
Bussen in Brabant 
Trends in het regionaal OV 2012-2015



Bussen in Brabant Trends in het regionaal OV 2012-2015 | 19 juli 2016  | Voorwoord2/32

Voorwoord

Dit is alweer de vierde editie van dit jaarlijkse trendrapport Bussen in Brabant.  Ik keek met wat 
spanning naar de cijfers want 2015 is immers het eerste jaar van twee nieuwe concessies (West-
Brabant en Oost-Brabant). Gelukkig is er ook dit jaar weer sprake van reizigersgroei en wordt het 
vervoer door de klanten met een hoger cijfer beoordeeld. Maar we zien ook een stijging van het 
aantal klachten en een hogere rituitval. Er valt dus nog genoeg werk te verzetten om ervoor te 
zorgen dat deze cijfers snel terug zijn naar het oude niveau, of liever nog ze te verbeteren.

En ondertussen bereiden we ons voor op een nieuwe toekomst. De mobiliteitswereld verandert, en 
vooral het Openbaar Vervoer zal er in het komende decennium anders gaan uitzien. Niemand weet 
precies hoe,  maar we moeten ervoor zorgen dat we in het mobiliteitsbeleid onze rol pakken en de 
juiste keuzes blijven maken. En terwijl we de toekomst aan het verkennen zijn, blijft het belangrijk de 
lopende concessies zo goed mogelijk uit te voeren. De reizigers rekenen immers op ons.

Christophe van der Maat
Gedeputeerde Mobiliteit
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1. Werkgebied

In Noord-Brabant is het regionaal openbaar vervoer, exclusief het SRE-gebied, per eind 2014 
opnieuw aanbesteed. Er is gekozen voor een afwijkende gebiedsindeling ten opzichte van de vorige 
concessies. Het belangrijkste verschil is dat het ‘oude’ concessiegebied Midden-Brabant is overge-
heveld naar de concessie Oost-Brabant. Daarnaast maakt de lijnconcessie Breda-Oosterhout-Utrecht 
nu onderdeel uit van de concessie West-Brabant. 

Hiermee zijn twee concessies ontstaan die qua gebiedsoppervlakte en vervoersomvang vergelijk-
baar zijn. Beide concessies worden geëxploiteerd door Arriva.

Sinds 1 januari 2015 is de WGR+ status van het ‘Samenwerkingsverband Regio Eindhoven’ 
(SRE) opgeheven en is de provincie Noord-Brabant ook voor de concessie Zuidoost-Brabant de 
Vervoersautoriteit geworden. Afgelopen jaar is dit gebied opnieuw aanbesteed. Vanaf half decem-
ber 2016 gaat de nieuwe concessie in. Deze wordt wederom uitgevoerd door Hermes. 

In deze rapportage presenteren wij de trends in het openbaar vervoer dan ook op basis van de 
nieuwe concessie-indeling, bestaande uit de volgende drie concessies:
• West-Brabant (inclusief de Brabantliner tussen Breda, Oosterhout en Utrecht).
• Oost-Brabant (inclusief het ‘oude’ concessiegebied Midden-Brabant).
• Zuidoost-Brabant (nu formeel nog de ‘concessie SRE’).

Dit betekent dat de gepresenteerde cijfers niet één op één te vergelijken zijn met voorgaande trend-
rapportages, waarbij nog de oude concessie-indeling werd gehanteerd. 
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De drie nieuwe concessies zijn onderling vergelijkbaar voor wat betreft de reizigersaantallen. 
Daarom worden de meeste gegevens in absolute zin gepresenteerd en niet gerelateerd aan de 
omvang van de concessies. Dit zou namelijk een nauwelijks afwijkend beeld laten zien. 

Het referentiejaar van deze trendmonitor is het jaar 2012. In voorgaande jaren was het referen-
tiejaar 2007, omdat dat het eerste jaar is dat de toenmalige concessies van start gingen. Nu in 
Oost- en West-Brabant het openbaar vervoer opnieuw is aanbesteed, kiezen we voor een recenter 
referentiejaar. 2012 is een logische keuze omdat de OV Visie gaat over de beleidsperiode 2012-
2025. Bijkomend voordeel is dat in November 2011 de OV-chipkaart landelijk werd geïmplemen-
teerd. Vanaf dit jaar zijn daarom vervoersgegevens beschikbaar die onderling goed vergelijkbaar 
zijn. 
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2. De reiziger

2.1 Aantal reizigers

Groeiend aantal reizigers
Sinds 2012 is het totale aantal busreizigers in Noord-Brabant gestaag gegroeid, resulterend in 
49,4 miljoen ritten over de drie concessiegebieden in 2015. Ten opzichte van 2012 betekent dit een 
toename van het aantal reizigers met een kleine 20%. Zuidoost-Brabant (het ‘oude’ SRE-gebied) 
heeft met 18,6 miljoen reizigersritten het grootste aandeel, gevolgd door Oost-Brabant (16,4 miljoen 
reizigers) en West-Brabant (14,4 miljoen reizigers).

Tussen 2012 en 2014 was de groei vooral te zien in Zuidoost-Brabant en Oost-Brabant. In Zuidoost-
Brabant was dit onder andere te danken aan het toegenomen vervoer naar Eindhoven Airport, 
ASML1, High Tech Campus Eindhoven en Fontys Sporthogeschool. Ook in 2015 zien we in Zuidoost-
Brabant het aantal reizigers verder groeien. Deze groei wordt met name gerealiseerd door scholie-
ren (Sport Hogeschool, Fontys, TU Eindhoven).

Na een aanvankelijke grote groei van het aantal reizigers in Oost-Brabant tussen 2012 en 2013, 
groeit het aantal reizigers de laatste twee jaar iets minder sterk (het laatste jaar met iets meer dan 
2%). Hierbij dient te worden opgemerkt dat het totale aantal dienstregelingsuren in deze concessie 
als gevolg van de aanbesteding licht is afgenomen (zie ook hoofdstuk 3).
 

Bron: OV-chipkaartdata en data papierenkaartenverkoop Arriva, Veolia en Hermes, bewerkingen: 
Provincie Noord-Brabant

In West-Brabant is er voor gekozen nog geen grote wijzigingen door te voeren in de dienstregeling 
in het eerste concessiejaar 2015. De nieuwe concessie had in 20125 toch meer dienstregelingsuren 
(+5%) door uitbreiding van de Volans-lijnen en aanpassingen aan de dienstregeling in Breda door 
de opening van het nieuwe station. Hier zien we in het eerste jaar van de nieuwe concessie een 
reizigersgroei van zo’n 6%. Deze groei in West-Brabant wordt vooral gerealiseerd op de HOV-lijnen 
(+10%), waarbij de lijnenbundel Breda-Oosterhout (325/326/327) de grootste toename laat zien. 
De stadsdienst Breda laat een vergelijkbare groei zien. 

