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Samenvatting  

 

Deze dilemmanota beschrijft de aanbestedingsprocedure voor het collectief personenvervoer 

in Noord-Holland Noord, zoals deze momenteel wordt voorbereid. Het betreft één aanbe-

steding van zowel het busvervoer als de OV-Taxi voor een periode van 7,5 jaar. De vervoer-

der wordt daarbij opbrengstverantwoordelijk, de provincie stelt de kaders. Gegeven het be-

schikbare exploitatiebudget wordt de vervoerder gevraagd kwantitatief en kwaliteit zo veel 

mogelijk vervoer te bieden. Uitgangspunt zijn de prOVielen zoals deze ook elders in Noord-

Holland zijn toegepast. Voor Noord-Holland Noord worden deze echter uitgewerkt in lijn-

profielen, waarbij per lijn de routevarianten, minimale frequenties en bedieningstijden wor-

den voorgeschreven. 

 

In deze dilemmanota wordt een aantal dilemma’s beschreven, waarbij tijdig een keuze moet 

worden gemaakt. Deze dilemma’s betreffen twee hoofdonderwerpen: welke mogelijkheden 

worden benut om het voorzieningenniveau (aantal buslijnen en –ritten) te maximaliseren en 

hoe wordt het beschikbare voorzieningenniveau verdeeld over het concessiegebied? 
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1. Inleiding 

 

Op 14 december 2008 eindigen de huidige concessies voor het stads- en streekvervoer in 

Noord-Holland Noord en Alkmaar. Op dezelfde dag eindigt ook het bestaande contract voor 

het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, de OV-Taxi. De provincie Noord-Holland is inmid-

dels begonnen met de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure voor dit vervoer.  

 

Als opdrachtgever stelt de provincie eisen aan het vervoer. Tijdens de aanbesteding concur-

reren vervoerders om de opdracht voor het verrichten van het vervoer; de vervoerder met de 

beste offerte wint de opdracht. Het uiteindelijke vervoer zoals dat op straat zichtbaar is, is 

een combinatie van de eisen die de provincie vooraf stelt en de offerte die de winnende ver-

voerder heeft uitgebracht.  

 

Het busvervoer en de OV-Taxi zijn niet kostendekkend. De opbrengsten uit de kaartverkoop 

dekken slechts een deel van de kosten: in het busvervoer gemiddeld circa 40%, in de OV-

Taxi gemiddeld 22%. De overige kosten worden betaald uit de exploitatiebijdrage die de 

provincie aan de vervoerder betaalt.  

 

Een aanbesteding is het ideale moment om het huidige beleid ten aanzien van het collectief 

personenvervoer in Noord-Holland Noord te herijken. Bij de aanbesteding kan de provincie 

eisen stellen aan de hoeveelheid vervoer en de kwaliteit van het vervoer dat moet worden 

verricht. Echter, de provincie kan niet te hoge eisen stellen. Gegeven het beschikbare budget 

dient het eisenpakket van de provincie voor vervoerders wel uitvoerbaar te zijn. Dat bete-

kent dat terughoudendheid in het stellen van eisen noodzakelijk is. En dat betekent dat keu-

zes gemaakt moeten worden: kiezen we voor het verbeteren van de bereikbaarheid in de 

stedelijke gebieden of zetten we juist in op een betere bediening van het platteland? Stellen 

we hoge kwaliteitseisen aan het materieel of hebben we liever méér vervoer? Kiezen we 

standaard voor grote bussen of proberen we door differentiatie de kosten te beheersen en 

daarmee meer vervoer mogelijk te maken? 

 

In deze dilemmanota wordt een aantal van de keuzemogelijkheden voorgelegd. In hoofdstuk 

2 wordt een toelichting gegeven op de aanbestedingsprocedure. Hoofdstuk 3 beschrijft het 

reeds vastgelegde beleidskader. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke activiteiten de ko-

mende tijd worden uitgevoerd. Daarna wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de keuzemogelijk-

heden die er nog zijn. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen aan de hand van deze dilemmanota graag 

met u in gesprek gaan en van u horen welke prioriteiten u stelt en wat uw achterliggende 

motivatie daarvoor is. Aan de hand van alle reactie van alle betrokkenen wordt een concept-

Programma van Eisen opgesteld, waarin zo veel mogelijk rekening is gehouden met de wen-

sen en belangen van alle betrokkenen. Dit concept-Programma van Eisen zal naar verwach-

ting in augustus 2007 worden gepresenteerd. 
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2. Toelichting op de aanbestedingsprocedure 

 

De provincie is opdrachtgever voor het stads- en streekvervoer in Noord-Holland Noord en 

voor de OV-Taxi Noord-Holland Noord1. Dit opdrachtgeverschap is wettelijk bepaald in de 

Wet personenvervoer 2000 (Wp2000). Aan een vervoerder wordt een exclusieve concessie  

voor het busvervoer verstrekt. De Wp2000 schrijft voor dat dit gebeurt na een procedure van 

openbare aanbesteding. Daarbij stelt de provincie vooraf een eisenpakket op in een Pro-

gramma van Eisen (PvE). De vervoerder die de aanbesteding wint, krijgt het alleenrecht om 

in de komende jaren het vervoer te verrichten. In de Wp2000 is vastgelegd dat de maximale 

concessieduur 8 jaar is. 

