequate, toegankelijke 
(reis)informatie met toegankelijk OV-materieel. 
Daarnaast vraagt het om een klantgerichte 
dienstverlening van vervoerders bijv. in het 
rijgedrag van chauffeurs. Hieraan worden eisen 
gesteld in de PvE’s.

Het vraagt daarnaast om fysieke voorzieningen 
op de haltes zoals geleidelijnen en dynamische 
reisinformatie. Dit wordt meegenomen bij het 
hoogwaardig inrichten van haltes (zie onder 
Klantinterface).

7. Materieel en
Duurzaamheid
COMFORTABEL EN DUURZAAM VERVOER
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 HET OV?

Gebruik stimuleren
Openbaar vervoer is vooral duurzaam als het goed 
gebruikt wordt. Een lege bus is helemaal niet 
duurzaam, terwijl een bus met veel reizigers een heel 
lage uitstoot per reizigerskilometer kent. Duurzaam-
heid gaat daarom hand-in-hand met Vraaggericht OV 
en met wervend en laagdrempelig OV.

Materieel en
infrastructuur
De metro’s, trams 
en bussen die ingezet 
worden moeten passen 
bij de infrastructuur: 
bijvoorbeeld rondom toeganke-
lijkheid 

MRDH verwacht van wegbeheer-
ders dat zij routes voor het 
openbaar vervoer zo inrichten dat 
de bus of tram een vlotte 
doorstroming heeft. Dit betekent 
op het R-net zoveel mogelijke vrije 
banen en hoge prioriteit bij 
verkeersregelinstallaties op 
kruisingen.

In 2015 is de beheervisie OV 
infrastructuur opgesteld waarin 
de kaders voor OV infrastructuur 
voor de rail zijn vastgelegd. 
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Sociaal veilig OV
Reizigers en personeel moeten zich veilig voelen in het OV. 

MRDH heeft de kaders voor sociale veiligheid vastgelegd in de 
Beleidslijn Sociale Veiligheid. Hoofddoel is huidige hoge niveau 
van sociale veiligheid minimaal te handhaven bij een gelijkblijvend 
budget.  Reizigers en personeel moeten zich prettig en 
beschermd voelen, en mogen geen slachtoffer worden van 
overlast en agressie. Deze doelen zijn geoperationaliseerd in 
indicatoren (reizigerswaardering) die ook in de PvE’s zijn 
vastgelegd. 

Samenwerking tussen MRDH , vervoerders, gemeenten, 
politie en het OM en regelmatige afstemming tussen deze 
partijen:
Ordeverstoringen vinden plaats in of rond het voertuig en 
verplaatsen zich naar de stationsomgeving of daarbuiten of 
ontstaan op looproutes op weg naar haltes en zetten zich voort 
in het voertuig. Er zijn daardoor al snel meerdere ‘verantwoorde-
lijken’ betrokken. Om incidenten op te lossen is het daarom 
belangrijk dat partijen goed samenwerken. 

Ruimte voor maatwerk:
De metropoolregio omvat een divers gebied met grote steden en 
kleine dorpen met eigen economische, demografische en 
sociaal-geografische kenmerken. Eén generieke veiligheidsaan-
pak voor zo’n divers gebied volstaat niet. Bij een effectieve 
aanpak hoort ruimte voor maatwerk; 

Risicogerichte inzet:
De focus moet liggen op plekken waar de kans op incidenten 
groot is. Op basis van analyses van gegevens over sociale 
veiligheid wordt in kaart gebracht waar deze plekken zich 
bevinden zodat daar passende maatregelen kunnen worden 
ingezet.  

Jaarlijks stellen vervoerders een effectief maatregelenpakket en 
uitvoeringsplan voor sociale veiligheid op. Per kwartaal maken de 
vervoerders een rapportage over de uitvoering en de effecten 
hiervan. Deze rapportage wordt elk kwartaal besproken met 
MRDH. Hierbij monitort MRDH of het gewenste veiligheidsniveau 
gehandhaafd blijft. Daarnaast organiseert MRDH  elk halfjaar een 
kennisoverleg met alle concessiehouders om kennis en ervaring 
uit te wisselen. 

Om deze doelen te bereiken heeft MRDH een aantal uitgangs-
punten en speerpunten benoemd, waar samen met vervoerders, 
gemeenten en veiligheidspartners aan gewerkt zal worden:8. Betrouw-

baar en
veilig OV
ZORGELOOS REIZEN PER OV
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 HET OV?

Betrouwbaar OV
Vervoerders moeten het vervoer betrouwbaar uitvoeren. In de PvE’s 
worden daarom hoge maar realistische eisen gesteld aan 
bijvoorbeeld punctualiteit, rituitval, etc. Om de betrouwbaarheid te 
verbeteren is goede monitoring belangrijk. MRDH verwacht van de 
vervoerders dat zij de uitvoering van de concessie goed monitort, 
onder andere via de landelijke MIPOV-profielen.

Verkeersveilig OV
Doel van de MRDH is dat er geen slachtoffers vallen in het 
verkeer. De MRDH gaat er daarom van uit dat de vervoerders een 
veiligheidscultuur hebben waarin preventie van ongevallen 
uitgangspunt is en geleerd wordt van fouten. In het verlengde van 
de innovatiedoelstellingen in de UAB verwacht MRDH dat de 
vervoerders waar mogelijk innovatieve technologie inzetten om 
ongevallen te voorkomen. In de PvE’s worden hier nadere eisen 
aan gesteld. 

Omleidingen,
stremmingen en
evenementen
Omleidingen en stremmingen door onderhoud zijn soms onvermij-
delijk. Bij wegwerkzaamheden en evenementen maken wegbeheer-
der en vervoerder goede afspraken om de hinder voor de reiziger te 
beperken. Bij deze afspraken hoort ook het transparant maken van 
de financiële effecten. MRDH, vervoerder en wegbeheerder streven 
samen naar een kostenefficiënte oplossingen. Insteek hierbij is dat 
kleine wegomleidingen de meerkosten voor rekening komen van de 
vervoerder. Bij majeure wegomleidingen geldt dat de meerkosten 
voor het openbaar vervoer van omleidingen en afsluitingen worden 
betaald door de veroorzaker, veelal de wegbeheerder, die dan 
uiteraard meebeslist over de tijdelijke vervoersoplossing. Alleen in 
uitzonderingsgevallen wanneer er geen geen goede vervoeroplos-
sing mogelijk is of er geen afspraken over meerkosten gemaakt 
kunnen worden, kan de vervoerder ontheffing van zijn vervoerplicht 
krijgen op de betreffende verbinding. Het streven is echter om altijd 
een goede oplossing voor de reiziger te ontwikkelen.
In de PvE voor rail en bussen en onderliggende besteksdocumenten 
worden hier nadere afspraken  over gemaakt waarbij  onder meer 
opgenomen wordt  dat de vervoerder  bij wegwerkzaamheden een 
marktconform tarief zal hanteren.
Bij evenementen kan extra capaciteit ingezet worden voor het 
vervoer van bezoekers. De vervoerder treedt hierbij in overleg met 
de organisator van het evenement over vergoeding van de kosten. 
Hierbij dienen afspraken in PvE’s voor rail en bussen in acht te 
worden genomen. 

Maatregelenpakketten met combinaties van maatregelen 
gericht op onveiligheid en veiligheid:
Combinaties van maatregelen gericht op onveiligheid en 
veiligheid kunnen elkaar versterken. MRDH verwacht van de 
vervoerders combinaties van preventieve en repressieve 
maatregelen om incidenten te voorkomen, dan wel te bestrijden.

Sturen op vertrouwen in kennis en expertise;
MRDH geeft richting, maar vertrouwt op ook de kennis en 
expertise van de vervoerders in het uitwerken van een passend 
maatregelenpakket voor het concessiegebied. MRDH schrijft 
geen concrete maatregelen voor: de vervoerders hebben de 
meeste expertise op het gebied van veiligheid.

Inspelen op actualiteit:
In de praktijk zullen zich crisissituaties voordoen die vooraf niet 
voorzien kunnen worden.  Ook hier geldt dat onderlinge 
samenwerking en afstemming cruciaal zijn om adequaat op 
dergelijke (crisis)situaties in te spelen. MRDH houdt zelf actief de 
ontwikkelingen en actualiteiten bij, maar spoort vervoerders, 
gemeenten en veiligheidspartners aan dit tevens actief te doen 
en te delen.
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VOORWOORD

DOEL EN STATUS

PROCES TOTSTANDKOMING KADERNOTA OV

KLANTINTERFACE

MATERIEEL EN DUURZAAMHEID

BETROUWBAAR EN VEILIG OV

WIE DOET WAT IN
 HET OV?

VRAAG EN AANBOD OV

R-NET

Gemeenten
MRDH is van, voor en door gemeenten, dus 
gemeenten hebben een belangrijke stem over de 
toekomst van het OV. Gemeenten hebben zelf 
ook een belangrijke rol in het OV: zij maken 
verkeersbeleid en zijn verantwoordelijk voor het 
doelgroepenvervoer, dat een rol kan spelen bij 
Maatwerk (zie Vraag en Aanbod OV). Als 
wegbeheerder zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor een vlotte doorstroming van het OV – ook 
bij werkzaamheden en omleidingen – en voor 
toegankelijke en sociaal veilige haltes. 

Andere vervoer-
autoriteiten
MRDH werkt samen met andere 
vervoerautoriteiten aan gezamenlijke 
plannen en  projecten, zoals het 
Personenvervoer over water en de 
Toekomstvisie OV 2040: Pilot Zuidelijke 
Randstad. Ook stemt MRDH met andere 
vervoerautoriteiten af over lijnen die 
concessiegrenzen kruisen.

Vervoerders
Stadsvervoerders HTM en RET en de 
streekvervoerders ontwikkelen het 
vervoer binnen het kader van PvE 
(dienstregeling, netwerk, keuze van 
materieel) en voeren het vervoer op 
een zo klantgericht mogelijke manier 
uit. Vervoerders zijn opbrengstverant-
woordelijk en ontvangen dus de 
reizigersinkomsten. 

MRDH: vervoerautoriteit
MRDH geeft als Vervoerautoriteit concessies uit 
aan vervoerders: het alleenrecht en de plicht om 
openbaar vervoer uit te voeren volgens de eisen 
die MRDH daaraan stelt. MRDH investeert in 
infrastructuur en betaalt vervoerders indien 
nodig een exploitatiebijdrage.

MRDH en de gemeenten werken bij de realisatie van goed openbaar 
vervoer nauw samen met andere partijen, waaronder het ministerie 
van I&M, de provincie Zuid-Holland en reizigersorganisaties verenigd 
in Metrocov.

9. Wie doet wat in het OV?
SAMENWERKEN AAN GOED OV
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Om aan de topeisen uit de UAB voor 2025 te voldoen zijn in onderstaande tabel de ambities voor reistijd naar knooppunten geformuleerd. 

Bijlage 1
Topeisen uit UAB

Rotterdam centrum

Den Haag centrum 

Scheveningen

Den Haag Internationale Zone

Rijswijk Plaspoelpolder

Delft TU/Technopolis

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam Zuidplein

Rotterdam Kralingse Zoom

Rotterdam Alexander

Zoetermeer Spoorzone

Metropolitane economische
centra en knooppunten Metropolitane

knooppunten:

Den Haag HS

Den Haag Laan van NOI

Delft

Schiedam Centrum

Rotterdam Blaak

Rotterdam Zuidplein

Rotterdam Alexander

Zoetermeer

(Inter)nationale

knooppunten:

Rotterdam Centraal

Den Haag Centraal

Knooppunten

Van

Naar

Metropilitane economische centra

Metropolitaan en
hoogstedelijk gebied

< 45 min naar beide metropolitane
economische centra

In spits reistijd met OV < reistijd auto

< 20 min in Rotterdam
Centraal en Den Haag
Centraal

-

< 20 min  -

< 45 min < 20 min in een lokaal
centrum

< 45 min naar één van beide
metropolitane economische centra

In spits reistijd met OV = reistijd auto

< 45 min naar één van beide
metropolitane economische centra

met P+R

In spits reistijd OV/P+R is max.
1,5 keer reistijd auto

Stedelijk wonen
en werken

Landelijk wonen
en Greenports

Metropolitane knoop Voorzieningen-centrum
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INLEIDING

DOEL EN STATUS
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WIE DOET WAT IN
 HET OV?

VRAAG EN AANBOD OV

R-NET

MRDH streeft naar een tevreden reizigers. Om te zorgen dat de vervoerders hiervoor de juiste maatregelen nemen, en om te monitoren of 
reizigers inderdaad tevreden zijn, heeft MRDH concrete Kpi’s geformuleerd op het gebied van klanttevredenheid. Deze zijn opgenomen in de PvE’s.