1  Officieel is de naam ASML geen afkorting. De naam is ontstaan uit de joint venture tussen Philips en Advanced 

Semiconductor Materials International (ASMI), die de naam ASM Lithography meekreeg. Toen dit bedrijf in 1988 verzelf-

standigde, bleek het niet verstandig om een nieuwe naam te nemen en is gekozen voor ASML als officiële naam.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joint_venture
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Philips
https://nl.wikipedia.org/wiki/ASM_International
https://nl.wikipedia.org/wiki/ASM_International
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Ontwikkeling OV-chipkaartgebruik
De groei van het aantal reizigers in alle drie de concessies zien we ook als we alleen naar het 
aantal ritten met de OV-chipkaart kijken. In Zuidoost-Brabant groeide het aantal ritten het hardst met 
een jaarlijkse groei van zo’n 1,5 tot 2 miljoen reizigers. In West-Brabant is vooral het laatste jaar 
sprake van een sterke groei (met ruim 1,2 miljoen chipkaart-reizigers). In Oost-Brabant is al sinds 
2012 sprake van een geleidelijke groei van het aantal reizigers met de OV-chipkaart. 

Bron: OV-chipkaartdata Arriva, Veolia en Hermes, bewerkingen: Provincie Noord-Brabant

Lichte stijging reizigerskilometers
Ook het aantal reizigerskilometers met de OV-chipkaart vertoont globaal hetzelfde beeld als het 
aantal reizigers met de OV-chipkaart. De gemiddelde gereisde afstand per OV-rit is in West-Brabant 
het hoogst met ruim 9 km. Hier vinden we relatief veel streeklijnen met langere routeafstanden. In 
Oost-Brabant is een gemiddelde OV-rit bijna een kilometer korter. In Zuidoost-Brabant wordt gemid-
deld iets minder dan 7 km per OV-rit gereisd. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het relatief grote 
aandeel stadsritten in Eindhoven binnen deze concessie. 

Bron: OV-chipkaartdata Arriva, Veolia en Hermes, bewerkingen: Provincie Noord-Brabant

Over de drie concessies samen is het aandeel papieren kaartsoorten tussen 2012 en 2015 iets 
gedaald van 9% naar 7% (op basis van het aantal ritten, inclusief SOV). 
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2.2 Aandeel keuzereizigers in de bus 
De provincie Noord-Brabant zet in op vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoer. 
Daarmee beoogt de provincie het openbaar vervoer een nog belangrijkere bijdrage te laten leveren 
aan het stedelijke netwerk in Brabant en aan een vitaal platteland. Dit kan door een groei van het 
aantal (betalende) reizigers, zodat het aandeel van het openbaar vervoer in de totale mobiliteit 
wordt vergroot. Daarvoor moet het openbaar vervoer dus voldoende aantrekkelijk zijn voor reizigers 
die ook met de auto zouden kunnen reizen.

Bron: Klantenbarometer OV KpVV/CROW

Via de Klantenbarometer OV is aan busreizigers gevraagd of zij de busreis ook op een andere 
manier kunnen maken. Het aandeel reizigers dat deze vraag met ‘ja’ beantwoordt, is door de jaren 
heen en over de concessiegebieden heen bekeken behoorlijk stabiel. Zo’n derde deel van alle reizi-
gers verkiest de bus kennelijk boven de auto (of de fiets).  

2.3 Marketing

Marketingcampagnes
In 2015 zijn weer een aantal gezamenlijke promotie- en marketingacties uitgevoerd. Enkele voor-
beelden zijn:
• De ‘Instap-weken’ in het voorjaar, waarbij Arriva is geïntroduceerd in de nieuwe concessie.
• Campagne nieuwe dienstregeling in november - december.
• Campagne gericht op de sociaal-recreatieve reiziger (buiten de spits):

• Toeristenfolder ‘Uit in Brabant’ met een lijnennetkaart met attracties, musea en dergelijke 
(op papier verspreid en online).

• Promotie van de bus op ‘high traffic’ locaties (tijdens diverse evenementen zoals het bloe-
mencorso in Zundert).

• Promotie van de Brabantliner in het weekend.
 
Ook in 2016 worden diverse marketingcampagnes uitgerold, onder andere gericht op het ver-
groten van het aantal reizigers in de daluren en het verkleinen van het contant betalen in de bus. 
Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de marketing in alle drie de concessies, dus inclusief 
Zuidoost-Brabant, het best in samenhang kan worden aangepakt.  
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3. Dienstregelingsuren en materieel

3.1 Dienstregelingsuren
Een Dienstregelingsuur (DRU) is een rekeneenheid op basis waarvan de provincie Noord-
Brabant de OV subsidie bepaalt en waarmee de inzet van het openbaar vervoer per lijn wordt 
uitgedrukt. Als een bus 60 minuten wordt ingezet voor openbaar vervoer zoals vastgelegd in de 
dienstregeling, spreken we van 1 DRU.

Meer busvervoer in West-Brabant
Het aantal DRU’s van het busvervoer is in zowel West-Brabant als Oost-Brabant tussen 2012 en 
2013 licht gedaald. Dit was vooral het gevolg van een aantal infrastructurele aanpassingen waar-
door rijtijden afnamen (onder meer op de Brabantliner). Voor de reiziger goed nieuws dus.

De dienstregeling in 2014 bleef in beide concessies nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor. Met het 
ingaan van de nieuwe concessies vanaf december 2014, is het aantal dienstregelingsuren in West-
Brabant met 5% gestegen. Het gaat hierbij met name om de bundel Breda-Oosterhout (lijnen 325, 
326 en 327). In Oost-Brabant is juist sprake van een lichte daling van het totale aantal dienstrege-
lingsuren met ca. 3%.

Bron: Arriva, Hermes

In Zuidoost-Brabant zien we een stijging van het aanbod met zo’n 1,5%. Dit komt vooral door de 
introductie van de Airport Shuttle lijn 400, de lijn Maarheeze-Valkenswaard, de TUE shuttle en de 
lijn naar de Philips Medical Campus en de Rabobank in Best.

3.2 Schone bussen

Aanbestedingen hebben positief effect op wagenpark
Noord-Brabant zet in op een schoon en verantwoord OV-wagenpark. Volgens de concessie-eisen 
van de nieuwe concessies in West-, Oost- en Zuidoost-Brabant moeten alle voertuigen binnen de 
reguliere dienstregeling voldoen aan de Europese EEV-norm. Alle nieuwe bussen moeten voldoen 
aan de emissie-eisen volgens de Euro VI-norm. 
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EEV staat voor Enhanced Environmentally friendly Vehicle. Dat is een vrijwillige norm die tegelijk 
met de Euro III-norm van kracht werd. De EEV-norm is scherper voor de uitstoot van fijn stof dan 
de vanaf 2009 geldende Euro V-norm, maar minder scherp dan de Euro VI-norm. Vanaf 1 januari 
2014 is Euro VI de norm voor nieuw aan te schaffen bussen met brandstofmotor.

Sinds het ingaan van de nieuwe concessies in West- en Oost-Brabant bestaat het wagenpark uit 
279 nieuwe bussen die aan de Euro VI-norm voldoen. In West-Brabant voldoen daarmee alle 
bussen aan de Euro VI-norm. In Oost-Brabant rijden naast de Euro VI-bussen nog 78 bussen rond 
die vallen onder de EEV-norm en 11 bussen die voldoen aan de Euro V-norm. Dit zijn relatief nieuwe 
bussen die vanaf 2019 worden vervangen door nieuw (Euro VI-) materieel.

Bron: Poster milieuprestatie OV-bussen KpVV/CROW

In vergelijking tot al het openbaar busvervoer in Nederland lopen de concessies West- en Oost-
Brabant voor als het gaat om de milieuprestatie.

