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Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland 

De heer J. Remkes 

Postbus 123 

2000 MD Haarlem 

  

Haarlem, 2 mei 2016. 

Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen 

 

Geachte heer Remkes, 

 

Op grond van artikel 45 en 46 van het reglement van orde voor de vergaderingen van 

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) stellen wij namens de fractie van D66 en aantal 

vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en verzoeken u deze 

schriftelijk te beantwoorden. 

 

Inleiding 

Het regionaal openbaar busvervoer in de provincie Noord-Holland is verdeeld in vier 

concessiegebieden. De opdrachtgevers hiervoor zijn de Provincie Noord-Holland (Noord-

Holland Noord, Haarlem-IJmond en Gooi & Vecht) en de Stadsregio Amsterdam (Amstel-

Meerlanden). Per deelgebied wordt aan een vervoerbedrijf een concessie verleend. Dit is een 

exclusief recht om het openbaar vervoer (OV) te verzorgen.  

 

Omdat mensen zich niet verplaatsen alleen binnen een regio of provincie, rijden veel bussen 

ook over regio- en provinciegrenzen heen – en dus ook over concessiegrenzen. De buslijnen 

die over meerdere concessiegebieden lopen noemen we inter-concessie stroomlijnen. De 

betrokken overheden maken afspraken over de aanbesteding; de concessieverleners bepalen 

aan welke concessie de stroomlijn wordt toegevoegd.  

 

In Noord-Holland gaat het daarbij onder meer om de volgende hoogwaardige openbaar 

vervoer-lijnen (HOV): 

1. R-net lijn 300 (Zuidtangent) – een belangrijke stroomlijn in het OV-netwerk van de 

provincie Noord-Holland, waar de provincie veel geld in geïnvesteerd heeft. Aanbesteding, 

exploitatie en dienstregeling worden nu door de Stadregio georganiseerd. De Provincie 

Noord-Holland gaat een deel van de exploitatiekosten dragen. 
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2. HOV Bollenstreek – een geplande stroomlijn van de Haarlemmermeer via de 

bollenstreek naar Noordwijk ter verbetering van de bereikbaarheid van de grensstreek NH-

ZH. De uitvoering is gelegd bij de Provincie Zuid-Holland 

3. HOV in ’t Gooi – is een in aanbouw zijnde noord-zuid stroomlijn tussen Huizen en 

Hilversum, die over de provinciegrens rijdt en een gemeente in de provincie Utrecht 

aandoet, nl. Eemnes 

 

D66 ziet het belang van deze grensoverschrijdende verbindingen en vraagt zich af of er 

voldoende inter-concessie stroomlijnen zijn, en of deze aan de door de provincie gestelde 

normen voldoen. Wordt het beschikbare budget voor OV optimaal besteed? Zijn de 

verschillende concessiegebieden goed op elkaar aangesloten? Past het interregionaal 

openbaar vervoer dat wij organiseren bij de vraag naar OV? Welke nieuwe kansen geeft de 

gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) en de afschaffing van de 

Plusregio’s voor verbetering van het regionaal openbaar vervoer? 

 

Hierover heeft D66 de volgende vragen: 

 

1) De Provincie Noord-Holland heeft veel geld geïnvesteerd of gaat investeren in drie 

belangrijke inter-concessie stroomlijnen. D66 wil graag weten hoe PS de optimale 

besteding van dit geld kan monitoren. 

a) R-net lijn 300  

i) Hoe worden PS geïnformeerd en betrokken bij de afwegingen van de komende 

concessieverlening? 

ii) Hoe kunnen PS hun controlerende taak uitoefenen gedurende de concessie? 

b) HOV-lijn Bollenstreek 

i) Hoe kunnen PS de hoogte van de investering beïnvloeden, en vervolgens 

monitoren of de investering in deze stroomlijn gaat renderen? 

c) HOV in ’t Gooi.  

i) Hoe is de financiële bijdrage van de Provincie Utrecht afgestemd en hebben 

aanvullende eisen van de gemeente Eemnes daar invloed op? 

 

2) D66 heeft de indruk dat de inter-concessie stroomlijnen nog steeds meer op aanbod 

dan op vraag gestuurd worden en wil daarom graag weten hoe de aanleg en 
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afstemming van deze inter-concessie stroomlijnen georganiseerd wordt en hoe PS 

daarbij betrokken wordt: 

a) Algemeen  

i) Zijn er op basis van bestaand onderzoek naar de vervoersbehoefte kansrijke 

toekomstige inter-concessie stroomlijnen aanwijsbaar of worden deze door de 

provincie al onderzocht? 

ii) Indien dat niet het geval is, bent u dan bereid dergelijk onderzoek te verrichten? 

b) R-net lijn 300  

i) Hoe wordt de aansluiting van deze lijn met het OV-netwerk van het GVB en de 

regio Haarlem-IJmond gecoördineerd en geoptimaliseerd? 

c) HOV-lijn Bollenstreek   .  

i) Hoe gaan PS geïnformeerd en betrokken worden bij de planvorming van deze 

HOV lijn? De Provincie Zuid-Holland heeft al een aantal keuzes gemaakt over het 

beoogde tracé (bijvoorbeeld een lage brug over de Ringvaart en een zigzag route 

tussen Lisse en Noordwijk) 

ii) Worden in Zuid-Holland dezelfde eisen gesteld aan een stroomlijn als in Noord-

Holland, bijvoorbeeld wat betreft snelheid en frequentie?  

