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Aan Provinciale Staten 
 
 
1. Inleiding 
 
Op 18 december 2017 hebben de heren Papineau Salm (PvdA) en Heijnen (CDA) een 
initiatiefvoorstel ingediend: Pilot naar combinatie Openbaar Vervoer met Doelgroepen-
vervoer in Schagen. 
De pilot zou moeten bestaan uit het in kaart van de actuele situatie van het vervoer van de 
verschillende doelgroepen. Na deze onderzoeksfase moeten de betrokkenen de voor- en 
nadelen afwegen en een besluit nemen om in de praktijk e.e.a. uit te voeren. Het zou 
kunnen zijn dat de pilot hier stopt omdat gebleken is dat de bundeling van de verschillende 
vervoersstromen niet haalbaar is. Bij een positief besluit vindt de concrete uitvoering in de 
praktijk plaats. 
Met brief van 6 februari hebben gedeputeerde staten positief geadviseerd over het voorstel. 
Als motief geven zij daarvoor:  "Het onderwerp is actueel. We zien een behoefte bij 
gemeenten, vervoerders en andere overheden om een dergelijk onderzoek op te starten. 
Het opstarten van dergelijke initiatieven past in de geest van het bestek Noord-Holland 
Noord en de rol die daarbij aan de vervoerder is toebedeeld." 
 
 
2. Geschiedenis bundeling doelgroepenvervoer en openbaar vervoer 
 
Actueel is een rekbaar begrip. In ieder geval verschenen er al in het begin van deze eeuw 
idealistische artikelen over de bundeling van doelgroepenvervoer. Zie bijvoorbeeld het als 
bijlage bij dit memo gevoegde artikel uit Magazine Personenvervoer uit 2005. De afkortingen 
waren nog anders (belbussen heetten bijvoorbeeld nog CVV Collectief Vraagafhankelijk 
Vervoer en de WMO nog WVG), maar probleem en beoogde aanpak waren dezelfde als in 
het initiatiefvoorstel van PvdA en CDA van eind 2017. 
Eind 2004 had de Tweede Kamer een motie Dijksma aangenomen waarin de regering werd 
verzocht in een nader aan te wijzen vervoersregio een experiment te starten met gebun-
delde inzet van middelen, waarin in ieder geval worden opgenomen WVG, CVV, zittend 
ziekenvervoer en leerlingenvervoer. Met brief van 28 november 2005 (Tweede Kamer 29 
538-33) liet de Minister van Verkeer en Waterstaat weten meerdere experimenten te zullen 
faciliteren door bijdragen in organisatie- en onderzoekskosten; door een overkoepelende 
project-infrastructuur om leerervaringen te delen en services als een helpdesk, backoffice-
functies en onderzoek samen in te kopen; door te helpen bij de uitwerking van experimen-
ten door inbreng en inhuur van deskundigen; en door het laten uitvoeren van effect-
metingen en –rapportages. 
In een brief van 2 december (Tweede Kamer 29 538-34) werkte de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport de beleidsdoelstellingen van de regering nader uit. Hierin 
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kwam nog meer accent te liggen op verkennen en stimuleren van de mogelijkheden voor 
samenwerking tussen de verantwoordelijken voor doelgroepenvervoer en het regulier 
openbaar vervoer. Er zouden meerdere pilots uitgevoerd gaan worden. 
 
In maart 2008 verscheen het Eindrapport 1-meting Bundeling doelgroepenvervoer van AGV-
Movares. Het rapport beschrijft negen pilots: 
• Noord-Groningen Lijn 65 
• Servicelijn 7, Enschede 
• Oosterschelderegio 
• Zuidwest-Drenthe 
• Regio Twente: bundeling ritreservering en planning 
• Gelderland 
• Flexitax Fryslân 
• Bundeling doelgroepenvervoer Kop van Noord-Holland 
• Beter Bundelen, Regio De Vallei 
 
Op 7 juli 2008 stuurden de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat vervolgens een evaluatie aan de Tweede Kamer 
(Tweede Kamer 25 847-62). Een van de conclusies daarin luidde: 
 
"Uit onderzoek van Regioplan is gebleken dat de doelmatigheidswinst die met het meer 
combineren van ritten zou zijn te halen zeer beperkt is. Uit de pilots blijkt dat door de 
verschillen in de aard van het vervoer (stiptheid en vervoersdoel) en verschil in de 
doelgroepen qua problematiek, het uit kwaliteitsoverwegingen in veel gevallen onwenselijk is 
om ritten te combineren. Wel kan in de context van het vervoer nog een aantal zaken 
(indiceren, één loket, één telefoonnummer) worden verbeterd. Het gaat dan meer om 
kwaliteitsverbetering voor de cliënt dan om doelmatigheid." 
 
