
Bussen in Brabant
Trends in het regionaal OV 2012 -2017



Bussen in Brabant Trends in het regionaal OV 2012 -2017 | juni 2018 | Voorwoord2/42

Voorwoord

Voor het zesde jaar op rij nemen wij alle cijfers en trends over ons openbaar vervoer op in een 
Trendrapport. En 2017 was voor het openbaar vervoer een enerverend jaar: de start van een 
nieuwe concessie in Zuidoost-Brabant met een grote zero-emissie vloot en de introductie van het 
cashloos-betalen op de bus.

Om met dat laatste te beginnen: na de overvallen in 2016 hebben we samen met de vervoerders 
gewerkt aan een versnelde introductie van pinautomaten in alle bussen. Na een voorzichtige invoe-
ring in Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Breda is het vanaf 1 december 2017 op alle bussen mogelijk 
om cashloos te betalen en is er ook geen contant geld meer op onze bussen aanwezig. We waren 
de eerste provincie die dat cashloos betalen voor alle bussen en buurtbussen invoerde. De effecten 
van deze maatregel op langere termijn moeten we nog afwachten, maar ik ben blij om te zien dat 
het aantal ernstige incidenten in 2017 is afgenomen. Ook voelen reizigers zich veilig in de bus, 
want het cijfer dat onze reizigers geven voor de sociale veiligheid is in de concessies van Oost- en 
Zuidoost-Brabant gestegen. 

Verder blijkt uit de cijfers dat de in 2016 geïntroduceerde merknaam Bravo goed opgemerkt wordt 
in het straatbeeld. Die herkenbare bussen, busjes en regiotaxi’s met het opvallende rood-wit-paarse 
logo zorgen al binnen een jaar voor een grote naamsbekendheid van het nieuwe merk. In Zuidoost-
Brabant kent maar liefst 80% van de busreizigers ons OV-product. Een prima uitgangspunt om het 
merk verder te ontwikkelen voor àl het openbaar vervoer in Brabant. 

Door alle inspanningen blijft ons Brabantse Openbaar Vervoer onverminderd populair: het aantal 
reizigers en het aantal reizigerskilometers blijven stijgen. Vergeleken met 2012 vervoerden we in 
Brabant 27% meer reizigers. We vervoerden in 2017 ruim 53 miljoen reizigers! Vooral de HOV-
lijnen en doorstroomassen nemen de grootste groei voor hun rekening. 

Maar belangrijker nog: het rapportcijfer dat deze reizigers ons gaven is in zowel Oost- als Zuidoost-
Brabant verder gestegen. Onze Brabantse concessies worden alle drie met een 7,6 beoordeeld. Dat 
is precies het landelijke gemiddelde. Vooral in Zuidoost-Brabant wordt het nieuwe OV sterk beter 
gewaardeerd met een stijging van 0,3 naar 7,6. Ik vind een compliment voor de vervoerders en de 
chauffeurs hier zeker op zijn plaats.

Is er dan alleen maar goed nieuws te melden in dit Trendrapport? Nee, de betrouwbaarheid van de 
dienstregeling is een zorgpunt. Vooral in de concessie Zuidoost-Brabant komen te veel bussen niet 
op tijd aan bij de halte. Dat heeft te maken met de toegenomen drukte op de weg maar ook door 
capaciteitsproblemen op het busstation Neckerspoel in Eindhoven. Dat is dus een belangrijk punt 
van aandacht om samen met Hermes en de gemeente Eindhoven op te lossen. 

Alles overziend was 2017 een bijzonder en goed jaar voor het Brabantse OV. Komend jaar gaan 
we verder met de ingezette lijn voor verbetering en denken we ook samen met alle betrokkenen na 
over het OV voor de toekomst. 

Christophe van der Maat
Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking
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1. Werkgebied

Sinds eind 2014 is het openbaar vervoer in Noord-Brabant verdeeld over drie concessiegebie-
den. De concessies West- en Oost-Brabant worden sinds eind 2014 geëxploiteerd door Arriva. 
De concessie Zuidoost-Brabant is recent opnieuw aanbesteed door de provincie en per december 
2016 gegund aan Hermes. Deze concessie viel tot 1 januari 2015 onder de bevoegdheid van het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). 

In deze rapportage presenteren wij de trends in het openbaar vervoer op basis van de drie 
Brabantse concessies:
• West-Brabant (inclusief de Brabantliner tussen Breda, Oosterhout en Utrecht).
• Oost-Brabant.
• Zuidoost-Brabant.

Het referentiejaar van deze trendmonitor is het jaar 2012. Hiermee sluiten wij aan bij de Provinciale 
OV-Visie die gaat over de beleidsperiode 2012-2025. Bijkomend voordeel is dat in november 2011 
de OV-chipkaart landelijk werd ingevoerd. Vanaf 2012 zijn daarom voor de meeste onderwerpen 
vervoersgegevens beschikbaar die onderling goed vergelijkbaar zijn. 
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2. De vraag naar openbaar vervoer

2.1 Reizigersgroei

Groeiend aantal reizigers
Sinds 2012 is het totale aantal busreizigers in Noord-Brabant gestaag gegroeid, resulterend in een 
kleine 53 miljoen reizigers over de drie concessiegebieden samen in 2017. Ten opzichte van 2012 
betekent dit een toename van het aantal reizigers met 27%. Zuidoost-Brabant heeft met 19,7 miljoen 
reizigers het grootste aandeel, gevolgd door Oost-Brabant (17,7 miljoen reizigers) en West-Brabant 
(15,4 miljoen reizigers).

De totale groei sinds 2012 is met 39% het grootst in Zuidoost-Brabant. Dit is onder meer te danken 
aan het steeds verder uitgebouwde HOV-netwerk. Tussen 2012 en 2017 zien we zowel in Oost-
Brabant als in West-Brabant het aantal reizigers toenemen met respectievelijk 24% en 18%. 

Tussen 2016 en 2017 is de procentuele groei in Oost-Brabant met 5,4% het grootst van alle drie de 
concessies. Zo zien we op lijn 300 (Tilburg-’s-Hertogenbosch) en 305 (Uden-Veghel- 
’s-Hertogenbosch) groeipercentages van boven de 10%. De groei in West-Brabant bedraagt het 
laatste jaar 2,8%. Het aantal reizigers in Zuidoost-Brabant is tussen 2016 en 2017 toegenomen met 
3,9%. Hier zien we de (eerste) effecten van het meer vraaggericht inzetten van DRU’s in de nieuwe 
concessie.
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De groei door de jaren is in alle drie de concessiegebieden voor een belangrijk deel te danken 
aan een toename op de HOV-lijnen. Net als in voorgaande jaren is daarom ook in 2017 het aantal 
dienstregelingsuren op deze lijnen weer verder uitgebreid. 

Ook de Brabantliners (400, 401, 402) zijn het afgelopen jaar met 10% gegroeid. Hiermee is de 
lichte trendbreuk van vorig jaar, als gevolg van de sluiting van de Merwedebrug tussen half oktober 
en 9 december 2016, weer teniet gedaan. 
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Veel jeugd, scholieren en studenten
Op basis van de gebruikte kaartsoort kan voor ruim 80% van de reizigers worden ingeschat tot 
welke leeftijdscategorie ze behoren (o.b.v. de kaartsoorten en abonnementen met leeftijdskorting of 
producten die alleen verkrijgbaar zijn voor een specifieke reizigersgroep).   
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De groep jongeren (jeugd/scholier + gebruikers Brabant vrij 16-17-jarigen product + gebruikers stu-
dentenreisproduct) is de grootste groep met een aandeel van meer dan 50%. Deze groep lijkt vanaf 
2013 langzaam te zijn afgenomen. Dit is echter niet in lijn met de verwachting. Zo is vanaf 2016 het 
aantal thuiswonende studenten toegenomen door de invoering van het leenstelsel en is de bus vanaf 
januari 2017 aantrekkelijker geworden voor MBO-studenten, jonger dan 18 jaar. Zij kunnen immers 
vanaf die datum een studentenreisproduct aanvragen. Tegelijkertijd zien we door de jaren heen 
een toename van de groep ‘onbekend’. Wellicht is binnen deze groep het aantal jongeren zonder 
studentenreisproduct toegenomen. 

