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Discussienota OV en fiets 

19 jan 2016 (V7) 

Inleiding  
Bij de begrotingsbehandeling op 9 november 2015 hebben D66, PvdA en CDA een 

voorstel gedaan om de voorzieningen voor het combineren van openbaar vervoer 

met fietsnatransport uit te breiden in Noord-Holland. Dit voorstel is na discussie met 

het college voor nadere bespreking en verbreding van het onderwerp in het kader 

van het OV-visie (haltevoorzieningenbeleid) en/of fietsbeleid doorverwezen naar de 

commissie Mobiliteit & Financiën. Het voorstel is nu door D66 uitgewerkt als 

discussienota als basis voor bespreking in de commissie. 

Duurzaam en gemakkelijk openbaar vervoer in Noord-Holland 
D66 staat voor een duurzame samenleving waarbinnen wij ons op een duurzame 

wijze verplaatsen. Daarom wil D66 het gebruik van het OV en de fiets in Noord-

Holland stimuleren en er zorg voor dragen dat reizen per OV en fiets een serieus 

alternatief is voor een reis met de auto. Daarvoor is het van belang de hele reis, van 

deur tot deur, te beschouwen. Daarbinnen is het natransport van OV-halte tot de 

plek van bestemming een cruciale factor. 

Provinciaal beleid  voor OV en fiets 

In de OV-visie 2020 en het uitvoeringsprogramma 2012-2015 is het halteprogramma 

voor stroomlijnen opgenomen. Onderdeel daarvan is het investeren in mogelijkheden 

voor de fiets in het voor en natransport (waaronder OV-fiets). Ook het fietsbeleid 

geeft financiële mogelijkheden voor investeringen voor fietsers. Daar is in de 

afgelopen periode al werk van gemaakt. Inmiddels zijn op alle NS stations in Noord-

Holland (met uitzondering van het station Bovenkarspel-Flora) OV-fietsen 

beschikbaar.  

Fietsen als smeermiddel van OV  

Fietsen en lopen zijn het smeermiddel van onze mobiliteit volgens 

Onderzoeksinstituut Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. De toename van het aantal 

fietsen en de verbreding van het aantal type fietsers stelt nieuwe eisen aan 

fietsbeleid.  

http://www.kimnet.nl/publicatie/fietsen-en-lopen-de-smeerolie-van-onze-mobiliteit
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Doelen coalitieakkoord  

In het coalitieakkoord Ruimte voor Groei is opgenomen dat bereikbaarheid van 

(H)OV- knooppunten per fiets bijzondere aandacht houden. Dit is vertaald in de 

begroting  2016, die op 9 november 2015 door Provinciale Staten is vastgesteld 

(Operationeel doel 2.3.2 als instrument het realiseren van het uitvoeringsprogramma 

2012-2015 van de OV-visie 2020 p.49). Verder staat daarbij als outputdoelstelling 

vermeld dat er voorstellen gedaan moeten zijn voor de besteding van de beschikbaar 

gestelde 3,7 miljoen.  

Fietsen van en naar het openbaar vervoer  
De fiets speelt een steeds belangrijkere rol in het voor- en natransport naar OV-

knooppunten en treinstations. De combinatie van beide vervoerssystemen is dan ook 

ijzersterk, vooral wanneer het gaat om de bereikbaarheid van centrumgebieden. Uit 

onderzoek van de NS en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat circa 45% van de 

treinreizigers met de fiets naar het station komt (in 2010 was dit 40%). Los daarvan 

groeit het aantal treinreizigers. De combinatie van fiets met trein is een groeimarkt en 

er zijn geen trends die wijzen op een afname van het groeitempo (Universiteit van 

Amsterdam, 2014 uit Investeringsagenda Fiets Stadsregio Amsterdam).  