In Zuidoost-Brabant voldoen 171 bussen aan de EEV-norm. Daarnaast rijden er nog 12 bussen in de 
Euro III-klasse. In Eindhoven rijden nu 10 Phileas-voertuigen. Dit zijn van oorsprong hybride voertui-
gen (accupakket en diesel). Hiermee zit Zuidoost-Brabant in 2015 rond het landelijk gemiddelde als 
het gaat om de milieuprestatie. Vanaf de nieuwe concessie in december 2016 komt hier verandering 
in: de Euro III-klasse bussen verdwijnen en er wordt fors geïnvesteerd in elektrisch aangedreven 
bussen die in de dienstregeling gaan meerijden. 

Op weg naar zero emissie in 2025
Op termijn streeft de Provincie Noord-Brabant naar zero-emissie. Concreet betekent dit dat in 2025 
alleen nog bussen rondrijden die geen schadelijke stoffen uitstoten. Bij de laatste aanbestedings-
ronde zijn de vervoerders uitgedaagd om invulling te geven aan deze transitie richting 2025. 

Samen met de provincie geeft Arriva in West- en Oost-Brabant de komende jaren invulling aan het 
transitiepad naar zero emissie busvervoer. Ook Hermes start in Zuidoost-Brabant vanaf december 
2016 met 43 elektrische bussen in de reguliere dienstregeling. Dit aantal wordt gaandeweg binnen 
de nieuwe concessie uitgebreid naar een volledig emissievrije vloot. Hermes start in september 2016 
ook een waterstofpilot met 2 bussen (Phileas).
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Om de in ’s-Hertogenbosch opgedane ervaring met elektrisch aangedreven bussen verder uit te 
bouwen, zijn in 2015 de drie elektrische 220Xpress bussen opnieuw ingezet in de binnenstad van  
’s-Hertogenbosch. Ook in 2016 zal dit het geval zijn. Daarnaast is in 2015 de voorbereiding gestart 
van drie pilots die vanaf 2016 hun beslag moeten krijgen:

• Laden met inductie op transferiumlijn 80 in ś-Hertogenbosch.
• Laden met een pantograaf op transferlijn 70 in ś-Hertogenbosch.
• Tanken met waterstof op 2 lijnen in de regio Eindhoven.

3.3 Toegankelijk OV

Toegankelijke haltes
In het Nationaal Mobiliteitsberaad zijn afspraken gemaakt over het toegankelijk maken van haltes. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen motorische en visuele toegankelijkheid. Motorisch toegan-
kelijke haltes zijn aangepast voor reizigers die moeilijk ter been zijn en/of gebruik maken van een 
rolstoel of rollator, maar ook voor reizigers met een kinderwagen. Visueel toegankelijke haltes zijn 
aangepast voor blinden en slechtzienden. De aangepaste bushaltes hebben een verhoogde opstap-
plaats. Daardoor kunnen reizigers gelijkvloers instappen. De oprit is breed genoeg voor rolstoelen. 
Ook zijn er aanpassingen zoals blindegeleidelijnen.

Voor West- en Oost-Brabant is een doelstelling geformuleerd dat van de belangrijkste, zogenoemde 
geprioriteerde haltes, er in 2015 43% toegankelijk moest zijn. In totaal zijn dit 1.378 haltes. 

Van de in totaal 5.590 haltes in Noord-Brabant (alle drie de concessies samen) waren er begin 
2015 2.673 volledig toegankelijk. Daarmee is Noord-Brabant met bijna 48% de absolute koploper 
in Nederland. In 2015 is dit percentage verder toegenomen. Per februari 2016 zijn er al 2.779 
volledig toegankelijke haltes. Op een totaal van 5.590 haltes is dit een aandeel van bijna 50%. 
Zuidoost-Brabant blijft met 46% iets achter op West- en Oost Brabant (samen 51%).
Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde opgave.

Bron: NDOV data, januari 2015 
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Toegankelijk materieel
Alle bussen die in Noord-Brabant volgens de reguliere dienstregeling rijden, zijn al sinds 2007 
toegankelijk en voldoen aan de landelijke en Europese eisen voor toegankelijkheid. Met de nieuwe 
concessies in West- en Oost-Brabant zijn hier sinds december 2014 ook buurtbussen toegankelijk 
gemaakt door deze te voorzien van een rolstoellift. Ook in Zuidoost Brabant worden de buurtbussen 
met ingang van de nieuwe concessie rolstoeltoegankelijk.

Deze maatregelen hebben zich vertaald in een klantwaardering met een rapportcijfer 8,6 voor het 
gemak van instappen. Dit cijfers is gelijk aan 2014 en iets gestegen ten opzichte van 2012 en 2013 
(beiden een 8,4).
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4. Vraag versus aanbod

Brabant werkt aan een effectief openbaar vervoernetwerk. Hierbij hoort een vraaggericht netwerk: 
daar rijden waar voldoende vraag aanwezig is. Voor lijnen waar de vraag heel beperkt is, wordt 
gekeken of een maatwerkoplossing kan worden gevonden (zie hoofdstuk 9). Daar waar de vraag 
groot is wordt hoogwaardig vervoer (HOV) geboden zodat deze vraag zo optimaal mogelijk 
wordt aangeboord.

Of we in Brabant ons OV-netwerk effectief hebben ingericht, kan op verschillende manieren 
worden gevolgd: 
• Voor het volgen van de effecten op het OV-gebruik van onze investering kijken we naar de 

kosten per reizigerskilometer. 
• Om te bepalen of het aangeboden busvervoer wel goed benut wordt kijken we naar het 

aantal reizigerskilometers die reizigers afleggen per aangeboden buskilometer. 
• Als we de nadruk leggen op de maatschappelijke kosten van het regionaal OV dan kunnen 

we de maatschappelijke kostendekkingsgraad volgen, waarbij we focussen op het aandeel 
provinciale subsidie op de totale maatschappelijke kosten (van de reiziger, van de rijksover-
heid en van de provincie samen).

Omdat de concessies Oost- en West-Brabant per 14 december 2014 van start gingen onder 
dezelfde contracteisen, en omdat financiële gegevens door de gewijzigde gebiedsindeling niet 
over de jaren heen te vergelijken zijn, presenteren we hier cijfers voor Oost- en West-Brabant 
samen.

Wat dan opvalt in Oost- en West-Brabant is dat de gemiddelde bezetting is gestegen (alleen 
bekend in West), maar dat tegelijkertijd de kostendekkingsgraad daalde en de kosten per reizi-
gerskilometer stegen. In Zuidoost-Brabant zien we op alle drie de indicatoren een lichte verbetering 
optreden.

4.1 Kosten per reizigerskilometer 
Door openbaar vervoer in te kopen beoogt de Provincie Noord-Brabant om reizigers te faciliteren 
die van A naar B willen reizen, waarbij deze reizigers reizigerskilometers afleggen. De gemiddelde 
kosten voor de Provincie per reizigerskilometer zijn daarom een goede maat om vast te stellen in 
hoeverre de Provinciale middelen effectief worden ingezet. 
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Bron: OV-chipkaartdata, aangevuld met data kosten en papieren kaartsoorten

In de periode 2012 t/m 2014 zijn de Provinciale kosten per reizigerskilometer in West- en Oost-
Brabant samen ongeveer gelijk gebleven (circa 16 cent per reizigerskilometer). Met de nieuwe aanbe-
steding zijn de kosten toegenomen tot 21 cent per reizigerskilometer. Dit heeft alles te maken met een 
andere manier van aanbesteden waarbij de vervoerder nu opbrengstverantwoordelijk is en daarmee 
het risico draagt als de reizigersopbrengsten onverhoopt mochten tegenvallen. In paragraaf 4.2 wordt 
hier nader op ingegaan. In Zuidoost Brabant zijn de totale exploitatiekosten voor SRE (en sinds 2015 
voor de Provincie Noord-Brabant) door de tijd heen redelijk constant gebleven. De daling tussen 2012 
en 2015 is daarom vooral het gevolg van het gestegen aantal reizigerskilometers in deze periode. 