Bijlage 2
Doelen klanttevredenheid

KPI’s Klanttevredenheid Concessies Rail

Aantal vertrekmogelijkheden
Comfort metro’s
Informatie bij vertragingen
Klantvriendelijkheid personeel
Netheid metro’s
Netheid metrostations
Reisinformatie op de halte
Rijstijl bestuurder
Sociale veiligheid tijdens de rit
Stiptheid (punctualiteit)
Totale rit
Verkrijgbaarheid vervoerbewijzen
Zitplaatskans

7,5
7,0
6,5
7,0
6,5
7,0
7,5
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
8,0

7,6
7,1
6,6
7,1
6,6
7,1
7,6
7,1
7,1
7,6
7,6
7,6
8,1

7,7
7,2
6,7
7,2
6,7
7,2
7,7
7,2
7,2
7,7
7,7
7,7
8,2

7,8
7,3
6,8
7,3
6,8
7,3
7,8
7,3
7,3
7,8
7,8
7,8
8,3

Thema reizigersoordeel 2017 – 2019 2020 – 2022 2023 - 2025 2026

Metro

Aantal vertrekmogelijkheden
Comfort trams
Informatie bij vertragingen
Klantvriendelijkheid personeel
Netheid haltes (alleen Den Haag)
Netheid Trams
Reisinformatie op de halte
Rijstijl bestuurder
Sociale veiligheid
Stiptheid (punctualiteit)
Totale rit
Verkrijgbaarheid vervoerbewijzen
Zitplaatskans

7,5
7,0
6,5
7,0
7,0
7,0
7,5
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
8,0

7,6
7,1
6,6
7,1
7,1
7,1
7,6
7,1
7,1
7,6
7,6
7,6
8,1

7,7
7,2
6,7
7,2
7,2
7,2
7,7
7,2
7,2
7,7
7,7
7,7
8,2

7,8
7,3
6,8
7,3
7,3
7,3
7,8
7,3
7,3
7,8
7,8
7,8
8,3

Thema reizigersoordeel 2017 – 2019 2020 – 2022 2023 - 2025 2026

Tram

KPI’s Klanttevredenheid Concessies Bus

Algemeen klantoordeel
Zitplaatskans
Netheid materieel
Klantvriendelijkheid personeel
Rijstijl bestuurder
Informatie algemeen
Informatie bij vertragingen
Stiptheid (punctualiteit)
Aantal vertrekmogelijkheden
Comfort
Sociale veiligheid

7,5
8,0
7,0
7,5
7,0
7,5
6,5
7,5
7,0
7,0
7,0

+0,1
+0,0
+0,1
+0,1
+0,1
+0,1
+0,2
+0,1
+0,1
+0,1
+0,1

Thema reizigersoordeel Bij aanvang Per drie jaar
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Bijlage 2: Toelichting op de Ontwerp Kadernota Openbaar Vervoer 
 
 
Relatie met Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, het Programma van Eisen Bus, de Vervoerplannen 
en Toekomstbeeld OV 2040  
De Kadernota Openbaar Vervoer (OV) vertaalt de strategische doelen uit de Uitvoeringsagenda 
Bereikbaarheid (UAB, 2016) in normen en richtlijnen voor het openbaar vervoer in de MRDH. Deze 
kaders worden vertaald in programma van eisen voor de rail en busconcessies en worden gebruikt 
bij de jaarlijkse beoordeling van de vervoerplannen. De kadernota zelf is dus geen 
ambitiedocument en er worden geen uitspraken gedaan op lijnniveau.  
De acht vertrekpunten uit het Toekomstbeeld OV 2040 zijn ook richtinggevend geweest voor het 
openbaar vervoer van de Kadernota. Verder zijn de op 16 november 2016 vastgestelde beleidslijn 
sociale veiligheid en de op 17 mei 2017 vastgestelde toekomstvisie personenvervoer over water 
op hoofdlijnen opgenomen in de Kadernota.  
 
De scope van de nieuwe kadernota is gelijk aan de UAB namelijk 10 jaar (2016-2025) maar 
vanwege de snelle ontwikkelingen in het mobiliteitsbeleidsveld wil MRDH de kadernota over 
maximaal 4 jaar herzien. Op dit moment kent MRDH geen kadernota OV. 
 
Totstandkomingproces Ontwerp Kadernota OV 
Bij de start zijn in de Bestuurscommissie afspraken gemaakt over het proces, vorm en inhoud van 
de kadernota OV. Afgesproken is dat de gemeenten en andere stakeholders vanaf het begin via 
verschillende sessies input leveren aan de kadernota. Er zijn drie ambtelijk sessies geweest. Een 
viertal bestuurders uit de BCVa hebben vanuit hun ambassadeursrol voor de kadernota het 
bestuurlijk traject met wethouders en raadsleden begeleid. Via een serious game traject hebben de 
bestuurders van de BCVa en de raadsleden van de MRDH keuzes voorgelegd gekregen over de 
toekomst van het OV. Gekozen is om de kadernota zoveel mogelijk visueel vorm te gegeven 
d.m.v. infographics.  
Bij de bespreking van de Ontwerp Kadernota OV op 26 oktober 2016 was er kritiek op inhoud en 
proces van de kadernota. De gemeenten hadden de nadrukkelijke wens om de Ontwerp 
Kadernota OV nog een keer inhoudelijk te bespreken. Vanwege de tijdsdruk op het 
aanbestedingstraject voor de busconcessies moest hierdoor het gewenste gelijk op lopen van het 
besluitvormingstraject en zienswijzeprocedures van PvE busconcessies en Ontwerp Kadernota OV 
worden verlaten. 
Op 16 november 2016 is in de bestuurscommissie een nieuw procesvoorstel voor vaststelling 
Ontwerp Kadernota vastgesteld. Dit heeft o.a. geleid tot interactieve sessies op 25 januari 2017 en 
1 februari 2017 met raadsleden en wethouders van gemeenten, consumentenorganisaties en 
vervoerders. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt (zie bijlagen 3a t/m c). Deze zijn ter 
informatie bijgevoegd. Daarnaast zijn op verzoek met een aantal gemeenten en vervoerders 
aparte gesprekken gevoerd. Deze verslagen en de resultaten van gesprekken zijn gebruikt om tot 
een verdere verbetering van Kadernota te komen. 
 
De belangrijkste doorgevoerde wijzigingen na 26 oktober 2016 zijn: 

– De Kadernota zal vanwege de snelle ontwikkelingen in de mobiliteit binnen 4 jaar worden 
herzien; 

– Rol maatwerk en de grens van 8 reizigers per uur is verduidelijkt; 
– De KPI’s voor de rail- en busconcessies zijn toegevoegd;  
– Het gedachtegoed van kernnet en uitlopers voor de rail is verlaten en omgezet in 

verbindende lijnen/trajecten en ontsluitende lijnen/trajecten met bijbehorende frequenties. 
De R-net kaarten zijn hierop aangepast; 

– De onderzoekstatus van HOV- buslijn Zoetermeer-Delft is vervallen en de HOV buslijn 
Rodenrijs Metro – Bleiswijk – Lansingerland-Zoetermeer is toegevoegd; 



– Voor R-net bus is voor frequenties een ingroeimodel op basis van vervoervraag 
toegestaan. Voor nadere uitwerking wordt verwezen naar afspraken in het PvE voor de 
busconcessies; 

– Tegenstrijdigheden rondom harmonisatie en differentiatie van de tarieven zijn 
weggenomen; 

– Bij veroorzaker betaald principe wordt benadrukt dat altijd gestreefd wordt naar een goede 
oplossing voor de reiziger. Alleen in uitzonderingsgevallen kan ontheffing van de 
vervoerplicht verleend worden. Daarnaast moet de vervoerder bij wegwerkzaamheden 
een marktconform tarief hanteren; 

– Personenvervoer over water wordt in lijn gebracht met de op 17 mei 2017 door de 
bestuurscommissie vastgestelde toekomstvisie personenvervoer over water;  

– Een samenvatting van het op 16 november 2016 in de bestuurscommissie vastgestelde 
sociaal beleid is toegevoegd aan de kadernota. 

 
 
Inhoud op hoofdpunten 
 

• Algemeen 
De Kadernota OV is een verdere uitwerking van de doelen en de ‘topeisen’ uit de 
Uitvoeringsagenda bereikbaarheid (2016, UAB). Daarnaast geeft de Kadernota daar waar 
mogelijk ook concrete invulling aan de uitvoering van de 8 principes van Toekomstbeeld OV 
2040. De Kadernota moet verder voldoende ruimte en flexibiliteit bieden voor nieuwe 
ontwikkelingen die passen bij de OV markt die volop in beweging is. De opkomst van nieuwe 
vervoerdiensten, veranderende mobiliteitspatronen en technologische ontwikkelingen zijn 
voorbeelden hiervan. 

• Vervoer en netwerk: 
– MRDH kiest voor vraaggericht OV, frequent en hoogwaardig waar veel mensen reizen en 

passend maatwerk waar minder mensen reizen en flexibiliteit om in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen.  

– In UAB zijn de topeisen vertaald in richtlijnen voor reistijden naar metropolitane 
economische centra en metropolitane knooppunten. Van vervoerders wordt verwacht dat 
zij op plaatsen waar de reistijd nog niet gehaald wordt met voorstellen te komen om dit te 
verbeteren. 

– MRDH onderscheidt in het OV-netwerk het ‘R-net’, ‘Verbindend busnet’ en ‘Maatwerk’. ‘R-
net’ is de ruggengraat van het OV. Het gaat om Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 
van Metro, Tram en enkele buslijnen. MRDH stelt minimale eisen aan het aanbod, de 
frequentie en de herkenbaarheid op het R-net en vraagt medewerking van de 
wegbeheerders voor de vlotte doorstroming van tram en bus.  

– Voor Tram en Metro wordt ‘R-net’ opgedeeld in verbindende lijnen en trajectdelen en 
ontsluitende lijnen. Voor de verbindende lijnen en trajectdelen worden hoge minimale 
frequenties geëist. Op de ontsluitende lijnen heeft de vervoerder ontwikkelvrijheid waarbij 
vanwege de vraag een lagere minimale frequentie wordt geëist.  

– Voor de frequenties van de HOV-buslijnen geldt dat gewerkt kan worden met een op 
vervoervraag gebaseerd ingroeimodel. Hierbij wordt verwezen naar het vastgestelde PvE 
voor de busconcessies. 

– Voor het verbindend busvervoer wordt van de vervoerder verwacht dat hij inspeelt op de 
vraag van de reiziger. Bij weinig vraag verwacht MRDH dat de vervoerder voorstellen doet 
om het OV aantrekkelijker te maken en bij heel weinig vraag mogen vervoerders 
voorstellen doen om de lijnen of delen van lijnen te vervangen door maatwerk. De 
indicatieve grens hiervoor is gelegd bij 8 reizigers per uur. Bij het bieden van maatwerk 
kan de vervoerder de samenwerking met de gemeenten opzoeken. 

– Als haltes in kernen of woonwijken in het vervoersgebied structureel te weinig in- of 
uitstappers kennen dan heeft de vervoerder vanuit zijn ontwikkelvrijheid ruimte om na het 



eerste jaar van de nieuwe concessie met voorstellen te komen om haltes te verplaatsen of 
op te heffen. 

– Voorstellen van vervoerder voor het vervangen van een buslijn door maatwerk kan alleen 
als MRDH daarmee instemt. 
 

• Klantinterface 
– MRDH streeft naar aantrekkelijk en makkelijk te gebruiken OV. De reiziger moet het 

openbaar vervoer eenvoudig kunnen begrijpen.  
– MRDH streeft naar reizigersgroei. Vervoerders zijn verantwoordelijk voor marketing en 

promotie en maken jaarlijks een marketingplan. 
– MRDH stelt de tarieven vast en streeft naar verdere harmonisatie van het kilometertarief 

in haar vervoersgebied maar daarnaast blijft tariefdifferentiatie om beter in te spelen op de 
vraag en eigen reisproducten van vervoerders toegestaan. 

– De OV chipkaart is het betaalmiddel in het OV maar MRDH geeft ruimte aan andere 
betaalmethoden zoals bankpas en sluit bij voorstellen voor veranderingen aan bij nieuwe 
landelijke standaarden. 

– Vervoerders dienen altijd en overal betrouwbare reisinformatie te bieden. 
– Het ‘R net’ van de metropoolregio wordt uitgevoerd in R-Net formule en zal uit efficiency 

overwegingen op logische momenten worden uitgerold. 
– Voor de niet R-net buslijnen wordt ook gewerkt aan een productformule.  