Het aandeel treinreizigers dat de fiets als natransportmiddel gebruikt is 10 tot 15% 

(bron: Mobiliteitsonderzoek Nederland MON). In 4% van de gevallen is het 

natransportmiddel een OV-fiets. Dat staat gelijk aan 1,3 miljoen OV-fietsritten. De 

OV-fiets is juist voor dit natransport van de trein ontwikkeld en laat een flinke groei 

zien. De OV-reiziger kan gemakkelijk en goedkoop een fiets huren bij een station om 

snel de eindbestemming te bereiken. Het gebruik van de OV-fiets nam de afgelopen 

jaren toe tot meer dan 1,3 miljoen ritten in 2013. Dit is bijna 4% van de fietsritten in 

het natransport (NS, 2013).  

Ook naar de haltes van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer wordt steeds meer 

gefietst. Uit onderzoek van Transtec (2011) komt naar voren dat het invloedgebied 

van HOV-haltes (tot 2350 meter) groter blijkt te zijn dan van een reguliere 

ontsluitende of bereikbaarheidslijn (400 tot 800 meter). De fiets is hierbij kansrijk. 

Hetzelfde onderzoek toont aan dat het aandeel van de fiets als voortransportmiddel 

bij HOV aanzienlijk groter is dan bij een ontsluitende of bereikbaarheidsbuslijn (ruim 

20% tegenover 0.9%). In 2014 werden bij 8 haltes van de Zuidtangent (snelle bus 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixrN-tg6nKAhXDOhQKHRLLDM0QFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.noord-holland.nl%2Fbestanden%2Fbegroting2016%2FCoalitieakkoord_2015.pdf&usg=AFQjCNGNtqiKwKjuMQOPgcS7KVHpQsBaog&sig2=UF8owYU0t0mQI9JJY4DRpA
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiYlPTIg6nKAhVFthQKHfCDCHoQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stadsregioamsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F3983%2Fb-2_bijlage1_-_eerste_concept_investeringsagenda_fiets_1.pdf&usg=AFQjCNHoF98v2FmLEHAG94IyX67kxwAjrg&sig2=SP1tt_yQUwpMPXOZDAVj5A&bvm=bv.111677986,d.d24
http://www.transtecadviseurs.nl/
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tussen Haarlem en Amsterdam-Zuidoost) ruim 500 reizigers ondervraagd. Voor het 

overgrote deel vaste gebruikers die de bus voor hun woon-werkverkeer gebruiken. 

Liefst 37,6% van deze steekproef bleek met de fiets te komen.  

 

Fietsnatransport  

In 2000 is door onder meer de Fietsersbond een eerste aanzet gegeven tot een 

flexibele vorm van fietsverhuur als OV-natransportmiddel. In 2003 werden de eerste 

OV-fietsen verhuurd en sindsdien is de populariteit van het product, dat in Nederland 

sinds 2008 door de NS verder is ontwikkeld en wordt geëxploiteerd, elk jaar fors 

gegroeid. In 2014 werd meer dan 1,5 miljoen keer een fiets verhuurd. De vraag naar 

de OV-fiets als natransportmiddel is dus groot en neemt nog altijd toe.  

Uit een onderzoek dat de Fietsersbond in 2011 heeft uitgevoerd in opdracht van 

NS/OV-Fiets onder haar particuliere pashouders blijkt verder dat:  

 ruim de helft van de pashouders vaker met de trein reist door de 

beschikbaarheid van OV-fietsen;  

 17% van de pashouders de auto gebruikte een groot gedeelte van de reis, 

voordat men de OV-fiets ging gebruiken als natransportmiddel en 8% dit op 

hun meest gebruikte OV-fietslocatie deed;  

 de fiets naast voor woon-werk, zakelijk verkeer en bezoek aan vrienden en 

familie ook veelvuldig wordt gebruikt voor een bezoek aan recreatieve 

voorzieningen (45% van de pashouders gaf in 2011 aan dit wel eens te doen);  

 88% van de pashouders wel eens een OV-fiets zou willen huren op een bus-, 

metro- of ponthalte.  

Op de routeplannerkaart van de Fietsersbond kunt u vinden waar er nu OV-fietsen 

http://www.fietsersbond.nl/op-pad/reizen-met-de-fiets/fiets-en-trein/ov-fiets#.Vpdw84TRfgI
http://www.fietsersbond.nl/nieuws/ov-fiets-onverminderd-populair#.Vpd40oTRfgJ
http://routeplanner.fietsersbond.nl/
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beschikbaar zijn.  