 

De planning van de aanbestedingsprocedure ziet er als volgt uit: 

 

1. Behandeling dilemmanota (mei – juni 2007) 

2. Behandeling concept-Programma van Eisen (augustus – september 2007) 

3. Inschrijvingstermijn voor vervoerders (november 2007 – februari 2008) 

4. Beoordeling van offertes en gunning door provincie (februari – maart 2008) 

5. Implementatieperiode voor winnende vervoerder (maart – december 2008) 

6. Uitvoering concessie OV en contract OV-Taxi (vanaf december 2008) 

 

De dilemmanota wordt behandeld in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van Provin-

ciale Staten. Ook wordt de nota besproken met de gemeenten in Noord-Holland Noord en 

met de consumentenorganisaties. Aan de hand van de reacties op de dilemmanotitie wordt 

het concept-Programma van Eisen opgesteld. In het concept-Programma van Eisen zijn alle 

eisen vastgelegd die de provincie aan de nieuwe vervoerder wil stellen. Het concept-

Programma van Eisen wordt ter advisering voorgelegd aan de partijen die hebben gerea-

geerd op de dilemmanota. Ook wordt het concept-Programma van Eisen besproken met na-

burige OV-autoriteiten: de provincie Friesland, de provincie Flevoland en de Stadsregio Am-

sterdam. Aan de hand van de reacties op het concept-Programma van Eisen wordt een defi-

nitief Programma van Eisen opgesteld. 

 

De beleidsmatige keuzes worden in het eerste deel van het aanbestedingstraject gemaakt. De 

dilemmanota en het concept-Programma van Eisen zijn daarom de documenten die worden 

besproken met alle betrokkenen. De verdere fasen in de aanbesteding (stap 3 en verder) zijn 

een aanbestedingstechnische uitwerking van de beleidsmatige keuzes; deze wordt gedaan 

door het provinciale aanbestedingsteam.  

 

Een verdere toelichting op de aanbestedingsprocedure en het kader waarin deze procedure 

plaatsvindt, is weergegeven in bijlage A. 

 

 

                                                
1  De gemeente Alkmaar is momenteel opdrachtgever voor het stadsvervoer Alkmaar en voor de OV-Taxi  

in Alkmaar. Door een wijziging in de Wp2000 houdt dit opdrachtgeverschap op met ingang van de 

nieuwe concessie en wordt de provincie Noord-Holland bevoegd opdrachtgever voor het vervoer in 

Alk-maar. Voor de OV-Taxi betalen de gemeenten in Noord-Holland Noord de aanvullende kosten voor 

het vervoer van  WMO-geïndiceerden met de OV-Taxi. 
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3. Wat ligt al vast? 

 

In 2001 is het vervoer in Noord-Holland Noord al een keer aanbesteed. Daarbij is toen een 

aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd, waarmee de toentertijd oplopende kosten beperkt 

konden worden. Omdat de aanbestedingswinst inmiddels is gerealiseerd en omdat het ge-

bruik van het openbaar vervoer de laatste jaren minder is dan verwacht, moet bij de nieuwe 

aanbesteding van het vervoer serieus rekening worden gehouden met een lager aanbod voor 

een gelijkblijvend budget.  

 

Uitgangspunten 

Op 16 februari 2007 heeft de PS-commissie Wegen, Verkeer en Vervoer de discussienotitie 

‘De organisatie van het collectief personenvervoer in Noord-Holland Noord’ besproken. 

Naar aanleiding daarvan heeft de Commissie een aantal uitspraken gedaan, die op  

12 maart 2007 door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld: 

 

 

- Het vervoer in Noord-Holland Noord wordt in één geheel aanbesteed; het gebied 

wordt dus niet gesplitst in meerdere kleine vervoergebieden; 

- De concessie voor het busvervoer en het contract voor de OV-Taxi worden gezamen-

lijk in één perceel aanbesteed. Dat betekent dat één vervoerder zowel het busvervoer 

als de OV-Taxi zal gaan verzorgen; 

- In het Programma van Eisen voor de aanbesteding wordt een gegarandeerd mini-

mum voorzieningenniveau vastgelegd. Daarnaast wordt aan vervoerders ruimte ge-

boden om het voorzieningniveau verdere vorm te geven. Uitgangspunt is de prOVie-

lensystematiek, zoals deze is gehanteerd bij de aanbesteding van de concessies Haar-

lem – IJmond en Gooi en Vechtstreek. Deze wordt voor Noord-Holland Noord echter 

nog concreter ingevuld. 

 

 

In bijlage B wordt een onderbouwing van deze keuze gegeven. 

 

De provincie heeft inmiddels ervaring opgedaan met verschillende aanbestedingen en met 

de uitvoering van aanbestede concessies. Op basis daarvan heeft zij een aantal keuzes ge-

maakt: 

 

 

- De vervoerder is opbrengstverantwoordelijk. Dat betekent dat hij de opbrengsten uit 

kaartverkoop ontvangt en zelf financieel verantwoordelijk is bij lagere of hogere op-

brengsten; 

- Voor bepaalde taken, zoals ontwikkeltaken en marketing, wordt een speciaal bedrag 

geoormerkt. De vervoerder kan alleen aanspraak maken op de daarvoor bestemde 

middelen als hij hiervoor een goed plan indient en uitvoert. De provincie heeft de 

mogelijkheid om bepaalde taken te laten uitvoeren door een derde partij. 
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De provincie wil niet dat bij de aanbesteding door vervoerders op prijs wordt geconcurreerd, 

maar wil zowel kwantitatief als kwalitatief het beste aanbod krijgen. Daarom kiest zij voor 

de volgende aanbestedingsmethode: 

 

 

- Vooraf wordt het beschikbare exploitatiebudget vastgesteld. Aan de vervoerders 

wordt gevraagd om voor het beschikbare budget een maximale aanbieding te doen. 