 
3. Pilot bundeling doelgroepenvervoer Kop van Noord-Holland 2007-2008 
 
In 2006 hebben de gemeenten Harenkarspel, Niedorp en Schagen het initiatief genomen om 
te komen tot meer afstemming en bundeling in het doelgroepenvervoer en openbaar 
vervoer. De gemeenten hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van 
bundeling. In januari 2007 is het eindrapport gepresenteerd, dat voldoende aanleiding gaf 
tot het opzetten van een pilot. Vijf andere Kopgemeenten (Wieringen, Wieringermeer, Zijpe, 
Anna Paulowna en Den Helder) hebben zich bij het initiatief aangesloten. Daarmee deden 
alle Kop-gemeenten behalve Texel mee aan de pilot. Bij de pilot was ook Connexxion 
betrokken. De pilot liep van 1 mei 2007 tot 1 mei 2008. 
Binnen de pilot werd gewerkt aan 11 (deel)projecten, waaronder: 
• Inrichten coördinatiepunt en aansturing van de projecten doelgroepenvervoer; 
• Combineren WSW-vervoer met de scholierenlijnen naar Schagen; 
• Opzetten openbaar vervoer naar Agriport in combinatie met WSW en scholieren-
 vervoer. 
Voor het voorbereidend onderzoek was € 220.000 beschikbaar uit voornamelijk subsidie van 
de rijksoverheid.  De evaluatie van AGV-Movares beschrijft ook de rol van de Provincie (pag. 
119): "Het is niet gelukt de Provincie in de pilot te betrekken. De communicatie en samen-
werking met de provincie verlopen stroef." De slotconclusie van AGV-Movares luidde: 
"Vooralsnog heeft de pilot geen resultaten opgeleverd die merkbaar zijn voor de reiziger. … 

https://www.crow.nl/documents/kpvv-kennisdocumenten/bundeling-doelgroepenvervoer-eindrapport-1-meting.aspx
https://www.crow.nl/documents/kpvv-kennisdocumenten/bundeling-doelgroepenvervoer-eindrapport-1-meting.aspx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25847-62.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25847-62.pdf


3 

 

Een aantal projecten wordt pas opgepakt nadat de aanbestedingen van het openbaar 
vervoer, van de OV-Taxi en van het leerlingenvervoer zijn afgerond. Het is nog onduidelijk op 
welke wijze het coördinatiepunt na het einde van de pilot wordt voortgezet." 
 
 
4. Suggesties bij het Initiatiefvoorstel van PvdA en CDA 
 
I.  Het initiatiefvoorstel brengt op voortreffelijke wijze de problematiek in kaart. Deze 
  problematiek is in de jaren 2004-2008 in Nederland eerder al in kaart gebracht. Het 
  zou goed zijn kennis te nemen van al datgene wat toen al is overwogen en onder-
  zocht, en bij het initiatiefvoorstel daaraan ook enkele bespiegelingen te wijden. 
 
II.  Van de pilot van de gemeenten Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wie-
  ringermeer, Zijpe, Anna Paulowna en Den Helder uit 2007-2008 hebben wij niet 
  kunnen achterhalen hoe het daarmee uiteindelijk is afgelopen. Het is zinvol daarnaar 
  navraag te doen. 
 
III.  Het positieve advies van gedeputeerde staten heeft vooral betrekking op een voor de 
  beoogde pilot te volgen procedure, maar is inhoudelijk betrekkelijk summier. Om te 
  voorkomen dat opnieuw een wiel wordt uitgevonden is het raadzaam te motiveren 
  wat de meerwaarde is van de beoogde pilot ten opzichte van de vele andere pilots 
  die in het vorige decennium van deze eeuw al zijn uitgevoerd. Daarbij dient ook 
  aangegeven te worden welke combinaties van doelgroepenvervoer en combinaties 
  van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer elders in het land thans (nog) opera-
  tioneel zijn. 
 
IV.  Hoewel wij de terughoudendheid van coalitiepartijen te dien aanzien zeer goed 
  begrijpen, zouden zij in uitzonderlijke gevallen kunnen overwegen bij het opstellen 
  van initiatiefvoorstellen ook oppositiefracties te betrekken. 
  Dat het initiatiefvoorstel geen dekking geeft van de kosten van de boogde pilot geeft 
  vinden wij niet erg. 
        
 
Namens de fractie van de SP       
Provinciale Staten van Noord-Holland, 
 
 

 

 

 

 

J.M. Bruggeman 
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Uit: Magazine Personenvervoer, juni 2005 
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