Zoals aangegeven is per 1 januari 2017 het studentenreisproduct ook geldig voor MBO-studenten, 
jonger dan 18 jaar. Het Brabantse reisproduct ‘Brabant Vrij 16-17-jarigen maand’ was speciaal voor 
deze groep in het leven geroepen en is daarom op hetzelfde moment opgeheven (zie ook hoofdstuk 
5.6: Het Brabantse Tarievenhuis). Het lijkt er inderdaad op dat een deel van de gebruikers van het 
Brabantse reisproduct per 1 januari is overgestapt naar het landelijke studentenreisproduct. 

Door de jaren heen is het aandeel volwassenen (22%) en senioren (6%) redelijk constant gebleven. 

Lichte stijging reizigerskilometers
De ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers met de OV-chipkaart1 vertoont globaal hetzelfde 
beeld als die van het totale aantal instappers. Over de jaren heen is er sprake van een gemiddelde 
jaarlijkse groei van 5% in West- en Oost-Brabant en 8% in Zuidoost-Brabant.

1  Van de niet verchipte kaartsoorten is niet (exact) bekend welke afstand hiermee is gereisd
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De gemiddelde gereisde afstand per OV-rit is in West-Brabant het hoogst met circa 9,5 km. Dit is 
nog iets hoger dan in 2016. Dit komt met name door de aanwezigheid van relatief veel lange streek-
lijnen. In Oost-Brabant is een gemiddelde OV-rit iets korter dan 9 km. In Zuidoost-Brabant wordt 
gemiddeld 6,5 km per OV-rit gereisd. Dit komt door het relatief grote aandeel (korte) stadsritten in 
Eindhoven. 

2.2 Marketing

Introductie Bravo
In 2017 is door de vervoerders een aantal marketingacties uitgevoerd die deels voortborduren 
op de acties van 2016 en deels inzetten op nieuwe ontwikkelingen. In december 2016 is het 
Brabantbrede merk “Bravo, Brabant vervoert ons” geïntroduceerd en in 2017 is dit verder dooront-
wikkeld. Dit komt zowel tot uiting in de uitstraling van de bussen in de drie concessiegebieden als 
ook in de beschikbare marketinginstrumenten (folders, flyers, posters, website, facebook, et cetera). 

In de klantenbarometer van KpVV/CROW is gevraagd naar de naamsbekendheid van het nieuwe 
merk Bravo. In West- en Oost-Brabant zegt iets meer dan 60% bekend te zijn met het nieuwe merk, 
in Zuidoost-Brabant is dit meer dan 80%. Opvallend daarbij is dat in Zuidoost-Brabant 45% van de 
respondenten denkt dat Bravo de naam van de (nieuwe) vervoerder is. In de twee andere conces-
sies ligt dit percentage een stuk lager (26-29%). Waarschijnlijk heeft dit te maken met het samen-
vallen van de introductie van Bravo met het ingaan van de nieuwe concessie in Zuidoost-Brabant. 
Bovendien rijden de HOV-bussen in West- en Oost Brabant nog onder de naam Volans in plaats 
van Bravo. Dit wordt in 2018 aangepakt zodat de Bravo-huisstijl de basis wordt voor alle bussen in 
Brabant. 
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Cashloos betalen
Nog een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de marketingacties in 2017, is het vanuit 
veiligheidsoverwegingen terugdringen van betalen met contant geld  op de bus. De voorzichtige 
invoering van uitsluitend pinnen op de bus in de steden Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Breda in 
2016, is in 2017 verder doorgetrokken. Eindresultaat was de invoering van cashloos betalen op alle 
bussen in heel Brabant per 1 december 2017. Deze omslag is nagenoeg zonder publieksklachten of 
problemen tot stand gekomen. Hiermee is Noord-Brabant op dit gebied koploper in Nederland.

De invoering van cashloos betalen is ondersteund door diverse promotie-acties voor anders betalen 
in de bus: Pweep-app in de regio Zuidoost-Brabant, introductie van een M-ticket voor het Brabant 
Bus Tientje en een promotieactie van de OV-chipkaart.

Marketingcampagnes
Andere marketingacties/activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden zijn onder andere:
• Bravo-welkomst campagne eind 2016/begin 2017 in de regio Zuidoost-Brabant bij de start van 

de nieuwe concessie.
• Werkgeversaanpak waarbij werkgevers worden gestimuleerd om OV-abonnementen af te slui-

ten voor hun werknemers (waar onder de Goede Zaakpas).
• Voortzetting van de op forenzen gerichte campagne “We Bussen”. Deze campagne is onder-

deel van het Rijksprogramma Beter Benutten Vervolg in Breda, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. 
Doelstelling is het realiseren van auto-spitsmijdingen, waarmee de bereikbaarheid van de 
steden wordt verbeterd.

• Voortzetting campagnes gericht op de sociaal-recreatieve reiziger (buiten de spits):
• Promotie van de bus op “high traffic” locaties en tijdens evenementen (zoals de Carnavals 

passe-partout, Koningsdag in Brabant, bloemencorso in Zundert).
• Campagne Brabants Bustientje, Brabant- breed geldig in alle drie de concessiegebieden.
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• Campagnes, gericht op specifieke doelgroepen:
• Voor elkaar pas (reizigers met beperking).
• Tilburg, Meedoen-pas.
• OV-haltewijzer West-Brabant, probeerkaartjes voor WMO-gerechtigden.

• Publieksactie kennismaken met de vervoerder: goedbezochte Open Dagen bij Hermes en 
Arriva.

• Campagne rondom de invoering van BravoFlex in Helmond in december 2017.
• Lijnmarketing op diverse verbindingen, waaronder de verbinding Nuenen-Eindhoven en de 

Stappegoor-shuttle in Tilburg.
• Promotie stadsdiensten in Roosendaal en Bergen op Zoom, onder andere door de introductie 

van een 1 uurs-chipkaartje (in de voorverkoop). 
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3. Het OV-aanbod

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 Zuidoost-Brabant
De aanbesteding van de concessie Zuidoost-Brabant heeft per 2017 geresulteerd in een  toename 
van het aantal dienstregelingsuren met zo’n 11%. Er is daarbij vooral geïnvesteerd op plaatsen en 
tijden (spitsperiode) waar de vraag groot is zoals op de HOV-lijnen (de 400-lijnen) en de 300-lijnen 
vanuit de regio naar Eindhoven. 

In West-Brabant is vanaf 2014 sprake van een lichte stijging van het aantal dienstregelingsuren, in 
Oost-Brabant is het aantal dienstregelingsuren over de tijd tamelijk constant gebleven.
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3.2 Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

Hoogwaardig openbaar vervoer heeft hoogwaardige infrastructuur waarover met grote 
betrouwbaarheid en frequentie en een concurrerende reistijd ten opzichte van de auto, grote 
groepen mensen via een herkenbaar systeem reizen. 

Snelle en comfortabele verbindingen
De provincie realiseert samen met de gemeenten een aantal HOV-lijnen en bouwt deze verder uit. 
Aantrekkelijke HOV-stations met goede overstapvoorzieningen voor fiets, auto en trein horen daar-
bij. De volgende HOV-lijnen zijn inmiddels gerealiseerd:
• 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). 
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• de HOV-verbinding tussen Tilburg, Waalwijk en Den Bosch (bestaande uit de lijnen 300, 301 
en 302).

• De HOV-verbinding tussen Bergen op Zoom en Rotterdam, bestaande uit lijn 310.
• De HOV-verbindingen in Oost-Brabant, te weten de lijn 305 (Eindhoven-Uden-Oss) en lijn 306 

(’s-Hertogenbosch-Uden). 
• De 400-lijnen in Zuidoost-Brabant (lijn 400 t/m lijn 407).

Daarnaast is een drietal HOV-lijnen in studie of ontwikkeling:
• De verbinding Uden-Nijmegen (lijn 99).
• De verbinding Eindhoven-Valkenswaard.
• De verbinding Woensel XL-Brainport Industry campus-Eindhoven Airport. 

Alle 400-lijnen in Zuidoost-Brabant worden gereden met elektrische bussen.