 
• Materieel en duurzaamheid 

– MRDH verwacht dat vervoerder comfortabel en toegankelijk materieel inzet dat voldoet 
aan alle wettelijke voorschriften en dat past bij de infrastructuur die in het vervoersgebied 
van MRDH beschikbaar is.  

– MRDH wil het OV verder verduurzamen. Van vervoerders wordt verwacht dat zij de CO2 
uitstoot per reizigerskilometer in hun concessie gebied verder verlagen.  
Bij de bus wordt een transitiepad naar zero emissie gevraagd waarbij in 2025 of zoveel 
eerder als mogelijk alle nieuwe bussen zero emissie rijden. Hiervoor mag het 
voorzieningenniveau niet dalen.  

 
• Betrouwbaar en veilig OV 

– Reizigers en personeel moeten zich veilig voelen in het OV. De kaders rond sociale 
veiligheid zijn vastgelegd in de beleidslijn sociale veiligheid die op 16 november in de 
bestuurscommissie is vastgesteld en de hoofdlijnen zijn verwoord in de kadernota.  

– Om de betrouwbaarheid van het OV te borgen worden in het PvE afspraken gemaakt over 
punctualiteit, rituitval e.d. en moet de uitvoering daarvan in de concessie door de 
vervoerder worden gemonitord (MIPOV). 

– Bij wegwerkzaamheden zorgen wegbeheerder en vervoerder dat de hinder voor de 
reiziger minimaal is. Voor kleine wegomleidingen komen de kosten voor rekening van de 
vervoerder. Hiervoor mag de vervoerder een in het bestek overeengekomen percentage 
van de subsidie reserveren. Voor majeure wegomleidingen gaat MRDH er vanuit dat de 
meerkosten voor het OV voor rekening zijn van de initiatiefnemer meestal de 
wegbeheerder. Wanneer er geen goede vervoeroplossing mogelijk is of er geen 
afspraken gemaakt kunnen worden over de meerkosten kan de vervoerder ontheffing 
krijgen voor zijn vervoerplicht. 
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Verslag sessie Kadernota OV 25 januari 2017 

Op 25 januari en 1 februari 2017 waren er sessies over de Kadernota OV voor 
bestuurders, raadsleden, Metrocov en vervoerders. Hierin is de ontwerp-Kadernota OV 
besproken die de afgelopen maanden is ontwikkeld. Deze sessies worden als input 
gebruikt om de ontwerp-Kadernota OV af te maken. Na vaststelling van de ontwerp-
Kadernota OV zal deze een zienswijzetraject doorlopen. Hieronder vindt u het verslag van 
de sessie van 25 januari. 

1 Verloop interactieve sessie 

Dick van Sluis (wethouder Capelle a/d IJssel) heet iedereen welkom. David Eerdmans 
(inno-V) geeft een korte inleiding op de totstandkoming van de Kadernota. Discussieleider 
Wilko Mol (inno-V) geeft daarna een toelichting op het verloop van de discussie. Na de 
inleiding gaat iedereen interactief aan de slag met 5 verschillende thema’s uit de 
Kadernota OV. Per thema wordt iedereen gevraagd om te reageren op de inhoud van de 
concept-Kadernota OV door het plakken van stickers of door erbij te schrijven. Vervolgens 
is er steeds een plenaire discussie per thema.  

Opzet interactief gedeelte 
Als startpunt voor de discussie werd deelnemers via stickervellen gevraagd te reageren op 
de concept-Kadernota OV. Met stickers konden zij aangeven of zij het eens waren of juist niet 
met een tekst, of dat zij een idee hadden ter verbetering. In alle gevallen konden deelnemers 
er tekst bij schrijven. In de tabellen hieronder is aangegeven hoeveel mensen welke sticker 
plakten. Met de stickers kon worden aangegeven: 

 

…of zij het helemaal eens waren met een tekst. 

 

…of zij een idee, suggestie of opmerking hadden. 
(NB: daarnaast was er een andere sticker ‘Meer toelichting nodig’. 
Omdat deze nauwelijks geplakt zijn is deze categorie samengevoegd 
met Idee/opmerking). 

 

…of zij een knelpunt zien bij de huidige tekst. 

 

Daarnaast kon bij een aantal specifieke discussiepunten waar al 
eerder reactie op was gekomen een alternatief gekozen worden 
voor de tekst in de Kadernota OV, inclusief de mogelijke positieve 
en negatieve effecten ervan. In de tabellen hieronder is per thema 
aangegeven wat de alternatieven waren. 
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2 Thema: vraag en aanbod OV 

2.1 Uitkomst stickervellen 

 

Helemaal 
mee eens 

Idee/ 
opmerking Alternatief Knelpunt 

Vraag en aanbod OV         
Algemeen/overig 2 3     
Snel openbaar vervoer, kortere reistijden 7 5 5*   
Verbindend busnetwerk dat past bij de vraag 2 4 2** 1 
Maatwerk bij heel weinig vraag 3 11   3 
Personenvervoer over water         
* 5x “Verbindend én ontsluitend OV” 
** Grens van 8 reizigers loslaten. 
 

• Deelnemers zijn het veelal eens met de keuze voor versnellen van het OV. Een 
aantal ziet daarnaast graag ook ontsluitend OV door de wijken. Suggesties om de 
meerkosten hiervan te dekken zijn o.a. een hogere bijdrage van de reiziger en 
het inzetten van kleiner materieel. 

• De meeste stickers werden geplakt over het vervangen van bussen door 
maatwerk en de grens van 8 reizigers die daarbij genoemd werd. Deelnemers 
zijn meestal geen tegenstander van maatwerk op verbindingen met weinig vraag, 
maar uiten soms wel hun zorg over hoe dit eruit gaat ziet (bijv. wat betreft 
integratie met regulier OV). Er worden ook diverse suggesties gedaan hoe het 
maatwerk zou kunnen werken (o.a. integratie met doelgroepenvervoer, geen of 
juist wel vrijwilligers, vraagafhankelijke busjes, etcetera). Hierbij wordt ook 
speciale aandacht gevraagd voor gehandicapten en senioren. 

2.2 Hoofdlijnen discussie 

Maatwerk 

• Er wordt gesuggereerd dat maatwerk ook zou kunnen betekenen dat je het aanbod 
afstemt op de fluctuerende vraag in de verschillende seizoenen. Net als spitslijnen 
een vorm van maatwerk zijn, zou vervoer richting het strand ook onder maatwerk 
kunnen vallen. In de Kadernota wordt daar nu nog weinig over vermeld.  

• Het principe om zeer weinig gebruikte buslijnen te vervangen door maatwerk en 
daarmee goed lopende lijnen te versterken wordt onderschreven door de 
aanwezigen. Zo kan met de beperkte budgetten voor OV meer vervoer worden 
geboden op verbindingen waar veel reizigers van profiteren. 

• Er wordt wel een aantal aandachtspunten meegegeven. Zo zou MRDH moeten 
zorgen voor een gedegen analyse naar de achtergronden van een teruglopend 
reizigersaantal op een lijn voordat een lijn wordt geschrapt. Ook zou er een vorm 
van vervoer moet worden georganiseerd voor de mensen die geen vaste 
busverbinding meer hebben.  

• Als dit vervoer niet door de concessiehouder wordt aangeboden, zou er ruimte 
moeten zijn voor concurrenten of voor innovatieve vervoerswijzen om dit in te 
vullen.  

• Er wordt opgemerkt dat maatwerk een belangrijke rol zou moeten spelen bij de 
verbinding tussen het kernnet en het overige netwerk. 
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• Er worden suggesties gedaan voor efficiënte maatwerkoplossingen die mogelijk 
beter aan zouden sluiten bij de vraag van de reizigers, zodat een ziekenhuis- of 
theaterbezoek op alle tijden mogelijk wordt.  

• Ook wordt de suggestie gedaan voor een regiecentrale die taxi-, scholieren- en 
WMO-vervoer bij elkaar brengt, waardoor beschikbare vervoercapaciteit goed 
wordt benut. Ook de inzet van vrijwilligers met (bel)busjes wordt gesuggereerd.  

Overig 

• De meeste aanwezigen vinden het een goed idee de tram te versnellen. Een 
aanwezige kijkt hier anders tegenaan en ziet de tram meer als een sociale 
technologie die cohesie brengt in de wijken. De tram zou in die optiek juist meer 
haltes moeten hebben omdat bewoners reistijd minder belangrijk zouden vinden. 
Voor de metro zou daarentegen wel ingezet moeten worden op het verhogen van de 
snelheid.  

• Een aantal deelnemers vindt dat het OV echt als een dienstverlening gezien zou 
moeten worden en geaccepteerd zou moeten worden dat dit geld kost. Afstemmen 
van frequenties op de vraag is daarbij prima, maar er moet wel vervoer blijven op 
rustiger momenten, om verbindingen tussen wijken in stand te houden of de 
mogelijkheid worden geboden om na het theater nog naar huis te gaan.  

• Niet iedereen wil meer investeren in het OV. Enkelen wijzen erop dat het OV 
binnen MRDH al op een hoog niveau ligt en de fiets ook een goed alternatief is. Er is 
iemand die alle busverbindingen wil afschaffen en alleen wil investeren in goede 
metro- en tramnetten. Dit zou dan aangevuld moeten worden met kleinschalige 
(private) vervoersinitiatieven.  

• Een andere aanwezige ziet het OV vooral als alternatief voor de auto en zou willen 
investeren in een uitstekende ontsluiting van de woongebieden, ten koste van de 
ontsluiting van bijvoorbeeld brainports. 

• Een deelnemer ziet graag dat het ‘verbindende busnetwerk’, dat ongeveer 80% 
van het netwerk uitmaakt, een prominentere rol in de Kadernota OV zou spelen. 

3 Thema: R-net 

3.1 Uitkomst stickervellen 

 

Helemaal 
mee eens 

Idee/ 
opmerking Alternatief Knelpunt 

R-net         
Algemeen/overig   2     
Over het R-net 4 4 6* 5 
R-net en economische toplokaties         
OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling 1 3 1** 2 
* 2x “Geen onderscheid tussen Kernnet en Uitlopers”, 4x “Verhogen snelheid tram” 
** “Harde bedieningsgaranties vooraf” 
 

• De mening lopen uiteen over het R-net: een aantal mensen is het helemaal eens 
met hoe het opgeschreven staat, terwijl een aantal anderen het als knelpunt 
ervaren. Dit heeft met name te maken met de frequenties van het R-net en met 
de opsplitsing tussen kernnet en uitlopers, die sommigen als onwenselijk zien. 
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Een aantal mensen vindt versnelling van de tram een goed idee; men verschilt 
van mening of dit tot langere loopafstanden mag leiden. 

• Ook wordt er gereageerd op het thema over gebiedsontwikkeling. Hier wordt 
de suggestie gedaan bij gebiedsontwikkeling in ieder geval te zorgen dat de 
infrastructuur gereed is om goede OV-bediening te bieden zodra de vraag er wel 
is.  

3.2 Hoofdlijnen discussie 

• Er wordt door een aantal aanwezigen opgemerkt dat de verschillende (R-net) 
verbindingen beter aan elkaar gekoppeld zouden moeten worden. Er zou behoefte 
zijn aan meer dwarsverbindingen zoals de ‘Zoro-bus’. Ook zou het overig OV beter 
moeten aansluiten op R-net dat nu soms stopt midden in landelijk gebied, waarna 
er vervolgens (vaak door overgang naar een andere concessie) geen 
vervolgverbinding wordt geboden.  

• Een andere deelnemer vindt dat het netwerk vooral gericht moet zijn op enkele 
belangrijke (internationale) knooppunten. De overstap op deze knooppunten zou 
daarbij veraangenaamd moeten worden. 

4 Thema: Klantinterface 

4.1 Uitkomst stickervellen 

 

Helemaal 
mee eens 

Idee/ 
opmerking Alternatief Knelpunt 

Klantinterface         
Algemeen/overig         
Wervende marketing 1 2     
Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijk betalen 3 10 4* 1 
Aantrekkelijk en gemakkelijk te gebruiken OV         
Hoogwaardige haltes   5     
Herkenbaar OV 3 2 3** 1 
Altijd en overal betrouwbare reisinformatie 2 1   1 
* “Harmonisatie kilometertarief naar hogere tarief” 
** “Lijnen alleen R-net als ze strikt voldoen aan eisen” 
 

• Bij dit thema kwam er vooral reactie op de tarieven. Sommige deelnemers 
waren het eens met de tekst die er stond. Sommigen deden suggesties over 
betere harmonisatie van bijvoorbeeld abonnementen. Het gelijk trekken van 
tarieven naar het hogere tarief werd door sommigen als wenselijk gezien (om zo 
meer lijnen in stand te kunnen houden), terwijl anderen tariefstijgingen geen 
goed idee vinden.  

