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2. MANAGEMENTSAMENVATTING 

Met het oog op het programma Vernieuwing OV wil de provincie Noord-Brabant inzicht krijgen 

in het functioneren van de OV-Regiotaxi als vangnet voor het openbaar vervoer. Over de huidige 

samenwerkingsovereenkomst voor de Regiotaxi-afspraken met de regio’s Midden-Brabant, 

West-Brabant, Noordoost-Brabant en ‘s-Hertogenbosch moet in 2019 een beslissing worden 

genomen op welke manier en of er een vervolg wordt gegeven aan de samenwerking. 

 

Aan Dimensus is gevraagd om het functioneren van de Regiotaxi als OV-vangnet tegen het licht 

te houden: hoe functioneert het huidige systeem, heeft de huidige OV-Regiotaxi de 

veronderstelde OV-vangnetfunctie en/of zijn er alternatieven voor het huidige systeem?  

 

Uit de enquêtes onder gebruikers van de OV-Regiotaxi is gebleken dat de Regiotaxi als ov-

vangnet vooral wordt gebruikt voor bezoeken aan familie, vrienden en kennissen en voor 

medische afspraken. Gebruikers zijn vooral ouderen boven de 67 jaar en het betreft meer dan 

gemiddeld vrouwen. Uit de enquêtes leiden wij af dat de gebruikers van de Regiotaxi als ov-

vangnet tevreden zijn over deze voorziening. Het belangrijkste pluspunt van de OV-Regiotaxi dat 

wordt genoemd, is van deur-tot-deur vervoer. 

Wanneer wordt gevraagd naar een oordeel over de hoeveelheid en de kwaliteit van het 

openbaar vervoer in de buurt dan zijn de respondenten uit de regio’s waar de Regiotaxi als ov-

vangnet functioneert nauwelijks positiever dan respondenten in regio’s waarin deze voorziening 

niet is. Het oordeel over de kwaliteit is zelfs identiek.  

Wanneer de Regiotaxi als ov-vangnet zou verdwijnen dan vindt drie kwart dit vervelend tot erg 

vervelend. Aan de andere kant, wanneer de Regiotaxi zou komen in regio’s waar nu geen ov- 

vangnet aanwezig is dan denkt één op de tien respondenten hiervan gebruik te maken en een 

derde van de respondenten misschien.  

 

Uit de inventarisatie van het ov-vangnet in andere provincies is gebleken dat het bieden van een 

OV-vangnet via de Wmo-Regiotaxi geen vanzelfsprekendheid is en dat wat er aan vangnet 

aangeboden wordt ook binnen regio’s in dezelfde provincie sterk kan verschillen, wat duidt op 

maatwerk. Er zijn verschillende plaatsen zonder OV vangnet, OV-Regiotaxi met bindend OV-

advies, of uitzonderingen hierop voor mensen vanaf een bepaalde leeftijd. 

 

Uit de gesprekken met diverse personen die als OV en/of Regiotaxi expert kunnen worden 

aangemerkt, is gebleken dat de afschaffing van de Regiotaxi in Overijssel nauwelijks tot 

maatschappelijke onrust heeft geleid. Men heeft dit proces zorgvuldig voorbereid. Ter 

compensatie zijn er subsidiemogelijkheden voor allerlei lokale initiatieven. De invoering van het 

bindend OV-advies in West-Brabant heeft eveneens niet tot veel reacties geleid. Reacties 

kwamen vooral van ouderen die zich ’s avonds niet veilig voelen in het ov.  

 

GIS-analyses laten zien dat er veel tussen grotere plaatsen en steden wordt gereden en ook dat 

er binnen grote plaatsen veel ritten plaatsvinden. Het beeld dat hierdoor naar voren komt, is 

dat er OV-Regiotaxi’s rijden op trajecten waar ook andere OV mogelijkheden zijn. Deze 
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bevindingen stellen de OV-vangnet functie via de Regiotaxi ter discussie. Gegevens over kosten 

en aantallen ritten over de periode september 2016 tot en met juli 2017 laten zien dat er 99.104 

ritten zijn gemaakt, dat de totale netto vervoerskosten (incl. BTW) € 1.049.542 bedragen en dat 

een enkele rit met de OV-Regiotaxi de provincie gemiddeld €10,60 kost (naast deze kosten 

verstrekt de provincie in totaal ongeveer 1.500.000 euro subsidie aan de regio’s). Reizigers 

betalen zelf gemiddeld €7,70 voor een rit. Uit de ritanalyses blijkt verder dat er 5.197 unieke OV-

pashouders zijn, daarnaast is de schatting dat er op jaarbasis ongeveer 7.500 mensen zijn die 

zonder OV-pas gebruik maken van de Regiotaxi. In totaal dus iets meer dan 12.500 unieke 

gebruikers. 

 

Met betrekking tot de doelstelling van het onderzoek kunnen we stellen dat het huidige systeem 

op zich goed functioneert en dat mensen erg tevreden zijn over de OV-Regiotaxi met name 

vanwege het deur-tot-deur vervoer. Tegelijkertijd is het zo dat de OV-Regiotaxi ook veel wordt 

gebruikt door mensen die alternatieven voor handen hebben.  
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3. INLEIDING 

De provincie Noord-Brabant wil met het oog op het programma Vernieuwing OV inzicht krijgen 

in het functioneren van de OV-Regiotaxi (in de regio West-Brabant wordt de naam Deeltaxi 

gebruikt) als vangnet voor het openbaar vervoer in de regio’s Midden-Brabant, West-Brabant, 

Noordoost-Brabant en ‘s-Hertogenbosch. Over een mogelijke nieuwe samenwerkings-

overeenkomst voor de Regiotaxi-afspraken met de vier regio’s moet in 2019 een beslissing 

worden genomen. De nieuwe concessies zullen er waarschijnlijk anders uit gaan zien door het 

programma Vernieuwing OV. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen is het belangrijk 

om het functioneren van de Regiotaxi als OV-vangnet tegen het licht te houden: hoe 

functioneert het huidige systeem, heeft de huidige OV-Regiotaxi de veronderstelde OV-

vangnetfunctie, en zijn er alternatieven voor het huidige systeem?  

 

In het onderzoek staat de gebruiksfunctie van de Regiotaxi als OV-vangnet centraal. Met het 

onderzoek wordt inzicht gegeven in de omvang van het gebruik van de Regiotaxi als OV-vangnet, 

alsmede in ervaringen en motieven van gebruikers van de Regiotaxi en de voorwaarden 

waaronder mensen gebruik willen en kunnen blijven maken van de Regiotaxi. Ter vergelijking 

wordt ook inzicht verkregen in het reisgedrag van de reizigersgroep die in potentie behoort tot 

de Regiotaxi-doelgroep, maar hier (nog) geen gebruik van maakt. Om dit te onderzoeken kiezen 

we voor de Regio Zuidoost Brabant, waarbinnen de OV-Regiotaxi niet actief is. Door middel van 

deze vergelijking kan worden bekeken hoe mensen in hun vervoersbehoefte voorzien als de 

mogelijkheid tot het gebruik van de OV-Regiotaxi ontbreekt. 

 

Het onderzoek bestaat uit vier verschillende onderdelen; (1) gesprekken met personen die als 

OV en/of Regiotaxi expert kunnen worden aangemerkt, (2) een inventarisatie van hoe in andere 

provincies in Nederland de onderkant van het OV aanbod wordt ingevuld, (3) vragenlijsten die 

zijn afgenomen onder gebruikers van de OV-Regiotaxi in de regio’s Midden-Brabant, Noordoost-

Brabant, ’s-Hertogenbosch en West-Brabant, (4) vragenlijsten die zijn afgenomen bij mensen die 

wonen in de regio Zuidoost-Brabant en (5) GIS-analyse over ritgegevens van de OV-Regiotaxi. 

De verschillende onderdelen van het onderzoek zullen in deze volgorde worden behandeld. 
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4. HET FUNCTIONEREN VAN DE REGIOTAXI ALS 
OV-VANGNET VOLGENS EXPERTS 

Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met diverse personen die als OV en/of Regiotaxi 

expert kunnen worden aangemerkt. De gesprekspartners zijn werkzaam bij de provincie Noord-

Brabant en bij Regiotaxi organisaties binnen de provincie. Daarnaast hebben we gesproken met 

personen die werkzaam zijn bij andere provincies en die in hun functie erg nauw betrokken zijn 

bij de ontwikkeling van provinciaal OV beleid. Als laatste zijn gesprekken gevoerd met OV 

experts die een goede kijk hebben op recente landelijke OV ontwikkelingen. In de gesprekken is 

ingegaan op het huidige functioneren van het OV-vangnet en alternatieven voor de huidige 

invulling van het OV-vangnet die zijn overwogen of zijn geïmplementeerd. 

 

De Regiotaxi als ov-vangnet 

Om iedereen in de provincie de mogelijkheid te bieden om met het openbaar vervoer te reizen 

is in veel provincies de Regiotaxi als OV-vangnet ingezet. Omdat de Regiotaxi als Wmo-

voorziening rijdt, is het efficiënt om deze manier van vervoer ook als OV-vangnet in te zetten. 

Iedereen kan voor alle doeleinden gebruik maken van de Regiotaxi. Er gelden enkele spelregels. 

Zo moet de rit een uur van de voren worden aangevraagd en mag de taxi een kwartier eerder of 

later arriveren dan de afgesproken tijd. Daarnaast geldt een maximale omrijtijd van een half uur 

om ander passagiers op te halen of af te zetten. Als OV-vangnet betalen de passagiers het 

consumententarief voor de vrije reiziger. Dit tarief is ongeveer drie maal zo hoog als het tarief 

voor saldoreizen op de ov-chipkaart in het stad- en streekvervoer.  

 

 
Wat vinden de gesprekspartners van de Regiotaxi als ov-vangnet? 
 
Uit verschillende klanttevredenheidsonderzoeken blijkt volgens de personen die we gesproken 

hebben dat klanten heel tevreden zijn over het vervoer met de Regiotaxi als ov-vangnet. Toch 

worden er vanuit de gesprekpartners de nodige kanttekeningen geplaatst, zowel ten aanzien 

van de doelgroep die wordt bediend met de Regiotaxi, de efficiëntie van de Regiotaxi als ov-

vangnet en de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de provincie voor het openbaar 

vervoer in de provincie. 

 

De doelgroep  

In principe mag iedereen gebruik maken van de Regiotaxi. Als vangnet is de Regiotaxi vooral 

bedoeld om mensen te vervoeren in gebieden waar (vrijwel) geen openbaar vervoer aanwezig 

is. De gesprekpartners geven aan dat vanuit dit uitgangspunt veel oneigenlijk gebruik wordt 

gemaakt van de Regiotaxi. Voorbeelden die worden aangehaald zijn het grote aantal ritten naar 

de dagbesteding als ov-vangnet door cliënten met een Wmo-voorziening. In één geval heeft de 

vervoerder gefraudeerd, in andere gevallen hadden mensen hun maximale aantal ritten met de 

Regiotaxi als Wmo-cliënt opgebruikt. In een andere provincie werd de Regiotaxi gebruikt door 

jongeren die na het uitgaan massaal met de Regiotaxi naar huis gingen. Omdat iedereen gebruik 
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mag maken van de Regiotaxi, is dit ook niet te verbieden. De Regiotaxi is hier echter niet voor 

bedoeld en de kosten werden door dit soort vormen van oneigenlijk gebruik voor verschillende 

provincies dan ook te hoog. Daarnaast zijn bepaalde vormen van oneigenlijk gebruik regelrechte 

concurrentie voor de reguliere taxibedrijven en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Opvallend is 

dat financiële overwegingen bij de meeste provincies erg belangrijk zijn geweest voor de 

beslissing om wel of niet door te gaan met de OV-Regiotaxi of ertoe hebben geleid dat er op een 

andere manier mee verder werd gegaan. In de provincie Noord-Brabant is het echter zo dat de 

kosten voor de vrije reiziger in de Regiotaxi in de afgelopen jaren zijn afgenomen. Een andere 

door gesprekspartners veel genoemde reden voor mensen om gebruik te maken van de 

Regiotaxi is de onbekendheid met het openbaar vervoer. 

 

De efficiëntie van de Regiotaxi 

De Regiotaxi is ingezet in combinatie met het Wmo-vervoer om ervoor te zorgen dat de 

Regiotaxi ook als ov-vangnet betaalbaar blijft. In de praktijk blijken de kosten erg hoog doordat 

het aantal personen in de Regiotaxi vaak beperkt is. Dit komt voor in dunbevolkte gebieden waar 

de vraag naar ov-Regiotaxi vervoer heel beperkt is. Men moet de ritten een uur van tevoren 

reserveren om de Regiotaxi-centrale tijd te geven om ritten te combineren, maar in veel gevallen 

is deze periode te kort en is het combineren van ritten maar in beperkte mate mogelijk. Het 

moeilijk combineren van ritten is een welbekend probleem, maar toch is dit vaak geen reden 

om het Regiotaxi systeem te herzien of aan te passen.  

 

De verantwoordelijkheid van de provincie voor het openbaar vervoer 

De meningen hierover lopen nogal uiteen. Sommige gesprekspartners vinden dat er zeker 

grenzen gesteld kunnen worden. De provincie hoeft niet te zorgen voor openbaar vervoer in 

gebieden waar het aantal inwoners beperkt is. De provincie moet volgens deze personen enkel 

zorgen voor collectief vervoer en in de letterlijke zin van het woord moet er dus ook sprake zijn 

van een collectief. Ook wordt aangegeven dat de Regiotaxi met vervoer van deur tot deur wel 

een erg luxe systeem is. Moet de provincie dit wel aanbieden? Mensen voor wie van deur tot 

deur vervoer nodig is omdat men niet mobiel is, kunnen immers een beroep doen op de Wmo.  

 

 
Welke alternatieven zijn overwogen en welke keuzes zijn er gemaakt? 
 
De doelgroepen 

Om het oneigenlijk vervoer via de Regiotaxi te beperken is in enkele regio’s in Noord-Brabant, 

maar ook in andere provincies zoals Gelderland, het bindend ov-advies ingevoerd. Dit systeem 

houdt in dat eerst wordt gekeken of er toch mogelijkheden zijn om met het ov te reizen en dat 

deze optie wordt aanbevolen als dit mogelijk is. In Noord-Brabant is men van mening dat de bus 

een goed alternatief is als reizigers niet langer dan 10 minuten hoeven te lopen naar of vanaf de 

halte, er maximaal 1 overstap gemaakt hoeft te worden, de maximale reistijd per OV niet meer 

dan 50 minuten langer is dan de reistijd per deeltaxi (inclusief de looptijd van en naar de halte), 

en de vertrektijd van het OV-alternatief ligt tussen 30 minuten voor, of 30 minuten na, de 

gewenste vertrektijd van de reiziger. In de betreffende regio’s in Noord-Brabant is het OV-advies 
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niet van toepassing op reizigers met een rolstoel of scootmobiel en ook niet op dagen met 

extreme weersomstandigheden. 

Het invoeren van het bindend ov-advies heeft in alle regio’s geleid tot een forse reductie van het 

aantal gebruikers van de Regiotaxi als ov-vangnet. In Noord-Brabant bedroeg de reductie circa 

30%. Over het invoeren van het bindend ov-advies zijn de gesprekspartners zeer positief, omdat 

je hiermee de parallelliteit uit het openbaar vervoer haalt. Wanneer mensen ondanks een goed 

ov-alternatief toch met de Regiotaxi willen rijden dan is dit tegen een kostendekkend tarief 

mogelijk. Toch blijven er mensen die minder mobiel zijn en waarvoor de kosten zeker een rol 

spelen die door het bindend ov-advies gedupeerd worden. In de provincie Zuid-Holland is in de 

regio Hardinxveld-Giessendam het ov-vangnet via de Regiotaxi alleen beschikbaar voor 75-

plussers. 