Overzicht HOV-lijnen in Brabant

Forse groei op de HOV-lijnen
Sinds 2012 is het aantal reizigers op HOV-lijnen in heel Brabant (alle drie de concessies samen)  ver-
dubbeld. In totaal worden nu ruim 14,6 miljoen reizigers per jaar op deze lijnen vervoerd.  
Deels komt dit omdat het aantal HOV-lijnen is uitgebreid. Tegelijkertijd zien we ook een forse 
reizigersgroei op de bestaande HOV-lijnen. Zo is in Oost- en West-Brabant de groei tussen 2016 
en 2017 grotendeels gerealiseerd doordat de bestaande HOV-lijnen meer reizigers trokken. In 
Zuidoost-Brabant is de groei tussen 2016 en 2017 voor een belangrijk deel het gevolg van het 
toevoegen van vijf HOV-lijnen (403 t/m 407). Ook op de bestaande HOV-lijnen (400 t/m 402) is 
tussen 2016 en 2017 sprake van een reizigersgroei met maar liefst 24%.
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Het aantal reizigers op HOV-lijnen in West- en Oost-Brabant is vooral tussen 2014 en 2015 flink toe-
genomen. Dit komt omdat het aantal HOV-lijnen in deze periode behoorlijk is uitgebreid. Zo zijn in 
West-Brabant de lijnen 310 en 325 omgevormd tot HOV-lijnen en in Oost-Brabant zijn de lijnen 305 
en 306 toegevoegd. Tussen 2015 en 2016 werd de grootste groei gerealiseerd op de HOV-corridor 
Breda-Oosterhout (325, 326 en 327). Tussen 2016 en 2017 zien we de grootste groei in de conces-
sies West- en Oost-Brabant juist op de corridor Etten-Leur-Breda (lijnen 311, 312 en 316) met ruim 
140.000 nieuwe instappers (10% groei). Ook op de corridor Tilburg-Waalwijk-’s-Hertogenbosch is 
sprake van een groei met bijna 100.000 instappers (6%). Tenslotte laat de Brabantliner tussen 2016 
en 2017 weer een gestage groei zien van zo’n kleine 80.000 reizigers (10%). Deze toename zou 
wel wat minder groot zijn geweest als de Brabantliner eind 2016 geen last had gehad van de strem-
ming van de Merwedebrug voor ruim 1,5 maand. 

Mede door de uitbreiding van het aantal HOV-lijnen in Zuidoost-Brabant, bedraagt het totale 
aandeel reizigers in Brabant dat gebruik maakt van het HOV inmiddels 28%. Van alle reizigers op 
HOV-lijnen maakt 40% gebruik van de HOV-lijnen in Zuidoost-Brabant. 
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3.3 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 georgani-
seerd netwerk van enthousiaste vrijwilligers. De buurtbus zorgt ervoor dat ons platteland nu goed 
bereikbaar is met het openbaar vervoer en heeft vooral een sociale functie. Ook naar de toekomst 
toe kan de buurtbus een belangrijke rol vervullen als gezocht wordt naar maatwerkoplossingen voor 
de minder bevolkte gebieden.

Na een aanvankelijke daling van het buurtbusgebruik tussen 2015 en 2016, zien we nu weer een 
lichte stijging door een toename van het gebruik in Oost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Dit komt 
onder andere door een uitbreiding van het aantal buurtbuslijnen in beide concessiegebieden. 
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De afname in West-Brabant komt onder meer doordat delen van buurtbuslijnen zijn overgenomen 
door een reguliere lijndienst. 

In totaal vervoeren onze buurtbussen circa 724.000 reizigers op jaarbasis. Dit is zo’n 1,4% van alle 
OV-reizigers in Brabant. Er gaat circa 4,5% van het OV-budget naar de buurtbus. Daarmee worden 
in heel Brabant 58 buurtbuslijnen gefinancierd met in totaal 89 voertuigen.

3.4 Regiotaxi

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 vanuit 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 West- en Oost-Brabant (en een klein deel van Zuidoost-Brabant) 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.

In totaal werden in West- en Oost-Brabant in 2017 ruim 1,7 miljoen ritten met de regiotaxi uitge-
voerd (WMO en vrije reizigers samen). Dit is een fractie minder dan in 2016. Een kleine 6% hiervan 
betrof vrije reizigers. Dit is ruim 2% minder dan in 2016.
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Sinds 2012 is het aantal ritten van vrije reizigers in de regiotaxi sterk afgenomen. Ook tussen 2016 
en 2017 zet deze trend door met een afname van circa 30%. In West-Brabant is deze afname met 
zo’n 43% het grootst. Dit is het gevolg van de  invoering van het (bindend) OV-advies per 1 januari 
2017. OV-reizigers die dezelfde verplaatsing ook met het reguliere OV kunnen maken, betalen nu 
een hoger tarief voor de regiotaxi. 

3.5 Mobiliteit als dienst
De wereld van mobiliteit is in beweging. Nieuwe technologieën brengen nieuwe vervoersoplossin-
gen en nieuwe kansen voor bestaande vervoersoplossingen. Daarnaast zorgen ontwikkelingen in de 
samenleving voor een verschuiving van bezit naar gebruik. Deze ontwikkelingen hebben impact op 
wat de overheid doet in de wereld van mobiliteit. Waar het de rol van de provincie betreft heeft dit 
invloed op de manier waarop zij omgaat met (innovatie in) het openbaar vervoer.

Door de opkomst van nieuwe diensten verschuift de vraag naar openbaar vervoer. Mensen zoeken 
meer en meer naar nieuwe vervoerswijzen die beter aansluiten bij hun reisbehoeften op dat 
moment. In feite wordt mobiliteit een dienst, waarbij het niet uitmaakt hoe deze mobiliteit er uit ziet, 
als deze maar voldoet aan de behoeften. De provincie bereidt zich voor op deze transitie van klas-
siek openbaar vervoer naar ‘mobiliteit als dienst’, en bepaalt welke rol zij hierin als overheid moet 
gaan spelen. 

Om goed voorbereid te zijn op deze transitie maakt de provincie experimenten mogelijk. 
Experimenten waarmee een goed beeld verkregen wordt van wat wel en niet werkt, welke mensen 
gebruik maken van bepaalde innovaties en in welke gebieden vraag is naar bepaalde concepten. 
Deze experimenten kunnen hun beslag krijgen binnen de contouren van een concessie, in samen-
werking met de concessiehouder of met andere partijen buiten de concessie. 

Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen
Tot voor kort werkte de provincie met een regeling Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen (KMO) om 
deze initiatieven te faciliteren en zo te voorzien in een mobiliteitsbehoefte van een groep reizigers 
voor wie geen OV beschikbaar is of waarvoor het OV een minder aantrekkelijke optie is. Nog 
lopende initiatieven die voortkomen uit deze regelingen, zijn: 
• Dorpsauto Boerdonk. 
• Dorpsbus Casteren.
• Opschaling Plusbus Steenbergen.
• Wijkbus gemeente Oss.
• Elektrische deelauto Haaren.
• Lepelstraat: meerijdienst Samobiel ridesharing (carpoolsysteem voor dorpsgenoten) 

Deze regeling is komen te vervallen en is opgevolgd door gerichte experimenten binnen het pro-
gramma Vernieuwing OV.

Vernieuwing OV
Binnen het programma Vernieuwing OV stimuleert, faciliteert en financiert de provincie experimenten 
die bijdragen aan het principe van mobiliteit als dienst. Bij de vernieuwde aanpak staat maatwerk 
centraal: maatwerk in (financiële) ondersteuning, maar ook maatwerk van mobiliteit. Tot op heden 
heeft dit geresulteerd in de innovatieve vervoerservice ‘Bravoflex’. In samenspraak met busvervoer-
der en concessiehouder Hermes is een flexibele service ontwikkeld van halte-tot-halte-vervoer in 
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plaats van lijndiensten. Op deze manier wordt voor reizigers tijd bespaard en kunnen op termijn 
ook doelgroepen worden vervoerd. Momenteel is Bravoflex operationeel in Helmond, komend jaar 
wordt onderzocht of Bravoflex ook in Eindhoven kan worden geïntroduceerd.

In 2017 is daarnaast gestart met de uitwerking van een aantal pilots die naar verwachting voor een 
groot deel in de loop van 2018 operationeel worden:
• Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch: ontwikkeling van een mobiliteit als dienst-platform voor Strijp-S 

en het Paleiskwartier dat op kleine schaal deelauto’s, deelfietsen en OV integreert. 
• Moerdijk: verkenning goede mobiliteitsalternatieven voor een flexibele invulling van de avond-

uren en het weekend in aanvulling op regulier OV en de scholierenlijnen. De provincie faciliteert 
hierin waar nodig. 