De vervoerder die het meeste vervoer met de hoogste kwaliteit aanbiedt, wint de 

aanbesteding. 

- Het beschikbare exploitatiebudget vanaf 2009 is vrijwel gelijk aan het huidige be-

schikbare exploitatiebudget voor het busvervoer en het OV-deel van de OV-Taxi. 

Afwijking van het beschikbare exploitatiebudget is alleen mogelijk indien Provinciale 

Staten van Noord-Holland besluiten om extra geld beschikbaar te stellen voor het 

vervoer in Noord-Holland Noord. 

 

 

Door de concurrentie tussen de verschillende vervoerders zal een vervoerder, zelfs als de 

provincie geen enkele eis stelt, tijdens de aanbesteding zo veel mogelijk vervoer aanbieden 

voor het beschikbare budget. Het is echter mogelijk dat dit vervoer niet wordt aangeboden 

op de tijden of de plaatsen die de opdrachtgever graag had gezien. Daarom wil de provincie 

toch een aantal minimumeisen stellen. 

 

 

De provincie stelt vooraf een aantal minimale eisen op. Deze eisen hebben zowel betrek-

king op het minimale voorzieningenniveau als op de kwaliteit van het vervoer. De mi-

nimale eisen zijn echter zodanig geformuleerd dat inschrijvers significante ruimte heb-

ben om (gegeven het beschikbare exploitatiebudget) extra’s aan te bieden. 

 

 

Deze minimale eisen geven alle betrokkenen garanties voor het vervoer dat tijdens de gehele 

concessieperiode wordt aangeboden, ongeacht het precieze resultaat van de aanbesteding en 

ongeacht ontwikkelingen tijdens de concessieperiode. De minimale eisen geven met name 

zekerheid over vervoer dat maatschappelijk weliswaar gewenst is, maar voor een vervoerder 

weinig opbrengsten oplevert. Daarnaast geven de minimale eisen garanties voor andere as-

pecten waar de belangen van vervoerders en reizigers c.q. de omgeving kunnen verschillen, 

zoals tarievengrenzen en beperkingen van de milieu-uitstoot door voertuigen. 

Belangrijk is dus dat het door de vervoerder aangeboden voorzieningenniveau hoger zal zijn 

dan de minimumeisen. De minimumeisen geven dus niet aan wat de vervoerder uiteindelijk 

zal bieden, maar wel wat hij minimaal zal aanbieden voor elk van de beschreven onderdelen. 

Welke extra’s een vervoerder aanbiedt, worden vooral bepaald door het te verwachten aan-

tal reizigers en de hoogte van de kosten die gemoeid zijn met de aangeboden extra’s.  
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OV-visie 

In 2006 hebben Gedeputeerde Staten de OV-visie ‘De kracht van het openbaar vervoer’ vast-

gesteld. In de OV-visie wordt aangegeven dat een kernnet voor de zwaardere vervoersstro-

men moet worden benoemd. Daarnaast is er een regulier streeknet en zijn er speciale doel-

groepvoorzieningen, zoals schoolbussen. Aan de onderkant van de vervoermarkt fungeert 

de OV-Taxi als basisvoorziening.  

 

Wat betreft het kernnet constateert de OV-visie dat dit voor een lange periode een stabiel 

aanbod dient te hebben. In de beeldvorming voor reizigers dient het kernnet één geheel te 

zijn, ook als er meerdere vervoerders actief zijn. 

 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een kernnet met Hoogwaardig Openbaar Vervoer-

verbindingen (HOV) en het onderliggend vervoernet. Het voorzieningenniveau voor het 

kernnet van HOV-lijnen wordt vooraf gedetailleerd voorgeschreven. Voor het onderliggen-

de vervoernet krijgt de vervoerder meer vrijheid voor een eigen invulling. 

 

 

Kernnet 

Het kernnet bestaat uit de belangrijkste buslijnen in de provincie Noord-Holland. Hiervoor 

is de RegioNetformule opgesteld. De eerste RegioNetlijn in de provincie Noord-Holland is 

de Zuidtangent van Haarlem via Hoofddorp en Schiphol naar Amsterdam v.v. Andere be-

langrijke lijnen zullen in de toekomst worden opgewaardeerd tot RegioNetlijnen met dezelf-

de productformule. Op die manier ontstaat een uniform en samenhangend stelsel van Re-

gioNetlijnen: lijnen met hoge frequenties, veel comfort en een herkenbare en positieve uit-

straling.  

 

In Noord-Holland Noord is er één toekomstige RegioNetlijn: de buslijn van Heerhugowaard 

via Alkmaar naar Bergen. De route van deze RegioNetlijn Alkmaar - Heerhugowaard komt 

grotendeels overeen met de route van de huidige lijn 160. Met ingang van de nieuwe conces-

sie, dus vanaf december 2008, zal deze lijn worden uitgevoerd als RegioNetlijn.  