De totale gemiddelde kosten per reizigerskilometer (van de reiziger zelf, voor de studenten OV-kaart 
en voor de provinciale subsidie samen) zijn in 2015 42 eurocent in Oost- en West-Brabant en 41 
eurocent in Zuidoost-Brabant. 

4.2 Gemiddelde benutting
Een andere maat die iets zegt over de vraaggerichtheid van het busvervoer is het aantal reizigers-
kilometers, gedeeld door het aantal dienstregelingskilometers. Deze maat geeft de gemiddelde 
benutting van alle bussen aan, over de hele dienstregelingsperiode en over alle tijdstippen van de 
dag heen, en over het volledige traject van alle lijnen. 
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Bron: opgave Veolia, 2014 ingeschat op basis van de gegevens uit 2013.
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In Zuidoost-Brabant is de gemiddelde benutting tussen 2012 en 2015 met 10% gestegen. In West-
Brabant bedraagt de toename over dezelfde periode 5%. De bussen zijn dus gemiddeld iets voller 
geworden. Oost-Brabant blijft in 2015 iets achter bij West-Brabant. Omdat in Oost-Brabant voor 
eerdere jaren geen dienstregelingskilometers bekend zijn, toont de grafiek alleen de waarde voor 
2015.

4.3 Kostendekkingsgraad

De kostendekkingsgraad daalt door gestegen DRU subsidie

Wat zegt de kostendekkingsgraad?
Een belangrijk doel van de OV-Visie in Brabant is om de kostendekkingsgraad van het regionaal OV 
te verhogen. Daarmee bedoelen we de maatschappelijke kostendekkingsgraad.

Wij hebben geen inzicht in de werkelijke kosten die een vervoerder maakt om haar diensten te 
leveren, we weten alleen hoeveel we daaraan als provinciale en rijksoverheid bijdragen en wat het 
regionaal busvervoer de maatschappij in zijn geheel kost. De definitie die wij voor de provinciale 
kostendekkingsgraad hanteren luidt als volgt:

 Reizigersopbrengsten + SOV bijdrage Rijk

Exploitatiesubsidie provincie + Reizigersopbrengsten + SOV bijdrage Rijk
 
De rijksbijdrage voor de SOV- kaarten rekenen we daarbij als opbrengsten voor de provincie/
vervoerder, evenals de reizigersopbrengsten (het totale bedrag dat door alle reizigers samen wordt 
betaald om met de bus te kunnen reizen). 

Met de overgang naar de nieuwe concessies in Oost- en West-Brabant is de financieringsconstructie 
wezenlijk veranderd. In de vorige contractperiode was het de provincie die de reizigersopbrengsten 
en de rijksbijdrage voor studenten (de zgn. SOV bijdrage) ontving. Beiden waren voor de provin-
cie en werden gezien als opbrengsten. Om de kostendekkingsgraad te berekenen, werden deze 
gedeeld door de aan de vervoerder te verstrekken Exploitatiebijdrage. 

Die bijdrage was veel hoger dan nu, want deze was inclusief een vergoeding voor de reizigersop-
brengsten en de SOV bijdrage aan de vervoerders. Onder de huidige vervoerscontracten in West- 
en Oost-Brabant vergoedt de provincie alleen nog een exploitatiesubsidie. De vervoerder ontvangt 
nu rechtstreeks de reizigersopbrengsten. Hiermee is de prikkel toegenomen om deze reizigersop-
brengsten te verhogen. Ook de SOV bijdrage gaat nu rechtstreeks naar de vervoerders.

Om de verbinding te houden met de streefwaarde zoals door de Staten vastgesteld met de Visie 
OV in 2012, laten we de kostendekkingsgraad in 2015 zien volgens dezelfde definitie als in voor-
gaande jaren.
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Bron: provincie Noord-Brabant en vervoerders

Tussen 2013 en 2014 nam vooral de SOV-bijdrage in West- en Oost-Brabant af, resulterend in een 
licht dalende kostendekkingsgraad. Van 2014 op 2015 daalt de kostendekkingsgraad verder van 
56 naar 51%, vooral door een stijging van de exploitatiesubsidie met zo’n 30%.

Toename van de kosten per DRU in Oost- en West-Brabant door de nieuwe 
aanbesteding
De exploitatiebijdrage voor de concessies Oost- en West-Brabant is na de laatste aanbesteding 
structureel anders opgebouwd dan daarvoor. Via het programma van eisen bij de aanbesteding 
zijn diverse risico’s en (daarbij behorende) taken bij de vervoerder gelegd in plaats van bij 
de provincie. Nu de vervoerder opbrengstverantwoordelijk is geworden en daarmee het risico 
draagt van tegenvallende reizigersopbrengsten, speelt hij logischerwijs ook een belangrijkere 
rol bij taken die rechtstreeks van invloed zijn op het aantal reizigers. Denk bijvoorbeeld aan de 
ontwikkeling van het lijnennet en het uitvoeren van marketingactiviteiten. Daarbij komt dat het 
materieel tegenwoordig moet voldoen aan hogere eisen van voertuigveiligheid en duurzaamheid, 
wat uiteraard ook consequenties heeft voor de (aanschaf-)kosten. Met ingang van de nieuwe 
concessies Oost- en West-Brabant is het wagenpark door Arriva geheel vernieuwd. 

Het logische gevolg is dat de exploitatiekosten voor de vervoerder met ingang van de nieuwe 
concessies zijn gestegen. De vervoerder heeft dit in haar prijs verdisconteerd, wat zich vertaalt in 
een hogere exploitatiebijdrage van de provincie Noord-Brabant. 

Ter vergelijking: de subsidiekosten per dienstregelingsuur zijn in Oost- en West-Brabant sinds 
december 2014 gestegen naar een vergelijkbaar niveau als in Zuidoost-Brabant. Zuidoost-Brabant 
heeft al veel langer een contractvorm vergelijkbaar met de nieuwe concessies voor Oost- en West-
Brabant. In de komende jaren kunnen de vervoerders de kostendekkingsgraad verbeteren door 
hogere reizigersopbrengsten te genereren.

De gestegen DRU vergoeding heeft ook te maken met het feit dat meer is ingezet op snelle 
verbindende lijnen met hoge kwaliteit, waarvoor de vergoeding per DRU hoger is dan voor 
reguliere stads- en streeklijnen.



Bussen in Brabant Trends in het regionaal OV 2012-2015 | 19 juli 2016  | Reizigersinformatie 17/32

5. Reizigersinformatie

We maken in Noord-Brabant een kwaliteitsslag in het openbaar vervoer, onder meer door de 
reiziger goed en real-time te informeren over (wacht)tijden. De verwachting is dat daarmee het 
gebruik van het OV zal toenemen. Al sinds 2009 plaatst de provincie daarom DRIS-panelen bij 
de belangrijkste bushaltes (DRIS staat voor Dynamisch Reis Informatie Systeem). Dit zijn panelen 
waarop online real-time informatie wordt gegeven over de aankomsttijden van de stads- en 
streekbussen in Noord-Brabant. 