• De transitie naar andere betaalsystemen riep vooral een aantal vragen op: 
welke tarieven gaan hier dan gelden, en vervangt dit contant betalen? 

• Bij herkenbaar OV verschillen de meningen over de branding van R-net. 
Sommigen doen suggesties om dit beter te promoten, terwijl anderen minder 
hoge verwachtingen hebben van (de effecten van) branding. 
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4.2 Hoofdlijnen discussie 

• Er wordt door verschillende deelnemers belang gehecht aan de geldigheid van 
reisproducten bij verschillende vervoerders en in verschillende vervoerwijzen, 
met name van losse kaartjes. De Kadernota OV zou hier aandacht aan moeten 
besteden. Het is wellicht ook mogelijk om bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen 
(werknemers, toeristen) kaartjes te ontwikkelen die in het hele gebied geldig zijn. 

• Wat betreft de harmonisatie van tarieven komt er uit de discussie geen eenduidig 
beeld. Een aantal deelnemers ziet graag prijsdifferentiatie voor verbindingen die 
sneller of comfortabeler zijn. Een hoger kilometertarief zou dus afhankelijk moeten 
zijn van de kwaliteit van het vervoer. Dit is mogelijk wel lastig te organiseren in de 
praktijk. Ook wordt aangegeven dat differentiatie naar tijd belangrijker zou moeten 
zijn dan de harmonisatie van kilometertarieven binnen MRDH. 

5 Thema: Materieel en duurzaamheid 

5.1 Uitkomst stickervellen 

 

Helemaal 
mee eens 

Idee/ 
opmerking Alternatief Knelpunt 

Materieel en duurzaamheid         
Algemeen/overig 1       
Op weg naar zero emissie 5 3 3* 3 
Comfortabel materieel         
Toegankelijk OV   2     
Gebruik stimuleren         
Materieel en infrastructuur 1       
* Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH 
 
• Er werd vooral gereageerd op zero emissie. Veel deelnemers gaven aan het eens te 

zijn met de transitie die in de Kadernota OV geschetst wordt. Een aantal geeft aan 
dat zij de transitie sneller zouden willen zien verlopen, wat bijvoorbeeld mogelijk 
zou zijn door een bijdrage van het Rijk of gemeenten te vragen. Anderen stellen zich 
vraagtekens stellen bij de technische of financiële haalbaarheid.  

5.2 Hoofdlijnen discussie 

• Een groot deel van de aanwezigen is akkoord met de formulering in de ontwerp 
Kadernota OV, waarin het landelijk bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal OV 
gevolgd wordt en het voorzieningenniveau voor de reizigers niet mag dalen als 
gevolg van investeringen in duurzamer materieel.  

• Deelnemers geven daarbij wel aan dat MRDH alert zou moeten blijven op 
(technische) ontwikkelingen in de markt waardoor het moment van investeren in 
Zero Emissie materieel kan worden vervroegd. Ook wordt de kanttekening gemaakt 
dat er een risico bestaat dat een vervoerder niet Zero Emissie materieel zal 
aanbieden omdat hij later hier mogelijk toch voor gecompenseerd zal worden. 
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• Een deel van de aanwezigen suggereert dat gemeentes en MRDH eerder dan in het 
bestuursakkoord staat (eenmalig) zouden moeten investeren in duurzamer 
materieel. Dit sluit ook aan op de ambities van MRDH, als dit eerder haalbaar is. 
Ook wordt door een aantal benadrukt dat Zero Emissie materieel ondanks de 
hogere aanschafprijs veel voordelen biedt, ook omdat het stiller is. Een aantal 
deelnemers vindt dat het financiële aspect zou daar ondergeschikt aan moeten zijn. 

6 Betrouwbaar en veilig 

6.1 Uitkomst stickervellen 

 

Helemaal 
mee eens 

Idee/ 
opmerking Alternatief Knelpunt 

Betrouwbaar en veilig OV         
Algemeen/overig         
Sociaal veilig OV 4 4     
Betrouwbaar OV   1     
Verkeersveilig OV         
Omleidingen, stremmingen en evenementen 4 5 2* 2 
* MRDH betaalt altijd kosten wegomleidingen (i.p.v. veroorzaker). 
 

• Veel deelnemers kunnen zich vinden in de lijn omtrent sociale veiligheid. Hier 
worden verschillende suggesties gedaan, variërend van cameratoezicht tot nog 
nauwere samenwerking tussen betrokken partijen.  

• Over omleidingen wordt verschillend gedacht. Veel mensen kunnen zich vinden 
in de lijn in de Kadernota OV. Een aantal vindt juist dat MRDH de meerkosten 
van omleidingen zou moeten betalen. Verschillende deelnemers maken zich 
zorgen over het belang van de reiziger in relatie tot de in de Kadernota 
genoemde ontheffing van de vervoerplicht (als er geen overeenstemming 
bereikt kan worden over meerkosten).  

Door tijdsgebrek wordt er geen discussie meer gevoerd over dit onderwerp. 

7 Afsluiting 

Dick van Sluis (wethouder Capelle a/d IJssel) dankt de deelnemers voor hun bijdrage en 
sluit de bijeenkomst af. 
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Verslag sessie Kadernota OV 1 februari 2017 

Op 25 januari en 1 februari 2017 waren er sessies over de Kadernota OV voor 

bestuurders, raadsleden, Metrocov en vervoerders. Hierin is de ontwerp-Kadernota OV 

besproken die de afgelopen maanden is ontwikkeld. Deze sessies worden als input 

gebruikt om de ontwerp-Kadernota OV af te maken. Na vaststelling van de ontwerp-

Kadernota OV zal deze een zienswijzetraject doorlopen. Hieronder vindt u het verslag van 

de sessie van 1 februari. 

1 Verloop interactieve sessie 

Bram Meijer (wethouder Westland) heet iedereen welkom. David Eerdmans (inno-V) 

geeft een korte inleiding op de totstandkoming van de Kadernota. Discussieleider Wilko 

Mol (inno-V) geeft daarna een toelichting op het verloop van de discussie. Na de inleiding 

gaat iedereen interactief aan de slag met 5 verschillende thema’s uit de Kadernota OV. Per 

thema wordt iedereen gevraagd om te reageren op de inhoud van de concept-Kadernota 

OV door het plakken van stickers of erbij te schrijven. Vervolgens is er steeds een plenaire 

discussie per thema.  

Opzet interactief gedeelte 

Als startpunt voor de discussie werd deelnemers via stickervellen gevraagd te reageren op 

de concept-Kadernota OV. Met stickers konden zij aangeven of zij het eens waren of juist niet 

met een tekst, of dat zij een idee hadden ter verbetering. In alle gevallen konden deelnemers 

er tekst bij schrijven. In de tabellen hieronder is aangegeven hoeveel mensen welke sticker 

plakten. Met de stickers kon worden aangegeven: 

 

…of zij het helemaal eens waren met een tekst. 

 

…of zij een idee, suggestie of opmerking hadden. 

(NB: daarnaast was er een andere sticker ‘Meer toelichting nodig’. 

Omdat deze nauwelijks geplakt zijn is deze categorie samengevoegd 

met Idee/opmerking). 

 

…of zij een knelpunt zien bij de huidige tekst. 

 

Daarnaast kon bij een aantal specifieke discussiepunten waar al 

eerder reactie op was gekomen een alternatief gekozen worden 

voor de tekst in de Kadernota OV, inclusief de mogelijke positieve 

en negatieve effecten ervan. In de tabellen hieronder is per thema 

aangegeven wat de alternatieven waren. 
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2 Thema: Vraag en aanbod OV 

2.1 Uitkomsten stickervellen 

 

Helemaal 

mee eens 

Idee/  

opmerking Alternatief Knelpunt 

Vraag en aanbod OV         

Algemeen/overig   4   1 

Snel openbaar vervoer, kortere reistijden 7 5 13* 1 

Verbindend busnetwerk dat past bij de vraag 2 8 8** 2 

Maatwerk bij heel weinig vraag   21   7 

Personenvervoer over water 2 2   1 

* 9x alternatief “Verbindend én ontsluitend OV”, 4x alternatief “Ontsluitend in plaats van verbindend 

OV” 

** Alternatief: grens van 8 reizigers loslaten. 

 

• De meningen lopen uiteen over snel versus ontsluitend OV. Deelnemers zijn 

het veelal eens met de keuze voor versnellen van het OV. Een aantal ziet 

daarnaast graag ook ontsluitend OV door de wijken. Een beperkt aantal 

deelnemers heeft liever ontsluitend dan snel OV. 

• De meeste stickers werden geplakt over het vervangen van bussen door 

maatwerk en de grens van 8 reizigers die daarbij genoemd werd. Deelnemers 

zijn meestal geen tegenstander van maatwerk op verbindingen met weinig vraag, 

maar uiten soms wel hun zorg over hoe dit eruit gaat ziet (bijv. wat betreft 

integratie met regulier OV) en hoe dit proces gaat verlopen (bijv. wat betreft de 

rol van gemeenten). Er worden ook diverse suggesties gedaan hoe het maatwerk 

zou kunnen werken (o.a. integratie met doelgroepenvervoer, geen of juist wel 

vrijwilligers, vraagafhankelijke busjes, etcetera). Verschillende deelnemers 

benadrukken dat kernen en wijken wel bereikbaar moeten blijven om te 

voorkomen dat mensen in een isolement terecht komen. 

2.2 Hoofdlijnen discussie 

Maatwerk 

• Ook de discussie ging veelal over de invulling van het maatwerk. Er worden 

diverse suggesties aangedragen, variërend van het differentiëren van 

materieelinzet (kleine bus bij weinig vraag) tot concepten als Uber en andere 

flexibele systemen. “Het hoeft niet per se OV te zijn.”  

• Een andere suggestie is een database van ideeën voor maatwerkinitiatieven t.b.v. 

kennisuitwisseling en samenwerking tussen gemeenten, vervoerders etc.  

• Een aantal gemeenten uit zorgen over de rol die van gemeenten wordt verwacht 

m.b.t Maatwerk. Is het de bedoeling dat er lijnen worden geschrapt en 

gemeenten dit dan moeten invullen? Maatwerk kan zowel binnen of buiten de 

concessie plaatsvinden, maar wat zijn de risico’s en kostenplaatje? Sommigen 

zien liever én OV én maatwerk. Ook noemt een aantal mensen dat bestaande OV-

voorzieningen pas stopgezet mogen worden als er een passend alternatief is 

gevonden. MRDH licht toe dat maatwerk een gezamenlijke opgave is, waarbij de 
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bal primair bij MRDH ligt als maatwerk bestaand OV vervangt, en de bal bij 

gemeenten ligt als deze maatwerk willen als aanvulling op bestaand OV. 

• Er wordt genoemd dat er een oplossing nodig voor de transitie tussen 2015-

2019. Bijv. in Maassluis wordt nú een lijn opgeheven, bij een nieuwe concessie 

komt die lijn niet meer terug.  

Overig 

• Er is discussie over de grens van 8 reizigers per uur. Sommigen vrezen dat dit 

consequenties kan hebben voor OV naar maatschappelijke locaties (zoals 

verpleegtehuizen) of de relevantie van het OV-netwerk (i.v.m. voorkomen van 

isolement). Dat zien sommigen als onwenselijk; er zou wel ontsluiting moeten 

blijven. Dat hoeft niet traditioneel OV te zijn. Onder OV wordt door iemand 

verstaan dat het regelmatig (elk uur) langskomt.  

• De ambitie dat de tram 25km/u rijdt wordt door een vervoerder voor Den Haag 

onhaalbaar genoemd (nu zit de tram net onder 20 km/u). De wens wordt geuit 

om hier concrete afspraken over te maken of het te schrappen.  

• Iemand mist in de Kadernota de relatie met de verstedelijking en verdichting. 

De steden lopen vol qua mobiliteit, OV speelt daar een belangrijke rol in.  

• De kadernota geeft geen antwoord op hoe de jaarlijkse vervoerplannen van de 

vervoerder worden getoetst. MRDH licht toe dat dat sowieso aan de kaders in 

het PvE wordt gedaan en wordt bekeken of het bij de Kadernota, UAB en 

Toekomstvisie past. Vervoerplannen doorlopen een adviesprocedure. Iemand 

benoemt dat het uiteindelijk zo kan zijn dat MRDH iets beslist dat niet gedragen 

wordt door één of meer gemeenten. 