 

 

Vanaf december 2008 wordt de RegioNetlijn Alkmaar – Heerhugowaard ingevoerd. Deze lijn 

heeft de volgende kenmerken: 

- Haltes en voertuigen met een eigen, herkenbare kleurstelling; 

- Hoge frequenties: minimaal elk kwartier een bus; 

- Nieuwe, goed toegankelijke bussen, die voldoen de strengste milieunorm (EEV) en 

die zijn voorzien van comfortabele stoelen en airconditioning 

- Automatische halteafroep en informatiedisplays in alle voertuigen. 

De kwaliteit en uitstraling van de RegioNetlijn Alkmaar - Heerhugowaard wordt vergelijk-

baar met die van de Zuidtangent zoals die vanaf december 2007 met nieuw materieel rijdt op 

het traject Haarlem / Nieuw-Vennep – Hoofddorp – Schiphol – Amsterdam Bijlmer. 

 

 

Bij de aanbesteding wordt alleen de exploitatie van het vervoer aanbesteed; de hoogwaardi-

ge haltes en reisinformatie op de haltes worden in andere projecten gerealiseerd. De provin-
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cie streeft ernaar om deze projecten vóór december 2008 afgerond te hebben, zodat met in-

gang van de nieuwe concessie de nieuwe productformule helemaal gereed is. 

 

Naast de RegioNetlijnen kent in Noord-Holland Noord kent nog een andere lijn die behoort 

tot het kernnet: lijn 350 van Alkmaar via Den Oever naar Leeuwarden v.v.  

 

 

Voor lijn 350 Alkmaar – Den Oever – Leeuwarden  wordt zo veel mogelijk aansluiting ge-

zocht bij de Q-liner formule zoals deze in verschillende delen van Nederland reeds wordt 

toegepast voor HOV-lijnen. De Qliner-formule kenmerkt zich door een nadruk op snelheid 

en kwaliteit: comfortabele bussen (touringcarkwaliteit), uitsluitend zitplaatsen en 100 km/h 

op snelwegen. 

 

 

prOVielen 

In 2004 heeft de provincie de prOVielensystematiek ontwikkeld. In deze prOVielen-

systematiek worden minimumeisen gesteld aan de openbaar vervoerbediening van woon-

wijken, werkgelegenheidscentra, winkelcentra, gezondheidszorginstellingen, onderwijsin-

stellingen en recreatiegebieden. Deze prOVielensystematiek is reeds succesvol toegepast bij 

de aanbesteding van het busvervoer in Haarlem – IJmond en Gooi en Vechtstreek in 2005. 

 

 

Uitgangspunt bij de aanbesteding Noord-Holland Noord is de uniforme  

prOVielensystematiek die in 2004 is ontwikkeld. Deze minimale eisen zijn voor de gehele 

provincie Noord-Holland2 gelijk en beschrijven de basismobiliteit waarop elke burger in 

Noord-Holland recht heeft.  

 

 

Alle woonwijken zijn gecategoriseerd naar stedelijkheidsgraad. Hoe hoger de stedelijkheids-

graad  van een woonwijk, hoe hoger het minimale bedieningsniveau is. Gebieden met een 

matige, redelijke en hoge stedelijkheidsgraad hebben recht op tenminste de hoeveelheid 

openbaar vervoer die is beschreven in de prOVielen. Voor werkgelegenheidscentra, winkel-

centra, gezondheidszorginstellingen, onderwijsinstellingen en recreatiegebieden is een lijst 

opgesteld van te bedienen locaties en de frequenties waarmee deze moeten worden bediend. 

 

In bijlage C is een overzicht gegeven van de categorisering in stedelijkheidsgraden voor de 

verschillende woonwijken, van het minimale bedieningsniveau per categorie en van de ove-

rige locaties die bediend moeten worden door busvervoer. 

 

Toegankelijkheid 

Wettelijk is vastgelegd dat alle bussen vanaf 2010 toegankelijk moeten zijn voor mindervali-

den. Concreet betekent dit dat vanaf 2010 in het openbaar vervoer alleen lagevloerbussen 

mogen worden ingezet, of bussen die op een andere manier toegankelijk zijn voor rolstoel-

gebruikers, bijvoorbeeld door een speciale lift. De provincie zal ervoor zorgen dat bij de aan-

                                                
2
  Met uitzondering van de vervoergebieden waarvoor de Stadsregio Amsterdam de verantwoordelijke  

opdrachtgever is. 
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besteding geëist wordt dat zo snel mogelijk toegankelijke bussen worden ingezet. Dat bete-

kent vanaf december 2008 of, als er dan nog onvoldoende geschikte lagevloerbussen be-

schikbaar zijn, maximaal zes maanden later.  

 

 

De provincie zal voorschrijven dat het materieel zo snel mogelijk na de start van de concessie 

voldoet aan de wettelijke toegankelijkheidseisen die vanaf 2010 van kracht zijn. 

 

 

Dit betekent overigens niet automatisch dat er nieuw materieel moet worden aangeboden. 

Op dit moment zijn er al oudere bussen die voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidsei-

sen. 

 

Concessieduur 

De wettelijk toegestane concessieduur is acht jaar. Voor de OV-Taxi is de maximale contract-

duur zes jaar, maar de provincie kan bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om een 

ontheffing van deze bepaling vragen. De integraliteit van de aanbesteding rechtvaardigt een 

verlenging.  