Per december 2015 staan/hangen in Oost- en West-Brabant 237 panelen (dit is inclusief 20 pane-
len in de OV-terminal Breda en 46 panelen in Tilburg). In Zuidoost-Brabant zijn nieuwe displays 
toegevoegd op de vrijliggende infrastructuur richting Valkenswaard en richting Nuenen. In 2016 
worden de oude HOV-displays deels vervangen door nieuwe displays. In totaal zijn er nu rond de 
180 displays in Zuidoost-Brabant. 

Hiermee zijn de belangrijkste bushaltes en busstations in Brabant voorzien van een dergelijk 
systeem. 

Vertrouwen in DRIS-info gestegen
Sinds 2010 wordt in de jaarlijkse enquête van de landelijke Klantenbarometer in West- en Oost-
Brabant gevraagd of reizigers vertrouwen op de actuele vertrektijden die de elektronische informa-
tieborden tonen.

Bron: Klantenbarometer OV KpVV/CROW

Sinds 2012 schommelt het aandeel reizigers dat zegt de informatie te vertrouwen tussen de 55 en 
(bijna) 60%. In Oost-Brabant is dit vertrouwen met name het laatste jaar licht gedaald. Mogelijk 
heeft dit te maken met niet functionerende panelen in Tilburg.  De toename in West-Brabant kan 
deels worden toegeschreven aan reizigers op de Brabantliner. Van hen vertrouwt 68% de getoonde 
informatie. 
Sinds 2015 stellen we deze vraag ook in Zuidoost-Brabant. Hier vertrouwt 60% deze informatie.
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6. OV-chipkaart

Wagenverkoop sinds introductie OV-chipkaart sterk verminderd
Per 3 november 2011 is de strippenkaart definitief afgeschaft. Sinds die tijd is het aandeel ritten met 
ritkaarten en dalurendagkaarten (wagenverkoop) gedaald van circa 15% in 2012 tot 8% in 2015. In 
Zuidoost-Brabant liggen deze percentages nog iets lager. Ten opzichte van de situatie vóór invoe-
ring van de OV-chipkaart, is de wagenverkoop fors afgenomen. Toen kocht nog meer dan de helft 
van alle reizigers een kaartje op de bus. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het grootste deel 
van de persoonlijke OV-chipkaarthouders gewoon op saldo reist. Een deel van hen zou goedkoper 
kunnen reizen door gebruik te maken van een reisproduct. 
 

Bron: OV-chipkaart data Veolia en Arriva, verkoopgegevens Veolia en Arriva

Hoge waardering gebruiksgemak OV-chipkaart 
In West-Brabant is de waardering van het gebruiksgemak van de OV-chipkaart sinds 2012 gestaag 
gestegen tot een waarderingscijfer van 8,1 in 2015. Ook in de beide andere concessies is een der-
gelijke stijging te zien, met een lichte dip in 2014. Dit beeld zien we ook landelijk. Inmiddels wordt 
het gebruiksgemak van de OV-chipkaart in alle drie de concessies boven de 8 gewaardeerd. Dat 
is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Overigens is het belangrijk te beseffen dat het hier gaat 
om rapportcijfers van huidige OV-reizigers. Het grootste deel van hen reist met een OV-chipkaart en 
is dus ervaringsdeskundige. Het rapportcijfer zegt niets over de perceptie van het gemak door niet 
OV-reizigers. 
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Bron: Klantenbarometer OV KpVV/CROW

Ook bij de waardering van het gemak bij aanschaf van een vervoerbewijs en het laden van het 
saldo, zien we praktisch hetzelfde beeld. De scores blijven hier enkele tienden achter bij de totale 
landelijke waardering van het gebruiksgemak.

Bron: Klantenbarometer OV KpVV/CROW

Het gebruik van Brabantse reisproducten
In de OV-klantenbarometer is in 2015 aan de busreiziger gevraagd welke van de specifiek 
Brabantse reisproducten hij/zij gebruikt. Net als in 2014 gebruikt ongeveer een derde van de onder-
vraagde reizigers een Brabants reisproduct. De ‘40% Dalurenkorting’ is in alle drie de concessies 
het meest populair. ‘Brabant vrij voor 16-17 jarigen’ en de ‘Dalurendagkaart’ worden daarna het 
meest gebruikt (deze laatste was in 2015 niet verkrijgbaar in Zuidoost-Brabant). Rond de 9% van de 
reizigers gebruikte een papieren kaart (dalurendagkaart of ritkaart). Deze cijfers wijken nauwelijks 
af van 2014.
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Bron: Klantenbarometer OV KpVV/CROW

De verschillende Brabantse reisproducten worden redelijk goed gewaardeerd. Gemiddeld is onge-
veer 60% van alle reizigers met een Brabants reisproduct hier tevreden of zeer tevreden mee. Nog 
eens zo’n 30% van deze reizigers beoordeelt zijn of haar reisproduct neutraal. Ongeveer 10% is 
(zeer) ontevreden. De verschillen tussen de drie concessies zijn klein.

Bron: Klantenbarometer OV KpVV/CROW
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7. Het Brabants tarievenhuis

De provincie en het SRE hebben het afschaffen van de strippenkaart per 3 november 2011 
gebruikt om een nieuw tariefmodel in te voeren: één gezamenlijk tarievenhuis voor heel Brabant. 
Dit was het eerste volledig nieuwe tarievenhuis op basis van de OV-chipkaart in Nederland. Elders 
in Nederland werden de huidige zone- en sterabonnementen op de chipkaart gezet en werd niet 
meteen voor een nieuw tariefmodel gekozen. 

Bij de ontwikkeling van de tariefstructuur hebben de provincie en het toenmalige SRE rekening 
gehouden met de resultaten van de grootschalige pilot met goedkoop openbaar vervoer (GOV). 
Deze pilot is in de periode van mei 2008 tot juli 2010 gehouden en heeft geleid tot meer reizigers 
in de dalperiode. Bestaande reizigers (vooral kinderen en 65-plussers) zijn meer gaan reizen.

Voor de OV-chipkaart is een regionaal dalkortingsproduct ontwikkeld. Daarnaast is er een leef-
tijdskorting voor reizigers van 12 tot en met 18 jaar. Deze groep kan ook gebruik maken van een 
maand abonnement voor een vaste prijs, dat aantrekkelijk is bij reizen boven de 20 km. Naar 
aanleiding van een motie van Provinciale Staten van Noord-Brabant is begin april 2013 het pro-
duct ‘Brabant Vrij 16-17-jarigen maand’ toegevoegd aan het Brabants tarievenhuis. Dit product is 
bedoeld om de bus ook voor 16- en 17-jarige MBO-scholieren betaalbaar te maken. De Staten 
hebben besloten dit product te blijven aanbieden tot 31 december 2016, om zo te zorgen voor een 
naadloze overgang naar het MBO-OVC recht dat ingaat per 1 januari 2017.

Het Brabants tarievenhuis ziet er in 2015 als volgt uit:

Het Brabants tarievenhuis (2015)

Reizen op saldo
Vaste voet: € 0,88
Kilometertarief: € 0,142 

Korting reizen op saldo

Leeftijdskorting: reizigers van 4 t/m 11 jaar en 
65+ krijgen landelijk een korting van 34%. In 
Brabant geldt dat ook voor reizigers van 12 tot 
en met 18 jaar.