• Bergen op Zoom: De Brabantse Wal gemeenten hebben een onderzoek gedaan naar moge-
lijke aanvullingen/alternatieven voor het OV. Naar aanleiding hiervan wordt voor de gemeente 
Bergen op Zoom een businesscase uitgewerkt voor een flexibele vervoersoplossing als onder-
deel van een herziening van het stadslijnennet. 

• Provinciehuis: De Provincie Noord-Brabant start zelf een pilot van één jaar met elektrische deel-
auto’s voor medewerkers. Vanaf mei 2018 kan een eerste groep medewerkers gebruik maken 
van BMW i3’s van Amber voor hun dienstreizen. 

De komende jaren zullen nog meer experimenten, zowel binnen als buiten de huidige concessies, 
hun beslag krijgen via het programma Vernieuwing OV. Voor de actuele stand van zaken kijk op 
www.brabant.nl/vernieuwingov.
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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. Daar waar de vraag groot is wordt 
hoogwaardig vervoer (HOV) geboden zodat aan deze vraag zo optimaal mogelijk tegemoet 
wordt gekomen.

Of we in Brabant ons OV-netwerk effectief hebben ingericht, kan op verschillende manieren 
worden gevolgd: 
Voor het volgen van de effecten van onze investeringen op het OV-gebruik, 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 dienstregelingskilometer. 
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, de rijksoverheid en 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.

4.1 Kosten per reizigerskilometer 
Door openbaar vervoer in te kopen, maakt de Provincie Noord-Brabant het mogelijk voor haar 
inwoners (en bezoekers) om van A naar B te reizen. Hierbij leggen deze reizigers reizigerskilome-
ters af. Wat een reizigerskilometer gemiddeld kost voor de provincie, is daarom een goede maat om 
vast te stellen in hoeverre de middelen effectief worden ingezet. 
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In de periode 2012 t/m 2014 zijn de provinciale kosten per reizigerskilometer in West- en Oost-
Brabant samen met ongeveer twee eurocent per jaar gedaald (van circa 18 naar 16 cent per 
reizigerskilometer). Met de nieuwe aanbesteding in West- en Oost-Brabant zijn de kosten weer 
toegenomen tot circa 21 cent per reizigerskilometer in het eerste jaar (2015). Dit heeft alles te maken 
met een andere manier van aanbesteden waarbij de vervoerder nu meer verantwoordelijkheden 
heeft gekregen en dus ook hogere kosten heeft. Zo is hij nu opbrengstverantwoordelijk en draagt 
daarmee het risico als de reizigersopbrengsten onverhoopt mochten tegenvallen. In paragraaf 4.3 
wordt hier nader op ingegaan. Vanaf 2015 zien we dat de provinciale kosten per reizigerskilometer 
weer met ongeveer een eurocent per jaar afnemen.

In Zuidoost-Brabant was de vervoerder ook in het oude contract opbrengstverantwoordelijk. De 
nieuwe concessie per december 2016 heeft daarom geen trendbreuk veroorzaakt. 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. Vanaf 2015 zijn de provinciale 
kosten per reizigerskilometer nagenoeg stabiel gebleven. 

4.2 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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In Zuidoost-Brabant is de gemiddelde benutting tussen 2012 en 2016 met zo’n 12% gestegen. In 
2017 zien we hier echter een behoorlijke afname. Dit komt doordat het aantal dienstregelingskilome-
ters in de nieuwe concessie fors is uitgebreid (met zo’n 11%), terwijl dit in het eerste jaar (nog) niet 
heeft geleid tot een evenredige stijging van het aantal reizigerskilometers (ca. 4%). 
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In Oost-Brabant en in mindere mate ook in West-Brabant is het gemiddelde aantal reizigers per bus-
kilometer de afgelopen twee jaar toegenomen. Dit is het gevolg van de aanpassingen in de dienst-
regeling. Arriva is niet (substantieel) meer dienstregelingskilometers gaan rijden, maar wel vaker op 
plekken en/of tijden met een grote vraag en minder op plekken en/of tijden met een geringe vraag. 

4.3 Kostendekkingsgraad
Een belangrijk doel van de OV-Visie in Brabant is om de kostendekkingsgraad van het regionaal OV 
te verhogen. Daarmee bedoelen we de provinciale 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 daarom als volgt:

Reizigersopbrengsten + SOV bijdrage Rijk

Exploitatiesubsidie provincie + Reizigersopbrengsten + SOV bijdrage Rijk
 

De rijksbijdrage voor de SOV- kaarten (Studentenreisproduct) 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 
eind 2014 wezenlijk veranderd. In de vorige contractperiode was het de provincie die de reizi-
gersopbrengsten en de rijksbijdrage voor studenten (de zgn. SOV bijdrage) ontving. Beiden waren 
voor de provincie en werden gezien als opbrengsten. Om de kostendekkingsgraad te berekenen, 
werden deze opbrengsten gedeeld door de aan de vervoerder te verstrekken exploitatiebijdrage. 
De exploitatiebijdrage was veel hoger dan nu, want deze was inclusief een vergoeding voor de 
reizigersopbrengsten 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 rei-
zigersopbrengsten te verhogen. Ook de SOV bijdrage gaat nu rechtstreeks naar de vervoerders. In 
Zuidoost-Brabant was dit al zo en is er op dit gebied daarom niets veranderd bij de ingang van de 
nieuwe concessie (eind 2016).

Om de verbinding te houden met de streefwaarde zoals door de Staten vastgesteld met de Visie 
OV in 2012, laten we de kostendekkingsgraad vanaf 2015 zien volgens dezelfde definitie als in de 
voorgaande jaren (volgens de hierboven gepresenteerde formule).
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Van 2014 op 2015 daalde de kostendekkingsgraad in West- en Oost-Brabant van 56 naar 50%. Dit 
kwam vooral door een stijging van de exploitatiesubsidie als gevolg van de nieuwe aanbesteding. 
De laatste twee jaar zien we weer een lichte toename van de provinciale kostendekkingsgraad in 
West- en Oost-Brabant samen. Ook de kostendekkingsgraad in Zuidoost-Brabant laat vanaf 2014 
een jaarlijkse stijging zien (gemiddeld met ongeveer 1% per jaar). Daarmee zit Zuidoost-Brabant 
ruim boven het landelijke gemiddelde. West- en Oost-Brabant samen komen ongeveer overeen met 
dit landelijke gemiddelde van 52%.  

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.

Het logische gevolg is dat de exploitatiekosten voor de vervoerder met ingang van de nieuwe 
concessies per december 2014 zijn gestegen. De vervoerder heeft dit in haar prijs verdisconteerd, 
wat zich vertaalt in een hogere exploitatiebijdrage van de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast 
heeft de gestegen DRU vergoeding ook te maken met het feit dat meer is ingezet op snelle 
verbindende lijnen met hoge kwaliteit. 
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4.4 Beschikbaarheid OV
 
Een sterk (OV-)netwerk bestaat uit goede verbindingen, multimodale knooppunten, een samenhan-
gende ruimtelijke programmering en goede overstapmogelijkheden. Met gerichte verbeteringen in 
het OV-netwerk van Brabant worden inwoners en werknemers beter verbonden met (economische) 
kernlocaties en internationale kennisclusters. Ze geven de reiziger een aangename verplaatsing van 
deur-tot-deur, zowel binnen als buiten Brabant. 
Tegelijkertijd zet Brabant in op vraaggericht OV, met een concentratie van het OV-aanbod op plaat-
sen waar de meeste vraag is. Waar dit niet langer mogelijk is, vaak in dunbevolkte gebieden, wordt 
gezocht naar passende alternatieve vormen van vervoer. Aansluitend op deze beleidsdoelen is het 
belangrijk te monitoren hoe de kwaliteit van de OV-ontsluiting door regulier OV (bus en trein) zich 
ontwikkelt.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een methode ontwikkeld om de beschikbaarheid 
van het openbaar vervoer zichtbaar te maken. Daartoe worden in een geografisch informatie 
systeem (GIS) de ruimtelijke spreiding van inwoners en arbeidsplaatsen gecombineerd met alle 
OV-lijnen (inclusief de gereden frequenties) en de locaties van alle stations en haltes. Door rond de 
haltes en stations digitaal cirkels te trekken, wordt vastgesteld hoeveel inwoners bijvoorbeeld vier 
keer, twee keer of één keer per uur een vertrekmogelijkheid in de omgeving hebben. De aanduiding 
‘in de omgeving’ houdt in dat minstens één van de volgende voorzieningen beschikbaar is: 

• binnen 500 meter een bus- of tramhalte;
• binnen 1.000 meter een metro- of sneltramhalte;
• binnen 2.000 meter een treinstation;
• binnen 3.000 meter een Intercitystation.