Van belang om oneigenlijk gebruik te verminderen is ook het geven van informatie aan met 

name ouderen over het openbaar vervoer. Dit wordt veelvuldig gedaan bij bv. bijeenkomsten 

van Ouderen Bonden. De belangstelling hiervoor is groot, maar niet duidelijk is of dit tot meer 

ov-gebruik leidt. Ook de toegankelijkheid van bushaltes en van bussen zelf kunnen een reden 

zijn voor met name ouderen om geen gebruik te maken van het openbaar verover. De laatste 

jaren zijn hierin de nodige verbeteringen doorgevoerd.  

 

Verhogen van de efficiëntie 

Om de efficiëntie te verhogen en daarmee de kosten te verlagen is in een aantal provincies 

waaronder Gelderland en Flevoland de regiecentrale (mobiliteitscentrale) ingevoerd. Door de 

centrales van verschillende vervoerssystemen aan elkaar te koppelen moet het mogelijk zijn de 

verschillende vervoerssystemen efficiënter in te zetten. Regiecentrales zijn vooral gericht op het 

combineren van al het doelgroepenvervoer. Over of het werken met regiecentrales de gewenste 

efficiëntievoordelen heeft opgeleverd, zijn de meningen verdeeld. Deels hangt dit samen met 

ontwikkeltijd die nodig is om een dergelijk systeem optimaal te laten functioneren. Daarnaast 

zijn veelal nog lang niet alle vervoersstromen opgenomen in het systeem, waardoor de 

efficiëntie nog moeilijk is aan te tonen.  

In Flevoland is tot nu toe alleen het Wmo-vervoer en de ov-vangnetfunctie opgenomen in de 

mobiliteitscentrale. Het was de bedoeling ook andere vervoersstromen zoals het 

leerlingenvervoer op te nemen in dit systeem, maar vooralsnog is dit niet gebeurd, en of dit nog 

gaat komen is de vraag. De kosten voor het Wmo-vervoer voor de gemeenten zijn niet af- maar 

toegenomen. Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd om te kijken of de oorspronkelijke 

doelstellingen zijn behaald en wanneer dit niet het geval is wat hiervan de oorzaken zijn. Een 

mogelijke oorzaak die door de gesprekpartner naar voren wordt gebracht is het feit dat waar je 

twee partijen een systeem laat verzorgen er ook twee partijen aan moeten verdienen waardoor 

de kosten per definitie hoger uit zullen vallen. Ook wordt altijd vervoerscapaciteit achter de 

hand gehouden om altijd de mogelijke vraag naar vervoer te kunnen voldoen, wat natuurlijk 

kostenverhogend werkt. 

Door centralisatie via de regiecentrales en het hiermee weghalen van de regiefunctie bij de 

taxicentrales zorgt er volgens verschillende gesprekspartners ook voor dat je hiermee het wezen 

van het taxivervoer laat verdwijnen. Taxibedrijven verworden rit-uitvoerders, dit motiveert niet 

om efficiënt en klantvriendelijk te werken. In sommige provincies is het wel zo dat taxibedrijven 
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zelf regiecentrales inrichten, dus het systeem hoeft niet per definitie verkeerd uit ta pakken voor 

de taxibedrijven. Ook in andere provincies draaien vaak nog niet alle gewenste vervoersstromen 

mee onder regie van de centrale. Dit schrijft men toe aan termijnen waarvoor met andere 

vervoerders afspraken zijn gemaakt. Wanneer deze niet synchroon lopen dan is het moeilijk te 

komen tot een goede afstemming.  

Sommige gesprekspartners zijn van mening dat de regiecentrale zeker een toekomst heeft, maar 

dat het systeem nog niet goed genoeg is uitgekristalliseerd, maar dat er zeker veel voordelen 

mee te behalen zijn. De huidige systemen zijn nog te zeer vervlochten met oude manieren van 

werken waardoor de voordelen van het nieuwe systeem niet voldoende tot hun recht komen 

en de beoogde efficiëntiewinst nog niet kan worden behaald. 

Omdat de Regiotaxi toch rijdt voor het Wmo-vervoer zijn enkele gesprekspartners van mening 

dat het wel zo efficiënt is om het ov-vervoer hieraan te blijven koppelen. Ook het verlengen van 

de tijdsduur tussen het bestellen van de Regiotaxi en het tijdsstip van vertrek kan de efficiëntie 

verhogen en daarmee kosten besparen.  

Toch vragen enkele gesprekspartners zich af of de provincie moet voorzien in van deur-tot-deur 

vervoer. In Zeeland is men vanwege het verdwijnen van verschillende ov-lijnen overgestapt op 

de haltetaxi, een systeem dat op afroep beschikbaar is op een aantal verbindingen en op 

momenten dat er geen openbaar vervoer beschikbaar is. De haltetaxi biedt een 

mobiliteitsgarantie die vergelijkbaar is met de ov-vangnetfunctie van de regiotaxi, maar dan van 

halte naar halte in plaats van naar deur-tot-deur, wat ten goede komt aan de efficiëntie. In 

Zeeland blijkt dat er behoorlijk wat lijnen zijn waar de haltetaxi loont en een op zich zelf staand 

alternatief is voor de buurtbus (waarvoor in Zeeland minimaal 125 reizigers per maand nodig 

zijn). In de provincie Utrecht is men van mening dat het OV-vervoer flexibeler moet worden en 

de Regiotaxi als ov-vangnetfunctie juist meer inflexibel. Er zijn inmiddels op verschillende 

plaatsen in het land ook verschillende vraagafhankelijke systemen ingevoerd zoals Brengflex, 

ANWB-automaatje, de Texelhopper en Abel. 

 

De verantwoordelijkheid van de provincie voor het openbaar vervoer 

De provincie Gelderland zet nog steeds in op de Regiotaxi voor het voorzien in een OV-vangnet 

en betaalt zelfs een bijdrage voor het reizen van de WMO mensen via de Regiotaxi (een soort 

OV-deel), iets wat veel andere provincies niet doen.  

In de provincie Overijssel is men helemaal gestopt met het inzetten van de Regiotaxi als ov-

vangnet. Volgens de provincie ware de kosten heel erg opgelopen, met name door oneigenlijk 

gebruik (bijv. uitgaande jongeren). Daarnaast vroeg men zich af of de organisatie van de 

Regiotaxi die vooral Wmo-cliënten bedient en maar voor een beperkt deel werd ingezet als ov-

vangnet wel bij de provincie moet liggen. Gemeenten zelf zijn veel beter in staat om dit te 

organiseren en regelen. Met het uit handen geven van de organisatie en aanbesteding van het 

Wmo-vervoer aan gemeenten kwam het OV-vangnet in de gehele provincie Overijssel te 

vervallen. De provincie heeft twee jaar de tijd genomen om deze stap te zetten. Men was 

huiverig voor de maatschappelijke onrust die het afschaffen van de Regiotaxi als ov-vangnet 

teweeg zou brengen. Uiteindelijk zijn er maar enkele reizigers die zich bij de provincie hebben 

gemeld vanwege een vervoersprobleem. Het blijkt dus dat mensen zelf voor een oplossing 

kunnen zorgen. Ook leidde deze stap tot het ontstaan van veel lokale initiatieven om het vervoer 
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te regelen. De provincie heeft hiervoor subsidiemogelijkheden beschikbaar waarbij men 

voorstander is van maatwerk. Men is van mening dat niet iedereen recht heeft op openbaar 

vervoer en dat in de basis niet iedereen dezelfde mogelijkheden hoeft te hebben.  

Deze veelal lokale initiatieven draaien voor een belangrijk deel op vrijwilligers. In de provincie 

Utrecht vindt men dit een te groot risico. Men is van mening dat hierdoor de continuïteit op het 

spel staat evenals de kwaliteit waar je als provincie dan geen grip hebt. In de provincie Limburg 

worden eisen gesteld aan de organisatie van initiatieven om de continuïteit te waarborgen zoals 

onder andere een stabiele opbouw van de organisatie. 

Andere gesprekspartners geven juist aan dat je uit moet gaan van de kracht van mensen zelf en 

dat het grote aantal initiatieven laat zien dat dit ook op grote schaal gebeurt zoals bv. is te zien 

bij mobiliteitsexperimenten.nl of ikwilvervoer.nl. 

Daarnaast zijn gesprekspartners van mening dat de provincie verantwoordelijk is voor collectief 

openbaar vervoer en wanneer er geen sprake meer is van een collectief de verantwoordelijkheid 

van de provincie ophoudt. De meningen hierover lopen uiteen.  

 

De ontwikkelingen in het openbaar vervoer in zijn algemeenheid 

Het openbaar vervoer zet steeds meer in op dikke lijnen door de ritfrequentie op deze lijnen te 

verhogen. Door een intensiever systeem van openbaar vervoer op bepaalde trajecten aan te 

bieden, neemt het gebruik op deze trajecten toe. Aan de andere kant neemt het aantal 

onrendabele lijnen alleen maar toe. Door het aantal ritten te verminderen vanwege het 

beperkte gebruik, neemt het gebruik nog verder af en worden steeds meer lijnen opgeheven. 

Dit geldt met name voor de avonduren en de weekenden. Door de vergrijzing op het platteland 

neemt in theorie de noodzaak voor een ov-vangnet alleen maar toe. Hierbij denken experts 

minder vaak aan van deur-tot- deur vervoer, maar meer aan van halte-tot-halte vervoer. Daarin 

kan de buurtbus waarschijnlijk maar een zeer beperkte rol spelen, omdat deze in de avonduren 

en de weekenden ook niet rijdt. Eén systeem voor alle gebieden kan de oplossing niet zijn geeft 

een gesprekspartner aan. Wellicht komt er een systeem voor dichter bevolkte gebieden en één 

voor dun bevolkte. De ontwikkelingen in de dikke en dunne buslijnen hebben ook tot gevolg dat 

halteafstanden steeds groter worden, waardoor er aandacht moet zijn voor 

vervoersverbindingen naar halteplaatsen.  

 

Aandachtspunten 

Gesprekspartners komen nog met verschillende aandachtspunten: 

• Zorg voor een uniform systeem zodat het voor iedereen duidelijk en toegankelijk is.  

• Trek samen op met gemeenten en vervoerder om tot passende vervoersoplossingen te 

komen, vooral aan de onderkant van het ov. 

• Het is van belang dat de provincie inzicht houdt in alle vervoersstromen en 

ritgegevens, zeker met het oog op de toekomst waarbij vraag gestuurd openbaar 

vervoer de overhand zal nemen waardoor het koppelen van vraag en aanbod heel erg 

belangrijk wordt.  
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5. DE FUNCTIE VAN DE OV-REGIOTAXI ALS OV-
VANGNET VOLGENS GEBRUIKERS 

Om inzicht te krijgen in de functie van de regiotaxi, is een enquête uitgezet onder gebruikers van 

de regiotaxi. Vragen die daarin centraal staan zijn, wie zijn de gebruikers, waarvoor maken ze 

gebruik van de regiotaxi, wat vinden ze van de regiotaxi en wat zou het voor hen betekenen als 

de regiotaxi er niet meer zou zijn. Voor het onderzoek onder gebruikers van de OV-Regiotaxi 

hebben we een steekproef getrokken uit de klantenbestanden van de verschillende regio’s. Per 

regio hebben we 275 mensen aangeschreven om mee te doen aan het onderzoek, daarvan 

hebben er 367 de vragenlijst via internet dan wel telefonisch ingevuld, wat neerkomt op een 

respons percentage van 33,4%. We zullen nu kort de belangrijkste onderzoeksresultaten 

beschrijven. Het volledige overzicht met alle uitkomsten uit de enquête is te vinden in Bijlage 1. 

 
Wie zijn de Regiotaxigebruikers van de Regiotaxi als ov-vangnet 

Het aandeel vrouwen is met 70% veel hoger dan het aandeel mannen (30%). 

De helft van de regiotaxigebruikers is 60 tot 80 jaar (55%). De overige gebruikers zijn nog ouder: 

32% 80 jaar of ouder. Van de regiotaxigebruikers is 10% tussen de 40 en 60 jaar, 12% is tussen 

de 61 en 67 jaar en slechts 3% is jonger dan 40 jaar. 

De helft van de regiotaxigebruikers heeft een beperking (47%). 

 
Leeftijdsverdeling Regiotaxi gebruikers 

 
N=367 

 

Waarvoor wordt de regiotaxi als ov-vangnet vooral gebruikt? 

De regiotaxi wordt voornamelijk voor twee doeleinden gebruikt: bezoek aan familie, vrienden 

en kennissen (59%) en voor medische afspraken (47%). Slechts een klein deel gebruikt de 

regiotaxi om aansluiting te krijgen op een trein of bus (6%). Circa één op de tien respondenten 

geeft een ander antwoord waaronder dagbehandeling en dagbesteding vaker naar voren 

worden gebracht.  
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31%

22%
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Waarvoor gebruikt u de Regiotaxi? 

 
N=341 

 

Hoe vaak gebruikt met de regiotaxi? 

Ondanks dat de vragenlijst is afgenomen bij cliënten van de regiotaxi geeft een kwart aan de 

afgelopen twaalf maanden geen gebruik te hebben gemaakt van deze voorziening. De overige 

gebruikers maken veelal geen intensief gebruik van de regiotaxi. Zo geeft een kwart van de 

respondenten aan de afgelopen 12 maanden slechts één of twee keer de regiotaxi te hebben 

gebruikt en nog eens 14% heeft dit 3 tot 5 keer gedaan. Van de respondenten maakt 13% hier 

meerdere keren per week gebruik van.  

 

Hoe tevreden is men over de regiotaxi? 

Gebruikers geven gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer voor de Regiotaxi als ov-vangnet. Men 

vindt het vervoer van deur-tot-deur het belangrijkste voordeel van de regiotaxi. Maar liefst 63% 

van de respondenten haalt dit aan. Het niet afhankelijk zijn van anderen noemt één op de drie 

respondenten en dat men kan vertrekken wanneer men wil één op de vier. Andere voordelen 

zijn: ik hoef niet over te stappen (15%), het is goedkoper dan een ander vervoermiddel (14%) en 

het is sneller dan een ander vervoermiddel (14%). Een deel geeft nog een andere reden 

waaronder er is geen ov beschikbaar. 

Het belangrijkste pluspunt dat genoemd wordt is van deur-tot-deur vervoer. Nu kun je je hierbij 

afvragen of het ervaren van dit pluspunt afhangt van bepaalde persoonskenmerken. Vandaar 

dat we hebben gekeken of mensen die hebben aangegeven een fysieke beperking te hebben dit 

pluspunt van de Regiotaxi vaker noemen dan mensen die hebben aangegeven geen fysieke 

beperking te hebben. We hebben ook gekeken of er verschillen zijn tussen leeftijdscategorieën 

en het al dan niet noemen van deur-tot-deur als belangrijk pluspunt. In beide gevallen geldt dat 

er statistisch gezien geen verschil is tussen beide groepen mensen. 
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Belangrijkste pluspunten van de Regiotaxi (maximaal 3 antwoorden) 

 
N=339 

 

Bijna de helft van de respondenten kan geen nadeel opnoemen van de regiotaxi. Eén op de vijf 

geeft aan de onzekerheid omtrent de vertrek – en/of aankomsttijden en nog eens één op de vijf 

de onzekerheid over de wachttijd. Andere nadelen die nog worden genoemd zijn: het is duurder 

dan een ander vervoersmiddel (14%) en er is onzekerheid over de reistijd (eveneens 14%).  