Relatie OV-fiets en gebruik OV  

Omdat beleidsmakers steeds meer belangstelling hebben voor de ontwikkeling van 

fietshuur bij transferia en/of voor de verbetering van de stedelijke mobiliteit is in 

2009 en 2011 door de Fietsersbond onderzocht of de OV-fiets gebruikers ook 

zouden willen huren bij andere vervoerknooppunten dan treinstations..  

 

De OV-fiets gebruikers zijn bij de beantwoording van deze vraag zeer standvastig 

gebleven. Dat betekent dat nog steeds de meeste belangstelling uitgaat naar OV-

fietshuur bij andere OV- knooppunten (88%), op de tweede plaats bij een 

stadsfietsenstalling in een andere plaats (75%) en daarna bij een P+R terrein, 

transferium of ander overstappunt (70%).  

Bij bijna elke ketenverplaatsing waarbij de trein het hoofdvervoermiddel is, vormt het 

natransport de zwakste schakel. De verwachting is dat door de OV-fiets met de keten 

fiets-trein-fiets een beter alternatief voor de auto is ontstaan. Want de OV-fiets is ten 

opzichte van bus, tram en metro flexibeler in tijd en plaats, goedkoper en binnen 

steden sneller. Ten opzichte van het lopen is de fiets sneller en kunnen grotere 

afstanden worden afgelegd. Ook is het mogelijk dat men zich op de fiets sociaal 

veiliger voelt dan als voetganger. En aan de andere vormen van natransport kleven 
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ook allerlei nadelen en beperkingen. Om de betekenis voor het openbaar vervoer te 

peilen zijn de respondenten stellingen voorgelegd over het principe van de OV-fiets 

en over het effect ervan op het eigen treingebruik. Ze konden aangeven in welke 

mate ze hier mee (on)eens waren.  

 

Net als in de vorige onderzoeken vinden vrijwel alle respondenten dat de OV-fiets 

een goede toevoeging is aan het openbaar vervoer. Nog steeds geeft ruim de helft 

van de respondenten aan vaker met de trein te reizen door het gemak van OV-fiets. 

Dat betekent dat het treingebruik door OV-fiets gebruikers sinds 2009 verder is 

toegenomen, doordat het aantal OV-fiets abonnementhouders in die periode 

opnieuw flink is gestegen. In 2011 is de OV-fiets voor 46% van de respondenten 

alleen ander natransport, zij reizen volgens eigen zeggen daardoor niet vaker per 

trein.  

Ook is gepeild wat de gevolgen zijn van de OV-fiets voor het autogebruik en gebruik 

van natransportmiddelen. De respondenten is gevraagd welke vervoermiddelen zij 

gebruikten voordat zij de OV-fiets gebruikten. Op deze vraag konden de 

respondenten meerdere antwoorden geven. Daarom is in vervolgonderzoek het 

natransportmiddel ‘bus/tram/metro’ in drieën gesplitst. Veel respondenten gebruikten 

voorheen meestal bus/tram/metro of liepen het laatste stuk naar de bestemming. De 

overstap van andere vormen van natransport komt bij de respondenten duidelijk 
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minder voor. Dat was bij de eerdere onderzoeken ook het geval. Het aandeel dat 

‘auto voor de hele reis’ (ook) heeft aangegeven blijft met 17% stabiel. Behalve deze 

respondenten, die hun vervoermiddelgebruik hebben gewijzigd, zijn er ook OV-fiets 

gebruikers die de verplaatsing voorheen niet maakten: zij zijn nieuwe reizigers. 

Dezelfde vraag is ook gesteld voor de meest gebruikte OV-fietslocatie. In dit geval 

kon slechts één natransportmiddel worden gegeven. Net als in 2009 vervangt de OV-

fiets op de meest gebruikte locatie vooral bus, tram, metro (bij elkaar 46%) en het 

lopen (18%). Er is hoegenaamd geen wijziging in verdeling over de vervoermiddelen 

is. Dat geldt dus ook voor het aandeel respondenten dat nu kiest voor de combinatie 

trein/OV-fiets in plaats van de auto voor de hele reis (8%). Opgemerkt dient te 

worden dat niettemin het aantal treinreizigers met dit profiel net zo is toegenomen 

als het aantal keren OV-fietshuur is gegroeid, namelijk 50%.  