Vastrecht
Alle reizigers krijgen voor € 11,25 per jaar 
40% korting in de daluren. Deze korting mogen 
zij stapelen met de leeftijdskorting.

Maandjeugdabonnement
€ 84,50 per maand voor onbeperkt reizen door 
Brabant (alleen 12-18 jaar).
Brabant Vrij 16-17-jarigen maand
€ 42,25 per maand voor onbeperkt reizen door 
Brabant voor 16- en 17-jarigen. 
Impulskaartje
€ 3,50 per rit (papieren kaartje, verkoop in de 
bus).
Dalurendagkaartje
In Brabant na 9 uur en in het weekend voor  
€ 5,50 onbeperkt reizen. 
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8. Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

Hoogwaardig openbaar vervoer heeft hoogwaardige infrastructuur waarover grote groepen 
mensen via een herkenbaar systeem reizen met een grote betrouwbaarheid en een concurrerende 
reistijd ten opzichte van de auto. In Brabant kennen we twee soorten: De Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV-) as en de Doorstroomas. 
Een HOV-as onderscheidt zich van een Doorstroomas doordat naast een goede doorstroming 
en hoge gemiddelde snelheid, extra kwaliteit wordt geboden in de vorm van vrij liggende 
infrastructuur, hogere betrouwbaarheid en herkenbare, comfortabele voertuigen en haltes. De 
HOV-assen hebben tijdens de spits bij voorkeur een interval van 10 of 7,5 minuten. Dat leidt tot 
een frequentie van 6 tot 8 bussen per uur.

Snelle en comfortabele verbindingen
De provincie realiseert samen met de gemeenten een aantal HOV-lijnen en Doorstroomassen. Ze 
sluiten over het algemeen goed aan op de belangrijkste spoorverbindingen en vormen samen met 
de trein de ruggengraat van het OV-netwerk.

Aantrekkelijke HOV-stations met goede overstapvoorzieningen voor fiets, auto en trein horen daar-
bij. Gerealiseerd zijn:
• de Brabantliner tussen Breda/Oosterhout en Utrecht (lijnen 400, 401 en 402).
• de HOV-verbinding tussen Etten-Leur, Breda en Oosterhout (bestaande uit de Volans-lijnen 311, 

312, 316, 325, 326 en 327). Lijn 325 is hier extra bijgekomen. 
• de Doorstroomas tussen Tilburg, Waalwijk en Den Bosch (bestaande uit de lijnen 300, 301 en 

302).
• De Doorstroomas tussen Bergen op Zoom en Rotterdam (bestaande uit lijn 310).
• De nieuwe HOV-verbindingen in Oost-Brabant, te weten lijn 305 (Eindhoven-Uden-Oss) en lijn 

306 (’s-Hertogenbosch-Uden).   

In Zuidoost-Brabant zijn de HOV-lijnen 400 en 401 naar Eindhoven Airport en 402 naar Veldhoven 
al geruime tijd in gebruik. Hieraan toegevoegd worden de HOV-lijnen:
Nuenen- Eindhoven Woensel XL (busstation)- Eindhoven Station- HTCE en Ekkersrijt.
Achtse Barrier- Eindhoven Station (stadslijn 1).  

De huidige sneldienstlijnen 20 (Eindhoven- Asten), 121/122 (Eindhoven- Gemert), 149 (Eindhoven- 
Reusel) en de zware streeklijnen 170, 171 en 172 (Eindhoven- Valkenswaard) zullen in de nieuwe 
concessie vanaf december 2016 als doorstroomassen worden gepositioneerd.

Forse groei op de HOV-lijnen en doorstroomassen (DSA)
Sinds 2012 is het aantal reizigers op HOV/DSA-lijnen in heel Brabant (alle drie de concessies 
samen)  gegroeid met zo’n 41%.  Meer dan de helft van deze groei komt voor rekening van 
Zuidoost-Brabant (de lijnen 400, 401, 402 naar Eindhoven Airport en Veldhoven). Met name de 
introductie van lijn 400 in 2013 heeft hier een positieve invloed op gehad. 

Het aantal reizigers op HOV-lijnen en doorstroomassen in West- en Oost-Brabant is vooral tussen 
2014 en 2015 flink toegenomen. Dit komt vooral omdat het aantal HOV-lijnen in beide concessies 
behoorlijk is uitgebreid. Zo zijn in West-Brabant de lijnen 310 en 325 toegevoegd als HOV-lijnen en 
in Oost-Brabant zijn de lijnen 305 en 306 erbij gekomen.
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De groei van het aantal reizigers op de Brabantliner was tussen 2013 en 2014 het grootste met 
circa 90.000 reizigers. Het laatste jaar is het aantal reizigers ongeveer constant gebleven. Ten 
opzichte van het totale aantal busreizigers in Noord-Brabant, resulteert dit in en vrijwel stabiel aan-
deel reizigers op de Brabantliner sinds 2012. 

In totaal is het aandeel reizigers dat met HOV/DSA reist tussen 2012 en 2014 toegenomen van 17% 
tot 21%.

Bron: OV-chipkaartdata en data papierenkaartenverkoop Arriva, Veolia en Hermes, bewerkingen: 
Provincie Noord-Brabant
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9. Maatwerkoplossingen

Brabant werkt aan een kosteneffectief OV-netwerk. Daarvoor wil zij dit netwerk vraaggericht inrich-
ten: voor lijnen waar nauwelijks vraag is, wordt gekeken of een maatwerkoplossing kan worden 
gevonden. Voor lijnen met veel vraag (de zogenaamde ‘dikke’ lijnen) wordt Hoogwaardig OV 
geboden. Waar regulier lijngebonden OV niet loont, is in Brabant de afgelopen jaren in collec-
tief vervoer voorzien door de inzet van de buurtbus en de regiotaxi. In de komende jaren zullen 
deze vormen van vervoer een belangrijke vangnetfunctie blijven vervullen voor gebieden met een 
beperkte vraag. 

Kleinschalige maatwerkoplossingen
Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO) bieden maatwerk en voorzien zo in een mobiliteitsbe-
hoefte van een groep reizigers, voor wie geen OV beschikbaar is of waarvoor het OV een minder 
aantrekkelijke optie is. Ze komen voort uit lokale of bovenlokale initiatieven. Het initiëren van mobi-
liteitsoplossingen is geen taak van de provincie, maar de provincie wil wel een faciliterende rol 
vervullen. Hierbij gaat het vooral om meedenken en mee financieren. 

Tot nu toe zijn er 7 projecten gesubsidieerd voor een totaalbedrag van €280.000. De gemeente 
Oss heeft voor een KMO-project gekozen vanwege het wegvallen van de stadslijnen. Daarnaast zijn 
gesubsidieerd:
• Reis-app Land van Cuijk;
• Vervoersoplossing Boerdonk;
• Polikliniek van de Toekomst Bernhove, FaceTalk applicatie;
• Plusbus Steenbergen;
• Samobiel;
• E-car cell.