 

De provincie kiest voor een lange concessieduur. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van het 

aan te besteden vervoer en biedt de vervoerder de kans om investeringen in een langere pe-

riode af te schrijven. Het biedt ook meer mogelijkheden om te profiteren van de resultaten 

van inspanningen die een vervoerder verricht in de eerste jaren. 

De provincie kiest echter niet voor de maximale acht jaar, maar wil liever een periode van 

ongeveer 7,5 jaar. De concessie en het contract eindigen dan niet in december, maar aan het 

begin van de zomervakantie. Dat heeft een aantal voordelen: het dan nieuwe vervoer (in 

2016) start bij de aanvang van de zomervakantie, wanneer het rustig is, en eventuele aan-

loopproblemen beter beheerst kunnen worden. Ook wijkt juli af van de reguliere aanvangs-

datum in december van de meeste concessies, waardoor de vervoerder zonodig extra aan-

dacht kan besteden aan mogelijke aanloopproblemen. Tenslotte moet in december de dienst-

regeling altijd worden aangepast vanwege wijzigende NS-treintijden; bij een start van een 

concessie in juli kan eerst een half jaar de bestaande dienstregeling worden gecontinueerd, 

wat de risico’s bij de implementatie beperkt. 

 

 

Zowel de concessie voor het busvervoer als het contract voor de OV-Taxi hebben 15 decem-

ber 2008 als aanvangsdatum en eindigen in juli 2016. 
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4. Wat wordt de komende tijd nader uitgewerkt? 

 

De provincie streeft naar een vervoerssysteem waarbij reizigers altijd een keuzemogelijkheid 

hebben om gebruik te maken van de bus of van de OV-Taxi. Dat geldt zowel voor WMO-

geïndiceerden als voor overige reizigers. De vervoerder wordt echter gestimuleerd om het 

busvervoer zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers, ook van de 

minder valide reizigers, zodat zo veel mogelijk mensen gebruik zullen maken van de bus. De 

wijze waarop dit in de aanbesteding moet worden vormgegeven, wordt de komende tijd 

nader onderzocht. 

 

Ook zal de komende tijd aandacht worden besteed aan de wijze waarop het opdrachtgever-

schap van de OV-Taxi wordt vormgegeven en welke rol de betrokken gemeenten (als ver-

antwoordelijken voor het WMO-vervoer) daarbij hebben. De provincie onderzoekt de moge-

lijkheden om vooraf met de gemeenten afspraken te maken over de vergoedingen die de 

gemeenten aan de vervoerder betalen voor het WMO-vervoer.  Deze worden dus niet afhan-

kelijk gesteld van het resultaat van de aanbesteding. Dat geeft gemeenten al vóór de aanbe-

steding zekerheid over de bijdrage die zij moeten betalen. Door de verwachte synergievoor-

delen tussen OV-Taxi en busvervoer bij een gezamenlijke aanbesteding kan deze prijs lager 

zijn dan de huidige bijdragen die gemeenten betalen. 

 

Aan de gemeenten in Noord-Holland Noord is inmiddels gevraagd om aan te geven welke 

weginfrastructuur geschikt is voor bussen. Niet alle wegen zijn immers geschikt voor het 

gebruik door bussen. In uitzonderlijke gevallen kunnen gemeenten daarnaast aangeven dat 

er maxima zijn aan de hoeveelheid busvervoer op een bepaalde plaats, bijvoorbeeld op een 

weg door een historisch stadscentrum of op een busstation met een beperkte capaciteit. Het 

spreekt voor zich dat terughoudendheid daarbij noodzakelijk is, omdat dit de kansen voor 

uitbreiding van het voorzieningenniveau aanzienlijk beperkt.  

 

In de komende maanden start de provincie de voorbereidingen voor de aanbestedingspro-

cedure met het opstellen van het concept-Programma van Eisen. Uitgangspunt daarbij zijn 

de in hoofdstuk 3 beschreven minimumeisen (prOVielen) en de huidige goedbezette lijnen. 

Deze prOVielen en de huidige goedbezette lijnen worden gecombineerd met de informatie 

van gemeenten over beschikbare weginfrastructuur. Deze combinatie leidt tot zogenaamde 

‘lijnprofielen’. In deze lijnprofielen worden de algemene prOVielen-eisen uitgewerkt in con-

crete routes. Daarbij worden indien mogelijk wel routevarianten toegestaan. Voorgeschreven 

wordt dan dat een vervoerder van A naar B moet rijden, maar hij mag zelf kiezen voor een 

route via C of via D. In bijlage D is een voorbeeld opgenomen van een drietal lijnprofielen. 

Dit indicatieve voorbeeld geeft nog niet aan wat de uiteindelijke eisen in het concept-

Programma van Eisen zullen worden, maar geeft wel inzicht in de wijze waarop de provin-

cie de komende tijd de minimumeisen van de prOVielen wil uitwerken in eisen aan concrete 

verbindingen. De gezamenlijke lijnprofielen beschrijven het basisnet met frequenties en be-

dieningstijden dat de vervoerder minimaal moet verzorgen. 

 

Een ander onderwerp waaraan de provincie de komende tijd aandacht wil besteden, is de 

vraag op welke manier gebruik gemaakt kan worden van de laatste stand van de zaken wat 

betreft de technische toepassingen om de toegankelijkheid en de reisinformatie te verbeteren. 