Op de vraag welke aspecten een probleem hebben opgeleverd, stonden het omrijden en de prijs 

bovenaan. De omrijtijden speelden bij 6% vaak een probleem en bij nog eens 27% soms. Als het 

gaat om de prijs dan geeft 11% aan dat dit vaak een probleem was en bij nog eens 19% was dit 

soms het geval. Bij bijna zes op de tien respondenten vormden beide aspecten echter nooit een 

probleem.  

 

In hoeverre hadden ritten met de regiotaxi ook met het reguliere ov gemaakt kunnen worden? 

Een kwart van de respondenten (23%) geeft aan dat de rit ook met het reguliere ov gemaakt had 

kunnen worden. Volgens zes op de tien (62%) is dit niet het geval. De overige respondenten 

weten het niet. 

 
Ritten met de Regiotaxi die ook met het OV hadden gekund 

 
N=353 

 

Men kiest dan toch voor de regiotaxi omdat men van deur tot deur wordt vervoerd (56%) men 

niet hoeft over te stappen (39%), het sneller is dan met het ov (29%) of omdat men een fysieke 
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beperking heeft (22%). Onvoldoende mogelijkheden van het ov om ergens te komen wordt door 

17% naar voren gebracht.  

 
 

Redenen voor ritten met de Regiotaxi die ook met het OV hadden gekund 

 
N=79 

 

Gebruik van het ov? 

De helft van de klanten van de regiotaxi heeft de afgelopen 12 maanden niet met het openbaar 

vervoer gereisd, de helft wel.  

 

Oordeel over het ov? 

Respondenten geven gemiddeld een 6,6 voor de hoeveelheid openbaar vervoer en een 7,0 voor 

de kwaliteit van het openbaar vervoer. Respondenten die vaker gebruik maken van het ov zijn 

positiever dan respondenten die minder vaak gebruik hiervan maken. Ter vergelijking zijn er de 

cijfers van de landelijke klantenbarometer van het CROW. Deze vraagt naar de tevredenheid 

over de frequentie van het ov. Dit wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,0 tot 7,2 (het 

verschilt per concessiegebied in Noord-Brabant). Als we alleen kijken naar de tevredenheid over 

de hoeveelheid OV van de regelmatige gebruikers (de OV-klanten) dan zijn de cijfers die we hier 

vinden erg vergelijkbaar met die van het CROW.  

 
Tevredenheid kwaliteit en hoeveelheid OV afgezet tegen de gebruiksfrequentie van het OV 

 
N=348 
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Wanneer specifiek wordt gevraagd waarover men minder te spreken is dan geven vier op de 

tien respondenten aan overal tevreden over te zijn. Bijna één op de vijf geeft aan dat er 

onvoldoende openbaar vervoer is om ergens te komen en voor één op de zes is de halte te ver 

weg. Bijna de helft geeft ook aan geen problemen te ervaren met het openbaar vervoer. Eén op 

de vijf is onvoldoende bekend met het openbaar vervoer en één op de zes reist niet graag met 

het openbaar vervoer als het donker is. Mensen die minder met het ov reizen, geven vaker aan 

onbekend te zijn met het openbaar vervoer. Het zijn niet meer dan gemiddeld de ouderen die 

hier onbekend mee zijn.  

 

Wat doen mensen als de regiotaxi er niet zou zijn? 

Wanneer het gaat om het bezoeken van familie dan geeft 30% aan dan thuis te blijven. De 

andere respondenten gaan dan met de auto, een klein deel rijdt dan zelf (10%) en anderen 

reizen mee als passagier (33%). Eén op de zes respondenten pakt dan de bus of de buurtbus 

(16%) en 8% gaat dan met de trein.  

 
Hoe op familiebezoek als de Regiotaxi er niet zou zijn (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=201 

 

Ook wanneer het een medisch bezoek betreft geeft een derde aan thuis te blijven. Eén op de 

vijf (22%) reist dan als passagier mee in een auto één op de zes gaat dan te voet (17%). Er is 

niemand die dan de bus of de trein neemt. 
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Hoe naar medische afspraken als de Regiotaxi er niet zou zijn (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=158 

 

Wanneer specifiek wordt gevraagd wat mensen zouden doen wanneer de regiotaxi niet meer 

als ov-vangnet beschikbaar zou zijn dan zegt 41% dat men vaker thuis blijft, 39% gaat vaker een 

beroep doen op familie vrienden of kennissen en15% op de buren. Eén op de vijf respondenten 

zal dan vaker met de bus gaan reizen. Mensen met een fysieke beperking geven vaker aan dan 

thuis te blijven. Naar leeftijd verschilt het beeld niet.  

 

Hoe vervelend vinden respondenten het als de regiotaxi zou verdwijnen? 
De helft van de respondenten zou dit erg vervelend vinden en nog eens ruim een kwart gewoon 

vervelend. Van de respondenten geeft 8% aan dit niet vervelend te vinden en nog eens 9% staat 

neutraal hierin. 

 
Hoe vervelend als de Regiotaxi verdwijnt 

 
N=354 

 

Eén op de vijf (21%) geeft ook aan dat het verdwijnen van de regiotaxi geen gevolgen heeft voor 

hen. De overige respondenten zullen dan minder vaak naar familie, vrienden of kennissen gaan 

(42%) of voelen zich beperkt in zijn of haar zelfstandigheid (eveneens 42%). Eén op de vijf 

verwacht dan minder vaak naar medische afspraken te gaan (22%). Bij de andere categorieën 

worden de volgende zaken benoemd: beperkt in flexibiliteit, beperkt in zelfredzaamheid, 

afhankelijk van de omstandigheden, dan kan gehandicapte zoon niet meer op bezoek komen, 
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niet meer naar de dagbehandeling, mensen kunnen niet meer weg, zou jammer zijn als het 

vervalt, ander vervoer, niet te voorzien wat er dan zou moeten gebeuren, zekerheid vervalt, 

risico nemen om zelf te rijden, zekere luxe wordt afgenomen, nog meer gebruik van mijn 

kinderen, vooral in de winter een probleem, geen drankje meer kunnen doen op een feestje, 

jammer dat keuze optie verdwijnt, gewone taxi nemen, vaker met ov. 

 
Gevolgen verdwijnen van de Regiotaxi (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=349 

 

Wat doen respondenten als de regiotaxi duurder zou worden? 

Ongeveer 4 op de 10 mensen geeft aan niet vaker thuis te blijven hierdoor, en eveneens 

ongeveer 4 op de 10 mensen geeft aan na een prijsstijging wel vaker thuis te blijven. Een relatief 

kleine groep mensen (15%) geeft aan vaker een beroep te doen op hun buren en een relatief 

groot aantal respondenten (39%) geeft aan vaker een beroep te doen op familie vrienden of 

kennissen. 62% geeft aan geen beroep te zullen doen op hun buren en 42% zal ook geen beroep 

doen op familie, vrienden of kennissen. Opvallend is dan 1 op de 5 mensen aangeeft vaker met 

de bus te zullen reizen. 
 

Zijn onderstaande uitspraken op u van toepassing? Als de Regiotaxi duurder wordt dan … 

 
N=352 
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6. ONDERZOEK ONDER NIET-GEBRUIKERS VAN DE 
OV-REGIOTAXI 

Om een vergelijking te kunnen maken tussen regio’s waar de regiotaxi rijdt en een regio waarin 

hierin niet wordt voorzien, is een enquête gehouden onder een steekproef van de inwoners. 

Voor het onderzoek onder niet-gebruikers van de OV-Regiotaxi hebben we uit verschillende 

plaatsen in de Regio Zuidoost-Brabant steekproeven getrokken. In totaal zijn 2400 mensen door 

ons aangeschreven om mee te doen. In totaal hebben er 363 mensen meegewerkt aan ons 

onderzoek, waarmee de respons op 15% ligt. Het absolute aantal van 363 respondenten is 

voldoende voor de vergelijking met de OV-Regiotaxi gebruikers. We hadden namelijk tot 

doelstelling om ongeveer net zoveel mensen in dit onderzoek te betrekken als dat we hebben 

betrokken bij het onderzoek onder de gebruikers, dus ongeveer 375. In overleg met de provincie 

Noord-Brabant hebben we plaatsen opgenomen die een doorsnee afspiegeling vormen van alle 

plaatsen tezamen in de andere regio’s. Daarom hebben we uit Asten en Heeze een steekproef 

van 400 personen getrokken, uit Gemert 600 mensen en uit Valkenswaard en Geldrop ieder 500 

mensen.  

 
Wie hebben er meegedaan aan het onderzoek? 

Net iets meer vrouwen (55%) dan mannen (45%). De helft is tot 68 jaar (55%) een kwart 68 tot 

75 jaar en 20% is 75 jaar of ouder. 81% heeft geen fysieke beperking, 14% wel. 6% heeft een 

Wmo-pas, 68% niet. 

 

Hebben mensen wel eens geen vervoer als ze ergens heen willen? 

15% ondervindt wel eens een probleem als men naar familie, vrienden of kennissen wil, 17% als 

men naar een medische afspraak moet gaan en 14% als men naar een trein- of busstation wil. 

Respondenten met een beperking hebben vaker geen vervoer als ze ergens heen willen (28% 

tegenover 7% van de respondenten zonder beperking).  

 
Komt het wel eens voor dat u geen vervoer heeft als u … 

 
N=363 
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Reizen met het openbaar vervoer? 

Twee derde van de respondenten heeft de afgelopen twaalf maanden gebruik gemaakt van het 

openbaar vervoer: 32% incidenteel (1 tot max 5 dagen per jaar), een kwart minimaal maandelijks 

en één op de tien wekelijks. 

Zes op de tien respondenten geven aan dat men wel eens ritten met een ander vervoermiddel 

maakt die men ook met het openbaar had kunnen maken. 

 
Ritten met een ander vervoersmiddel die ook met het openbaar vervoer kunnen 

 
N=359 

 

De belangrijkste reden om te kiezen voor het andere vervoermiddel dan het ov zijn de vrijheid 

om te vertrekken wanneer men wil (71%), het deur-tot-deur vervoer (57%), het andere 

vervoersmiddel is altijd beschikbaar (55%), men is sneller dan met het ov (54%), men hoeft niet 

over te stappen (32%), het is goedkoper dan het ov (27%) en men is niet afhankelijk van het 

weer (23%).  

 
Redenen ritten met een ander vervoersmiddel die ook met het openbaar vervoer kunnen 

 
N=219 

 

Oordeel over het openbaar vervoer? 

De hoeveelheid openbaar vervoer krijgt een 6,4, de kwaliteit een 7,1. Bijna vier op de tien 

respondenten zijn overal tevreden over. Een kwart vindt dat er onvoldoende aanbod is. Volgens 

13% is de halte te ver weg. Daarnaast worden nog heel veel andere redenen genoemd zoals de 
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prijs, de duur van de rit, het aanbod vooral ’s avonds en in het weekend, de drukte, de storingen 

en onbekend met het ov. Eén derde van alle respondenten zegt onbekend te zijn met het 

openbaar vervoer. 

 

Behoefte aan de regiotaxi? 

Wanneer de regiotaxi geïntroduceerd zou worden als aanvulling op het huidige openbaar 

vervoer dan geeft bijna de helft aan hiervan geen gebruik te maken. Een derde gaat dit misschien 

doen en een tiende zeker. Wat opvalt is dat respondenten die hebben aangegeven dat het 

openbaar geen alternatief is om op hun bestemming te komen, denken zelfs iets vaker geen 

gebruik te gaan maken van de regiotaxi (55%). Het zijn vooral ouderen die er gebruik van zouden 

maken (68% 68 jaar of oudere tegenover gemiddeld 46%). Ook zijn het meer dan gemiddeld 

respondenten met een fysieke beperking (42% tegenover 14% gemiddeld). 

 
Gebruik Regiotaxi wanneer deze er zou komen 

 
N=363 

 

Redenen om gebruik te maken van de regiotaxi? 

Men zou er vooral gebruik van maken omdat men van deur-tot-deur vervoerd wordt (50%), men 

kan vertrekken wanneer het uitkomt (36%), men niet hoeft over te stappen (27%), het sneller is 

dan met het ov (24%) en er onvoldoende aanbod is van het ov (21%). 

 
Voordelen gebruik Regiotaxi (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=153 
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ik hoef niet over te stappen

sneller dan met het OV
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ik ben onvoldoende bekend met het openbaar…

vind ik veiliger dan met het OV

ik kan geen gebruik maken van alternatief vervoer

ik heb een fysieke beperking

anders, namelijk:
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Ook deze respondenten geven aan de regiotaxi vooral te gebruiken voor medische afspraken 

(59%) en bezoek aan familie, vrienden of kennissen (53%). Voor een kwart zou de regiotaxi 

gebruikt worden als aansluiting op de bus of de trein. 

 
Redenen gebruik Regiotaxi (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=153 

 

Problemen van de regiotaxi? 

De omrijtijden (37%) zouden voor ruim een derde soms tot vaak een probleem vormen van de 

regiotaxi (37% tegenover 28% die dit geen probleem vindt). Ook de kosten die hoger zijn dan in 

het ov worden door drie op de tien respondenten als probleem ervaren (31% tegenover 24% die 

dit geen probleem vindt). Drie op de tien respondenten vinden het een probleem dat de rit 

uiterlijk één uur voor de gewenste ophaaltijd geboekt moet worden (31% tegenover 39% geen 

probleem) of hebben problemen met het kwartier speelruimte bij de ophaal- en brengtijden 

(29% tegenover 37% geen probleem). Het delen van de taxi met andere passagiers vormt voor 

nog eens een kwart een probleem (23% tegenover 42% geen probleem).  
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7. INVENTARISATIE OV-VANGNET ANDERE 
PROVINCIES 

Voor de provincie Noord-Brabant is het zinvol om te weten hoe in andere provincies in 

Nederland de onderkant van het OV aanbod wordt ingevuld. In andere provincies spelen 

vergelijkbare overwegingen bij het nemen van beslissingen en daarom is het interessant om te 

zien tot welke oplossingen dit heeft geleid. Via een uitgebreide zoektocht op internet is er een 

overzicht gemaakt voor alle provincies waarin te zien is hoe ze het Wmo vervoer hebben 

georganiseerd, of er een OV-vangnet functie is gekoppeld aan het Regiotaxi vervoer en welke 

andere aanvullende vormen van kleinschalig vervoer er zijn. Uiteraard hebben we systematisch 

per provincie naar relevante informatie gezocht, maar desondanks is het waarschijnlijk niet 

gelukt om het overzicht uitputtend te krijgen. Vooral het overzicht van kleinschalige 

alternatieven zal niet compleet zijn vanwege de grote hoeveelheid aan initiatieven en de veelal 

matige vindbaarheid van deze initiatieven via internet. Daarnaast bleek uit onze gesprekken met 

experts uit verschillende provincies dat er in die provincies tientallen kleinschalige initiatieven 

lopen. Het gaat dus slechts om een greep uit alles wat er aan kleinschalige initiatieven is. In tabel 

1 zijn per provincie vier kolommen te zien; in de eerste kolom staat hoe het Wmo-vervoer wordt 

geregeld, in de tweede kolom of er een combinatie is tussen het Wmo-vervoer en het OV-

vangnet via de Regiotaxi, in de derde kolom staan aanvullende OV-alternatieven en in de vierde 

kolom staan alternatieve vormen van kleinschalig vervoer die we zijn tegen gekomen. Per kolom 

bespreken we kort de belangrijkste bevindingen. 