• Er wordt zorg geuit dat er geen zienswijzeprocedure is geweest voor het 

Toekomstbeeld 2040. Enkelen adviseren MRDH om (via de adviescommissie) 

actief de gemeenten op te zoeken i.p.v. alleen zienswijzeprocedures. Dit wordt 

door MRDH ter harte genomen en deze sessie is daar een voorbeeld van.  

3 R-net 

3.1 Uitkomsten stickervellen 

 

Helemaal 

mee eens 

Idee/ 

opmerking Alternatief Knelpunt 

R-net         

Algemeen/overig   2   4 

Over het R-net 5 8 4* 4 

R-net en economische toplokaties         

OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling 1 4 4** 4 

* 3x “Geen onderscheid tussen Kernnet en Uitlopers”, 1x “Verhogen snelheid tram” 

** “Harde bedieningsgaranties vooraf” 

 

• De mening lopen uiteen over het R-net: een aantal mensen is helemaal eens met 

hoe het opgeschreven staat, terwijl een aantal anderen het als knelpunt ervaren. 

Dit heeft met name te maken met de frequenties van het R-net en met de 

opsplitsing tussen kernnet en uitlopers, die sommigen als onwenselijk zien. 
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• Ook wordt er gereageerd op het thema over gebiedsontwikkeling. Hier wordt 

met name regelmatig de suggestie gedaan om de OV-bediening stapsgewijs te 

laten meegroeien met de ontwikkeling van het gebied.  

3.2 Hoofdlijnen discussie 

• Er worden zorgen geuit over de frequenties, die soms lager liggen dan de 

huidige. MRDH legt uit dat dit een ondergrens betreft: als er meer vraag is zal er 

vaker gereden worden. Een vervoerder geeft aan dat de frequenties niet 

helemaal goed passen bij de huidige exploitatie. Hoe gaat dat bijvoorbeeld bij lijn 

11 in Den Haag die 5 keer per uur rijdt?  

• Iemand vraagt zich af wat de impact van R-net voor de reiziger is. Een reiziger 

stapt toch in de bus die het eerst komt ongeacht of het R-net is of niet?  

• Iemand heeft moeite met de term Stedenbaan. Niet mogelijk om in de 

glastuinbouw bedrijven weg te halen voor woningen. Koppeling met huizen 

bouwen past niet in het Westland en dat staat wel zo in de Kadernota OV. 

• Ooit is besloten dat de R-net formule zonder reclame is, maar de suggestie 

wordt gedaan het toch toe te staan voor extra inkomsten. Een vervoerder geeft 

aan dat reclame-inkomsten aanzienlijk zijn.   

• Een vervoerder waarschuwt voor de impact van R-net-eisen op materieel; het 

kan kostenopdrijvend werken. De inzet van R-net en reguliere bussen op 

dezelfde lijn wordt door deze vervoerder niet als wenselijk gezien.  

• Let op de integratie van de netwerken, ook met vervoerders buiten de MRDH. 

4 Klantinterface 

4.1 Uitkomsten stickervellen 

 

Helemaal 

mee eens 

Idee/ 

opmerking Alternatief Knelpunt 

Klantinterface         

Algemeen/overig   4     

Wervende marketing   1   1 

Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijk betalen 3 8 5* 2 

Aantrekkelijk en gemakkelijk te gebruiken OV       

Hoogwaardige haltes 2 1     

Herkenbaar OV 2 8 3** 2 

Altijd en overal betrouwbare reisinformatie 1 4     

* “Harmonisatie kilometertarief naar hogere tarief” 

** “Lijnen alleen R-net als ze strikt voldoen aan eisen” 

 

• Bij dit thema kwam er vooral reactie op de tarieven. De meningen liepen uiteen. 

Sommigen zagen het als wenselijk dat tarieven en abonnementen 

geharmoniseerd werden, in sommige gevallen naar het nu duurdere tarief om zo 

meer financiële armslag te krijgen, terwijl anderen tariefsverhoging juist niet als 

wenselijk zien. Andere deelnemers waren juist voorstander van meer 

differentiatie in tarieven, bijvoorbeeld naar vervoerssoort of de snelheid of 

duurzaamheid ervan. 



Verslag sessie Kadernota OV 1 februari 2017 
 

    

• De transitie naar andere betaalsystemen riep vooral een aantal vragen op: 

welke tarieven gaan hier dan gelden, en vervangt dit contant betalen? 

• Bij Herkenbaar OV worden verschillende suggesties gedaan; ook hier de 

suggestie reclame op R-net toe te staan. Sommigen zijn het geheel eens met wat 

hier staat, terwijl anderen minder hoge verwachtingen hebben van (de effecten) 

van branding. 

4.2 Hoofdlijnen discussie 

Inhoudelijke reacties en ideeën: 

• Over tarieven / differentiatie versus -harmonisatie lopen de meningen uiteen. 

Iemand oppert het idee om zolang er nog niet energiezuinig gereden wordt door 

alle modaliteiten, reizigers meer te laten betalen tussen een ‘vieze’ bus dan voor 

schone metro of tram. Dit idee levert wat discussie op en hier is geen consensus 

over. Iemand vindt het streven van de tariefharmonisatie wat vrijblijvend en 

suggereert er een tijd bij te noemen, (bijv. 5 jaar).  

• Qua reisinformatie is er behoefte aan goede apps (reisinformatie, 

ombudsmanapp of klachtenapp), wifi waar mogelijk en een goede aansluiting 

tussen vervoerders. Open data zou moeten worden vrijgegevn, zodat 

marktpartijen ermee aan de slag kunne. 

• Bij marketing benadrukt een deelnemer dat de basiskwaliteit eerst op orde 

moet zijn; een goed product verkoopt zichzelf. Iemand geeft aan dat het veel 

interessanter voor MRDH is om te kijken naar de mensen die niet in het OV 

zitten. Een vervoerder zegt dit ook te doen.  

• Klantenpanels kunnen worden ingezet om om te weten wat er leeft bij de klant. 

Een vervoerder reageert hierop en heeft zelf een groot klantenpanel. Vanuit 

MRDH wordt ook elk kwartaal een onderzoek gedaan naar klantbeleving.  

• Er wordt gevraagd of de klanttevredenheid met 0,1 punt per 3 jaar omhoog  

niet een wat simpele benadering is? MRDH geeft aan dat de gedachte erachter is 

dat er overal een stijgende lijn inzit. 

5 Materieel en duurzaamheid 

5.1 Uitkomsten stickervellen 

 

Helemaal 

mee eens 

Idee/ 

opmerking Alternatief Knelpunt 

Materieel en duurzaamheid         

Algemeen/overig         

Op weg naar zero emissie 11 3 6* 3 

Comfortabel materieel         

Toegankelijk OV   2     

Gebruik stimuleren   2   1 

Materieel en infrastructuur 2 3     

* Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH 

 

• Er werd vooral gereageerd op zero emissie. Veel deelnemers gaven aan het eens 

te zijn met de transitie die in de Kadernota OV geschetst wordt. Een aantal geeft 



Verslag sessie Kadernota OV 1 februari 2017 
 

    

aan dat zij de transitie sneller zouden willen zien verlopen, terwijl anderen zich 

vraagtekens stellen bij de haalbaarheid ervan en de transitie als knelpunt 

ervaren. 

5.2 Hoofdlijnen discussie 

• Iemand vraagt zich af hoe haalbaar Zero Emissie is op dit moment? MRDH licht 

toe dat zero emissie op dit moment duurder is dan een gewone bus’, maar dat de 

kosten snel dalen. Er wordt naar een zo snel mogelijke transitie gestreefd, maar 

niet ten koste van minder bussen op de weg. 

• Een vervoerder licht toe dat er ook gekeken wordt naar de brandstofcel. Voor 

busvervoer lijkt het misschien lastig om volledig elektrisch te gaan, mededoor de 

actieradius. Advies om niet op 1 paard te wedden, maar mee te gaan in de 

ontwikkelingen. Schaf niet 200 bussen in 1 keer aan.  

• Er worden diverse suggesties gedaan voor het verbeteren van de 

duurzaamheid, waaronder het rijden met kleiner materieel.  

6 Betrouwbaar en veilig 

6.1 Uitkomsten stickervellen / hoofdlijn discussie 

Sessie 2 

Helemaal 

mee eens 

Idee/ 

opmerking Alternatief Knelpunt 

Betrouwbaar en veilig OV         

Algemeen/overig         

Sociaal veilig OV 3 2   1 

Betrouwbaar OV         

Verkeersveilig OV 1       

Omleidingen, stremmingen en evenementen 2 9 2* 7 

* MRDH betaalt altijd kosten wegomleidingen (i.p.v. veroorzaker). 

Dit thema wordt vanwege de tijdslimiet beperkt besproken. 

• Veel deelnemers kunnen zich vinden in de lijn omtrent sociale veiligheid. Hier 

worden nog enkele suggesties gedaan. 

• De keuze om de kosten van omleidingen in beginsel bij de veroorzaker )wneer 

te leggen wordt door veel deelnemers gedeeld. Verschillende deelnemers 

benadrukken het belang van goede procesafspraken hierover.  

• Verschillende deelnemers maken zich zorgen over het belang van de reiziger in 

relatie tot de in de Kadernota genoemde ontheffing van de vervoerplicht (als 

er geen overeenstemming bereikt kan worden over meerkosten).  

• Iemand doet de suggestie om meer druk op wegbeheerders uit te voeren. 

Werkzaamheden moeten veel korter kunnen, strakkere planning. Het verandert 

misschien pas als er een boete komt als het te lang gaat duren.  

7 Afsluiting 

Floor Kist (wethouder Gemeente Leidschendam-Voorburg) dankt de deelnemers voor hun 

bijdrage en sluit de bijeenkomst af. 
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Bijlage 3c:  schriftelijke resultaten van de kadernotasessies op 25 januari en 1 februari  

Hoofdstuk Paragraaf Sticker Opmerking Sessie
Betrouwbaar en Veilig OV Betrouwbaar OV Idee Nooit te vroeg vertrekken; goede samenspraak 

bus en ander OV
25-jan

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Helemaal mee eens - 01-feb
Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen MRDH betaalt altijd meerksoten OV Veel tijd en energie om veroorzaker te laten 

betalen Lukt vaak niet. Geen vervoerplicht en 
evenemnten. Reizigers willen toch vervoer. 1 % 
reservering voor evenementen.

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen MRDH betaalt altijd meerksoten OV - 01-feb
Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Ook regionale evenementen buiten de grote 

steden R'dam en DH moeten hier onder vallen.
01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Meer toelichting nodig Hoe wordt het voor de reiziger opgelost die 
meer kilometers moet maken, nog los van 
meer tijd?

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Knelpunt Meerkosten voor gemeenten bij infra-werken 01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Knelpunt Wat betekent "er kunnen geen afspraken 
gemaakt worden?" Of wil een partij die 
afspraken niet makene?

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Wel aangeven waar de grenzen liggen tussen 
majeur en niet majeur

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Veroorzaker moet verplicht worden 
demeerkosten te dragen. Risico van 
vervoerplicht opheffen wordt daardoor 
voorkomen.

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Ontheffing van vervoerplicht is t emakkelijk. 
Adhankelijk van de dikte van de lijn kan 
ontheffing tot economische schade leiden.

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Helemaal mee eens [bij 'goede afspraken'] 01-feb
Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Knelpunt Prikkel het oplossend vermogen van de 

vervoerder zelf [kruis door 'wegbeheerder 
betaalt']

01-feb



Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Knelpunt Nee, vervuiler betaalt en garantie vooraf bij 
aanvang concessie [bij ontheffing 
vervoerplicht]

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Goede omleidingen zijn noodzakelijk. Omdat 
anders de belasting in de stad erg groot wordt. 
Kosten wellicht delen MRDH/gemeente

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee En reiziger moet het dan maar uitzoeken? 
Belang reiziger is niet voldoende meegenomen.

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Knelpunt Geen meerkosten voor de vervoerder. De 
middelen daarvoor ontbreken. Ontheffing van 
de vervoerplicht doet afbreuk aan de 
betrouwbaarheid

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Knelpunt Kosten voor de wegbeheerder; meenemen in 
zijn projectkosten

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Moet wel goed uitgewerkt worden, anders is 
gemeente financieel de klos. En dat kan ook 
niet.