Maatgevend is de frequentie overdag op werkdagen in de drukste richting. De meest recente 
beschikbare gegevens hebben betrekking op 2015. Ook buurtbussen maken onderdeel uit van de 
meegenomen OV-lijnen. De regiotaxi niet. Dit betekent dat woningen en arbeidsplaatsen in West- en 
Oost-Brabant altijd nog een vangnet hebben als er geen OV-halte in de buurt is. 

De beschikbaarheid in 2015
Op 1 januari 2015 woonde 92 procent van de Nederlandse bevolking in de omgeving van een sta-
tion of een halte (zoals hiervoor gedefinieerd). In Noord-Brabant bedroeg dit aandeel 89 procent. 
Bedacht moet worden dat in het Nederlandse cijfer ook de Randstad zit met haar bevolkingscon-
centraties in de vier grote steden en de bijbehorende metro- en tramontsluiting. De provincies 
Gelderland (88%) en Overijssel (88%), qua stedelijkheid vergelijkbaar met Brabant,  scoren onge-
veer gelijk aan Noord-Brabant. De laagste scores treffen we aan in Drenthe (83,7%) en Zeeland 
(84,6%). Dit zijn provincies met relatief lage inwoneraantallen en een lage stedelijkheidsgraad.
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37% Van de inwoners van Brabant beschikte in 2015 over een busverbinding die minimaal vier keer 
per uur reed, al dan niet aangevuld met een treinstation in de omgeving. Nog eens 33% van de 
inwoners kon beschikken over een busverbinding met minimaal twee ritten per uur. In totaal had dus 
zo’n 70% van de Brabantse inwoners tenminste een busverbinding met twee ritten per uur op loop-/
fietsafstand. Zoals te verwachten zijn de B5 steden het best ontsloten, samen met de middelgrote 
gemeenten (Etten-Leur, Oosterhout, Waalwijk) die worden ontsloten met HOV-lijnen. 

Steeds vaker worden lijnen ‘gestrekt’. De bus rijdt dan niet meer door het dorp, maar eromheen, bij-
voorbeeld via een rondweg. Hierdoor is de bus sneller en stipter, wat per saldo een betere kwaliteit 
oplevert. Wel wordt de afstand tot de halte groter maar deze is, bijvoorbeeld met de fiets, voor de 
meeste reizigers nog steeds goed bereikbaar. Mede door deze ontwikkeling heeft in totaal 11% van 
de inwoners van Brabant geen lijngebonden openbaar vervoer in de directe nabijheid (binnen 500 
meter). Wel heeft een groot deel van deze inwoners toegang tot vraagafhankelijke systemen, zoals 
de regiotaxi of vrijwilligersvervoer. 

Ontwikkeling OV-bereikbaarheid Brabantse bevolking 

Bus 
Tussen 2003 en 2015 is het aandeel van de Brabantse bevolking, dat in de buurt woont van een 
bushalte of treinstation, gestegen met 1,2 procent. Landelijk was de groei 0,7 procent. Met name 
het aandeel inwoners dat kan beschikken over een busontsluiting van minimaal 4 keer per uur is 
toegenomen, te weten met 3 procent. De gemeenten met de grootste toename in deze catego-
rie zijn Dongen, Etten-Leur, Goirle, Sint-Oedenrode, Veldhoven en Waalwijk. Niet toevallig is in 
deze gemeenten het HOV-aanbod (sterk) verbeterd. De gemeenten Boxtel, Cuijk, Helmond, Oss, 
St-Michielsgestel en Bergen op Zoom laten juist de sterkste daling zien. Het grootste deel van de 
inwoners van deze gemeenten (62 tot 82%) woont wel in de nabijheid van een treinstation. Het aan-
deel van de Brabantse bevolking dat wordt ontsloten door een busverbinding met ten minste twee 
ritten per uur, is vanaf 2013 iets gedaald. 
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Trein
Het aandeel inwoners in de buurt van treinstations2 blijft stijgen, zo concludeert ook “De staat van 
het OV” van CROW/KPVV: in Noord-Brabant was dit aandeel in 2003 nog 39,0%, in 2015 is dit 
41,2%. Dat is te danken aan de opening van nieuwe stations (Helmond Brandvoort, Maarheeze en 
Tilburg Reeshof (geopend dec. 2003)) en de bouw van meer woningen rondom stations. 

Arbeidsplaatsen binnen het bereik van het OV
Als gekeken wordt naar het aantal met lijngebonden OV ontsloten arbeidsplaatsen3, dan blijkt dat 
in 2015 van de ruim 6,6 miljoen arbeidsplaatsen in ons land 88,2 procent een OV-halte of station in 
de nabijheid had4. Dat is een iets hoger percentage dan in de eerdere onderzoeksjaren. In Brabant 
is dit percentage gestegen van 79,5% in 2003 naar 81,2% in 2015. 

2 Binnen 3.000 meter van een IC-station en binnen 2.000 meter van een gewoon treinstation

3 Banen van 12 uur en meer uit het LISA

4 De maximale afstand tot een halte bedraagt voor banen 500 meter

 De maximale afstand tot een station bedraagt voor banen 1000 m hemelsbreed tot een gewoon station of 1500 meter 

tot een intercity knooppunt.
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In Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven is meer dan 60% van alle arbeidsplaatsen ontslo-
ten door een busverbinding met (minimaal) vier ritten per uur (waarvan pakweg de helft ook door 
een treinstation is ontsloten). De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Dat heeft onder andere 
te maken met de aard van de bedrijvigheid en daaraan gerelateerd met de mate waarin arbeids-
plaatsen zijn te vinden op homogene bedrijventerreinen of juist binnen woongebieden.  De uitge-
strektheid van sommige bedrijventerreinen maakt dat deze erg moeilijk ontsloten kunnen worden via 
regulier OV (zo is bijvoorbeeld in de gemeente Moerdijk 59% van de arbeidsplaatsen niet ontsloten 
door OV). Gemeenten als Veldhoven maken deel uit van de stedelijke agglomeratie Eindhoven en 
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het bedrijventerrein de Run (met bedrijven als ASML en Maxima Medisch Centrum) ligt direct langs 
HOV verbindingen vanuit Eindhoven. Het aandeel arbeidsplaatsen, ontsloten door de bus met een 
frequentie van minimaal 4 x per uur, is hier 81% en slechts 2% is niet ontsloten door OV.



Bussen in Brabant Trends in het regionaal OV 2012 -2017 | juni 2018 | Kwaliteit van het aanbod26/42

5. Kwaliteit van het aanbod

5.1 Betrouwbaarheid dienstregeling

Aandeel bussen dat op tijd aankomt staat onder druk
De aankomstpunctualiteit is een belangrijke indicator voor de betrouwbaarheid van de dienstrege-
ling. In de concessies West- en Oost-Brabant is het percentage bussen dat op eind- en knooppunt-
haltes op tijd aankomt (maximaal 3 minuten later dan de dienstregelingstijd) tussen 2014 en 2016 
toegenomen met 6%. Helaas is deze toename het laatste jaar in Oost-Brabant tot stilstand gekomen 
en in West-Brabant weer iets gedaald. 