Regiotaxi

Regiotaxi is een landelijk gekozen benaming voor vraaggestuurde systemen waarin de taxi 
per zitplaats wordt verhuurd. De regiotaxi verzorgt deur-tot-deur vervoer voor mensen voor wie 
het reguliere openbaar vervoer geen optie is vanwege een fysieke of mentale beperking. Dit 
in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit vervoer is primair de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten en wordt ook gefinancierd door de gemeenten. Daarnaast 
is de regiotaxi in Noord-Brabant ook toegankelijk voor alle andere burgers (de zogenaamde ‘vrije 
reizigers’). De provincie is primair verantwoordelijk voor het vervoer van deze groep reizigers. 
Op deze manier biedt de Provincie Noord-Brabant een vangnetfunctie met de regiotaxi in die 
gebieden en/of op die tijden dat er weinig of geen regulier lijngebonden openbaar vervoer 
aanwezig is. De regiotaxi is daarmee binnen Noord-Brabant tevens een vorm van aanvullend 
openbaar vervoer aan de ‘onderkant’ van de OV-markt binnen de hiërarchie van trein, (HOV-)bus, 
buurtbus, maatwerkoplossingen en (tenslotte) de regiotaxi.

De groep vrije reizigers per regiotaxi bedraagt in 2015 in West- en Oost-Brabant samen bijna 
186.000 reizigers. Dit aantal is gelijk aan 2014. Dit is iets meer dan 8% van alle reizigers met de 
regiotaxi (WMO en vrije reizigers samen).
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Tussen 2012 en 2014 is het aantal vrije reizigers sterk gedaald (in 2012 ging het nog om circa 
330.000 vrije reizigers in de regiotaxi). Van alle busreizigers (in het regulier busvervoer, buurtbus en 
regiotaxi samen) reist circa 0,6% met de regiotaxi.

De kosten voor de regiotaxi (subsidie) in West- en Oost-Brabant zijn tussen 2014 en 2015 voor de 
provincie gedaald met circa 10% (alleen vrije reizigers). Hiermee is de trend doorgezet die al eerder 
was ingezet. Sinds 2012 is de jaarlijkse subsidiebijdrage voor de vrije reiziger inmiddels met meer 
dan 50% gedaald. Wel is het zo dat de subsidiebijdrage per vrije reiziger tussen 2014 en 2015 
licht is gestegen. Dit komt omdat ook het aantal vrije reizigers sterk is afgenomen in deze periode. 

Buurtbus
De buurtbus in Brabant is al jarenlang een begrip. De eerste buurtbussen gingen in 1977 van start 
als succesvol experiment, ontstaan vanuit lokale initiatieven, soms vanwege bezuinigingen op de 
reguliere buslijnen. Door de jaren heen is ‘de buurtbus’ uitgegroeid tot een groot en goed georga-
niseerd netwerk van enthousiaste vrijwilligers. De buurtbus zorgt ervoor dat ons platteland nu goed 
bereikbaar is met openbaar vervoer en heeft vooral een sociale functie. Ook naar de toekomst toe 
zal de buurtbus een belangrijke rol vervullen als gezocht wordt naar maatwerkoplossingen voor de 
minder bevolkte gebieden.

Buurtbussen in West- en Oost-Brabant samen reden in 2015 circa 154.000 DRU’s. Dit is ongeveer 
evenveel als in 2014. Per buurtbus ging het gemiddeld om 3.900 DRU’s per lijn. De kosten per buurt-
bus bedroegen voor de provincie in Oost- en West-Brabant gemiddeld iets minder dan € 45.000,- 
per jaar. 

Bron: opgave vervoerders

Het gemiddelde aantal reizigers per buurtbus lag in 2015 in Oost-Brabant op 17.400 en in West-
Brabant op 15.700 reizigers. In West-Brabant is dat 13% meer dan in 2014. In Oost-Brabant was 
de toename per lijn minder, te weten 4%.

De kosten van de buurtbuslijnen ten opzichte van de totale exploitatiekosten bedragen voor West- en 
Oost-Brabant samen 3,1%. 
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10. Kwaliteit

10.1 Betrouwbaarheid

Rituitval gestegen
Rituitval heeft te maken met de betrouwbaarheid van de dienstregeling. Veel uitval veroorzaakt 
ongemak voor de reiziger en is slecht voor het imago van het openbaar vervoer. Het doel is de 
rituitval tot een minimum te beperken. De grafiek toont de verwijtbare rituitval, uitgedrukt als per-
centage van het totaal aantal vastgestelde DRU’s. Uitgevallen ritten wordt door de provincie niet 
vergoed. 

Bron: Arriva + Veolia + Hermes, bewerkingen door Provincie Noord-Brabant

Tussen 2012 en 2014 is de uitval in West- en Oost-Brabant gedaald. Het laatste jaar is de uitval 
weer toegenomen. Dit gold het sterkst voor de concessie Oost-Brabant. De uitval in de concessie 
Zuidoost-Brabant is tussen 2012 en 2015 nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven. De hoge rituitval 
in Oost-Brabant in 2015 wordt vooral veroorzaakt door het feit dat in Oost-Brabant een nieuwe 
dienstregeling tot stand is gekomen waarbij de ‘omlopen’ van bussen aan elkaar zijn gekoppeld. 
Een verstoring kan dan een domino-effect hebben op de volgende ritten. Ook het grote aantal 
wegwerkzaamheden en omleidingen (in West- Brabant 500 en in Oost-Brabant 950) veroorzaakt 
vertragingen en soms rituitval. Een van de genomen acties in Oost-Brabant is de inzet van twee 
extra bussen om verstoringen als gevolg van vertragingen in het verkeer, met rituitval als gevolg, te 
kunnen opvangen. 

10.2 Klachten

Aantal klachten
Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het OV is het aantal klachten dat reizigers indienen 
over hun busreis. In de volgende grafiek is het aantal klachten per concessiegebied per jaar weer-
gegeven. Het grote aantal klachten naar aanleiding van de introductie van de OV-chipkaart in de 
eerste helft van 2012, is in dit overzicht niet meegenomen. 
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Bron: Arriva, Veolia en Hermes

In Zuidoost-Brabant is het aantal klachten in 2014 met meer dan 10% gestegen ten opzichte van de 
twee voorgaande jaren. In 2015 was het aantal klachten met 3.351 weer bijna op het niveau van 
2013. 
    
In de concessies West- en Oost-Brabant zien we je een forse toename van het aantal klachten in 
2014 en 2015. Een groot deel van deze toename is het gevolg van de overgang naar de nieuwe 
concessies. In 2014 zijn veruit de meeste klachten ingediend in december 2014 na introductie van 
de nieuwe dienstregeling. Deze klachten gingen dan ook vooral over deze nieuwe dienstregeling en 
de uitvoering daarvan.  Ook de toename in 2015 is hier nog voor een belangrijk deel aan te wijten. 
De meeste klachten zijn ingediend in januari en hebben betrekking op de punctualiteit, rituitval en 
een tekort aan zitplaatsen.  Het is dan ook de verwachting dat het aantal klachten in 2016 in deze 
concessies weer afneemt. Lijnen waarover veel klachten waren, zijn onder andere de Brabantliner 
401 (Breda-Utrecht), 327 (Breda-Oosterhout-Tilburg), 136 (’s-Hertogenbosch-Waalwijk-Tilburg) en 
156 (‘s-Hertogenbosch - St. Oedenrode – Eindhoven). 

Ook in september 2015 waren er relatief veel klachten. Deze gingen vooral over het tekort aan 
zitplaatsen. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een grote toename van het aantal 
scholieren en studenten in het nieuwe schooljaar. Door veranderingen in de studiefinanciering is het 
voor veel scholieren en studenten aantrekkelijker geworden om thuis te (blijven) wonen. Hierdoor 
zijn de lijnen richting scholenconcentraties veel drukker geworden.  In reactie hierop heeft Arriva 
extra versterkingsritten ingepland. De provincie legde een boete op voor de geconstateerde 
overbezetting.