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Geen ontheffing vervoerplicht; delen van 
kosten tussen gemeente en MRDH

01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Knelpunt - 01-feb
Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Knelpunt Dit is linksom of rechtsom gewoon een verzoek 

om extra geld. Als klinkers worden vervangen 
door asfalt vraagt de gemeente ook geen 
bijdrage omdat diesel wordt bespaard door de 
vervoerder

25-jan

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Knelpunt [gedeelte over kosten voor wegbeheerder 
doorgestreept]

25-jan

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Altijd in overleg de beste mogelijkheid bepalen 25-jan

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen MRDH betaalt altijd meerksoten OV - 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Helemaal mee eens - 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Evenementen zijn vaak in belang gemeente. OV 

is kerntaak overheid. Extra ov is net als extra 
politieinzet voor rekening van overheid. 
Daarnaast zitten alle bussen bij evenementen 
vol.

25-jan



Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Herziening gemeentelijke 
beheersvoorzieningen mbt 
stremmingen/wegopbrenkingen

25-jan

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen MRDH betaalt altijd meerksoten OV - 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Stremmingen melden via app werkt nog niet 

goed
25-jan

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Idee Streven naar nog hogere klanttevredenheid 
van informatie bij verstoringen. 6,5-6,8 te laag.

25-jan

Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Helemaal mee eens - 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Helemaal mee eens - 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Omleidingen, stremmingen en evenementen Helemaal mee eens - 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Helemaal mee eens - 01-feb
Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Meer toelichting nodig Alleen met PIN betalen en overal conducteurs 01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Idee Veiligheid voor personeel belangrijk punt 01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Helemaal mee eens - 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Idee Cameratoezicht! Strenge straffen 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Helemaal mee eens Kan niet veilig genoeg. Goede samenwerking 

ook met RET / HTM maximaal noodzakel[ijk
25-jan

Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Idee Veiligheid wellicht met camera's in de bus 25-jan

Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Idee Schoon en daardoor veilig 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Helemaal mee eens - 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Meer toelichting nodig Hoe maken we hier een SMART meetbare 

doelstelling van? (bij incidenten voorkomen)
01-feb

Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Knelpunt s Avonds 01-feb
Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Helemaal mee eens - 01-feb
Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Helemaal mee eens - 01-feb
Betrouwbaar en Veilig OV Sociaal Veilig OV Helemaal mee eens - 25-jan
Betrouwbaar en Veilig OV Verkeersveilig OV Helemaal mee eens - 01-feb
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Helemaal mee eens - 01-feb
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Helemaal mee eens - 01-feb
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Harmonisatie hoeft niet perse naar het hogere 

tarief. Neem iets in het midden
01-feb

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Helemaal mee eens - 01-feb



Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Knelpunt OV is nu te kostbaar. Dus houd cq maak het 
betaalbaar!

01-feb

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Ook kortingsabbonnementen en regels zouden 
hetzelfde moeten zijn. Prijs niet perse per km, 
maar ook qua bewustwording energie. Dus 
tram/metro goedkoper dan uitstotende bus.

01-feb

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Harmonisatie kmtarief naar hogere tarief - 01-feb
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Niet 'streven naar' harmonisatie, maar tijdspad 

erbij
01-feb

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Door meerdere betaalmogelijkheden te 
introdcueren geeft de mogelijkheid om 
plaatselijk beleid in te passen. Bijv. 
Maassluiper(?)

01-feb

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Harmonisatie kmtarief naar hogere tarief - 01-feb
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Knelpunt Harmonisatie vs differentiatie? Waarom gelijk 

trekken? Concessies hebben ander 
kostennniveau

01-feb

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Harmonisatie kmtarief naar hogere tarief Harmonisatie staat haaks op differentiatie 01-feb

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Harmonisatie kmtarief naar hogere tarief - 01-feb
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Tarieven moeten betaalbaar blijven 01-feb
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee 1 kaartje/tarief voor reizen tussen 

verschillende concessiegebieden.
01-feb

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Bij logische routes vervoerders toestaan in 
andere concessiegebieden te rijden. Dat 
voorkomt overstappen

01-feb

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Harmonisatie kmtarief naar hogere tarief Alleen als het echt moet 01-feb
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Regels voor 65+ harmoniseren 01-feb
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Hangt er vanaf wat er betaald wordt van de 

extra inkomsten bij hoger tarief. Hopelijk niet 
de inefficiente werkwijze bij de HTM.

25-jan

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Helemaal mee eens - 25-jan
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Helemaal mee eens Toerist als reiziger beter bedienen 25-jan
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Harmonisatie kmtarief naar hogere tarief - 25-jan



Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Meer toelichting nodig Bij betalen met bankpas vervalt de wegwerp 
OV? Reizen met wegwerp OV is per km 
duurder. Wat is de consequentie. Spijkenisse - 
Zuidplein met wegwerpkaartjes 6 euro. Met 
bankpas of abonnementen is dit veel 
voordeliger? Wordt het wegwerpkaartje veel 
gebruikt? 

25-jan

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Meer eenheid tussen vervoerders: prijs 
omlaag, zodat meer mensen gebruik gaan 
maken van het OV. Investeren in de tijd.

25-jan

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Knelpunt Nog veel te vaak onduidelijkheid over 
oplaadpunten. Weerhoudt dus.

25-jan

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Harmonisatie kmtarief naar hogere tarief Solidariteit + mogelijkheid om minder 
rendabele lijnen in de lucht te houden

25-jan

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee 1 kaartsysteem voor loose kaartjes, bijv. voor 
bij overstap naar andere vervoerder.

25-jan

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Alles +0,1 per 3 jaar: realistisch alles hetzelfde 
+?

25-jan

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Harmonisatie kmtarief naar hogere tarief Knelpunt 25-jan
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Aantrekkelijke tarieven werken alleen als ze 

goedkoop zijn of de kwaliteit verbetert.
25-jan

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Voeg meer betaalmogelijkheden toe. 
Smartphone.

25-jan

Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Afschaffen contant betalen 25-jan
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Harmonisatie kmtarief naar hogere tarief - 25-jan
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Idee Geen geld in het OV 25-jan
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Helemaal mee eens - 25-jan
Klantinterface Aantrekkelijke tarieven, gemakkelijke betalen Meer toelichting nodig - 25-jan
Klantinterface Algemeen Idee Aandacht op toegankelijkheid voor mensne 

met beperkingen
01-feb

Klantinterface Algemeen Idee Maak ook gebruik van klantenpanels 01-feb
Klantinterface Algemeen Idee Reizigersgroei realiseer je door 1) snel en 

betrouwbaar, 2) meer woningen en 
voorzieningen bij OV-knooppunten 3) 
onderzoek naar reisbehoefte

01-feb



Klantinterface Algemeen Idee Digitale ombudsman voor klachten 01-feb
Klantinterface Altijd en overal betrouwbare reisinformatie Idee Makkelijk te gebruiken apps 01-feb
Klantinterface Altijd en overal betrouwbare reisinformatie Idee Data ook direct open, zodat ook 

private/particuliere ontwikkelaars apps kunnen 
ontwikkelen.

01-feb

Klantinterface Altijd en overal betrouwbare reisinformatie Idee En: dat ook nakomen [bij altijd en overal 
betrouwbare reisinformatie]

01-feb

Klantinterface Altijd en overal betrouwbare reisinformatie Idee Reisinformatie uniformer, door MRDH bepaald 01-feb

Klantinterface Altijd en overal betrouwbare reisinformatie Helemaal mee eens Verschillende apps 01-feb
Klantinterface Altijd en overal betrouwbare reisinformatie Idee Er zijn nog altijd mensen zonder internet… 25-jan

Klantinterface Altijd en overal betrouwbare reisinformatie Knelpunt De luisterinfo doet het vaker niet dan wel. 25-jan

Klantinterface Altijd en overal betrouwbare reisinformatie Helemaal mee eens - 25-jan
Klantinterface Altijd en overal betrouwbare reisinformatie Helemaal mee eens - 25-jan
Klantinterface Herkenbaar OV Idee Reclame prima, extra inkomsten gebruiken 

voor beter OV.
01-feb

Klantinterface Herkenbaar OV Knelpunt - 01-feb
Klantinterface Herkenbaar OV Idee Reclame op R-net toestaan 01-feb
Klantinterface Herkenbaar OV Lijnen zijn alleen R-net indien ze strikt voldoena an eBesparen door: reclame op voertuigen, 

maatwerk op uitlopers.
01-feb

Klantinterface Herkenbaar OV Idee En hoe lang houden we deze branding vast 
voor er weer wat nieuws komt?

01-feb

Klantinterface Herkenbaar OV Idee Reclame toestaan voor extra inkomsten 01-feb
Klantinterface Herkenbaar OV Helemaal mee eens - 01-feb
Klantinterface Herkenbaar OV Lijnen zijn alleen R-net indien ze strikt voldoena an eBesparen door: op niet R-netlijnen de 

frequentie te verlagen
01-feb

Klantinterface Herkenbaar OV Idee Openbaar vervoer in soorten in 1 regio is wat 
vreemd; waarom niet het overig OV ook R-net-
waardig?

01-feb

Klantinterface Herkenbaar OV Idee Krijgt het maatwerk ook het R-net-logo? 01-feb
Klantinterface Herkenbaar OV Helemaal mee eens - 01-feb
Klantinterface Herkenbaar OV Lijnen zijn alleen R-net indien ze strikt voldoena an eEen geisoleerde lijn inefficient om R-net te 

maken. Dure oplossing voor goed OV
01-feb

Klantinterface Herkenbaar OV Idee R-net kun je ook meer high level promoten, 
waardoor handhaving reclameinkomsten 
mogelijk blijft.

01-feb



Klantinterface Herkenbaar OV Knelpunt Niet mee eens, moet zichzelf bewijzen! [bij R-
net]

01-feb

Klantinterface Herkenbaar OV Idee Zo'n hoge kwaliteit met tram & bus kan niet 
gegarandeerd worden (zie NS)

01-feb

Klantinterface Herkenbaar OV Helemaal mee eens - 25-jan
Klantinterface Herkenbaar OV Knelpunt Voorkomen moet worden dat Ridderkerk een 

bus op het tramtrace krijgt. Behoud 
cultuurhistorie moet voorop staan. Hier lijkt 
het middel een doel te worden

25-jan

Klantinterface Herkenbaar OV Helemaal mee eens - 25-jan
Klantinterface Herkenbaar OV Idee Heldere nummers ook in combinatie met 

andere vervoerders. Nu een wirwar van lijnen, 
stijlen en nummers.

25-jan

Klantinterface Herkenbaar OV Lijnen zijn alleen R-net indien ze strikt voldoena an eBesparen door: hogere prijs 25-jan
Klantinterface Herkenbaar OV Lijnen zijn alleen R-net indien ze strikt voldoena an eBesparen door: R-net mogen hoger kmtarief 

rekenen
25-jan

Klantinterface Herkenbaar OV Helemaal mee eens - 25-jan
Klantinterface Herkenbaar OV Lijnen zijn alleen R-net indien ze strikt voldoena an eBesparen door: meer reizigers, meer opbrengst 25-jan

Klantinterface Herkenbaar OV Idee Opleiden en goed informeren chauffeurs zodat 
uitvoering overeenkomt met de dienstregeling

25-jan

Klantinterface Hoogwaardige haltes Idee Niet onnodig duur design. Let op de 
exploitatielasten

01-feb

Klantinterface Hoogwaardige haltes Helemaal mee eens  - 01-feb
Klantinterface Hoogwaardige haltes Helemaal mee eens - 01-feb
Klantinterface Hoogwaardige haltes Idee Ook voor blinden reisinfo aan haltepaal 25-jan
Klantinterface Hoogwaardige haltes Idee Alle haltes rolstoeltoegankelijk 25-jan
Klantinterface Hoogwaardige haltes Idee Regie van alle haltes in handen MRDH. Overal 

toegankelijk rolstoel
25-jan

Klantinterface Hoogwaardige haltes Idee Ook voor blinden en slechtzienden [bij DRIS] 25-jan

Klantinterface Hoogwaardige haltes Idee Aanvullend voor- en natransport, 
fietsenstalling, parkeren, etcetera.

25-jan

Klantinterface Wervende marketing Knelpunt Reizigers willen ook aantrekkelijke hogere 
frequentie

01-feb

Klantinterface Wervende marketing Idee Eerst echt goed product, dan is pas daarop 
eerlijke marketing mogelijk. Eerst het ei!

01-feb



Klantinterface Wervende marketing Idee Suggesties die tot verbetering leiden belonen 
(prijsvraag)

25-jan

Klantinterface Wervende marketing Idee Wanneer wordt het wervend? 25-jan
Klantinterface Wervende marketing Helemaal mee eens - 25-jan
Materieel en Duurzaamheid Algemeen Helemaal mee eens - 25-jan
Materieel en Duurzaamheid Gebruik stimuleren Idee Stap vooruit nemne dus: actief aanbieden en 

promoten
01-feb

Materieel en Duurzaamheid Gebruik stimuleren Idee Vraaggericht vervoer moet wel worden 
gefaciliteerd en er moet worden aangestuurd 
dmv kengetallen e.d.