 

Wmo-vervoer 

Wat opvalt is dat het Wmo-vervoer in de meeste provincies geregeld wordt door middel van een 

Regiotaxi-systeem. In bijna alle gevallen gaat het om één uniform systeem voor de gehele 

provincie. In de provincies Zuid-Holland en Limburg is het systeem hetzelfde als dat van de 

Regiotaxi, maar bestaat het onder een andere noemer. In de provincie Noord-Holland, Overijssel 

en Zeeland wordt de aanbesteding van het Wmo-vervoer niet door de provincie gedaan, maar 

door de gemeenten. Het Wmo-vervoer vindt bij gemeenten die dit moeten regelen al dan niet 

onder een andere naam plaats, maar wel op een vergelijkbare manier als met de Regiotaxi. 

 

OV-vangnet 

Wat opvalt is dat het bieden van een OV-vangnet via de Wmo-Regiotaxi geen 

vanzelfsprekendheid is en dat wat er aan vangnet aangeboden wordt ook binnen regio’s in 

dezelfde provincie sterk kan verschillen. Provincies waarin Wmo-ritten gecombineerd worden 

met OV-vangnet reizigers zijn Groningen, Drenthe en Gelderland. In Flevoland en in de 

gemeente Soest in de provincie Utrecht worden ritten gecombineerd en wordt er gewerkt met 

een bindend OV-advies.  

Geen OV-vangnet via de Wmo-Regiotaxi is er in de provincies Friesland, Overijssel, Noord-

Holland, Limburg en Zeeland (met uitzondering van de Oosterschelderegio). Daarnaast is er 

binnen de provincie Flevoland geen OV vangnet via de Regiotaxi in Lelystad en in de regio 

Hardinxveld-Giessendam in de provincie Zuid-Holland is deze combinatie er alleen voor mensen 



  23 

ouder dan 75 jaar (hiervoor is geen apart registratie systeem en de chauffeurs controleren dit 

ook niet in de taxi). In Zeeland is er de Haltetaxi als OV-vangnet om mensen te vervoeren van 

een halte in de buurt naar een halte dicht bij de bestemming of aansluitpunt op het reguliere 

busvervoer. In Zuid-Holland is er een systeem vergelijkbaar met de haltetaxi, maar daar heet het 

OV-taxi. De OV-taxi overbrugt de afstand tussen bepaalde OV-haltes en een gewenst adres. De 

minimale afstand is 500 meter en het kost 2 euro per rit (4 euro naar een buurgemeente). 

Gebruikers betalen direct aan de chauffeur. In figuur 1 is per provincie weergegeven of er een 

OV-vangnet via de Regiotaxi aanwezig is of niet (op basis van de gegevens in tabel 1). 

 

 
Figuur 1. Overzicht OV-vangnet via Regiotaxi (op basis van gegevens in tabel 1) 

 

 
Bron: Wikimedia Commons; eigen bewerking 

 

Ander aanvullend (OV-) vervoer 

Wat we zien in tabel 1 is dat er in iedere provincie buurtbussen rijden, al dan niet onder deze 

noemer. In alle gevallen gaat het om buurtbussen die vallen onder de aanbestedingen die 

voortkomen uit de OV-concessies. Daarnaast zijn er heel veel kleinschalige vervoersinitiatieven 

die soms financieel volledig zelfredzaam zijn en die soms rijden dankzij provinciale of 

gemeentelijke subsidies. De BoodschappenPlusBus die rijdt op subsidie van het Ouderenfonds 

Legenda: 

 Regiotaxi als OV-vangnet Groningen, Drenthe, Utrecht  

Noord-Brabant heeft OV-Regiotaxi, in de Regio West-Brabant is er OV-Regiotaxi met 

bindend OV-advies 

 Regiotaxi als OV-vangnet met 

bindend OV-advies 

Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant (per 2018 in alle regio’s) 

 Deels OV-Regiotaxi als OV-

vangnet 

Zuid-Holland heeft OV-Regiotaxi, maar in Hardinxveld-Giessendam alleen voor 

mensen ouder dan 75 jaar) 

Zeeland heeft alleen OV-Regiotaxi in de Oosterschelderegio 

 Geen Regiotaxi als OV-vangnet  Friesland, Overijssel, Noord-Holland, Limburg 
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is er eentje die op erg veel plekken rijdt. In veel plaatsen is de naam van de bus wel gewijzigd. 

Projecten vergelijkbaar met de bussen van het Ouderenfonds zijn er veel en in verschillende 

vormen, zo zijn er projecten die speciaal gericht zijn op het verzorgen van uitjes voor ouderen, 

het boodschappen doen voor ouderen, het ervoor zorgen dat ouderen het centrum van de stad 

in kunnen en het verzorgen van nachtelijke ritten voor jongeren. Het project ANWB Automaatje 

is in veel provincies aanwezig. In sommige provincies waarin dit project op dit moment nog niet 

actief is zijn wel initiatieven bezig om hiermee aan de slag te gaan. Overduidelijk een project dat 

in opkomst is. Als laatste is het opvallend dat er een behoorlijk aantal projecten is dat 

vraaggestuurd werkt. Vraaggestuurd is er in drie vormen; vervoer over een vast traject, deur-

tot-deur vervoer en flexibel halte-halte vervoer. Deze laatste vorm is duidelijk in opkomst. 

Voorbeelden van de eerst vorm waarbij mensen ritten over vaste trajecten kunnen reserveren 

zijn, de Texelhopper in Noord-Holland, de Nachtvlinder in Gelderland, de Lijnbelbus in 

Groningen en de Belbus in Utrecht. Voorbeelden waarbij deur-tot-deur vervoer wordt verzorgd 

zijn, de Wensbus in Limburg en ANWB Automaatje. Voorbeelden van initiatieven die flexibel 

halte-halte vervoer bieden, zijn de Haltetaxi in Zeeland en Brengflex in Gelderland. 

 

Tabel 1. Overzicht per provincie 

Provincie WMO vervoer? OV-vangnet via Regiotaxi? Ander aanvullend OV-
vervoer? 

Ander aanvullend 
vervoer? 

Groningen Regiotaxi 
 

Ja; Regiotaxi Buurtbus 
Lijnbelbus 

Plusbus 
Op-StapBus 

Friesland Regiotaxi Nee Opstapper 
Belbus 

Plusbus 
Griffioenbus 

Drenthe Regiotaxi Ja; Regiotaxi LijnBelBus 
Buurtbus 

Plusbus 
ANWB AutoMaatje 
Servicebus 

Overijssel Regiotaxi vervoer via 
gemeenten 

Nee Buurtbus Centrumbus 
ANWB AutoMaatje 
BoodschappenBus 

Flevoland Regiotaxi Ja; Regiotaxi met bindend 
OV-advies  
Geen Regiotaxi in Lelystad 

 Diligence Almere 

Gelderland Regiotaxi Ja; Regiotaxi met bindend 
OV-advies 

Brengflex 
Nachtvlinder 
Belbus 
Buurtbus  

BoodschappenPlusBus 
ANWB AutoMaatje 
Plusbus 
opStap  
CARE Travel 

Utrecht Regiotaxi Ja; Regiotaxi 
Regiotaxi in Soest met 
bindend OV-advies 
In gemeente Baarn 65-
plussers zonder Wmo-
indicatie met korting 

Belbus 
Buurtbus 

ANWB AutoMaatje 
BoodschappenPlusBus 
Pulse Pendel 
Zender Express 
Plusbus Erop Uit 
Gein Express 
DomstadPlusBus 
Zuidbus 
+Bus 

Noord-
Holland 

Regiotaxi vervoer via 
gemeenten 
 

Nee Buurtbus 
Texelhopper 
 

BoodschappenPlusBus 
Haarlem-Sjopper 
HugoHopper 
PlusBus 
ANWB AutoMaatje 
De Senioren Bus 

Zuid-
Holland 

CapelleHopper; 
Capelle aan den IJssel 
Hagihopper; 
Hardinxveld-
Giessendam 

Ja; Capelle aan den IJssel 
Nee; Hardinxveld-
Giessendam alleen voor 
mensen ouder dan 75 jaar  
Ja; Holland Rijnland 
Ja; Midden-Holland 

Buurtbus 
Waterbus 
OV-taxi 
 

ANWB AutoMaatje  
BoodschappenPlusBus 
UitBus Plus Zuidplas 
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Regiotaxi Holland 
Rijnland 
Groeneharthopper; 
Regio Midden-Holland 
Molenhopper; Regio 
Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden 

Ja; Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden 

Zeeland Regiotaxi; 
Oosterschelderegio 
Taxicom; Zeeuws-
Vlaanderen 
In alle gevallen 
aanbesteding Wmo-
vervoer via 
gemeenten 

Nee 
Ja; Regiotaxi 
Oosterschelderegio 

Haltetaxi 
Buurtbus 
 

BoodschappenPlusBus 

Noord-
Brabant 

Regiotaxi; West-
Brabant, Noordoost-
Brabant, ’s-
Hertogenbosch, 
Midden-Brabant 
Taxbus; Zuidoost-
Brabant 

Ja; Regiotaxi met bindend 
OV-advies 
Geen OV-Regiotaxi in 
Zuidoost-Brabant 
Ja; Taxbus, in Helmond en 
Deurne 

Buurtbus 
BRAVO flex 

Opstapbus ABC 
BoodschappenPlusBus 
Plusbus 
OPSTAPbus 
Samen-UITbus 
Seniorenbus 

Limburg Omnibuzz Nee Buurtbus 
 

Wensbus 
Wensauto 
Wijk Bel Bus 
BoodschappenPlusBus 
SamenUitBus 
Uw Wijkbus 
ANWB AutoMaatje 
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8. GIS-ANALYSES OV-REGIOTAXI RITTEN 

Voor het verzamelen van de gegevens over de frequentie en omvang van het gebruik van de 

Regiotaxi als OV-vangnet hebben we gebruik gemaakt van informatie uit de OV-Regiotaxi-

passenadministratie van de verschillende regio’s in de provincie Noord-Brabant. Met behulp van 

GIS-analyses en het laten zien van gegevens op verschillende kaarten kunnen we inzicht geven 

in de geografische spreiding en omvang van vertrek- en bestemmingsgebieden, ritten (heen en 

terug) en vertrek- en bestemmingsgebieden gecombineerd met OV-gegevens over buslijnen. De 

belangrijkste vraag waarin we inzicht willen krijgen is waar ritten naartoe gaan, waar ze vandaan 

komen, wat de omvang van deze ritten is en hoe deze ritten zich verhouden tot de beoogde ov-

vangnet functie van de Regiotaxi. 

 

Voordat we de GIS-analyses laten zien en bespreken, willen we eerst de omvang en kosten van 

de OV-Regiotaxi laten zien. Om welke omvang gaat het als we het hebben over het gebruik van 

de OV-Regiotaxi? Hoeveel ritten worden er in de verschillende regio’s gereden en welke kosten 

zijn hiermee gemoeid voor de provincie Noord-Brabant? We gebruiken hiervoor gegevens die 

zijn aangeleverd door de provincie. We hebben gebruik gemaakt van de Rapportage exploitatie 

Regiotaxi 2016 en de Rapportage exploitatie Regiotaxi 2017. De gegevens die we hieruit hebben 

gebruikt, hebben betrekking op de periode september 2016 tot en met juli 2017. Het totaal 

aantal ritten dat is gemaakt in deze periode bedraagt 99.104 en de totale netto vervoerskosten 

(incl. BTW) die hiermee zijn gemoeid, bedragen € 1.049.542 euro. Gemiddeld kostte een enkele 

rit met de OV-Regiotaxi de provincie 10,60 euro. Naast deze kosten verstrekt de provincie 

Noord-Brabant in totaal ongeveer 1.500.000 euro subsidie aan de regio’s. Reizigers betalen zelf 

gemiddeld €7,70 voor een rit. 

 

Tabel 2. Aantal ritten en kosten per regio 

Regio ‘s-Hertogenbosch Midden Brabant Noordoost Brabant West-Brabant Totaal 

 Ritten Kosten Ritten Kosten Ritten Kosten Ritten Kosten Ritten Kosten 
Sept 2016 1.777 17.831 1.983 18.730 2.397 25.703 5.176 61.319 11.333 123.583 

Okt 2016 1.819 18.268 2.439 22.384 2.526 26.778 5.532 64.163 12.316 131.593 

Nov 2016  1.792 18.274 2.979 26.320 2.609 27.354 6.096 72.027 13.476 143.975 

Dec 2016 1.838 18.626 2.973 25.810 2.392 25.119 6.037 68.148 13.240 137.703 

Jan 2017 1.279 12.944 1.681 15.446 1.925 19.817 3.942 39.044 8.827 87.251 

Feb 2017 1.227 12.591 1.344 12.542 1.827 17.882 3.232 33.684 7.630 76.699 

Maart 2017 1.294 13.937 1.519 14.137 1.980 19.595 3.289 35.106 8.082 82.775 

April 2017 1.234 11.420 1.380 13.000 1.635 16.223 3.127 33.443 7.376 74.086 

Mei 2017 1.753 19.578 1.217 12.106 1.780 17.878 2.839 30.806 7.589 80.368 

Juni 2017 1.920 21.927 1.315 21.151 1.691 17.166 2.901 30.506 7.827 90.750 

Juli 2017 - - 1.408 20.759 - - - - 1.408 20.759 

Totaal 15.933 165.396 20.238 202.385 20.762 213.515 42.171 468.246 99.104 1.049.542 

 

 

De ritgegevens van het gebruik van de OV-taxi (niet de WMO-ritten) zijn verzameld voor de vier 

regio’s over de periode september 2016 tot en met augustus 2017. Van de verzamelde gegevens 

zijn de ritgegevens gecombineerd en geanalyseerd. Omdat de adresgegevens privacygevoelig 

zijn en deels ontbreken, is het laagste geografische niveau bepaald op 6-positie postcode. Dit 

levert een goede maat op voor het bepalen van de hoeveelheid ritten per gebied.  
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Voor de analyse is alleen gebruik gemaakt van de bijna 62.000 ritten van pashouders. Ritten 

gemaakt door mensen zonder pas hebben we niet meegenomen, omdat we deze gegevens niet 

konden herleiden tot unieke reizigers. Wel kunnen we op basis van vertrekadressen en navraag 

bij de regio’s de schatting geven dat er ongeveer 7.500 unieke reizigers zijn die op jaarbasis 

gebruik maken van de OV-Regiotaxi, maar hiervoor geen pas hebben. Van de ritten gemaakt 

door OV-pashouders is bepaald welke ritten zowel heen als terug zijn gemaakt. Dit is gedaan 

door te achterhalen of dezelfde klant op dezelfde dag een bepaald postcodegebied als 

bestemming heeft en van dezelfde postcode is vertrokken. Uiteindelijk zijn ruim 36.000 heen- 

en terugritten onderscheiden. De ritten hebben een gemiddelde lengte van bijna 10 kilometer. 

Ruim drie kwart van alle ritten vindt op doordeweekse dagen plaats, een kwart in het weekend. 

Circa 10% van de ritten heeft meer dan 1 passagier. De openbaar vervoer-gegevens op de 

kaarten zijn van medio augustus 2017. Voor de aantallen bussen per dag is het gemiddelde 

aantal ritten genomen van de woensdagen (als voorbeeld van een ‘gemiddelde’ dag). 

 

Tabel 3. Aantal te onderscheiden unieke reizigers en aantallen ritten 

Regio Aantal unieke reizigers 
(pashouders) 

Aantal ritten 
pashouders 

Aantal heen- en 
terugritten 

‘s-Hertogenbosch 435 10.681 6.088 

Midden Brabant 563 6.895 5.878 

Noordoost 
Brabant 

1.930 22.070 9.548 

West-Brabant 2.269 22.106 14.576 

Totaal 5.197 61.752 36.090 
Noot: Het aantal heen- en terugritten voor West-Brabant is een inschatting op basis van de heen- en 
terugritgegevens van de overige drie regio’s.  