Aard van de klachten
In de volgende grafiek is de aard van de klachten in 2015 per concessie weergegeven.
De belangrijkste klachtencategorie in de concessies West- en Oost-Brabant betreft de rituitval. 
Bij deze concessies zijn er ook veel klachten over het tekort aan zitplaatsen. Daarnaast gaan in 
alle drie de concessies veel klachten over punctualiteit (niet op tijd rijden) en de houding van het 
personeel.
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Bron: Arriva, Veolia en Hermes

10.3 Klantwaardering 

Klantenbarometer
De klantenbarometer is een landelijke ingezette, jaarlijkse enquête, die de klantwaardering van 
het OV meet in de verschillende concessiegebieden. In november 2015 zijn 89.617 bruikbare 
enquêtes afgenomen op 6.077 ritten. In Brabant gaat het om de volgende concessiegebieden: 
1. West-Brabant (n=1.944) waarbinnen de Brabantliner apart wordt gerapporteerd (n=863) 
2. Oost-Brabant (n=1103). 
3. Zuidoost-Brabant (n=951).

Hoewel het om een momentopname gaat, is de Klantenbarometer OV sinds jaar en dag een alge-
meen geaccepteerd instrument om de klantwaardering te meten. 

Tussen 2012 en 2015 is het algemeen klantoordeel behoorlijk stabiel gebleven in alle drie de con-
cessies. Dit is in lijn met het algemene klantoordeel over alle concessies in Nederland.
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Bron: Klantenbarometer OV KpVV/CROW

Wisselende waardering op onderdelen
De waardering van de OV-reizigers is voor veel aspecten redelijk constant gebleven tussen 2012 
en 2015. Het aspect met de laagste waardering stijgt gelukkig het snelst. Het gaat hierbij om 
informatie bij vertragingen. Dit is waarschijnlijk mede te danken aan de verdere uitbreiding van het 
aantal DRIS-panelen bij bushaltes. Ook speelt hierbij de steeds betere informatievoorziening via 
app’s waarschijnlijk een rol, in combinatie met het feit dat steeds meer mensen over een smartphone 
beschikken.
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Bron: Klantenbarometer OV KpVV/CROW

Grootste daler is de punctualiteit (van 7,2 naar 7.0). Dit is vooral te wijten aan een sterke daling in 
Zuidoost-Brabant (van 7,3 naar 6,9). 
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10.4 Sociale veiligheid
Het OV-beleid van de provincie is erop gericht dat het OV sociaal veilig is en blijft. We volgen dit 
onder andere via het aantal meldingen van ernstige incidenten, waarbij de sociale veiligheid in 
gevaar komt. Om invloeden van verschillen in registratie zoveel mogelijk uit te schakelen, beperken 
we ons in deze monitor tot het aantal gemelde incidenten in categorie A.

Ten opzichte van 2012 is het aantal ernstige incidenten (code A) in Oost-Brabant fors afgenomen 
in 2013. In Oost-Brabant is het aantal ernstige incidenten sindsdien op hetzelfde peil gebleven. In 
West-Brabant is het aantal ernstige incidenten tussen 2012 en 2015 redelijk gelijk gebleven, met een 
behoorlijke afname in 2014. In 2015 zit het aantal ernstige incidenten echter weer op het niveau 
van 2012-2013. Ook in Zuidoost Brabant zien we vooral tussen 2012 en 2013 een relatief sterke 
afname van het aantal ernstige incidenten. Daarna blijft het aantal ernstige incidenten op ongeveer 
hetzelfde niveau. 

Dit correspondeert met het klantenoordeel op de sociale veiligheid in de bus, die blijft ongeveer op 
hetzelfde niveau in de periode 2012-2015, met een relatief hoge waarderingsscore van 7,7 – 7,9.

Bron: Arriva, Veolia en Hermes

Inmiddels (voorjaar 2016) zijn er op diverse plaatsen in Nederland, waaronder Tilburg,  
’s-Hertogenbosch en Breda, een aantal roofovervallen gepleegd op buschauffeurs (op de bus). Naar 
aanleiding daarvan wordt in de OV-concessies West- en Oost-Brabant tijdelijk extra toezicht op de 
bus ingezet en worden maatregelen genomen om het betalen met contant geld op de bus terug te 
dringen. Zo start er in de genoemde Brabantse steden per 1 juli 2016 een proef waarbij de bussen 
worden voorzien van een pinapparaat, waarmee ritkaartjes alleen nog maar met pin betaald 
kunnen worden. Er kan dan niet meer met contant geld worden betaald. Wel kan de reiziger natuur-
lijk nog steeds reizen met de OV-chipkaart via in en uitchecken.



Bussen in Brabant Trends in het regionaal OV 2012-2015 | 19 juli 2016  | Kwaliteit 31/32

Bron: Arriva, Veolia en Hermes

Wanneer naar de aard van de ernstige incidenten wordt gekeken, blijken bedreigingen/intimidaties 
zonder wapen het meest voor te komen. Daarnaast scoort in West-Brabant ‘vandalisme’ relatief 
hoog. Ook de categorie ‘overig’ is in alle drie de concessies nadrukkelijk aanwezig. 

Incidenten in de A-categorie betreffen mishandeling, geweldspleging en vandalisme. Code B 
betreft schelden, lastigvallen, zwartrijden en misbruik van voorzieningen, zoals de noodrem. 
Op 1 september 2011 is, mede vanwege de groei van het aantal ernstige incidenten, de pilot 
‘Verbeterd Toezicht’ van start gegaan in drie gebieden: Randstad-Noord, Noord-Brabant (inclusief 
SRE) en Zuid-Holland, als uitvloeisel van de landelijke Aanpak Sociale Veiligheid. Deze pilot 
voorziet in de inzet van extra toezichthouders in zogenaamde ‘vliegende teams’, concessiegrens-
overstijgend toezicht en een uniform en gebruiksvriendelijk meldsysteem. Het doel is om het aantal 
incidenten met codes A en B met minimaal 20% terug te dringen. De landelijke pilot werd op 1 
februari 2013 afgerond.

Gelet op de bereikte resultaten heeft de provincie Noord-Brabant besloten deze pilot in 
Noord-Brabant gedurende 3 maanden voort te zetten: van 1 februari tot 1 mei 2013. De 
vermindering heeft er bovendien toe geleid dat de provincie ook in 2014 de inzet van twee extra 
concessiegrens-overstijgende toezichthouders mogelijk heeft gemaakt. Hiervoor heeft de provincie 
op 29 januari 2014 een subsidie verstrekt aan Veolia en Arriva van € 100.000,-. De inzet van 
deze twee extra toezichthouders is niet gecontinueerd in 2015. 

Om het aantal incidenten terug te dringen stelt de provincie sinds de start van de nieuwe 
concessies in december 2014 in West- en Oost-Brabant respectievelijk € 500.000,- en 
€ 700.000,- subsidie beschikbaar. Daarmee financiert Arriva sociale veiligheidsmaatregelen, die 
zij heeft opgenomen in een plan Sociale Veiligheid.  Zo’n plan moet voldoen aan de afspraken in 
het Landelijke Convenant Sociale Veiligheid OV dat sinds 2012 geldt.
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