Momenteel komt de Fietsersbond op voor uitbreiding van het aantal huurlocaties en 

verbetering van de kwaliteit van de dienst (betere beschikbaarheid en online 

informatie over de beschikbaarheid, en kwaliteit van de fietsen). 

Probleemstelling fietsnatransport 
OV-fiets is een succes. Met OV-fiets wordt bedoeld: een tegen lage kosten 

beschikbare huur of leenfiets die verkrijgbaar is op OV-locaties als natransportmiddel 

en zelf gezien kan worden als een vorm van openbaar vervoer. Het gaat hier dus niet 

specifiek om de OV-Fiets van de NS, maar om het concept fietsnatransport voor 

reizigers in het openbaar vervoer. 

Fietsnatransport is een succes voor gebruikers van het openbaar vervoer, maar 

momenteel in Noord-Holland niet consequent beschikbaar bij alle busstations en 

drukke haltes van de bus-stroomlijnen en HOV. OV-Fiets is eigendom van de NS. 

Daarom is hun focus op treinstations. OV-gebruikers reizen echter niet alleen met de 

trein.  

Op diverse plekken in het land zijn in de afgelopen jaren al OV-fietsvoorzieningen op 

andere locaties dan NS-stations gerealiseerd. Zo zijn in de stadsregio Rotterdam OV-

fietsen beschikbaar bij metrostations en in Scheveningen, Zoetermeer en Pijnacker, 

Nootdorp, Berkel en Rodenrijs bij busstations. In Veghel heeft de provincie Noord-

Brabant bij een nieuw busstation voor de HOV- lijn fietsnatransport gerealiseerd.  

https://www.brabant.nl/resultaten/verkeer-en-vervoer/busstation-veghel-klaar-voor-de-toekomst.aspx
https://www.brabant.nl/resultaten/verkeer-en-vervoer/busstation-veghel-klaar-voor-de-toekomst.aspx
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Beoogde maatschappelijke effecten van meer fietsnatransport  

 Goede voorzieningen voor de fiets als voor- en natransportmiddel bevorderen 

het gebruik van het OV aantoonbaar. Dat zorgt vervolgens voor minder files 

en is gezond en duurzaam.  

 Een significant deel van de reizigers laat door de beschikbaarheid van de fiets 

als natransportmiddel de auto staan en kiest voor het OV. Dat zorgt 

vervolgens voor minder files, betere bezetting van de bus en is gezond en 

duurzaam.  

 De beschikbaarheid van OV-fietsen kan een aanvulling vormen op de 

(bereikbaarheid van) recreatieve voorzieningen in onze provincie. Dat is goed 

voor het vestigingsklimaat.  

 Er is vraag naar de mogelijkheid om OV-fietsen te huren op andere OV-haltes 

dan treinstations. Dat biedt kansen voor ondernemers.  

Financiën  

Met beperkte middelen kunnen al fietsnatransport voorzieningen worden 

gerealiseerd. Navraag bij OV-Fiets leert dat zij op basis van een eenmalige 

overheidsinvestering van 50.000 euro in de voorziening reeds een OV-fiets 

voorziening met 8 fietsen kan exploiteren en voor 100.000 euro een voorziening met 

24 fietsen. Dekking kan gevonden worden in de provinciale middelen voor uitvoering 

van de OV-visie 2020. 

Uitdaging regelgeving  

Een vraagstuk dat vaak wordt opgeworpen bij de realisatie van OV-fiets 

voorzieningen is het vraagstuk van staatssteun. Hier moeten overheden zorgvuldig 

mee omgaan. De Europese regelgeving heeft bruikbare uitzonderingsmogelijkheden 

en de uitwerking hiervan voor Nederland is gedocumenteerd door de Stichting 

Bevordering OV-Fiets in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland. 