In Zuidoost-Brabant is het beeld minder positief. Hier neemt de aankomstpunctualiteit al sinds 2014 
af en is in het laatste jaar sprake van een versnelde afname. Een kleine 20% van alle bussen komt 
hierdoor niet op tijd aan. Enerzijds heeft dit te maken met de toegenomen verkeersdrukte waar-
door bussen steeds vaker onderweg vertraging oplopen. Waarschijnlijk heeft de toename ook te 
maken met de situatie op het busstation Neckerspoel in Eindhoven, waar eigenlijk te weinig ruimte 
beschikbaar is om alle bussen op een goede manier af te handelen. Verstoringen onderweg leiden 
op Neckerspoel al snel tot een toename van de problemen, bijvoorbeeld omdat de halte vervolgens 
niet kan worden bereikt. Op busstation Neckerspoel vertrekt ongeveer 20% van de bussen te laat. 
Die bussen slagen er vervolgens maar deels in om deze vertraging onderweg weer in te lopen. 

Aankomst knooppunthaltes en eindhaltes (op tijd)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017

West-Brabant

Oost-Brabant

Zuidoost-Brabant

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

Ook rituitval gestegen
Ook de rituitval is medebepalend voor de betrouwbaarheid van de dienstregeling. Veel uitval veroor-
zaakt 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 uitval, uitgedrukt als percentage van het 
totaal aantal geplande dienstregelingsuren. Uitgevallen ritten wordt door de provincie niet vergoed. 
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Algehele tendens is dat de rituitval in alle drie de concessies vanaf 2014 is gestegen. Daarvoor was 
er in West- en in Oost-Brabant nog sprake van een daling. Hiermee is de rituitval een belangrijk 
aandachtspunt voor de komende jaren om te voorkomen dat de ingezette trend zich doorzet.

5.2 Milieuprestatie voertuigen

Aanbestedingen hebben positief effect op wagenpark
Noord-Brabant zet in op een schoon en verantwoord OV-wagenpark. Volgens de concessie-eisen 
van alle drie de concessies 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. Bussen die uitsluitend worden ingezet voor versterkingsritten hoeven slechts te voldoen aan de 
Euro III-norm. 

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 fijnstof 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.

Met de start van de nieuwe concessie in Zuidoost-Brabant zijn hier 43 volledig elektrische bussen 
ingestroomd in de reguliere dienstregeling. Daarmee was Zuidoost-Brabant de eerste concessie in 
Nederland waar op deze schaal elektrisch vervoer werd geïntroduceerd. Hiermee is een eerste 
grote stap gezet naar een duurzaam wagenpark in Noord-Brabant. Gedurende de looptijd van de 
concessie zal het aantal elektrische voertuigen stapsgewijs verder toenemen tot 100% in 2024.
 
In West- en Oost-Brabant zijn in december 2014 (start nieuwe concessies) 279 nieuwe Euro 
VI-bussen ingestroomd. In West-Brabant voldoen daarmee veruit de meeste bussen aan de Euro 
VI-norm. De voertuigen met een lagere milieuklasse rijden uitsluitend versterkingsritten in de spits. 
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In Oost-Brabant rijden naast de Euro VI-bussen nog behoorlijk wat EEV-bussen rond. Deze bussen 
worden vanaf 2019 vervangen door ander materieel. 
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In vergelijking met al het stads- en streekvervoer in Nederland presteren de Brabantse concessies 
bovengemiddeld.

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. 

Met de nieuwe concessie in Zuidoost-Brabant per december 2016, is door Hermes de eerste grote 
stap gezet met de instroom van 43 elektrische bussen in de reguliere dienstregeling. Gaandeweg 
wordt dit uitgebreid naar een volledig emissievrije vloot. 

Ook Arriva geeft de komende jaren samen met de provincie invulling aan het transitiepad naar zero 
emissie in West- en Oost-Brabant. In 2017 loopt een pilot met drie elektrische bussen op transfe-
riumlijn 70 in ś-Hertogenbosch. Laden geschiedt via een pantograaf. Daarnaast zijn in 2017 de 
voorbereidingen gestart om vanaf april 2018 met negen elektrische bussen te rijden op lijn 8/9 in 
’s-Hertogenbosch (Maasoever-Vught). Deze bussen worden geladen op het eindpunt Maasoever. 

Ook is in 2017 gestart met een verkenning naar de mogelijkheden om vanaf 2019 meer zero-emis-
sie materieel te laten instromen in West- en Oost-Brabant, vooruitlopend op de nieuwe concessies in 
2022 en 2024. 
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5.3 Toegankelijkheid

Toegankelijk materieel
Alle bussen die in Noord-Brabant volgens de reguliere dienstregeling rijden, zijn al sinds 2007 toe-
gankelijk en voldoen aan de landelijke en Europese eisen voor toegankelijkheid. Ook alle buurtbus-
sen in de drie concessies zijn rolstoeltoegankelijk.

Bustoegankelijkheid voor rolstoelgebruikers
In 2017 was er veel aandacht voor de toegankelijkheid van het openbaar busvervoer voor rolstoel-
gebruikers. Dit naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Toegankelijkheid op de rit?”, van het 
College voor de Rechten van de Mens. Voor Brabant zijn hiertoe een aantal waarnemingen uitge-
voerd in de buurt van Tilburg en Eindhoven, dus alleen in de concessiegebieden Oost-Brabant en 
Zuidoost-Brabant.

Het onderzoek was niet representatief voor Noord-Brabant, daarvoor was het aantal waarnemingen 
(81) te gering. Om alsnog tot representatieve resultaten te komen, heeft de Provincie Noord-Brabant 
91 aanvullende waarnemingen gedaan, verdeeld over alle drie de concessiegebieden. Dit aanvul-
lende onderzoek (Moventem) is op vrijwel dezelfde wijze uitgevoerd, zodat de resultaten gecom-
bineerd konden worden met die van het College voor de Rechten van de Mens. De waarnemingen 
zijn alleen gedaan vanaf toegankelijk gemaakte haltes. De uitkomsten van alle Brabantse waarne-
mingen komen grotendeels overeen met de landelijke resultaten van het onderzoek in opdracht van 
het College.  

Over het algemeen kunnen rolstoelgebruikers (elektrisch en handbewogen) in Brabant goed reizen. 
De voorzieningen werken naar behoren, assistentie van de chauffeur bij het betreden en verlaten 
van de bus gebeurt veilig en adequaat. In het overgrote deel van de metingen werd de rolstoeler 
niet geweigerd. Waar dit in het Moventem-onderzoek wel gebeurde, leek dat op legitieme gronden 
te gebeuren (defecte lift of bus te vol). 

Vrijwel alle gemeten instaphaltes voldoen aan de eisen om zowel met een elektrische als een 
handbewogen rolstoel de bus goed te kunnen betreden. Het merendeel van het materieel in Brabant 
is voorzien van een (handmatige) plank. Dit werkt in vrijwel alle situaties naar behoren. Ook de 
toegankelijkheid van de bus zelf scoort positief (voldoende ruimte bij het betreden en verlaten van 
de bus). 

Knelpunten liggen in het bijzonder bij het plaatsnemen. Doorgaans is er weinig ruimte in de bus om 
de rolstoel op de daarvoor bestemde plek te plaatsen. Ook wordt in tegenstelling tot het assisteren 
van de chauffeur bij het betreden en verlaten van de bus, relatief weinig hulp geboden tijdens het 
plaatsnemen zelf. Terwijl de rolstoelgebruiker meestal hulp nodig heeft om de gordels (goed) te 
gebruiken. Met name voor de elektrische rolstoel is dit noodzakelijk om te voorkomen dat de rolstoel 
gaat schuiven. Dergelijke punten van zorg concentreren zich niet tot bepaalde lijnen of regio’s in 
Noord-Brabant, maar komen in heel Noord-Brabant incidenteel voor. 

Daarnaast voelde de rolstoelgebruiker zich relatief vaak niet met respect behandeld. Dat komt 
vooral doordat hun kaartjes niet worden gecontroleerd. De rolstoelgebruiker wil graag een gelijk-
waardige behandeling en net als de rest van de reizigers gecontroleerd worden op een geldig ver-
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voerbewijs. Het is aannemelijk dat chauffeurs juist uit respect de kaartjes niet controleren. Daarnaast 
waren er ook enkele situaties waarin chauffeurs zichtbaar geïrriteerd waren wanneer ze moesten 
assisteren. 