De laatste jaren zijn met name de kosten voor elektronische reisinformatie, zowel in de bus 
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als daarbuiten, sterk gedaald. Dat biedt kansen voor de aanbesteding van het vervoer. Goede 

reisinformatie verbetert niet alleen de toegankelijkheid voor auditief en visueel gehandicap-

ten, maar verbetert ook het gebruiksgemak voor alle reizigers en verlaagt de drempel om 

gebruik te maken van het openbaar vervoer. 

 

Op dezelfde manier zal de provincie aandacht besteden aan de mogelijkheden die er zijn wat 

betreft managementinformatie, zowel wat betreft het busvervoer als voor de OV-Taxi. Op dit 

moment heeft de provincie al tot op ritniveau inzicht in de prestaties van de OV-Taxi. Deze 

monitoringsinformatie wordt gebruikt voor de controle van de vervoerder en voor eventuele 

bijsturing. Moderne technieken, zoals de chipkaart, maken het mogelijk om ook voor het 

busvervoer meer inzicht te krijgen. Zo komt meer informatie beschikbaar over de bezetting 

van bussen op ritniveau, zodat sneller en scherper duidelijk wordt wanneer bussen te vol 

zijn of ritten juist zeer weinig gebruikt worden. 

 

In Noord-Holland Noord is de wens vooral om, indien mogelijk en verantwoord, het be-

staande voorzieningenniveau zo veel mogelijk in stand te houden. In bijlage A is aangegeven 

dat de marktsituatie echter ongunstig is en dat serieus rekening gehouden moet worden met 

een tegenvallend aanbestedingsresultaat. Daarom zal de provincie Noord-Holland zoeken 

naar mogelijkheden om voor het beschikbare budget een maximaal voorzieningenniveau te 

realiseren. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan de mogelijkheden die er zijn voor 

een gedifferentieerde inzet van materieel, zoals de inzet van kleinere bussen op rustige lij-

nen. Dit onderwerp komt ook terug als dilemma in hoofdstuk 5.  
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5. Wat zijn de keuzemogelijkheden? 

 

In hoofdstuk 3 is aangegeven wat de kaders zijn waarbinnen de aanbesteding wordt voorbe-

reid. Voor het opstellen van het concept-Programma van Eisen is er echter nog een aantal 

keuzemogelijkheden waarover Gedeputeerde Staten van Noord-Holland graag de mening 

willen horen van alle betrokken voordat in het concept-Programma van Eisen een uitwer-

king wordt gemaakt. 

 

Voor elke keuzemogelijkheid geldt: wanneer een keus gemaakt moet worden tussen A of B, 

is het verleidelijk om te kiezen voor A én B. Dit is echter niet mogelijk. Gegeven het beschik-

bare exploitatiebudget móet een keuze voor één van de alternatieven worden gemaakt.  

 

In de voorbereidende fase van de aanbesteding worden de bovengenoemde keuzes uiteinde-

lijk gemaakt door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Deze keuzes worden mede op 

basis van de reacties van belanghebbenden op deze dilemmanota gemaakt. Wanneer Gede-

puteerde Staten uiteindelijk een belangenafweging maken die niet is wat gemeenten, bedrij-

vencentra, scholen of andere partijen hadden gewild, hebben deze partijen nog een andere 

mogelijkheid om alsnog hun wensen te realiseren. Dat is door in de voorbereidende fase af-

spraken te maken met de provincie. Wanneer een partij de invulling van een specifieke wens 

van belang acht, wil de provincie deze wens alsnog overnemen als aan een aantal voorwaar-

den wordt voldoen. De twee belangrijkste voorwaarden zijn dat de wens uitvoerbaar is én 

dat de betrokken partij op basis van een reële kostenberekening door de provincie de meer-

kosten voor zijn rekening neemt. Dit zal gebeuren door speciale convenanten tussen de pro-

vincie en de betrokken partijen. 

 

Merk daarbij op dat deze convenanten moeten worden gesloten in de periode tussen vast-

stelling van het concept-Programma van Eisen en de vaststelling van het definitieve Pro-

gramma van Eisen, dus in augustus en september 2007. Het is niet mogelijk om na vaststel-

ling van het definitieve Programma van Eisen hierin nog wijzigingen aan te brengen. 

 

Dit betekent dat de genoemde keuzemogelijkheden in een aantal gevallen feitelijk wordt 

uitgebreid met een extra keuzemogelijkheid, namelijk het alternatief dat een belanghebbende 

partij door een extra financiële bijdrage de realisatie mogelijk maakt zonder dat dit conse-

quenties heeft voor andere aspecten van het vervoer.  

  

De keuzemogelijkheden die hierna worden voorgelegd, betreffen twee hoofdonderwerpen: 

welke mogelijkheden worden benut om het voorzieningenniveau (aantal buslijnen en –

ritten) te maximaliseren en hoe wordt het beschikbare voorzieningenniveau verdeeld over 

het concessiegebied? 

 

Eén belangrijk instrument om het voorzieningenniveau te verhogen blijft buiten beschou-

wing: het tarievenbeleid. Hogere tarieven leiden tot hogere reizigersopbrengsten, waardoor 

voor een gelijkblijvende exploitatiebijdrage van de provincie een hoger voorzieningenniveau 

kan worden aangeboden. Omgekeerd betekenen lagere tarieven afnemende reizigersop-

brengsten en, tenzij deze uit andere bronnen worden gecompenseerd, een lager voorzienin-

genniveau dat kan worden aangeboden. 
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Een wijzigend tarievenbeleid van de provincie Noord-Holland valt buiten het kader van 

deze aanbesteding. Uitgangspunt is het huidige tarievenbeleid zoals dat reeds door Gedepu-

teerde Staten is vastgesteld. 