 

Tabel 4. Gemiddelde lengte ritten (km’s) 

Regio Binnen een plaats Buiten een plaats Totaal ritten 

‘s-Hertogenbosch 4,4 12,4 9,6 

Midden Brabant 5,7 13,3 9,2 

Noordoost Brabant 2,5 12,4 9,5 

West-Brabant 3,8 14,2 10,0 

Totaal 3,7 13,2 9,7 

 

Er zijn overzichtskaarten gemaakt voor de gehele provincie Noord-Brabant, daarnaast hebben 

we ingezoomd op verschillende gebieden, te weten Uden/Veghel, Oss, ’s-Hertogenbosch, 

Tilburg en Breda. De volgende kaarten zijn gemaakt. 

• vertrekgebied 4-positie postcode (Vertrek 4PC) naar omvang (Figuur 2) 

• bestemmingsgebied 4-positie postcode (Bestemming 4PC) naar omvang (Figuur 3) 

• ritten (heen en terug; alleen voor de gehele provincie gemaakt) (Figuur 4) 

• vertrekgebied 6-positie postcode (Vertrek 6PC) naar omvang (Figuur 5) 

• bestemmingsgebied 6-positie postcode (Bestemming 6PC) naar omvang (Figuur 6) 

 

Niet alle kaarten die we hebben gemaakt, zullen we hier bespreken. Ter illustratie laten we de 

kaarten zien die gemaakt zijn voor de gehele provincie. De overige kaarten met uitsneden voor 
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de verschillende plaatsen zijn te vinden in de bijlagen. De OV-lijnen zijn alleen op de 

kaartuitsneden voor de verschillende plaatsen te zien, omdat dit niet mogelijk was op de kaart 

voor heel de provincie Noord-Brabant. Ook de kaarten voor de gehele provincie zijn nogmaals 

in de bijlage te zien, maar dan in hoge kwaliteit, zodat er beter kan worden ingezoomd. 

 

Bevindingen GIS-analyses 

Wat opvalt op de kaarten is dat in West-Brabant en Midden-Brabant er in de meeste gebieden 

ongeveer evenveel ritten zijn vertrokken. In de overige regio’s zijn de verschillen in aantallen 

ritten tussen de postcodegebieden groter. In West-Brabant zijn er wel een aantal gebieden te 

onderscheiden waar grotere aantallen ritten vertrekken, namelijk Bergen op Zoom, Roosendaal 

en Breda. In Midden-Brabant is de belangrijkste uitschieter omhoog Tilburg. In veel buitenwijken 

van Tilburg zijn er naar verhouding veel ritten vertrokken. Goirle, Oisterwijk, Gilze en Haaren zijn 

daarnaast plaatsen waarvandaan veel ritten zijn vertrokken. In de Regio ’s-Hertogenbosch 

vertrekken veruit de meeste ritten vanuit de wijken aan de rand van de stad Den Bosch, maar 

ook veel vanuit Vught. In Noordoost Brabant vertrekken er veel ritten vanuit de wijken aan de 

rand van Oss, maar ook relatief vaak vanuit Heesch. Daarnaast vertrekken er veel ritten vanuit 

de wijken aan de rand van Uden en relatief vaak vanuit Boxmeer. 

De kaarten met bestemmingen laten een vergelijkbaar beeld zien als de kaarten met de 

vertrekgebieden. Dit is zoals verwacht, want het is logisch te veronderstellen dat mensen die 

ergens vandaan vertrekken ook weer terug moeten naar de desbetreffende plaats. Wat we 

hieruit voorzichtig kunnen opmaken is dat OV-Regiotaxi gebruikers vaak gebruik maken van de 

Regiotaxi om naar hun bestemming toe te gaan en ook om van hun bestemming vandaan weer 

naar huis te gaan. Als mensen bijvoorbeeld voor de heenreis de bus gebruiken en enkel voor de 

terugreis de Regiotaxi dan hadden de kaarten er meer verschillend moeten uitzien. Als we kijken 

naar tabel 3 met het Aantal te onderscheiden unieke reizigers en aantallen ritten kunnen we 

berekenen dat 19% van de ritten een enkele rit is zonder heen- of terugrit op dezelfde dag. Dit 

betekent dat ongeveer 1 op de 5 reizigers op een andere manier dan met de Regiotaxi eerst naar 

hun bestemming is gegaan of juist van hun bestemming vandaan naar huis is gegaan.  

De kaarten met vertrek- en bestemmingsgebied naar omvang laten op 6 positie postcode niveau 

het beeld zien wat we ook zagen op de 4 positie postcode kaarten. Op de kaart voor heel de 

provincie Noord-Brabant is het lastig zien op welke locaties de concentraties ritten zich precies 

bevinden. In bijlage IV zijn kaartuitsneden te zien die verder ingezoomd zijn op specifieke 

plaatsen. Naar aanleiding van de ingezoomde kaarten rijst, door de aanwezigheid van een aantal 

grote cirkels op specifieke plaatsen, het vermoeden dat er sprake is van een aantal heavy users. 

Heavy users zijn mensen die in verhouding erg veel gebruik maken van de OV-Regiotaxi. Zonder 

exacte details te noemen is er bijvoorbeeld te zien dat er erg vaak ritten vertrekken bij een 

sociale werkplaats, een school, een tehuis en bij een zorgboerderij. Wat we niet precies weten, 

is of deze grote aantallen ritten zijn toe te schrijven aan één, aan een paar mensen, of aan een 

grote groep gebruikers. 

 

Wat over het algemeen opvalt op de kaarten is dat de meeste OV-vangnet ritten plaatvinden 

van en naar grotere plaatsen en steden. Vooral als we kijken naar de kaart met daarop de ritten 

(heen en terug) valt op dat er een aantal duidelijke knooppunten is te zien en dat er daarnaast 
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veel ritten plaatsvinden van knooppunt naar knooppunt. Voordat we de analyses uitvoerden 

hadden we de verwachting dat OV-Regiotaxi ritten veel vaker zouden plaatvinden vanuit 

kleinere dorpen en meer afgelegen gebieden naar de grotere kernen en plaatsen. De OV-

vangnet functie van de Regiotaxi, zo was het idee, is vooral nodig in gebieden waar het openbaar 

vervoer niet of in mindere mate rijdt. Erg opvallend is dan ook de bevinding dat er veel ritten 

worden gemaakt tussen plaatsen waartussen ook goede OV verbindingen zijn. Het lijkt erop dat 

veel gebruikers van de Regiotaxi, de Regiotaxi verkiezen boven het openbaar vervoer, om 

redenen anders dan het OV-vangnet.  

 

 
Figuur 2. Vertrekgebied 4-positie postcode (Vertrek 4PC) naar omvang 
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Figuur 3. Bestemmingsgebied 4-positie postcode (Bestemming 4PC) naar omvang 

 
 
Figuur 4. Ritten (heen en terug) 

 
 

 

 

 

 

 

 



  31 

Figuur 5. Vertrekgebied 6-positie postcode (Vertrek 6PC) naar omvang 

 
 
Figuur 6. Bestemmingsgebied 6-positie postcode (Bestemming 6PC) naar omvang 

 
 

 
In aanvulling op de geografisch analyses hebben we twee tabellen gemaakt. Eén waarin de top 

30 van plaatsen staat waartussen ritten zijn verreden (tabel 5) en een tweede waarin de plaatsen 

te zien zijn waarbinnen 25% of meer van de ov-Regiotaxi ritten zijn gemaakt binnen de 

woonplaats (tabel 6). Het is interessant om te zien tussen welke plaatsen de meeste ritten 

plaatsvinden en hoe deze ritten zich verhouden tot het reguliere OV-vervoer tussen deze 
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plaatsen. Welke busverbindingen zijn er en is het logisch dat mensen kiezen voor de OV-

Regiotaxi in plaats van bijvoorbeeld vervoer met de bus. Hiertoe hebben wij niet de benodigde 

onderzoeksgegevens, maar de provincie doet er goed aan hier nader naar te kijken. Wat ons 

bijvoorbeeld opvalt is dat bijna 1,3% van het totale aantal ritten plaatsvindt tussen ’s-

Hertogenbosch en Rosmalen en dat bijna 1,0% van het totale aantal ritten plaatsvindt tussen 

Breda en Etten-Leur. Hoe kan dit terwijl er tussen beide plaatsen buslijnen lopen en zelfs een 

treinverbinding is? In hoeverre is het zo dat het OV-Regiotaxi vervoer hier daadwerkelijk een 

vangnet functie vervult die is ontstaan uit pure noodzaak, of is vooral het gemak van het van 

deur-tot-deur vervoer van de Regiotaxi dat tot het hoge gebruik ervan tussen deze plaatsen 

leidt? 

 
Tabel 5. Top 30 ritten tussen twee plaatsen 

Van Naar Aantal Als percentage van alle ritten 

S-HERTOGENBOSCH ROSMALEN 1139 1,28 

ROSMALEN S-HERTOGENBOSCH 954 1,08 

BREDA ETTEN-LEUR 813 0,92 

ETTEN-LEUR BREDA 741 0,84 

OSS BERGHEM 546 0,62 

BREDA OOSTERHOUT NB 543 0,61 

OISTERWIJK TILBURG 504 0,57 

OOSTERHOUT NB BREDA 489 0,55 

TILBURG GOIRLE 479 0,54 

ZEELAND UDEN 473 0,53 

GOIRLE TILBURG 452 0,51 

UDEN ZEELAND 433 0,49 

BREDA ZUNDERT 415 0,47 

BERGHEM OSS 403 0,45 

TILBURG OISTERWIJK 391 0,44 

UDEN OSS 380 0,43 

BREDA RIJSBERGEN 365 0,41 

BREDA BAVEL 349 0,39 

OSS HEESCH 336 0,38 

OSS UDEN 336 0,38 

SCHAIJK OSS 331 0,37 

OSS SCHAIJK 326 0,37 

UDEN VEGHEL 316 0,36 

VEGHEL UDEN 316 0,36 

PRINSENBEEK BREDA 310 0,35 

BAVEL BREDA 306 0,35 

TETERINGEN BREDA 286 0,32 

BREDA PRINSENBEEK 285 0,32 

SINT MICHIELSGESTEL VUGHT 277 0,31 

VUGHT SINT MICHIELSGESTEL 277 0,31 
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Tabel 6. Plaatsen waar 25% of meer van de ritten binnen de woonplaats is 

 

 

 
Aandachtspunten naar aanleiding van de GIS-analyses: 

- De meeste ritten vinden plaats in grotere plaatsen en steden 

- Ritten (heen en terug) vinden vooral plaats tussen grotere steden en plaatsen 

- Er is een aantal duidelijke knooppunten te zien waar veel OV-Regiotaxi gebruikers 

naartoe gaan 

- Er zijn duidelijke concentraties (mogelijke heavy users) van vertrek- en 

bestemmingsgebieden te zien op specifieke plaatsen (zorgboerderij, school, tehuis, 

sociale werkplaats) 

- Top-30 van de ritten tussen twee plaatsen gebruiken om te kijken naar parallelliteit 

tussen OV-lijnen en OV-Regiotaxi vervoer, welke winst kan hier door de provincie 

worden gehaald? 

- Plaatsen waar meer dan 25% van de ritten binnen de woonplaats is, nader bekijken om 

te bepalen waar dit door komt en welke winst hier door de provincie kan worden 

gehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plaats Binnen Totaal aantal Als percentage 
van alle ritten 

WANROY 74% 511 0,58 

TILBURG 74% 6.603 7,45 

HAAREN 68% 414 0,47 

ROOSENDAAL 61% 2.816 3,18 

BREDA 60% 7.381 8,32 

BOXTEL 57% 666 0,75 

BERGEN OP ZOOM 56% 1.363 1,54 

OSS 55% 3.055 3,45 

S-HERTOGENBOSCH 52% 3.011 3,40 

OOSTERHOUT NB 50% 1.250 1,41 

BOXMEER 48% 514 0,58 

BERLICUM NB 47% 328 0,37 

VEGHEL 41% 1.002 1,13 

UDEN 40% 1.285 1,45 

HEESCH 38% 237 0,27 

ETTEN-LEUR 38% 920 1,04 

BOEKEL 33% 200 0,23 

VUGHT 29% 418 0,47 

UDENHOUT 27% 55 0,06 

BEERS NB 25% 17 0,02 

HOOGERHEIDE 25% 50 0,06 
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9. DENKLIJNEN OP BASIS VAN HET ONDERZOEK 

Uit de enquêtes onder gebruikers van de OV-Regiotaxi is gebleken dat de Regiotaxi als ov-

vangnet vooral wordt gebruikt voor bezoeken aan familie, vrienden en kennissen en voor 

medische afspraken. Uit de enquêtes leiden wij af dat de gebruikers van de Regiotaxi als ov-

vangnet tevreden zijn over deze voorziening. Het belangrijkste pluspunt van de OV-Regiotaxi dat 

wordt genoemd, is van deur-tot-deur vervoer. 

Wanneer wordt gevraagd naar een oordeel over de hoeveelheid en de kwaliteit van het ov in de 

buurt dan zijn de respondenten uit de regio’s waar de Regiotaxi als ov vangnet functioneert 

nauwelijks positiever over de hoeveelheid openbaar vervoer (6,6 tegenover 6,4 in de regio 

zonder Regiotaxi als ov-vangnet). De kwaliteit krijgt in beide gebieden hetzelfde cijfer, namelijk 

een 7,0. 

Wanneer de Regiotaxi als ov-vangnet zou verdwijnen dan vindt drie kwart dit vervelend tot erg 

vervelend. Aan de andere kant wanneer de Regiotaxi zou komen in regio’s waar nu geen ov- 

vangnet aanwezig is dan denkt één op de tien respondenten hiervan gebruik maken en nog eens 

een derde misschien.  

 

Uit de gesprekken met experts is gebleken dat de afschaffing van de Regiotaxi in Overijssel 

nauwelijks tot reacties heeft geleid. Men heeft dit proces echter zorgvuldig voorbereid. Ter 

compensatie zijn er subsidiemogelijkheden voor allerlei lokale initiatieven mogelijk gemaakt. 

De invoering van het bindend OV-advies in West-Brabant heeft eveneens niet tot veel reacties 

geleid. Reacties kwamen vooral van ouderen die zich ’s avonds niet veilig voelen in het ov. De 

invoering van het bindend ov-advies is goed gecommuniceerd met klanten. Men is daarnaast in 

gesprek gegaan met de gemeenten om hen erop te wijzen wat dit betekent voor ouderen 

waardoor de geldende regels op sommige onderdelen zijn aangepast. 

 

Uit de inventarisatie van het Wmo-vervoer, de koppeling hiervan met de ov-vangnet functie en 

alternatieve vormen van vervoer, is bij alle provincies gebleken dat het bieden van een OV-

vangnet via de Wmo-Regiotaxi geen vanzelfsprekendheid is en dat wat er aan vangnet 

aangeboden wordt ook binnen regio’s in dezelfde provincie sterk kan verschillen, wat duidt op 

maatwerk. Er zijn verschillende plaatsen zonder OV vangnet, OV-Regiotaxi met bindend OV-

advies, of uitzonderingen hierop voor mensen vanaf een bepaalde leeftijd. 