Is het beoogde tracé R-net waardig? 

iii) Hoe is de aansluiting van de bus op de treinstations aan de “Oude Lijn” 

geregeld? En met name aansluiting/voeding uit verschillende richtingen op 

station Hillegom (waaronder de verbinding Haarlemmermeer - Nieuw Vennep en 

van de toekomstige “parels” langs de Ringvaart naar station Hillegom? 

iv) Hoe wordt de aansluiting van deze lijn met het OV-netwerk in de provincie 

Noord-Holland gecoördineerd en geoptimaliseerd? 

d) HOV in ’t Gooi.  

i) Is de betrokkenheid van de gemeente Eemnes gelijkwaardig aan de 

betrokkenheid van de Noord-Hollandse gemeenten?  

ii) Wordt de constructieve houding van deze gemeente door draagvlakproblematiek 

haltelocatie in goed overleg met de stuurgroep HOV op te willen lossen 

gehonoreerd? Heeft het college de indruk dat de problematiek oplosbaar is? 

 

3) Concessieverlening van inter-concessie stroomlijnen 

In 2014 stelde D66 schriftelijke vragen over de consequenties van de Visie Openbaar 

Vervoer 2020 op de concessieverlening. In de beantwoording gaf het college aan dat 
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separate aanbesteding voor stroomlijnen en aanvullende lijnen niet wenselijk is met als 

argumenten: minder synergie, meer benodigde afstemming en hoger risico op slechte 

aansluitingen. Technisch blijkt uit deze antwoorden dat het wel mogelijk om HOV lijnen 

apart aan te besteden. 

 

In de commissie M&F van 18 januari 2016 stelde de gedeputeerde dat opknippen van een 

concessie in “dunne en dikke lijnen” wellicht mogelijk is “als de markt dat accepteert”.  

 

a) Bent u het met D66 eens dat de functie van stroomlijn een andere is dan die van 

ontsluitende lijnen en deze, zeker als het een inter-concessie stroomlijn betreft, meer 

afstemming behoeft voor optimalisatie van de reismogelijkheden?   

b) Bent u het met D66 eens dat voor de realisatie van het provinciale 

knooppuntenbeleid grip op stroomlijnen nodig is, waarbij de concessievoorwaarden 

van die stroomlijnen die grip kan borgen? 

c) Betekent de opmerking in de commissie M&W dat toetsing van het nut en de 

haalbaarheid van apart aanbesteden van stroomlijnen onderdeel is van uw 

marktconsultaties? Is uw standpunt hierover sinds 2014 gewijzigd? Op welke 

momenten evalueert u uw standpunt hierover? 

d) Vindt u ook dat de complexiteit van de organisatie van inter-concessie stroomlijnen 

tezamen met het grote belang van deze lijnen aanleiding kan geven deze op een 

andere manier in de markt te zetten? 

e) Bent u bereid te onderzoeken of het nuttig en haalbaar kan zijn om een inter-

concessie stroomlijn zoals “R-net Lijn 300” of “HOV in het Gooi” separaat aan te 

besteden? 

 

4) OV-beleid in samenhang. 

De Provincie Noord-Holland heeft het doel gesteld om het OV in Noord-Holland zo in 

te zetten, dat het meer mensen, op een betere manier bedient. Het openbaar 

vervoersbeleid zoals geformuleerd in Visie OV 2020 hanteert daarbij twee speerpunten: 

• Ontwikkelen van stroomlijnen, die kernen verbinden met snelle, betrouwbare en 

hoog frequente bussen.  

• In andere gebieden maatwerkoplossingen ontwikkelen, gericht op de vraag van 

reizigers, zodat ook kleine kernen en landelijk gebied voldoende bediend worden 

door OV. 
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Hiervoor is nauwe samenwerking nodig tussen overheden, particuliere initiatieven en 

vervoerders, en aansluiting met de gebieden om ons heen. En daarnaast flexibiliteit tussen 

schotten in de financiering. 

 

Eind 2014 is de WGR gewijzigd en zijn de plusregio’s afgeschaft. Eerder stelde D66 hier al 

schriftelijke vragen over. De afschaffing maakte een einde aan de verplichte samenwerking 

in zeven plusregio’s met het doel om te komen tot een compacte overheid. Provincies en 

stadsregio’s moeten sindsdien zelf de afstemming op het gebied van mobiliteit invullen. In 

januari 2015 is daartoe een convenant ondertekend waarin de intentie wordt uitgesproken 

om binnen 2 jaar een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. In uw brief hierover stelt 

het college dat de vervoerregio in 2016 tot stand moet zijn gebracht. 

a) Hoe verloopt de samenwerking zoals afgesproken in het convenant? 

b) Komt er inderdaad binnenkort een vervoerregio tot stand? Op welke gebieden wordt 

de samenwerking daarin nader ingevuld. Is deze zowel strategisch als operationeel? 

c) De provincie heeft een OV Visie 2020. Hoe is deze afgestemd met de andere spelers 

binnen en buiten de provincie? Gaat in het vervolg hierop gezamenlijk ingezet 

worden? 

d) De noordvleugel van de Randstad c.q. Randstad-Noord is een coherent netwerk 

waarin mensen wonen, werken en recreëren. Is het college het met D66 eens dat een 

samenhangende Visie OV voor dit gehele gebied belangrijk en urgent is? Gaat het 

college en/of de nieuwe vervoerregio hiertoe stappen zetten? Zo ja, wanneer kunnen 

we deze verwachten? 

 

Andries Tijssens, 

Statenlid voor D66 Noord-Holland 

 