 

Mogelijkheden om het voorzieningenniveau uit te breiden 

 

Gegeven het beschikbare exploitatiebudget is er een aantal mogelijkheden om het voorzie-

ningenniveau te maximaliseren. Deze mogelijkheden worden vooral bepaald door het soort 

materieel dat wordt ingezet. Door ander materieel, zoals kleinere voertuigen of oudere bus-

sen toe te staan, kan de hoeveelheid beschikbaar vervoer toestaan. Deze keuzes hebben ech-

ter ook hun nadelen. Dit spanningsveld wordt beschreven in de volgende dilemma’s. 

 
Dilemma 1 Overal standaardbussen of differentiatie in materieel? 

 
Vraag Een standaardbus is 12 meter lang en heeft ongeveer 40 zitplaatsen. In 

veel gevallen is die capaciteit ruim voldoende. Zonder problemen zou 

ook een kleinere bus ingezet kunnen worden. Door de lagere kosten 

van een kleinere bus kan dan met een gelijkblijvend budget meer ver-

voer worden gerealiseerd. Het nadeel van kleinere bussen is echter dat 

er een kleine kans is dat in sommige incidentele gevallen, bij onver-

wachte pieken in de vervoervraag, reizigers moeten staan of niet kun-

nen worden vervoerd. Is differentiatie in materieel gewenst? 

 
Achtergrondinformatie In plaats van een standaardbus kan ook een midibus worden ingezet. 

Deze is 9 á 10 meter lang en heeft ongeveer 20 zitplaatsen. De exploita-

tiekosten per uur zijn ongeveer 80% van die van een standaardbus. 

Wanneer de vervoervraag zeer klein is, kan ook een achtpersoons auto-

busje worden ingezet. De kosten daarvan zijn ongeveer 60% van die 

van een standaardbus. 

Het risico dat reizigers moeten staan of niet kunnen worden vervoerd 

door kleiner materieel, kan worden beperkt door richting reizigers te 

communiceren dat op bepaalde momenten (bijvoorbeeld ’s-avonds na 

21.00 uur) groepen van meer dan drie personen zich vooraf moeten 

aanmelden, zodat groter of extra materieel kan worden ingezet. Bij in-

cidenten kunnen reizigers worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door 

een taxirit aan te bieden of door ze een financiële vergoeding te geven. 

 

A. De provincie schrijft voor dat alle ritten moeten worden uitgevoerd 

met standaardbussen. 

Keuzemogelijkheden 

B. De provincie biedt de mogelijkheid om buslijnen of ritten met een 

lage vervoervraag te laten rijden met kleinere bussen: midibussen 

op de rustige lijnen, autobusjes op de buslijnen met de laagste ver-

voervraag.  
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Dilemma 2 Vraagafhankelijk vervoer of niet? 

 
Vraag Momenteel zijn er in Noord-Holland Noord drie vormen van vervoer: 

de reguliere lijndiensten op vaste routes en vaste tijden (met een dienst-

regeling), de buurtbussen (die door vrijwilligers worden gereden) en de 

OV-Taxi. Er is nog een vierde vorm mogelijk: vraagafhankelijk vervoer, 

de zogenaamde belbus. Is de inzet van belbussen gewenst? 

 
Achtergrondinformatie Een reguliere bus rijdt volgens dienstregeling: van halte naar halte en 

op vaste tijden. De OV-Taxi rijdt van deur tot deur, maar kent geen vas-

te tijden (er zijn marges van +/- 15 minuten) en is voor reizigers duurder 

in het gebruik. 

Vraagafhankelijk vervoer (de belbus) rijdt net als een bus volgens 

dienstregeling en kent hetzelfde lagere tarief. De belbus rijdt echter al-

leen als mensen zich vooraf aanmelden. De belbus is daarom een oplos-

sing voor lijnen waar de vervoervraag onvoldoende is voor een regulie-

re buslijn, maar eigenlijk te groot voor de OV-Taxi. 

 

A. Bij de aanbesteding worden voor sommige lijnen belbussen voorge-

schreven of toegestaan. Dat betekent dat sommige bestaande buslij-

nen worden omgezet in belbuslijnen en dat er mogelijk enkele nieu-

we belbuslijnen komen op verbindingen waar nu nog geen open-

baar vervoer is. 

Keuzemogelijkheden 

B. Bij de aanbesteding worden belbussen níet toegestaan. Consequen-

tie is dat áls er een buslijn is, deze altijd wordt gereden, ongeacht of 

er vervoervraag is. Sommige bestaande buslijnen zullen na de aan-

besteding wellicht verdwijnen. 
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Dilemma 3 Mogen comfort- en milieueisen aan het materieel ten koste gaan van 

het voorzieningenniveau? 

 
Vraag De aanbesteding is een ideaal moment om andere, strengere eisen te 

stellen aan het materieel. Ook kan de provincie eisen dat bij aanvang 

van de aanbesteding uitsluitend nieuw materieel wordt ingezet. Hogere 

comfort en milieueisen kennen hoge kosten en leiden dus (tegen een 

gelijkblijvend budget) een lager voorzieningenniveau. Wat is een opti-

maal evenwicht? 