Toegankelijke haltes
In 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat navolging gegeven aan de Europese wens om 
het openbaar vervoer beter geschikt te maken voor mensen met een handicap. Dit heeft geleid tot 
bestuurlijke afspraken met alle decentrale overheden over aanpassingen om de toegankelijkheid te 
bevorderen. In 2012 zijn deze afspraken vastgelegd in het besluit ‘Toegankelijkheid van het open-
baar vervoer, de wet ‘Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ en gecon-
cretiseerd in een Algemene Maatregel van Bestuur (DWJZ-3105441). Daarnaast heeft Nederland 
op 14 juni 2016 het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd, In de 
praktijk betekent dit dat alle overheden zich hebben ingespannen om eind 2015 ruim 46% van alle 
haltes toegankelijk te maken zodat 68% van de reizigers een toegankelijke reis kan maken. Ook in 
Brabant is dit percentage behaald. Vanaf 2015 moeten overheden zich inspannen om nieuwe en/of 
te renoveren haltes toegankelijk aan te leggen met als uitgangspunt dat beschikbare budgetten op 
een maatschappelijk verantwoordelijke manier worden ingezet.
De CROW-richtlijn bepaalt dat de volgende normen voor toegankelijkheid van een halte gelden:
• een perron van minimaal 18 cm hoog.
• een haltebreedte van minimaal 1,50m.
• een blindegeleidelijn.   

Bij toegankelijke haltes wordt onderscheid gemaakt tussen motorische en visuele toegankelijkheid. 
Motorisch toegankelijke 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 toeganke-
lijke haltes zijn aangepast voor blinden en slechtzienden. De aangepaste bushaltes hebben een ver-
hoogde opstapplaats. Daardoor kunnen reizigers gelijkvloers instappen. De oprit is breed genoeg 
voor rolstoelen. Ook zijn er aanpassingen zoals blindegeleidelijnen.
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Per 1 januari 2017 is in Noord-Brabant 50% van alle haltes volledig toegankelijk. 

Alle maatregelen op het gebied van toegankelijkheid samen hebben in 2017 geresulteerd in een 
klantwaardering met een rapportcijfer 8,7 (West-Brabant) en 8,6 (Oost- en Zuidoost-Brabant) voor 
het gemak van instappen. 

5.4 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 (de meest ernstige inciden-
ten). Hierbij gaat het om mishandeling, geweldspleging en vandalisme. 
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Na een aanvankelijke daling, steeg tussen 2015 en 2016 het aantal ernstige incidenten in alle drie 
de concessies zodanig dat het totale aantal weer boven het niveau van 2012 uitkwam. 
In Zuidoost-Brabant ging het vooral om een toename van het vandalisme, in West- en Oost-Brabant 
was sprake van een toename van het aantal ongewapende overvallen. Naar aanleiding daarvan is 
door Arriva een extra pakket tijdelijke maatregelen ontwikkeld, vooruitlopend op de Brabantbrede 
invoering van cashloos betalen per 1 december 2017 in alle drie de concessiegebieden. Met 
instemming van de vakbonden werd het aantal toezichthouders tijdelijk uitgebreid, er kwam meer 
specifieke aandacht binnen de chauffeursopleiding, het evenementen- en nachtvervoer werd beter 
beveiligd en de samenwerking met de politie versterkt. Voor dit extra maatregelenpakket is door de 
provincie in 2016 en 2017 een aanvullende subsidie verstrekt van ruim €370.000,-. Dit bovenop de 
jaarlijkse subsidie die de provincie sinds de start van de nieuwe concessies in december 2014 in 
West- en Oost-Brabant beschikbaar stelt van respectievelijk € 500.000,- en  € 700.000,-. 

Ook in Zuidoost-Brabant stelt de provincie een jaarlijkse subsidie beschikbaar van € 500.000,- voor 
sociale veiligheid.
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Hoewel een directe relatie niet kan worden aangetoond, lijken de genomen maatregelen effect te 
hebben. Gelukkig zien we in alle drie de concessies het aantal ernstige incidenten in 2017 weer 
afnemen5. In Zuidoost-Brabant is deze afname het grootst, gevolgd door West-Brabant en in min-
dere mate Oost-Brabant. De grootste afname zien we bij de categorie ‘bedreiging’. 
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Ook het klantoordeel over veiligheid in het openbaar vervoer is in 2017 toegenomen in zowel Oost- 
als Zuidoost-Brabant met 0,3 punt. Dit resulteert in een rapportcijfer 8,0 in Oost-Brabant en een 
rapportcijfer 7,9 in Zuidoost-Brabant. In West-Brabant is dit rapportcijfer met een 7,8 op hetzelfde 
niveau gebleven als in 2016. 

5.5 Reizigersinformatie

Ook in Noord-Brabant is goede reisinformatie een belangrijk kwaliteitsaspect van het openbaar 
vervoer. De reiziger wil graag goed en liefst real-time geïnformeerd worden. Al sinds 2003 
zijn door het SRE in Eindhoven en Veldhoven de eerste DRIS-panelen geplaatst (DRIS staat voor 
Dynamisch Reis Informatie Systeem), gevolgd door Veolia in 2006 in Tilburg, Goirle en Dongen. 
Dit zijn panelen waarop actuele dynamische informatie wordt gegeven over de aankomsttijden van 
de stads- en streekbussen in Noord-Brabant. In 2009 is de provincie gestart met de plaatsing van 
DRISpanelen bij de belangrijkste bushaltes in Oost- en West-Brabant.

5 De cijfers over de A-incidenten in 2016 en 2017 zijn niet geheel vergelijkbaar omdat per 1 januari 2017 de landelijke 

incidentregistratie is aangepast. Deze aanpassing van de registratie bleek om verschillende redenen nodig. Eén van die 

redenen was dat er tussen vervoerders interpretatieverschillen waren ontstaan over de toepassing van de categorisering
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Sinds 2014 werkt Brabant mee aan de samenwerking NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer, 
met als doel landelijk de dataketen t.b.v. reisinformatie te verbeteren. Via NDOV worden actuele 
data niet alleen gebruikt voor de DRIS-panelen, maar ook als open data beschikbaar gesteld voor 
het gebruik in andere reisinformatieproducten (zoals reisapp’s).

Sinds begin 2017 staan/hangen in Oost- en West-Brabant in totaal 276 panelen (waarvan 36 
op de busterminal in Breda). In Zuidoost-Brabant zijn per 2017 in totaal 216 panelen aanwezig. 
In 2017 is het aantal panelen uitgebreid langs de (nieuwe) HOV-lijnen in Eindhoven en Nuenen. 
Vervoerder Hermes heeft in Eindhoven sinds eind 2016 het eigen ‘Infotin’ systeem opgeheven.

Hiermee zijn de belangrijkste bushaltes en busstations in Brabant voorzien van deze vorm van 
informatievoorziening. 

DRIS locaties in Brabant

Vertrouwen in DRIS-info gestegen
Sinds 2010 wordt in landelijke klantenbarometer OV van KpVV/CROW in West- en Oost-Brabant 
gevraagd of reizigers vertrouwen op de actuele vertrektijden die de elektronische informatieborden 
tonen. Sinds 2015 gebeurt dit ook in Zuidoost-Brabant.
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Van degenen die ook daadwerkelijk DRIS-panelen hebben gezien, schommelt het aandeel reizigers 
dat zegt de informatie te vertrouwen in West- en Oost-Brabant sinds 2012 rond de 70%. In Zuidoost-
Brabant is dit vertrouwen wat lager, maar het laatste jaar wel gestegen (64% in 2017). Deze stijging 
komt wellicht door de uitfasering van de oude Infotin-panelen die niet meer goed werkten.

Kwaliteit datastromen 
De juistheid van de getoonde informatie op de DRIS-panelen is in belangrijke mate afhankelijk van 
de hoeveelheid voertuigen waarvan de actuele positie en passeertijd bekend is. Deze data worden 
realtime verzonden naar NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer). Ook serviceproviders en 
reisinformatie-apps maken via NDOV gebruik van deze data. 

Sinds 2015 wordt bijgehouden van welk deel van de dienstregelingsritten de actuele posities en 
tijdstippen correct binnenkomen bij NDOV. Ook wordt geregistreerd welke percentage van de hal-
tepassages juist wordt doorgegeven. Alleen van deze ritten en haltepassages kan actuele informatie 
aan de reiziger worden verstrekt. 
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Het blijkt dat van een steeds groter aandeel van alle dienstregelingsritten en haltepassages actuele 
data beschikbaar is. In Zuidoost-Brabant benadert het aantal geregistreerde ritten inmiddels de 
100%. Ook in Oost-Brabant wordt bijna 97% van alle dienstregelingsritten correct doorgegeven. 
West-Brabant kon in 2017 geen gelijke tred houden waarbij zelfs sprake was van een afname met 
2%. Wellicht kwam dit door aanloopproblemen op het nieuwe busstation in Breda. Voor de gede-
tailleerde informatie over actuele haltepassages, variëren de percentages van 87 tot 94%. Daarmee 
zijn veel actuele gegevens beschikbaar om goede reisinformatie te kunnen verstrekken.