 

GIS-analyses laten verder zien dat er veel tussen grotere plaatsen en steden wordt gereden en 

ook dat er binnen grote plaatsen veel ritten plaatsvinden. Het beeld dat hierdoor naar voren 

komt, is dat er OV-Regiotaxi’s rijden op trajecten waar ook andere OV mogelijkheden zijn. De 

verwachting was juist dat er veel ritten zouden plaatsvinden vanuit dunbevolkte en landelijke 

gebieden naar dichter bevolkte en stedelijke gebieden. Dat de analyses dit beeld niet 

bevestigden, stelt de OV-vangnet functie via de Regiotaxi ter discussie. 

 

Als we verschillende bevindingen uit het onderzoek combineren dan is de verwachting dat een 

groot deel van de ritten voor rekening komen van een beperkt aantal gebruikers. Van de 

reizigers die de Regiotaxi als OV-vangnet gebruiken, maakt 13% hier meerdere dagen per week 
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gebruik van. Dit roept de vraag op voor welke doeleinden de Regiotaxi dan wordt gebruikt. Uit 

de kaarten met de ritten-stromen komt het vermoeden naar voren dat het gaat om vervoer naar 

een zorgboerderij, een sociale werkplaats, een gezinsvervangend tehuis en dergelijke 

vergelijkbare bestemmingen. De vraag is of de Regiotaxi hiervoor het geëigende vervoermiddel 

is. 

 

Overwegingen 

Bij de herijking van de Regiotaxi als OV-vangnet kunnen de volgende aspecten worden 

meegenomen: 

• Er is gebleken dat mensen graag kiezen voor een deur-tot-deur oplossing terwijl er 

andere alternatieven zijn. Het is dan ook de vraag of de Ov-Regiotaxi voor alle gebruikers en op 

alle tijdstippen even toegankelijk moet zijn.  

• Door de verschuivingen in het aanbod waarbij meer nadruk komt te liggen op dikke 

lijnen en een afnemend aanbod op de dunne lijnen, neemt de behoefte aan een OV-vangnet 

naar alle waarschijnlijkheid toe. Het aanbieden van alternatieve systemen die naast het 

Regiotaxi systeem kunnen functioneren, zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.  

• De vergrijzing in combinatie met het steeds langer zelfstandig (moeten) blijven wonen 

van ouderen zal leiden tot een toenemende behoefte aan een OV-vangnet, met name in de 

weekenden en avonduren. Deze ontwikkelingen zullen vooral gaan spelen in kleinere kernen 

en middelgrote steden. Een goede afstemming tussen verschillende vervoersstromen is hierbij 

van belang. Gewaakt moet worden voor te kleinschalige en niet-collectieve voorzieningen om 

enerzijds de kosten in bedwang te houden en anderzijds continuïteit te kunnen garanderen.  

• Veel reizigers geven aan een fysieke beperking te hebben. Dit roept de vraag op of 

deze reizigers niet thuis horen bij de Wmo. Wanneer het bindend ov-advies wordt ingevoerd in 

alle regio’s in Noord-Brabant zijn het vooral deze reizigers die hier de dupe van zijn. Het is 

zinvol om dit aspect met gemeenten te bespreken.  
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10. BIJLAGE I – ENQUETE ONDER OV-
REGIOTAXI GEBRUIKERS 

Achtergrondgegevens gebruikers OV-Regiotaxi 
 
Geslacht 

 
N=365 

 

Wat is uw leeftijd? 

 
N=367 

 

Heeft u een fysieke beperking? 

30%

70%

man vrouw

25%

23%

31%

22%

tot en met 67

68 tot en met 74

75 tot en met 81

82 jaar en ouder
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N=363 

 

In welke regio woont u? 

 
N=367 

 

 

Gebruiksintensiteit ov-vangnet functie 
 
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de Regiotaxi? 

 
N=367 

 

Waarvoor gebruikt u de Regiotaxi? 

47%

50%

3%

ja

nee

wil ik niet zeggen

28%

16%
22%

34%

Midden-Brabant Noordoost-Brabant s-Hertogenbosch West-Brabant

2%

11% 11%
14% 14%

25%
23%

4 dagen per
week of

vaker

1-3 dagen
per week

1-3 dagen
per maand

6-11 dagen
per jaar

3-5 dagen
per jaar

1 of 2 dagen
per jaar

nooit
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N=341 

 

Andere redenen die hier worden genoemd zijn dagbehandeling, dagbesteding, kapper, therapie, 

werk, camping, vrije tijd, vliegveld, mantelzorg, ziekenhuisbezoek. 

 
 

Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over: 

 
N= 355 

 

Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u in het algemeen bent over de Regiotaxi? 

 
N=350 

 

59%

47%

6%

5%

3%

3%

3%

1%

9%

bezoek familie, vrienden, kennissen

medische afspraken (dokter, fysiotherapeut,…

aansluiting op trein of bus

boodschappen doen (supermarkt, winkelen, enz.)

theater, bioscoop

vereniging, cursus, club of kerk

sport, recreatie

bibliotheek, museum

anders, namelijk ...

29%

15%

12%

12%

7%

58%

63%

50%

12%

63%

59%

7%

19%

9%

13%

10%

14%

10%

82%

13%

18%

het gemak waarmee een rit geboekt kan worden

de grootte van het gebied waarin u met de taxi…

de prijs van de rit

de aansluiting op trein of bus

het op tijd ophalen bij een standaardrit

de omrijtijd (mag maximaal 25-30 minuten zijn)

zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden geen mening

0% 1% 0% 1% 2%
7%

23%

38%

12%

4%

11%
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Gemiddeld cijfer is een 7,6. We hebben hier nog een uitsplitsing gemaakt naar de 

gebruiksfrequentie volgens de drie hierboven al genoemde indeling; Regelmatig, Incidenteel, 

Zelden tot nooit, maar we hebben geen significante verschillen gevonden tussen deze groepen. 

Gemiddeld zijn mensen, hoe vaak ze de Regiotaxi ook gebruiken, erg tevreden over de dienst. 

 

Voordelen en nadelen ov-vangnet functie 

 
Wat zijn voor u de belangrijkste pluspunten van de Regiotaxi? (maximaal 3 antwoorden)   

 
N=339 

 

Pluspunten die ook nog genoemd worden zijn aanvulling op stadsbus, uitkomst als er geen ov 

is, chauffeurs zijn behulpzaam, aardige chauffeurs, door fysieke beperking niet met ov, makkelijk 

afspraak te maken voor ophaaltijd, in de winter fijn, kan eerder op pad dan met het ov, 

makkelijker, heb geen eigen vervoer, omdat op zondag de bus niet rijdt, reizen met rolstoel 

mogelijk, gevoel van zelfredzaamheid. 

 
Wat zijn voor u de belangrijkste nadelen van de Regiotaxi? (maximaal 3 antwoorden)   

 
N=348 

 

Nadelen die ook nog genoemd worden zijn het verplichte ov-advies ’s-avonds (alleen regio 

Midden-Brabant), hoge instap van de taxi, huisdier mag niet mee, niet overal naar toe kunnen 

met de Regiotaxi, prijsverschil met andere (Wmo-)reizigers, prijsverhoging, fysieke beperking en 

dan met een busje moeten reizen in plaats van personenwagen. 

63%

35%

23%

15%

14%

14%

11%

9%

6%

14%

ik word van deur tot deur vervoerd

ik ben niet afhankelijk van anderen

ik kan vertrekken wanneer het uitkomt

ik hoef niet over te stappen

goedkoper dan een ander vervoersmiddel

sneller dan een ander vervoersmiddel

is (bijna) altijd beschikbaar

vind ik veiliger dan een ander vervoersmiddel

niet afhankelijk van weersomstandigheden

anders, namelijk ...

46%

22%

20%

14%

14%

7%

4%

3%

1%

1%

11%

ik ervaar geen nadelen

onzekerheid over vertrektijd en/of aankomsttijd

onzekerheid over de wachttijd

duurder dan een ander vervoersmiddel

onzekerheid over de reistijd

het delen van de taxi met andere reizigers

doet er langer over dan een ander vervoersmiddel

verplichting tot reserveren staat mij tegen

mag scootmobiel niet meenemen

het is te omslachtig/ingewikkeld

anders, namelijk ...
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In hoeverre zijn de volgende aspecten van de Regiotaxi een probleem voor u? 

 
N=352 

 

 

Rol Regiotaxi als OV-vangnet 
 
Zijn er wel eens ritten die u met de Regiotaxi maakt, die u ook met het openbaar vervoer (Bus, buurtbus of trein) 

had kunnen maken? 

 
N=353 

 

Misschien dat het zo is dat leeftijd een rol speelt als mensen moet aangeven of ritten die ze met 

de Regiotaxi kunnen maken ook met het OV zouden kunnen. Onze gedachte was dat misschien 

oudere mensen vaker zullen aangeven dat het OV geen alternatief is. Hoewel er hier en daar 

kleine verschillen zichtbaar zijn tussen mensen van verschillende leeftijden zijn deze maar zeer 

miniem en niet significant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

6%

6%

11%

18%

15%

19%

27%

19%

71%

70%

68%

56%

24%

59%

9%

8%

7%

11%

72%

11%

het delen van de taxi met andere reizigers

de rit moet uiterlijk 1 uur voor de gewenste…

de taxi haalt u op maximaal een kwartier voor of…

de taxi mag maximaal een half uur omrijden (deze…

mag scootmobiel niet meenemen

de prijs van de rit

vaak een probleem soms een probleem

nooit een probleem weet niet/geen mening/n.v.t.

23%

62%

16%

ja

nee

weet niet/geen mening
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Waarom kiest u er in sommige gevallen voor om met de Regiotaxi te reizen in plaats van met het openbaar vervoer?  

 
N=79 

 

Andere redenen die ook nog worden genoemd om voor de OV-Regiotaxi te kiezen in plaats van 

voor het OV zijn de bussen rijden niet vroeg genoeg, de treinen rijden niet laat genoeg, partner 

in rolstoel en daarom samen met Regiotaxi, in verband met ziekte liever met de Regiotaxi, ’s 

avonds liever met de Regiotaxi. 

 

 

Rol Openbaar Vervoer 

 
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden met het openbaar vervoer gereisd (bus of trein)? 

 
N=359 

 

Wellicht is het zo dat het gebruik van het OV en het gebruik van de Regiotaxi elkaar uitsluiten. 

Aan de hand van bovenstaande figuur hebben we respondenten in drie groepen ingedeeld. 

Regelmatige gebruikers zijn de mensen die 4 dagen per week of vaker, 1-3 dagen per week of 1-

3 dagen per maand van het OV gebruik maken. Incidentele gebruikers zijn de mensen die 6-11 

56%

39%

29%

22%

17%

14%

13%

8%

8%

6%

5%

9%

ik word van deur tot deur vervoerd

ik hoef niet over te stappen

sneller dan met het OV

ik heb een fysieke beperking

er is onvoldoende aanbod van openbaar vervoer…

ik kan vertrekken wanneer het uitkomt

vind ik veiliger dan met het OV

niet afhankelijk van weersomstandigheden

is (bijna) altijd beschikbaar

goedkoper dan met het OV

ik ben onvoldoende bekend met het openbaar…

anders, namelijk ...

2%

8%
12% 9% 9% 9%

51%

4 dagen per
week of

vaker

1-3 dagen
per week

1-3 dagen
per maand

6-11 dagen
per jaar

3-5 dagen
per jaar

1 of 2 dagen
per jaar

nooit
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dagen per jaar of 3-5 dagen per jaar gebruik maken van het OV. De laatste categorie, zelden tot 

nooit, bestaat uit mensen die 1 of 2 dagen per jaar of nooit gebruik maken van het OV. Dan zou 

het zo moeten zijn dat mensen die nooit met het OV gaan regelmatig gebruik maken van de 

Regiotaxi en dat mensen die regelmatig van het OV gebruik maken zelden tot nooit gebruik 

maken van het OV. Dit blijkt niet zo te zijn, want verschillen tussen hoog en laag frequente 

gebruikers zijn niet significant.  

 
Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u in het algemeen bent over het openbaar vervoer bij u in de 

buurt? 

 

Kwaliteit van het openbaar vervoer: 

 
N=350 

 

Gemiddeld van 182 mensen een 7. Met een standaarddeviatie van 1,5. 

 
Hoeveelheid openbaar vervoer: 

 
N=350 

 

Gemiddeld van 168 mensen een 6,6. Het is interessant om te zien of de gebruiksfrequentie van 

mensen uitmaakt voor de beoordeling van het OV. Ook hier hebben we de indeling van 

respondenten in drie groepen gebruikt, net zoals bij het tegen elkaar afzetten van de 

gebruiksfrequentie van het OV en de Regiotaxi. Wat opvalt is dat relmatige gebruikers meer 

tevreden zijn over zowel het aanbod als de kwaliteit van het OV in de buurt dan incidentele 

1% 0% 1% 2% 3%
7%

17% 17%

3% 1%

48%

1% 2% 1% 3% 3% 5%

15% 16%

3% 0%

52%
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gebruikers en dat incidentele gebruikers op hun beurt weer positiever zijn over het OV dan de 

mensen die aangeven zelden of nooit met het OV te reizen. Verschillen tussen de groepen 

respondenten zijn voor zowel de kwaliteit van het OV als de hoeveelheid OV statistisch 

significant. 

 
Tevredenheid kwaliteit en hoeveelheid OV afgezet tegen de gebruiksfrequentie van het OV 

 
N=348 

 

 

Over welke aspecten van het openbaar vervoer bent u minder tevreden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=307 

 

Andere aspecten van het OV waarover men minder tevreden is zijn het aantal haltes dat minder 

is geworden, buurtbus komt niet altijd op tijd, te weinig mogelijkheden, onregelmatige 

diensttijden bus, geen goede aansluiting op volgende bus, hoge kosten, in- en uitstappen met 

rollator, in het weekend vaak werkzaamheden aan het spoor, slecht ter been en dus halte slecht 

te bereiken, onveilig gevoel, scholieren staan niet op, in het weekeind weinig bussen, route van 

bushalte naar huis is donker, koude perrons, moeilijk om met rollator in OV te reizen. 

Wat opvalt bij de nadere beschouwing van de minpunten van het OV is dat het om een relatief 

kleine groep gaat die zegt te weinig aanbod te ervaren of te ervaren dat de halte te ver weg is 

(15,5%). Mensen die het één ervaren, ervaren namelijk vaak ook het ander. De verwachting was 

wel dat mensen die deze problemen ervaren vaker gebruik zouden maken van het OV-vangnet. 

Dit is niet het geval. In alle drie de groepen mensen is het zo dat deze minpunten worden 

7,49
7,11

6,07

7,25
6,62

5,68

Regelmatig Incidenteel Zelden tot nooit

kwaliteit van het openbaar vervoer hoeveelheid openbaar vervoer

38%

18%

16%

4%

4%

3%

31%

ik ben overal tevreden over

er is voor mij onvoldoende openbaar…

de halte is te ver weg

de halte is slecht toegankelijk (obstakels,…

de halte is slecht ingericht (geen…

de halte is slecht bereikbaar

anders, namelijk ...
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genoemd. We hebben ook gekeken of het misschien vaker mensen zijn met een fysieke 

beperking die deze problemen ervaren en of het zo is dat oudere mensen deze problemen vaker 

ervaren, maar in beide gevallen blijkt dit niet zo te zijn en zijn verschillen slechts miniem. 

 
Ervaart u ook andere problemen bij het reizen met het openbaar vervoer? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=283 

 

Het probleem onbekend te zijn met het OV wordt door 21% van de respondenten gegeven. We 

hebben ook gekeken of leeftijd een rol speelt in de bekendheid met het OV, maar dit blijkt niet 

zo te zijn. Mensen tot en met 67 geven net zo vaak aan onbekend te zijn met het OV dan 

bijvoorbeeld mensen van 82 jaar en ouder. 