01-feb

Materieel en Duurzaamheid Gebruik stimuleren Knelpunt - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Materieel en infrastructuur Idee [bij passen bij de infrastructuur] In 

binnenstedelijke gebieden ook de voertuigen 
zo veel als mogelijk aanpassen.

01-feb

Materieel en Duurzaamheid Materieel en infrastructuur Idee Ook niet in de raden behandeld [bij beheervisie 
OV infrastructuur]

01-feb

Materieel en Duurzaamheid Materieel en infrastructuur Idee Risico! [bij verwachting dat wegbeheerders 
vlotte doorstroming mogelijk maken]

01-feb

Materieel en Duurzaamheid Materieel en infrastructuur Helemaal mee eens - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Materieel en infrastructuur Helemaal mee eens - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Materieel en infrastructuur Helemaal mee eens - 25-jan
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Idee Medegebruik railinfra (bovenleiding, 

onderstation) tbv elektrische bus
01-feb

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Knelpunt Enorme kosten mee gemoeid! 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Meer toelichting nodig Hoe haalbaar is zero emissie? Toelichting 

gevraagd; oa financieel-operationeel nog 
onzeker

01-feb

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens Kies vooral een reeel en verstandig pad 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH Revolving Fund gebruiken. Investeren in 

energie laden om investering terug te 
verdienen / vervuilend vervoer extra belasten 
als men een keuze heeft

01-feb

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH Meer geleidelijk invoeren 01-feb



Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens Het kan toch niet zo zijn dat geld de 
duurzaamheidsambitie remt. Ook hier zullen 
nieuwe financiele richtingen gevonden moeten 
worden.

01-feb

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Knelpunt Lukt dit? [niet ten koste van voorz.niveau] 

Concessieduur te kort. Concessieduur is van 
invloed op TCO. Nog 3 jr CNG-bussen, daarna 
elektrisch

01-feb

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Idee ? [bij well to wheel] 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH Sneller invoeren; in grote steden is dat erg 

belangrijk omdat de uitstoot groot is.
01-feb

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Knelpunt Hoe reeel kosten onhaalbaar 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens [vraagteken bij: niet ten koste van 

voorz.niveau]
01-feb

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH Maak onderscheid tussen regio- en 

stadsbussen
01-feb

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH - 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Knelpunt Zero emissie bestaat voorlopig niet. Puur 

elektrisch rijden klinkt mooi, maar die energie 
moet ook opgewekt worden, alleen is de 
emissie elders.

25-jan

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Knelpunt opladen van elektrische bussen?? 
Voorzieningen?? Opwekken energie??

25-jan

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 25-jan
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens Hoe eerder hoe beter 25-jan
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Idee Reeel blijven, elk voordeel/nadeel accu's 

maken?
25-jan

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH Veel stille schone bussen = groot vordeel voor 
gemeentes en haar inwoners. Stel eenmalige 
extra bijdrage voor.

25-jan

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH Niet besparen, maar subsidieren 25-jan
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Knelpunt Geen vertrouwen in de technische 

haalbaarheid
25-jan

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens Zoveel eerder als mogelijk 25-jan



Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 25-jan
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Idee Rijk meebetalen CO2-verhaal. Mag niet ten 

koste gaan van de reiziger
25-jan

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Helemaal mee eens - 25-jan
Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Sneller naar Zero Emissie binnen MRDH 2025 is m.i. veel te laat. Randvoorwaarden 

geeft mogelijk escape. Mogelijkheid om niet de 
norm te halen. Goede afspraken over hoeveel 
bussen per jaar zero emissie worden.

25-jan

Materieel en Duurzaamheid Op weg naar Zero Emissie Idee Bepaling vna de vervoersautoriteiten. Hoe 
betaalbaar is dit voor vervoerbedrijven?

25-jan

Materieel en Duurzaamheid Toegankelijk OV Idee Relatie met snelheid! 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Toegankelijk OV Idee Plaatsen bij Klantinterface 01-feb
Materieel en Duurzaamheid Toegankelijk OV Idee Rolstoelers zijn nog niet echt welkom in de bus. 

Gedoe met plank
25-jan

Materieel en Duurzaamheid Toegankelijk OV Idee Vooral belangrijk bij maatwerk. Is nu niet over 
nagedacht.

25-jan

R-net Algemeen Knelpunt Slappe ruggengraat. Frequentie is meer 'af en 
toe'. Tram min. 6x per uur / 4xpu avond 
zondag. Geef aan dat het minimumeisen zijn.

01-feb

R-net Algemeen Knelpunt Uitlopers smaen met vervoerders bepalen! 
Min.freq. Past niet bij huidig + zomerdienst

01-feb

R-net Algemeen Knelpunt Frequenties tram min 6-8x spits (ipv 6x), 6x dal 
(ipv 4x), 4x avond/zondag (ipv 3x). Op uitlopers 
min 6x/4x ipv 3x/3x. [Anders gaat] de 
frequentie op het hele net omlaag.

01-feb

R-net Algemeen Knelpunt Tekening is fout: R-net loopt langs Maassluis 
[bus Schiedam-Naaldwijk-Den Haag]

01-feb

R-net Algemeen Idee Flexibelere inzet van materieel 01-feb
R-net Algemeen Idee Verbind Hoek van Holland met Den Haag 25-jan
R-net Algemeen Idee s Nachts vervoer 25-jan
R-net Kaart R-net Idee Te weinig 'uitlopers', ook in het meer 

gedetailleerde plaatje
01-feb

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Knelpunt Risico voor dichtbouwen rond R-net 01-feb



R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Knelpunt 500 meter! 01-feb
R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Harde bedieningsgaranties vooraf - 01-feb
R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Knelpunt Ook landelijk lobby vanuit MRDH voor OV op 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen/lokaties
01-feb

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Idee Niet alleen woningen zorgen voor 
vervoersvraag. Ook bedrijven en scholen.

01-feb

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Idee Hiermee wordt de stedelijke verdichting wel 
gedefinieerd (?)

01-feb

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Harde bedieningsgaranties vooraf Besparen door: aanbieden OV in spitstijden, 
pas bij volledige ontwikkeling ook buiten de 
spits

01-feb

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Idee Infrastructurele voorbereidingen moeten wel 
worden getroffen. Anders loopt men bij 
aantrekkende vraag achter de feiten aan.

01-feb

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Helemaal mee eens - 01-feb
R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Harde bedieningsgaranties vooraf - 01-feb
R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Idee Norm = 500 meter dekking! 01-feb
R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Knelpunt Geen stedenbaanontwikkeling in Westland. 

Lightrail hier ook verbindend zijn. En langs 
bedrijfsterreine.

01-feb

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Harde bedieningsgaranties vooraf Besparen door: begin klein en vervolgens 
opschalen

01-feb

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Idee Infrastructuur klaar hebben of ruimte 
behouden/reserveren voor later als de vraag 
voldoende is. Meegroeien met 
gebiedsontwikkelingen ipv vooruit werken met 
te weinig vraag.

25-jan

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Idee Voorzieningen oke. Frequentie ntb 25-jan
R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Harde bedieningsgaranties vooraf Besparen door: begin met maatwerk dat 

doorgroeit naar een volwaardige lijn. Openbaar 
aanbesteden.

25-jan

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Knelpunt - 25-jan
R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Knelpunt - 25-jan
R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Idee Zorg dat de toelevering van en naar R-net goed 

vraaggerstuurd is geregeld.
25-jan

R-net OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Helemaal mee eens - 25-jan



R-net Over het R-net Helemaal mee eens - 01-feb
R-net Over het R-net Idee Banding kost veel OV-geld (ongeveer 5 % OV-

budget). Voer reclame op het voertuig.
01-feb

R-net Over het R-net Knelpunt Hoe maak je daar afspraken over? 01-feb
R-net Over het R-net Helemaal mee eens - 01-feb
R-net Over het R-net Idee Idee van relcame goed idee 01-feb
R-net Over het R-net Helemaal mee eens - 01-feb
R-net Over het R-net Helemaal mee eens Een uitstekende opgave, wordt gewaardeerd, 

mag ten koste gaan van onrendabele lijnen
01-feb

R-net Over het R-net Idee Ook rekening houden met verbindingen met 
plaatsen buiten MRDH, goede aansluitingen 
ook qua frequentie en bedieningstijden.

01-feb

R-net Over het R-net Idee Niet het hele tramnet in Rotterdam en Den 
Haag kan R-net zijn. Rnet-moet hoogwaardig, 
frequent en met grote snelheid zijn.

01-feb

R-net Over het R-net Knelpunt Niet alle tramlijnen R-net: in buitenwijken is 
tram net zo goed last mile als in dorpen en 
buitengebied. Risico: railconcessies leggen 
zoveel beslag op budget dat onvoldoende 
overblijft voor de busconcessies.

01-feb

R-net Over het R-net Knelpunt - 01-feb
R-net Over het R-net Geen onderscheid tussen kernnet en uitlopers - 01-feb
R-net Over het R-net Knelpunt Mijn dochter is vanuit Den Haag nu anderhalf 

uur met OV onderweg naar Erasmus univ. Met 
de auto is dat een half uur! Optimale mix kan 
beter. Nu tram, trein, metro --> straks 
hyperloop?

01-feb

R-net Over het R-net Geen onderscheid tussen kernnet en uitlopers - 01-feb
R-net Over het R-net Geen onderscheid tussen kernnet en uitlopers - 01-feb
R-net Over het R-net Helemaal mee eens - 01-feb
R-net Over het R-net Verhogen snelheid tram Hoeveel reistijd win je met een R-tram? 01-feb
R-net Over het R-net Knelpunt Aansluiting NS, metro; samenwerking met NS is 

cruciaal
25-jan

R-net Over het R-net Knelpunt - 25-jan



R-net Over het R-net Knelpunt [bij optimale mix van vervoersvormen] 25-jan
R-net Over het R-net Knelpunt Imagoproblemen kunnen eenvoudig worden 

voorkomen als er draagvlak is bij de inwoners. 
Zie tram Ridderkerk.

25-jan

R-net Over het R-net Helemaal mee eens - 25-jan
R-net Over het R-net Helemaal mee eens Zolang er maar geen tram in Ridderkerk komt 25-jan

R-net Over het R-net Idee R-net bus: vrije busbaan, herkenbare nummers. 25-jan

R-net Over het R-net Idee Directe verbindingen, maar belangrijkste 
nationale knooppunten. R-net tot 's avonds 
laat en zondag ook frequent

25-jan

R-net Over het R-net Geen onderscheid tussen kernnet en uitlopers OV als vervanging automobiliteit, niet ten 
dienste van de economie.

25-jan

R-net Over het R-net Knelpunt Tram niet voor snelheid; sociale technologie. 
Niet mee eens. [mbt verhogen snelheid tram]

25-jan

R-net Over het R-net Verhogen snelheid tram - 25-jan
R-net Over het R-net Geen onderscheid tussen kernnet en uitlopers Is technisch moeilijk 25-jan
R-net Over het R-net Harde bedieningsgaranties vooraf Besparen door: nog geen [idee]. 25-jan
R-net Over het R-net Idee Probeer opnemen (….?)-diensten in R-net te 

versnellen
25-jan

R-net Over het R-net Helemaal mee eens - 25-jan
R-net Over het R-net Idee Meer aan elkaar koppelen. Hoekse lijn 

doortrekken naar Den Haag
25-jan

R-net Over het R-net Verhogen snelheid tram - 25-jan
R-net Over het R-net Verhogen snelheid tram [loopafstanden worden langer doorgestreept] 25-jan

R-net Over het R-net Helemaal mee eens - 25-jan
R-net Over het R-net Verhogen snelheid tram Botst dit niet op aantrekkelijkheid gebruik, en 

OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling?
25-jan

Vraag en Aanbod OV Algemeen Idee .[zie bijlagen met inbreng van raadslid in zijn 
gementeraad]

01-feb

Vraag en Aanbod OV Algemeen Idee Vraag openbaar -bus-vervoer naar trein 
aanbieden. Bus van Wassenaar naar station 
Voorschoten

01-feb



Vraag en Aanbod OV Algemeen Knelpunt Als de bevolking groeit en de economie 
ontwikkelt zich positief dan moet meer 
geinvesteerd worden in OV.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Algemeen Idee Stoptreinen moeten onderdeel worden van 
lokaal OV.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Algemeen Idee Tarievenbeleid moet duidelijker. Waar kunnen 
mensen met hun klachten terecht.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Algemeen Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Algemeen Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Algemeen Idee In het netwerk zou ik de cirkel Rotterdam - 

Hoek van Holland - Den Haag sluiten
25-jan

Vraag en Aanbod OV Algemeen Idee Denk aan gratis OV voor de gebruiker 25-jan
Vraag en Aanbod OV Algemeen Idee Alle haltes moeten uniform overal! Zeker voor 

mensen met een handicap
25-jan

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Ja, maar wel zoveel als mogelijk in 1 hand. 
Vervoerders kunnen door bundeling van 
volume efficientere of betere oplossingen 
bieden. Onschotten van budgetten 
MRDH/gementen kan volumes creeren zodat 
het vervoer kan worden gecombineerd --> kans 
op beter maatwerk

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Integreren deur tot deur vervoer / 
deelsystemen

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Hoe kun je dit rendabel maken voor een partij? 
Wat als het toch omvalt?