5.6 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 leeftijds-
korting voor reizigers van 12 tot en met 18 jaar geïntroduceerd. Deze groep kan ook gebruik maken 
van een maandabonnement 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 
product ‘Brabant Vrij 16-17-jarigen maand’ toegevoegd aan het Brabants tarievenhuis. Dit product 
was 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 tot het moment waarop het Studenten OV-reisproduct ook voor deze groep 
beschikbaar kwam (MBO-OVC recht). Voor 16-17-jarigen die hier niet voor in aanmerking komen, 
is heel 2017 het Jeugdmaandabonnement voor 16- en 17-jarigen tegen een gereduceerd tarief 
beschikbaar gebleven.



Bussen in Brabant Trends in het regionaal OV 2012 -2017 | juni 2018 | Kwaliteit van het aanbod36/42

Het gratis meereizen van maximaal twee kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar dat al bestond in 
de OV-concessies West-Brabant en Oost-Brabant, is per 1 januari 2017 ook ingevoerd in de conces-
sie Zuidoost-Brabant. 

Het Brabants tarievenhuis ziet er in 2017 als volgt uit:

Het Brabants tarievenhuis (2017)

Reizen op saldo
Vaste voet: € 0,89
Kilometertarief: € 0,151 

Jeugdmaandabonnement
€ 87,60  per maand voor onbeperkt reizen door 
Brabant (alleen 12-18 jaar). (Reductietarief € 
65,70 voor 16- en 17-jarigen).

Impulskaartje
€ 3,75 per rit (papieren kaartje, verkoop in de 
bus).
Dalurendagkaartje
In Brabant na 9 uur en in het weekend voor  
€ 6,00 onbeperkt reizen 

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 € 11,70 per jaar 
40% korting in de daluren. Deze korting 
mogen zij stapelen met de leeftijdskorting.

Gratis meereizen van kinderen
Per betalende reiziger die reist op een OV-
chipkaart of met een Dalurendagkaart mogen 
twee kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar 
gratis meereizen (NB. Kinderen tot 4 jaar 
reizen al gratis).

Daarnaast hanteert Arriva de volgende aanvullende producten voor busreizen:
• Brabant Altijd Vrij abonnement dat voor € 116,40  per maand (of € 1164,00 per jaar) recht 

geeft op vrij reizen door heel Brabant (ook geldig bij Hermes). 
• Dalvrij Deal afgestudeerden voor € 22,50 per maand.
• Dalvrij deal 65+ voor € 14,00 per maand. 

Het gebruik van Brabantse reisproducten
In de klantenbarometer OV is aan busreizigers gevraagd welke van de specifiek Brabantse reis-
producten hij/zij gebruikt. Ten opzichte van 2016 is het totale aandeel van de Brabantse reispro-
ducten afgenomen met ongeveer 6%.  Dit percentage is gelijk aan het percentage reizigers dat 
in 2016 nog met het Brabant vrij 16-17-jarigen product reisde. (Mede) door het wegvallen van dit 
product, zien we een lichte stijging van het gebruik van de 34% korting voor 12-18-jarigen en het 
Jeugdabonnement voor deze leeftijdscategorie (samen +3%).  Ook mag worden verwacht dat een 
deel van deze reizigers vanaf 2017 gebruikmaakt van het landelijke studentenreisproduct. 

Net als in de voorgaande jaren is de 40% Dalurenkorting (Vastrecht) in alle drie de concessies het 
meest populair. 
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De verschillende Brabantse reisproducten worden redelijk goed gewaardeerd. Net als in 2016 is 
60% van alle reizigers met een Brabants reisproduct hier tevreden of zeer tevreden over. Ongeveer 
een kwart van deze reizigers beoordeelt zijn of haar reisproduct neutraal. Het aantal (zeer) ontevre-
den reizigers lijkt iets te zijn toegenomen. Hiervoor is geen duidelijke verklaring te geven. De ver-
schillen tussen de drie concessies zijn klein. 
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6. Waardering/beleving OV

6.1 Klantwaardering 

Klantenbarometer
De klantenbarometer OV van KpVV/CROW is een landelijke ingezette, jaarlijkse enquête, die de 
klantwaardering van het OV meet in de verschillende concessiegebieden. In november 2017 zijn 
in Brabant in totaal circa 3.750 bruikbare enquêtes afgenomen.

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

Tussen 2012 en 2017 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

Landelijk wordt het openbaar vervoer in z’n algemeenheid met een 7,6 beoordeeld. Alle drie de 
Brabantse concessies scoren in 2017  precies op dit landelijke gemiddelde. Voor Zuidoost-Brabant is 
sprake van de grootste toename in vergelijking tot 2016 (met 0,3 punten). De nieuwe concessie lijkt 
zich hier te vertalen in een hogere klanttevredenheid. 

Toename waardering op onderdelen
Gemiddeld voor de drie Brabantse concessies  is de klantwaardering tussen 2016 en 2017 (licht) 
toegenomen op zeven van de acht gemeten aspecten. 
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De aspecten ‘veiligheid’ en ‘comfort’ laten met 0,2 punten de grootste toename zien. Het aspect ‘fre-
quentie’ is met een 7,1 gelijk gebleven.  Gelukkig zijn ook de twee laagst scorende aspecten (‘tarief’ 
en ‘informatie bij vertraging’) weer iets gestegen tot gemiddeld een 5,8. 

In alle drie de concessies scoort het aspect ‘gemak van instappen’ al jaren het hoogst. Overal zijn 
de voertuigen toegankelijk en ook de meeste haltes voldoen aan de normen.

6.2 Klachten

Aantal klachten
Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het OV is het aantal klachten dat reizigers indienen 
over hun busreis.
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In Zuidoost-Brabant was het aantal klachten al jaren stabiel. In 2016 en 2017 is echter sprake van 
een behoorlijke toename. Dit komt voor een zeer belangrijk deel voor rekening van de invoering van 
de nieuwe concessie in december 2016. Hierbij is de dienstregeling volledig gewijzigd waaraan de 
reizigers in het begin moesten wennen. Dit leverde in december 2016 en januari 2017 veel klachten 
op over de nieuwe dienstregeling, de rituitval en punctualiteit.   
    
Ook in de concessies West- en Oost-Brabant zagen wij eind 2014 en begin 2015 een grote toe-
name van het aantal klachten als gevolg van de overgang naar de nieuwe concessies. Deze klach-
ten gingen ook hier vooral over de nieuwe dienstregeling en de uitvoering daarvan. Een jaar later 
was het aantal klachten weer afgenomen. De verwachting is dat dit ook in Zuidoost-Brabant zal 
gebeuren.

In West- en Oost-Brabant is het aantal klachten in 2017 verder afgenomen. Gezien de aard van de 
klachten in 2015 en 2016 (tekort aan zitplaatsen), heeft dit waarschijnlijk te maken met de uitbrei-
ding van het aantal scholierenritten en de spitsbediening op de drukste lijnen. 

Aard van de klachten
In de volgende grafiek is de verdeling over de aard van de klachten per 100.000 instappers weer-
gegeven (top 5, 2017). Net als in voorgaande jaren gaan ook in 2017 de meeste klachten in West- 
en Oost-Brabant over de rituitval. In Zuidoost-Brabant is de punctualiteit de belangrijkste categorie. 
Klachten over de houding van het personeel laten in Zuidoost-Brabant de grootste absolute toename 
zien, klachten over het tekort aan zitplaatsen de grootste percentuele toename. In West- en Oost-
Brabant is het aantal klachten over een tekort aan zitplaatsen juist het meest afgenomen tussen 2016 
en 2017. Ook hier zien we nog steeds relatief veel klachten over de houding van het personeel, al is 
er wel sprake van een lichte afname ten opzichte van 2016. 
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