Andere problemen bij het reizen met het openbaar vervoer die genoemd worden zijn fysieke 

problemen met in- en uitstappen, prijs te hoog, niet snappen hoe het werkt, er is bijna geen ov 

in de omgeving, fysieke beperking en daarom niet mogelijk met ov te reizen. 

 

Vragen over alternatieve reismogelijkheden 
 
Mensen hebben deze vraag alleen gekregen als ze bij een eerdere vraag (Waarvoor gebruikt u de Regiotaxi?) 

hebben aangeven dat ze de Regiotaxi voor de betreffende activiteit gebruiken. 

  

Waarvoor gebruikt u de Regiotaxi? 

 
N=341 

 

46%

21%

16%

9%

9%

17%

ik ervaar geen problemen bij het reizen met het
openbaar vervoer

ik ben onvoldoende bekend met het openbaar
vervoer

ik reis niet graag met het openbaar vervoer in het
donker

ik voel me niet veilig in het openbaar vervoer

ik voel me onzeker in het openbaar vervoer

anders, namelijk ...

2%

11% 11%
14% 14%

25%
23%

4 dagen per
week of

vaker

1-3 dagen
per week

1-3 dagen
per maand

6-11 dagen
per jaar

3-5 dagen
per jaar

1 of 2 dagen
per jaar

nooit
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Stel de Regiotaxi zou er niet zijn. Hoe gaat u dan … 

 

… op (familie)bezoek? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=201 

 

Andere alternatieve mogelijkheden die worden genoemd zijn afhankelijk van familie, afhankelijk 

van vrienden, buren, kennissen, eigen auto, mantelzorg, eerder weg met de laatste trein, 

vervoer via gemeente i.v.m. handicap, zonetaxi naar station.  

 
… naar medische afspraken (dokter/fysiotherapeut/ziekenhuis, enz.)? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=158 

 

Andere alternatieve mogelijkheden die worden genoemd zijn afhankelijk van kinderen, familie, 

vrienden, kinderen moeten soms vrij nemen, gewone taxi, vrijwilligersorganisatie ‘ik neem je 

mee’. 

 

Figuren van de overige reisdoelen zijn niet opgenomen, omdat de aantallen mensen waarvoor 

deze reisdoelen relevant zijn te klein zijn. 

 
… naar het trein- of busstation? (meerdere antwoorden mogelijk) 

N=20 

 

… boodschappen doen (supermarkt, winkelen, enz.)? (meerdere antwoorden mogelijk) 

N=18 

10%

33%

16%

8%

6%

16%

0%

10%

30%

9%

15%

met de auto, als chauffeur

met de auto, als passagier

met een bus of buurtbus

met de trein

te voet/wandelend

met een gewone taxi

op de scootmobiel

op de fiets

ga niet/blijf thuis

anders, namelijk ...

weet niet/geen mening

6%

22%

0%

0%

17%

6%

0%

0%

33%

28%

17%

met de auto, als chauffeur

met de auto, als passagier

met een bus of buurtbus

met de trein

te voet/wandelend

met een gewone taxi

op de scootmobiel

op de fiets

ga niet/blijf thuis

anders, namelijk ...

weet niet/geen mening
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… naar theater, of bioscoop? (meerdere antwoorden mogelijk) 

N=11 

 

… naar vereniging, cursus, club of kerk? (meerdere antwoorden mogelijk) 

N=10 

 

… naar sport of recreatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

N=10 

 

… naar bibliotheek of museum? (meerdere antwoorden mogelijk) 

N=2 

 

Zijn onderstaande uitspraken op u van toepassing? Als de Regiotaxi duurder wordt dan … 

 
N=352 

 

Andere gevolgen van wat er zou gebeuren als de Regiotaxi duurder wordt zijn dat mensen er 

nog steeds gebruik van zouden maken maar alleen wanneer echt nodig, er zijn ook mensen die 

aangeven de prijs niet belangrijk te vinden en vooral de service belangrijk vinden, minder 

gebruik, alleen in geval van nood gebruik er van maken. 

Van de mensen die hebben aangegeven vaker thuis te blijven als de Regiotaxi duurder wordt is 

het goed om te weten welke mensen dit zijn. Zijn dit de mensen die aangegeven hebben een 

fysieke beperking te hebben of zijn het vooral oudere mensen die dit aangeven. Mensen met 

die aangeven een fysieke beperking te hebben geven significant vaker aan dat ze vaker thuis 

zullen blijven als de Regiotaxi duurder wordt. Er zijn geen verschillen gevonden tussen 

leeftijdscategorieën.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

39%

15%

41%

56%

42%

62%

39%

10%

10%

10%

10%

15%

10%

13%

10%

ga ik vaker met de bus

doe ik vaker een beroep op familie, vrienden
of kennissen

doe ik vaker een beroep op mijn buren

dan blijf ik vaker thuis

ja nee weet niet/geen mening n.v.t.
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Als de bus duurder wordt dan blijf ik thuis afgezet tegen het al dan niet ervaren van een fysieke beperking 

 
N=142 

 

Hoe vervelend zou u het vinden als de Regiotaxi verdwijnt? 

 
N=354 

 

Van alle mensen die aangeven het verdwijnen van de OV-Regiotaxi heel erg vervelend te vinden 

is het interessant om te weten hoe vaak ze gebruik maken van de Regiotaxi, omdat je hiermee 

zicht krijgt op de prevalentie van het probleem. Wat we zien in onderstaande figuur is dat van 

alle mensen die het heel erg vervelend vinden dat de Regiotaxi verdwijnt de grootste groep 

regelmatige gebruikers is, de andere twee groepen zijn ongeveer even groot. Wat opvalt als we 

kijken naar het Regiotaxi gebruik voor de mensen die het verdwijnen ervan heel erg zouden 

vinden dan zien we eigenlijk geen verschil met de figuur die gemaakt is over het gebruik van de 

Regiotaxi voor alle respondenten. Ook voor deze groep zijn bezoek aan familie, vrienden en 

kennissen en medische afspraken de belangrijkste twee gebruiksdoelen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

56%

2%

54%

42%

4%

ja nee wil ik niet zeggen

nee, dan blijf ik niet vaker thuis ja, dan blijf ik vaker thuis

3% 5% 9% 29% 51% 3%

helemaal niet vervelend niet vervelend neutraal

vervelend heel erg vervelend weet niet/geen mening
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Gebruiksfrequentie van de OV-Regiotaxi voor de mensen die het verdwijnen ervan heel erg zouden vinden 

  
N=182 

 

Welke gevolgen zou het verdwijnen van de <Deeltaxi/Regiotaxi> voor u hebben? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=349 

 

Het is interessant om te weten om welke redenen mensen het verdwijnen van de Regiotaxi heel 

erg zouden vinden. Voor deze groep mensen hebben we apart gekeken welke redenen ze 

aangeven. Wat opvalt is dat door deze mensen dezelfde redenen worden genoemd als door de 

totale groep respondenten.  

39%

29%
32%

Regelmatig Incidenteel Zelden tot nooit

42%

42%

22%

21%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

12%

dan zie ik mijn familie, vrienden, kennissen minder vaak

dan word ik beperkt in mijn zelfstandigheid

dan ga ik minder vaak naar medische afspraken (dokter,…

geen gevolgen

dan ga ik minder vaak boodschappen doen (winkelen,…

dan ga ik minder vaak naar theater of bioscoop

dan ga ik minder vaak naar sport of recreatie

dan ga ik minder vaak naar vereniging, cusus, club of kerk

dan ga ik minder vaak met de trein of bus op pad

dan ga ik minder vaak naar de bibliotheek of het museum

anders, namelijk ...
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11. BIJLAGE II – ENQUETE ONDER NIET 
GEBRUIKERS VAN DE OV-REGIOTAXI 

Achtergrondvragen 
 
Wat is uw geslacht?  

 
N=362 

 

Wat is uw leeftijd?  

 
N=363 

 

We hebben een random steekproef getrokken onder mensen tussen de 40 en 79 jaar oud. In 

sommige gevallen is het mogelijk dat iemand ander in het huishouden, bijvoorbeeld de partner 

van de betreffende persoon, de vragenlijst heeft ingevuld. Hierdoor zitten er toch mensen ouder 

dan 82 jaar (8%) en jonger dan 39 jaar (3%) in de steekproef. 

 
 

 

 

 

 

 

 

55%
45%

man vrouw

55%

26%

12%

8%

tot en met 67

68 tot en met 74

75 tot en met 81

82 jaar en ouder
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Heeft u een fysieke beperking? 

 
N=363 

 
Heeft u de mogelijkheid om via de WMO gebruik te maken van de Taxbus? 

 
N=360 

 

Woonplaats 

 
N=363 

 

14%

81%

5%

ja

nee

wil ik niet zeggen

6%

68%

26%

ja nee weet niet/wil ik niet zeggen

36%

24%

40%

Asten en Heeze Gemert Valkenswaard en Geldrop
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Reismogelijkheden 

 
Komt het wel eens voor dat u geen vervoer heeft als u … 

 
N=363 

 

Andere gelegenheden waarvoor mensen geen vervoer hebben kunnen vinden die genoemd 

worden zijn als kinderen moeten werken, als partner ziek is, als partner auto mee heeft voor 

werk, als partner bezocht moet worden in het verpleeghuis, als naar de stad wil, als naar 

verjaardag moet, op sommige dagen als persoon slecht ter been is, als gehandicapte zoon die 

verg weg woont bezocht moet worden. 

 

 

Rol Openbaar Vervoer 
 
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden met het openbaar vervoer gereisd (bus of trein)? 

 
N=363 

 

 

 

 

 

 

 

6%

12%

8%

6%

6%

14%

5%

11%

84%

77%

75%

77%

78%

75%

79%

75%

9%

8%

14%

15%

14%

8%

14%

11%

boodschappen wil doen (winkelen, supermarkt,…

bij familie, vrienden of kennissen op bezoek wil…

naar het theater of bioscoop wil gaan?

naar de bibliotheek of museum wil gaan?

naar een vereniging, cursus, club of kerk wil gaan?

naar medische afspraken wil gaan? (dokter,…

naar sport of recreatie wil gaan?

naar het trein- of busstation wil gaan?

vaak soms nooit n.v.t. weet niet/geen mening

3% 5%
9%

14% 12%

20%

37%

4 dagen per
week of

vaker

1-3 dagen
per week

1-3 dagen
per maand

6-11 dagen
per jaar

3-5 dagen
per jaar

1 of 2 dagen
per jaar

nooit
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Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u in het algemeen bent over het openbaar vervoer bij u in de 

buurt? 

 

Kwaliteit van het openbaar vervoer 

 
N=363 

 

Gemiddelde score is 7,14. 

 

 
Hoeveelheid openbaar vervoer 

 
N=363 

 

Gemiddelde score is 6,4. Aan de hand van de figuur over de reisfrequentie met het OV hebben 

we respondenten in drie groepen ingedeeld. Regelmatige gebruikers zijn de mensen die 4 dagen 

per week of vaker, 1-3 dagen per week of 1-3 dagen per maand van het OV gebruik maken. 

Incidentele gebruikers zijn de mensen die 6-11 dagen per jaar of 3-5 dagen per jaar gebruik 

maken van het OV. De laatste categorie, zelden tot nooit, bestaat uit mensen die 1 of 2 dagen 

per jaar of nooit gebruik maken van het OV. Het is interessant om te zien of regelmatige 

gebruikers meer tevreden zijn over het OV aanbod dan incidentele en zelden tot nooit 

gebruikers. Verschillen zijn echter niet significant, wat betekent dat er geen verband is tussen 

de frequentie van het gebruik en de tevredenheid hierover. 

1% 0% 1% 1% 3%
6%

20%
23%

3% 1%

41%

1% 2% 2%
5%

7% 7%

14%
17%

3%
1%

41%
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Zijn er wel eens ritten die u met een ander vervoersmiddel maakt, die u ook met het openbaar vervoer (Bus, 

buurtbus of trein) had kunnen maken? 

 
N=359 

 
Waarom kiest u er in sommige gevallen voor met een andere vervoersmiddel te reizen in plaats van met het 

openbaar vervoer?  

 
N=219 

 

 

Over welke aspecten van het openbaar vervoer bent u minder tevreden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=333 

 

62%

29%

10%

ja

nee

weet niet/geen mening

71%

57%

55%

54%

32%

27%

23%

1%

15%

ik kan vertrekken wanneer het uitkomt

met ander vervoersmiddel word ik van deur tot…

ander vervoersmiddel is (bijna) altijd beschikbaar

ander vervoersmiddel is sneller dan met het ov

met ander vervoersmiddel hoef ik niet over te…

ander vervoersmiddel is goedkoper dan het ov

met ander vervoersmiddel ben ik niet afhankelijk…

ander vervoersmiddel vind ik veiliger dan met het…

anders, namelijk:

38%

24%

1%

1%

13%

3%

33%

ik ben overal tevreden over

er is voor mij onvoldoende aanbod van openbaar
vervoer om ergens te komen

de halte is slecht toegankelijk (obstakels, losse
tegels, halte in berm)

de halte is slecht bereikbaar

de halte is te ver weg

de halte is slecht ingericht (geen Abri/wachthuisje
of bankje, ontbreken reisinformatie, slechte…

anders, namelijk:
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Andere aspecten van het OV waarover men minder tevreden is die worden genoemd zijn dat de 

abri volloopt met water bij regen, dat persoon dik in de 90 is en te oud is om te reizen, dat 

persoon in een rolstoel zit en niet met het ov wil reizen, beperkte routes buiten spitsuren, busrit 

duurt veel langer dan eerst, te duur, frequentie aanbod is te laag, routes zijn te lang in 

vergelijking met de auto, aansluiting ov andere provincie zeer moeizaam (rit met ov 1,5 uur en 

met de auto 25 minuten), veel storingen, drukte, in het weekend geen bus, geen trein in het 

dorp, aanbod in weekend en ’s avonds te laag, hygiëne, niet van deur tot deur, onveilig, sinds 

invoering chipkaart niet bekend met hoe een kaartje gekocht moet worden, slechte 

aansluitingen, vaak vol, veel vertragingen, weet niet hoe ov werkt. 

Er zijn behoorlijk wat mensen die aangeven nooit met het ov te reizen, liever met eigen vervoer 

gaan en dus geen ervaring met het ov hebben. 

 
Ervaart u ook andere problemen bij het reizen met het openbaar vervoer? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=346 

 

 

Behoefte alternatief vervoer: Regiotaxi 
 
Stel er zou bij u in de regio een Regiotaxi komen ter aanvulling van het huidige openbaar vervoer, zou u hiervan 

dan gebruik maken? 

 
N=363 

 

43%

34%

10%

6%

4%

19%

ik ervaar geen enkel probleem bij het reizen met
het openbaar vervoer

ik ben onvoldoende bekend met het openbaar
vervoer

ik reis niet graag met het openbaar vervoer in het
donker

ik voel me onzeker in het openbaar vervoer

ik voel me niet veilig in het openbaar vervoer

anders, namelijk:

11%

31%

45%

12%

ja

misschien

nee

weet niet/geen mening
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We hebben eerder gevraagd aan mensen of er wel eens ritten zijn die ze met een bepaald 

vervoersmiddel maken die ze ook met het OV hadden kunnen maken. Voor de mensen die op 

deze vraag nee antwoorden is het zinvol te weten of zij behoefte zouden hebben aan een OV-

Regiotaxi. Als er sterke behoefte zou zijn aan een vangnet dan zouden we erg veel mensen met 

het antwoord ja moeten zien, dit is niet zo, we zien in verhouding zelfs meer mensen die nee 

zeggen dan onder alle respondenten in de figuur hierboven. 