Europa 

Informatie en advies is beschikbaar bij Europa Decentraal. Exploitatiesteun voor 

vervoersinfrastructuur is in principe in strijd met het staatssteunverbod. Dit 

verbod staat in artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU). Toch zijn er verschillende mogelijkheden voor 

overheden. Een eerste optie is gebruik te maken van een 

https://www.europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/vervoer-staatssteun/
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uitzonderingsmogelijkheid op het staatssteunverbod zoals genoemd in artikel 

93 VWEU. Daarnaast kan de steun aangemerkt worden als een ‘Dienst van 

algemeen economisch belang’ (DAEB) en als zodanig onder een zogenoemde 

de-minimisregeling vallen.  

Nederland 

Juristen van de Provincie Zuid-Holland en NS hebben vastgesteld dat er is 

geen sprake van onrechtmatige staatsteun bij realisatie van nieuwe OV-fiets 

huurlocaties op kosten van overheden. Daarbij is relevant dat de overheid 

slechts een eenmalige investering doet in de locatie, die eigendom wordt van 

de overheid. De organisatie OV-fiets krijgt geen geld, wordt niet bevoordeeld, 

krijgt geen winstopslag bij realisatie locatie en de exploitatierisico’s liggen 

geheel bij de exploitant (bron: Stichting Bevordering OV-Fiets). 

In Noord-Brabant investeert de provincie volgens dit model in fietsdeelsysteem 

Hopperpoint. Het gaat om een eenmalige investering in een openbare 

voorziening en de exploitatie ligt geheel bij private partijen. 

D66 vraagt het college:  
 In het kader van de uitvoering van de OV-visie (voorzieningen) en/of het 

provinciaal fietsbeleid te onderzoeken welke voorzieningen de moderne mens 

verder stimuleren om gezond en duurzaam te reizen. En met name welke 

busstations en haltes het meest kansrijk zijn voor realisatie van een openbare 

voorziening van fietsnatransport;  

 Voor het einde van 2016 met concrete voorstellen te komen voor uitbreiding 

van  fietsnatransport op busstations en haltes van stroomlijnen; 

 Met de Stadsregio Amsterdam in gesprek te gaan om te bezien of zij hierbij 

willen aanhaken. 

Uitwerking  

D66 wil in lijn met doelstellingen uit het coalitieakkoord en de begroting voor 2016 

een extra impuls geven aan het realiseren van mogelijkheden voor de fiets als 

natransportmiddel door ons nu te richten op busstations en haltes op stroomlijnen 

van busvervoer. De beschikbaarheid van de fiets als natransport heeft een positief 

effect op het gebruik van het door de provincie geboden openbaar vervoer, het 

onderzoek kan gecombineerd worden met het onderzoeken van andere 

http://slideplayer.nl/slide/2207033/
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/januari/hopperpoint-deelfietsen-in-eindhoven-en-tilburg.aspx
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haltevoorzieningen die het gebruik van de bus stimuleren.  

Voor fietsnatransport zijn er In Noord-Holland kansrijke locaties busstations, waar 

dagelijks ruim 600 mensen uit de bus stappen. Vooronderzoek van D66 wijst uit dat 

er voor de exploitatie (zoals aangeboden door OV-Fiets) voldoende reizigersvolume is 

op in ieder geval de volgende busstation/locaties (bron: Connexxion):  

 Haarlem-IJmond:  

Haarlem Schalkwijk Centrum, Haarlem Delftplein, IJmuiden Plein 1945.  

 Gooi en Vechtstreek:  

Huizen busstation, Muiden P+R, Blaricum Tergooi.  

Naast het aantal uitstappers kan onderzocht worden of op sommige recreatieve 

bestemmingen als de kustplaatsen (zoals Egmond, Bergen) en zakelijke 

bestemmingen als bedrijventerrein Medemblik/Agriport, waar in de nabijheid geen 

treinstation is, de behoefte aan fietsnatransport groot genoeg kan worden. 

Andries Tijssen, Statenlid D66 Noord-Holland 

Wim Bakker, Commissielid D66 Noord-Holland 