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Maak dit afhankelijk van het tijdstip/dag in de 
week; vervoer op oproepbasi.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Moet wel goed en comfortabel vervoer zijn. 01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Belangrijk! Een bestaande OV-verbinding pas 
stopzetten als er passend maatwerk wordt 
geboden!

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Knelpunt Maatwerk kan zowel binnen als buiten de OV-
concessie uitgevoerd worden. Risico's? Kosten?

01-feb



Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Niet het schrappen van lijne/verbindingen en 
verwachten dat de gemeente met een 
oplossing komen. Taxibusjes zouden een 
aanvulling moeten zijn. Uber top!!!! 

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Bij drukte grote bussen en in d edaluren ook de 
lijn aanhouden maar ander vervoer: kleine 
bus/taxi door vervoerder

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Knelpunt Optimale verbinding van tuinhek tot werkplek. 
Alternatief niet eerder inzetten dan na 
opheffen

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Knelpunt Pas een lijn opheffen als er een alternatief is. 
Smen met gemeenten oplossen / ontshotten; 
een databank opzetten waar ideeen voor 
maatwerk in staan.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Per buurt vd gemeente inventariseren waar 
behoete aan is en of eigen initiatief kan. Of 
'pool' plaatsen op halte waar mensen kunnen 
instappen.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Altijd openbaar vervoer aanbieden, ook als het 
'te' duurt is. Anders worden mensen geisoleerd

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Uber  / vervoer op afroep via apps en te 
betalen met OV-chip biedt een hedendaags 
alternatief.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Last mile: vraagafhankelijk, ook op de vroege 
en late uren, OV-tarieven voor consument

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Bij weinig reizigers liever maatwerk 
(daadwerkelijk vraagafhankelijk) dan geld 
verspillen aan lege bussen of lijn met te lage 
frequentie en te vroeg einde voor de OV-
reiziger

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Privaat / combi doelgroepenvervoer. OV is 
geen recht.

01-feb



Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Knelpunt Blijf OV aanbieden. Maatwerk is niet / kan niet 
duidelijk zijn voor bezoekers aan de stad. Den 
Haag kent(?) toeristen/congresgangers. Zorg 
voor -vaste- lijn.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Lokale hoppertaxi / beltaxi / OV-fiets. App voor 
meerijden naar halte met auto.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Werkt niet in dicht bevolkte stadsdelen in Den 
Haag

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Knelpunt OV moet altijd worden gegarandeerd! 01-feb
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Probleem gemeente? 01-feb
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Buurtbus; doelgroepenvervoer. Als het echt 

niet met regulier OV kan.
01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Is er onderzocht waarom er minder dan 8 
mensen in de bus zitten? Is dat snelheid? 
Vergrijzing? Compacte stedelijke ontwikkeling 
kan vraag omhoog krijgen.  Is onderzocht of 
nieuwe 'dikke' lijnen aangelegd kunnen 
worden?

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Er kan beter 'ingetuned' worden met vragen uit 
de regio

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Knelpunt - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Niet in stedelijk gebied 01-feb
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Snel ontwikkelen; proces uitdiepen. Vooral 

daar waar weinig of geen OV is, ook in de 
weekenden. Komt dit niet geheel op het bordje 
van de gemeenten?

01-feb

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Helemaal mee eens Of bij meer vraag (seizoen) 25-jan
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Knelpunt Kan knelpunt zijn in landelijk gebied met weinig 

dekking of R-net aansluiting [bij stopzetten bij 
structurele vraag]

25-jan

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Wordt er ook rekening gehouden met 
seizoenen?

25-jan



Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Knelpunt Dit proces moet eenvoudiger. Het moet voor 
inwoners en reizigers zelf mogelijk worden 
initiatieven te ontwikkelne, niet alleen voor 
juristen en ambtenaren.

25-jan

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee De afhakers niet in beeld 25-jan
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Schaf de dikke bus af. Alternatief is wijkbus, 

tuktuk, enz. Vraaggestuurd.
25-jan

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Onder initiatief van MRDH; desnoods busjes 
met vrijwillige chauffuers

25-jan

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Knelpunt 500 meter 80 % OV 25-jan
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Dunne lijnen vraagafhankelijk maken 25-jan
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Bij weinig vraag combi met 

doelgroepenvervoer. Dan niet door vrijwilligers 
laten uitvoeren

25-jan

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Sociaal vervoer / doelgroepvv hoeft niet snel. 
Frequentie buiten spits omlaag.

25-jan

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee MRDH moet altijd regie voeren 25-jan
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Is maatwerk ook zero emissie straks? 25-jan
Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Ook combineren met ander maatwerk: taxi, 

schoolvervoer en via een regiecentrale.
25-jan

Vraag en Aanbod OV Maatwerk bij heel weinig vraag Idee Harde eisen stellen aan toegankelijkheid voor 
senioren en gehandicapten. (Begrijp dat dit 
inmiddels in de concessie staat)

25-jan

Vraag en Aanbod OV OV-bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Harde bedieningsgaranties vooraf - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Personenvervoer over water Idee Minder relevant 01-feb
Vraag en Aanbod OV Personenvervoer over water Knelpunt Botlek!? 01-feb
Vraag en Aanbod OV Personenvervoer over water Idee Denkt u dan aan vervoer over water tussen 

Rotterdam en Maassluis
01-feb

Vraag en Aanbod OV Personenvervoer over water Helemaal mee eens - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Personenvervoer over water Helemaal mee eens - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparen door: te verbinden aan maatwerk 

kan besparing opleveren.
01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Idee Als de frequentie omhoog gaat hoeft de 
snelheid(sbeleving) niet omhoog

01-feb



Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparen door: op minder drukke lijnen(?) 

maatwerk inzetten
01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparen door: verschillend tarievenstelsel als 
IC Direct van NS

01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparendoor: sommige lijnen snel, andere 
lijne in dezelfde omgeving ontsluitend

01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Idee Zijn daar nog verbeteringen te realiseren? [bij 
in- uitstapproces]

01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Idee Kijk naar nieuwe potentiele gebruikers. Data-

analyse van A naar B beweging multimodaal
01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Idee Halteafstanden in Den Haag 500 meter 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Ontsluitend in plaats van snel OV Als ambitie niet wordt gehaald, dan bijstellen. 

Sociale functie OV is van groot belang.
01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Bespraren door: sobere voertuigen op 
ontsluitende lijnen, zorg voor reclame op R-
netvoertuigen

01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparen door: maatwerk en innovatieve 
ideeen voor first/last mile; lokale koppeling OV-
fiets

01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Knelpunt Tussen afstand en snelheid in ook veel reizigers 
60+

01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Ontsluitend in plaats van snel OV Snelle ontsluiting kost veel geld? Hoeveel kost 
dan het andere alternatief?

01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparen door: in ieder geval in dichtbevolkte 
gebiedne en waar veel ouderen wonen.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Ontsluitend in plaats van snel OV - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Idee Wel goede opstappunten met veel 

fietsenstallingen noodzakelijk.
01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparen door: klein, licht materieel, rijdt 
sneller! Zware tram/bus trekt langzaam op. 
Licht, snel, flexibel!

01-feb



Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Ontsluitend in plaats van snel OV Snelheid is niet maatgevend; heldere (digitale) 
info en goede overstap is effectiever

01-feb

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens Belangrijk is een snelle -directe- verbinding 

naar de belangrijkste nationale knooppunten
25-jan

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens Dit kan alleen met een goed netwerk op een 
eigen baan

25-jan

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Idee Maak gebruik van slimme rekenmodellen om 

aansluitingen van verschillende aanbieders 
beter te laten aansluiten bij metro & NS.

25-jan

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Idee Combinatie snelle lijn en wijkontsluiting blijft 
nodig in landelijk gebied

25-jan

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Idee In woonwijken meer kleine bussen die 
elektrisch rijden naar grotere knooppunten

25-jan

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Meer toelichting nodig Wat is def. Platteland, avond? 25-jan
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Meer toelichting nodig Is dit te allen tijde, of alleen op werkdagen? 25-jan

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparen door: kleinere vervoersunits ipv grote 
bussen

25-jan

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparen door: rijksinvestering, verlaging prijs, 
meer mensen in OV

25-jan

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparen door: zuiniger OV, hogere bijdrage, 
vraaggestuurd vervoer

25-jan

Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Snel openbaar vervoer, kortere reistijden Snel -en- ontsluitend OV Besparen door: geen! OV is ook 

dienstverlening. Hooguit minder bussen in 
daluren

25-jan



Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Is R-net uitstraling de oplossing of alleen de 
kernmerken van R-net --> afhankelijk van 
hoeveel lijne.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Ondergrens van 8 reizigers loslaten Geef de vervoerders vrijheid om te bepalen 
welk type vervoer nodig is

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Helemaal mee eens Sociale functie OV -> doelgroepen die geen 
toegang hebben

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Knelpunt Hoe kom je aan die 8 reizigers? In de spits veel 
reizigers, daarbuiten minder.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Ook bestuurlijk geformuleerde wensen voor 
toekomstig te ontwikkelen lijnen worden hierin 
meegewogen. Met als belangrijkste criterium 
ruimtelijke ontwikkelingen, zoals in Stedenban.

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Voorstellen voor maatwerk oke; maar onder 
ondergrens blijft er niets over. Dus ondergrens 
van 8 loslaten!

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Ondergrens van 8 reizigers loslaten Als de vraag ergens anders dan alsnog uit blijft, 
kan de frequentie alsnog omhoog op 
knelpunten

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Meer toelichting nodig - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Ook deze grens niet in beton gieten; bij besluit 

alle stakeholders betrekken.
01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Maatwwerk mar dan wel met dezelfde haltes 
zodat ouderen/gehandicapten ook makkelijk 
naar de halte kunnen

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Wat is te weinig? Normen stellen of: 
"Nauwelijks of geen". [bij Als haltes structureel 
te weinig vraag hebben] 

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Ondergrens van 8 reizigers loslaten Zeer zorgvuldig mee omgaan. Haltes kunnen 
nmaelijk op bepaalde tijden wel in trek zin. In 
rustige uren kan daar toch gewoon 
doorgereden worden?

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Ondergrens van 8 reizigers loslaten Op bepaalde lokaties 01-feb
Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Ondergrens van 8 reizigers loslaten - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Ondergrens van 8 reizigers loslaten Kip-ei-probleem. Kans dat er anders helemaal 

geen lijnen in dorpen gaan komen.
01-feb



Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Goed netwerk bussen zorgt icm snelle tram 
voor meer mensen in het OV. Opheffen haltes 
jaagt mensen de auto in!

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Ondergrens van 8 reizigers loslaten - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Knelpunt Maak de consequenties duidelijk --> toon 

welke ritten gaan wegvallen met het huidige 
reizigersaantal

01-feb

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Helemaal mee eens .[bij goede voorzieningen] 01-feb
Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Ondergrens van 8 reizigers loslaten - 01-feb
Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Opheffen mag als maatwerk daarvoor in de 

plaas komt. Mag ook door anderen dan de 
vervoerder worden geregeld bijv concurrenten 
en reizigers zelf.

25-jan

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Ondergrens van 8 reizigers loslaten Belangrijk is dat iedereen gebruik kan maken 
van OV. Tijdsvenster accepteren om zo 
isolement te voorkomen.

25-jan

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Ondergrens van 8 reizigers loslaten Kijk wat OV doet in de levens van mensen 25-jan

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Ik geloof niet in zero emissie, zonde van de 
investering. Railnetwerk heeft of magneet (…?)

25-jan

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Knelpunt - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Beter kleine bussen frequent dan grote bussen 

minder frequent
25-jan

Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Helemaal mee eens - 25-jan
Vraag en Aanbod OV Verbindend OV dat past bij de vraag Idee Eerst onderzoek? [bij structureel te weinig in-

/uitstappers bij halte]
25-jan
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