 
 

Zou u van de Regiotaxi gebruik maken als deze er zou komen voor de mensen die hebben aangegeven dat het OV 

geen alternatief is om op hun bestemming te komen 

 
N=104 

 

Voor de mensen die aangeven geen gebruik te zullen maken van de Regiotaxi is het interessant 

om te weten of deze mensen gebruik maken van het OV of niet. 

 
Gebruiksfrequentie van het OV voor de mensen die hebben aangegeven dat het OV geen alternatief is om op hun 

bestemming te komen 

 
N=164 

 

We hebben ook gekeken of het uitmaakt hoe oud mensen zijn als ze behoefte hebben aan een 

OV-Regiotaxi als deze er zou zijn. Van alle mensen die aangeeft de Regiotaxi te zullen gebruiken 

is 32% jonger dan 68 jaar, de rest van de mensen 68% is 68 jaar of ouder. Van alle mensen die 

aangeeft gebruik te zullen maken heeft 41,5% een fysieke beperking, dit is een aanzienlijk 

14%

26%

55%

5%

ja

misschien

nee

weet niet/geen mening

17%
23%

60%

Regelmatig Incidenteel Zelden tot nooit
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aandeel van de mensen aangezien maar 14% van het totale aantal respondenten heeft 

aangegeven een fysieke beperking te hebben. Deze bevindingen laten zien dat er vooral onder 

ouderen en mensen met een fysieke beperking behoefte is aan een OV-vangnet. 

 
Waarom zou u gebruik maken van de Regiotaxi? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=153 

 

Andere redenen die gegeven worden voor het gebruik van de Regiotaxi zijn dat dit pas in de 

toekomst relevant wordt als slechter ter been, wordt pas relevant bij verdwijnen eigen vervoer, 

afhankelijk van wat het kost en hoe het werkt of er gebruik gemaakt van zal worden, speelt nu 

nog niet maar in de toekomst niet afhankelijk van andere mensen om ergens te komen. 

 
Waarvoor zou u de Regiotaxi gebruiken? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
N=153 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

36%

27%

24%

21%

14%

14%

13%

12%

12%

10%

ik word van deur tot deur vervoerd

ik kan vertrekken wanneer het uitkomt

ik hoef niet over te stappen

sneller dan met het OV

er is onvoldoende aanbod van openbaar vervoer…

niet afhankelijk van weersomstandigheden

ik ben onvoldoende bekend met het openbaar…

vind ik veiliger dan met het OV

ik kan geen gebruik maken van alternatief vervoer

ik heb een fysieke beperking

anders, namelijk:

59%

53%

28%

16%

11%

5%

5%

5%

medische afspraken (dokter, fysiotherapeut,…

bezoek familie, vrienden of kennissen

aansluiting op trein of bus

theater, bioscoop

boodschappen doen (supermarkt, winkelen, enz.)

bibliotheek, museum

sport, recreatie

vereniging, cursus, club of kerk
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Kunt u aangeven of onderstaande kenmerken van de Regiotaxi een probleem zouden zijn voor u? 

 
N=361 

  

5%

8%

6%

14%

16%

18%

23%

23%

17%

21%

42%

37%

39%

24%

28%

17%

17%

16%

16%

17%

18%

15%

15%

29%

19%

het delen van de taxi met andere reizigers

de rit moet uiterlijk 1 uur voor de gewenste
ophaaltijd geboekt zijn

de taxi haalt u op maximaal een kwartier voor of na
uw gewenste vertrektijd

de kosten zijn hoger dan die voor het openbaar
vervoer

de taxi mag maximaal een half uur omrijden, deze
omrijkilometers betaalt u niet

vaak een probleem soms een probleem nooit een probleem

n.v.t. weet niet/geen mening
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12. BIJLAGE III – OVERZICHT RELEVANTE EN 
GERAADPLEEGDE WEBSITES PROVINCIES 

 

Groningen 

http://ovbureau.nl/  

https://qbuzz.nl/GD/onderweg/waarmee-reis-ik/regiotaxi/  

www.regiotaxinoordgroningen.nl/  

http://vmnn.nl/index.php?inst=2&page=10  

http://a-s-w-a.net/PlusBus.php  

http://www.torion.nl/home/ouderen/voorzieningen/buurtbus/  

http://opstapbus.nl/  

 

Friesland 

http://taxinof.nl/  

http://vmnn.nl/  

http://www.beimers.nl/index.asp?objectid=15&titel=WMO+vervoer  

http://taxicentraleheerenveen.nl/wmo-taxi/  

http://www.plusbusdelauwers.nl/site/  

https://www.weststellingwerf.nl/inwoners/lokaal-vervoer-stichting-griffioenbus_41169/  

https://www.arriva.nl/friesland-en-waddeneilanden/reisinformatie/aanvullend-vervoer.htm  

 

Drenthe 

http://vmnn.nl/index.php?id=10  

http://vmnn.nl/index.php?id=41  

http://plusbusbo.nl/  

 

Overijssel 

http://www.regiotaxitwente.nl/  

https://www.syntusoverijssel.nl/vervoerbewijzen/buurtbus  

http://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Lijn_Deventer,_Station_-_Centrum  

https://www.bbvechtdal.nl/  

 

Flevoland 

www.diligence-almere.nl  

https://www.flevoland.nl/loket/regiotaxi  

 

Gelderland 

https://www.breng.nl/  

https://www.versis.nl/ 

https://www2.arriva.nl/uw-reis-plannen/ov-taxi-belbus-opstapper/belbus-en-nachtvlinder/ 

http://www.swoa.nl/activiteiten/plusbus/  

https://www.welzijnbarneveld.nl/diensten/anwb-automaatje-barneveld/  

https://www.welzijnbarneveld.nl/diensten/boodschappenplusbus-2/  

http://www.meervoormekaar.nl/leven-en-wonen/plusbus-opstap-vervoer/  

http://ovbureau.nl/
https://qbuzz.nl/GD/onderweg/waarmee-reis-ik/regiotaxi/
http://www.regiotaxinoordgroningen.nl/
http://vmnn.nl/index.php?inst=2&page=10
http://a-s-w-a.net/PlusBus.php
http://www.torion.nl/home/ouderen/voorzieningen/buurtbus/
http://opstapbus.nl/
http://taxinof.nl/
http://vmnn.nl/
http://www.beimers.nl/index.asp?objectid=15&titel=WMO+vervoer
http://taxicentraleheerenveen.nl/wmo-taxi/
http://www.plusbusdelauwers.nl/site/
https://www.weststellingwerf.nl/inwoners/lokaal-vervoer-stichting-griffioenbus_41169/
https://www.arriva.nl/friesland-en-waddeneilanden/reisinformatie/aanvullend-vervoer.htm
http://vmnn.nl/index.php?id=10
http://vmnn.nl/index.php?id=41
http://plusbusbo.nl/
http://www.regiotaxitwente.nl/
https://www.syntusoverijssel.nl/vervoerbewijzen/buurtbus
http://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Lijn_Deventer,_Station_-_Centrum
https://www.bbvechtdal.nl/
http://www.diligence-almere.nl/
https://www.flevoland.nl/loket/regiotaxi
https://www.breng.nl/
https://www.versis.nl/
http://www.swoa.nl/activiteiten/plusbus/
https://www.welzijnbarneveld.nl/diensten/anwb-automaatje-barneveld/
https://www.welzijnbarneveld.nl/diensten/boodschappenplusbus-2/
http://www.meervoormekaar.nl/leven-en-wonen/plusbus-opstap-vervoer/
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http://www.caretravel.nl/index.php  

 

Utrecht 

http://www.regiotaxiutrecht.nl/home  

http://www.welnuh.nl/vervoer/belbus  

https://www.indebuurt033.nl/volwassenen-senioren/ontmoeting-volwassenen-en-

senioren/boodschappenplusbus/  

https://www.mensdebilt.nl/activiteiten/boodschappenplusbus  

https://www.stichting-pulse.nl/pulse_pendel  

http://zenderexpress.nl/  

http://www.plusbuseropuit.nl/  

http://www.tympaan-debaat.nl/plusbus-en-diligence  

http://www.geinexpress.nl/  

https://www.u-centraal.nl/bus  

http://www.zuidbus.nl/page/homepage  

http://plusbusuh.nl/  

https://www.syntusutrecht.nl/nl-nl/vervoerbewijzen/buurtbus-utrecht-ritkaart  

 

Noord-Holland 

https://www.texelhopper.nl/#/  

http://www.regiotaxiwestfriesland.nl/index2.php  

http://www.brentano.nl/als-u-thuis-woont/ons-vervoer/  

http://welzijnbergen.nl/diensten-2/ouderenwerk/boodschappenplusbus.html 

http://www.vrijwaard.nl/welzijn-en-ontmoeting/boodschappenplusbus  

http://www.haarlem-sjopper.nl/  

http://www.hugohopper.nl/  

http://buurtbusheiloo.nl/  

https://rideabel.com/  

https://www.plusbushouten.nl/  

http://www.bus.sv-hn.nl/  

 

Zuid-Holland 

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/  

http://www.haarsgroep.nl/documents/capellehopper.xml?lang=nl  

http://www.haarsgroep.nl/documents/hagihopper.xml?lang=nl  

http://www.rthr.nl/  

http://www.groeneharthopper.nl/  

http://www.molenhopper.nl/home.html  

http://www.waterbus.nl/  

https://www.radiuswelzijn.nl/aanbod/activiteiten/plusbus  

http://www.wilskrachtwerkt.nl/projecten/boodschappen-plusbus/  

http://www.uitbuspluszuidplas.nl/usr/index.php  

 

Zeeland 

http://taxi-com.nl/  

http://www.caretravel.nl/index.php
http://www.regiotaxiutrecht.nl/home
http://www.welnuh.nl/vervoer/belbus
https://www.indebuurt033.nl/volwassenen-senioren/ontmoeting-volwassenen-en-senioren/boodschappenplusbus/
https://www.indebuurt033.nl/volwassenen-senioren/ontmoeting-volwassenen-en-senioren/boodschappenplusbus/
https://www.mensdebilt.nl/activiteiten/boodschappenplusbus
https://www.stichting-pulse.nl/pulse_pendel
http://zenderexpress.nl/
http://www.plusbuseropuit.nl/
http://www.tympaan-debaat.nl/plusbus-en-diligence
http://www.geinexpress.nl/
https://www.u-centraal.nl/bus
http://www.zuidbus.nl/page/homepage
http://plusbusuh.nl/
https://www.syntusutrecht.nl/nl-nl/vervoerbewijzen/buurtbus-utrecht-ritkaart
https://www.texelhopper.nl/#/
http://www.regiotaxiwestfriesland.nl/index2.php
http://www.brentano.nl/als-u-thuis-woont/ons-vervoer/
http://welzijnbergen.nl/diensten-2/ouderenwerk/boodschappenplusbus.html
http://www.vrijwaard.nl/welzijn-en-ontmoeting/boodschappenplusbus
http://www.haarlem-sjopper.nl/
http://www.hugohopper.nl/
http://buurtbusheiloo.nl/
https://rideabel.com/
https://www.plusbushouten.nl/
http://www.bus.sv-hn.nl/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/
http://www.haarsgroep.nl/documents/capellehopper.xml?lang=nl
http://www.haarsgroep.nl/documents/hagihopper.xml?lang=nl
http://www.rthr.nl/
http://www.groeneharthopper.nl/
http://www.molenhopper.nl/home.html
http://www.waterbus.nl/
https://www.radiuswelzijn.nl/aanbod/activiteiten/plusbus
http://www.wilskrachtwerkt.nl/projecten/boodschappen-plusbus/
http://www.uitbuspluszuidplas.nl/usr/index.php
http://taxi-com.nl/
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https://www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/openbaar-vervoer/reizen-met-de-

haltetaxi 

https://www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/openbaar-vervoer  

http://www.regiotaxi-oosterschelde.nl/  

https://www.wvozorg.nl/samen-op-stap/samen-op-stap-met-de-bus  

 

Noord-Brabant 

https://regiovervoermiddenbrabant.nl/  

http://www.regiotaxi-shertogenbosch.nl/  

https://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/  

http://www.deeltaxi-westbrabant.nl/  

http://www.taxbus.nl/  

http://www.opstapbusabc.nl/  

https://www.avoord.nl/paginas/118-boodschappen-plusbus.html  

http://www.plus-bus.nl/  

http://www.contourdetwern.nl/dit-doen-we/diensten-a-z/ontmoeting/14908/opstapbus-

tilburg.html  

https://rideabel.com/  

https://www.ons-welzijn.nl/Pages/nl-NL/Praktische-diensten/boodschappenplusbus  

http://www.swzundert.nl/wat-doen-wij/boodschappenplusbus/  

 

Limburg 

https://limburg.nl/Beleid/Verkeer_en_Vervoer/Openbaar_vervoer_en_Railagenda/Wensbus  

https://www.omnibuzz.nl/  

http://wensbusschinnen.nl/  

http://www.wensbus.info/   

http://www.samenuitbus.nl/  

http://www.wensbusleudal.nl/  

http://www.plusbusroermond.nl/index.html  

http://wensbusheibloem.nl/  

http://www.wensbusgennep.nl/  

https://www.dorpsraadnunhem.nl/dorpsraad/dorpsraad-projekten/wensbus/  

http://debekkerie.nl/en-nog-veel-meer/wensauto  

http://cmww.nl/wat-wij-bieden/7/vervoer-55-  

http://www.puntwelzijn.nl/index.php?menuid=159  

http://www.uwwijkbus.nl/  
 

 
 

  

https://www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/openbaar-vervoer/reizen-met-de-haltetaxi
https://www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/openbaar-vervoer/reizen-met-de-haltetaxi
https://www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/openbaar-vervoer
http://www.regiotaxi-oosterschelde.nl/
https://www.wvozorg.nl/samen-op-stap/samen-op-stap-met-de-bus
https://regiovervoermiddenbrabant.nl/
http://www.regiotaxi-shertogenbosch.nl/
https://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/
http://www.deeltaxi-westbrabant.nl/
http://www.taxbus.nl/
http://www.opstapbusabc.nl/
https://www.avoord.nl/paginas/118-boodschappen-plusbus.html
http://www.plus-bus.nl/
http://www.contourdetwern.nl/dit-doen-we/diensten-a-z/ontmoeting/14908/opstapbus-tilburg.html
http://www.contourdetwern.nl/dit-doen-we/diensten-a-z/ontmoeting/14908/opstapbus-tilburg.html
https://rideabel.com/
https://www.ons-welzijn.nl/Pages/nl-NL/Praktische-diensten/boodschappenplusbus
http://www.swzundert.nl/wat-doen-wij/boodschappenplusbus/
https://limburg.nl/Beleid/Verkeer_en_Vervoer/Openbaar_vervoer_en_Railagenda/Wensbus
https://www.omnibuzz.nl/
http://wensbusschinnen.nl/
http://www.wensbus.info/
http://www.samenuitbus.nl/
http://www.wensbusleudal.nl/
http://www.plusbusroermond.nl/index.html
http://wensbusheibloem.nl/
http://www.wensbusgennep.nl/
https://www.dorpsraadnunhem.nl/dorpsraad/dorpsraad-projekten/wensbus/
http://debekkerie.nl/en-nog-veel-meer/wensauto
http://cmww.nl/wat-wij-bieden/7/vervoer-55-
http://www.puntwelzijn.nl/index.php?menuid=159
http://www.uwwijkbus.nl/
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13. BIJLAGE IV – KAARTEN GIS-ANALYSES 

De kaarten van de GIS-analyses zijn als aparte pdf-bijlage meegeleverd met het onderzoek. 
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