 
Achtergrondinformatie Wat betreft comfort kan gedacht worden aan voorzieningen als aircon-

ditioning en extra beenruimte. Alleen de bussen van lijn 350 zijn mo-

menteel voorzien van airconditioning. 

Wat betreft milieu: in het algemeen is een reductie van de CO2-uitstoot 

van belang. In stedelijk gebied is daarnaast de fijnstofuitstoot een pro-

bleem. De CO2-uitstoot is vooral gerelateerd aan het gewicht van het 

materieel en de brandstofsoort. Lichtere bussen en bussen op biodiesel 

kennen een lagere CO2-uitstoot. De fijnstofuitstoot wordt bepaald door 

de techniek van de motor en wordt voorgeschreven in milieunormen 

(euro-normen). Mogelijke milieunormen zijn euro2 (verplicht voor 

nieuwe bussen vanaf 1996), euro3 (2001), euro4 (2006), euro5 (2009) en 

de nog strengere EEV-norm. Tot voor kort was de EEV-norm alleen 

haalbaar door aardgasmotoren. Door nieuwe technieken kunnen te-

genwoordig ook dieselbussen voldoen aan deze strenge norm. 

Hoge eisen stellen betekent nieuwer materieel of aanpassing van ouder 

materieel, met bijbehorende kosten. De provincie schrijft geen technie-

ken voor,  maar stelt milieunormen die moeten worden gerealiseerd 

door de vervoerder. 

In de huidige concessie is bepaald dat het busmaterieel gemiddeld 7 

jaar en maximaal 12 jaar oud mag zijn. Een gedeelte van het materieel 

voldoet aan de euro3-norm, de andere bussen voldoen aan de Euro2-

norm en zijn voorzien van een roetfilter. 

Dit dilemma is vooral van toepassing voor het busvervoer. Vanwege de 

relatief lage kosten van de OV-Taxivoertuigen en de kortere afschrij-

vingsperiode van deze voertuigen zijn weinig kostenbesparingen te 

realiseren door het stellen van lagere materieeleisen voor de OV-Taxi. 

Dit dilemma heeft een relatie met het dilemma wat betreft het inzetten 

van midibussen. Er zijn in Nederland genoeg lagevloerbussen van en-

kele jaren oud die in Noord-Holland dienst zouden kunnen doen. 

Wanneer echter gekozen wordt voor de inzet van midibussen, betekent 

dit automatisch dat hiervoor nieuwe bussen moeten worden gebouwd. 

Tevens  betekent de inzet van midibussen een CO2-reductie door het 

lagere gewicht van deze bussen. 

Doordat op de RegioNetlijn Alkmaar - Heerhugowaard (in stedelijk 

gebied, waar het milieuprobleem het grootst is) nieuw materieel wordt 

geëist, wordt reeds een aanzienlijke milieuwinst geboekt. 
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A. De provincie eist dat bij aanvang van de concessie uitsluitend nieuw 

materieel wordt ingezet dat voldoet aan hoge eisen wat betreft mili-

eubelasting. Ook eist de provincie dat alle voertuigen zijn voorzien 

van airconditioning. Dit gaat ten koste van het voorzieningenniveau 

dat aangeboden had kunnen worden indien lagere eisen waren ge-

steld. 

B. Met uitzondering van het kernnet neemt de provincie genoegen met 

bussen die ouder zijn en een hogere milieubelasting hebben. Dit 

leidt tot een hogere uitstoot van schadelijke stoffen, maar resulteert 

wel in een maximaal voorzieningenniveau.  

C. De provincie kiest voor nieuw materieel dat minimaal aan de euro4-

norm voldoet en maakt daarbij de inzet van midi- en autobusjes 

mogelijk, zodat beter materieel niet ten koste gaan van het voorzie-

ningenniveau. Uit kostenoverwegingen wordt een uitzondering 

gemaakt voor standaard streekbussen die vooral in landelijk gebied 

rijden. Hier wordt volstaan met euro3 als minimumeis. 

Keuzemogelijkheden 

D. In aanvulling op keuzemogelijkheid C onderzoekt de provincie de 

mogelijkheden om het wagenpark in Noord-Holland Noord deels 

of geheel te laten rijden op biodiesel. De meerkosten hiervan wor-

den bekostigd door minder goedbezette ritten te schrappen. 

 
Verdeling beschikbare voorzieningenniveau 

 

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat op basis van de prOVielen-eisen en de huidige goedbezette 

lijnen een aantal lijnprofielen wordt opgesteld. De minimale eisen uit deze lijnprofielen zijn 

het basisnet, het lijnennet met frequenties zoals de vervoerder die minimaal moet verzorgen. 

De lijnprofielen zijn dus gebaseerd op de prOVielen, maar worden opgehoogd voor de ver-

bindingen waarop de bewezen vervoervraag hoger is dan het vervoer wat op basis van de 

prOVielen moet worden aangeboden. Eigenlijk is deze ophoging niet nodig: de eisen in de 

lijnprofielen zijn zodanig dat een vervoerder veel vrije ruimte heeft om extra vervoer in te 

zetten, en dat vervoer zal hij bij voorkeur inzetten op tijden en plaatsen waarop veel ver-

voervraag is. De ophoging in de lijnprofielen geeft alle betrokkenen echter vooraf al de ze-

kerheid dat dit zal gebeuren. 

De prOVielen stellen geen eisen aan het landelijk gebied of aan woonwijken met een lage 

stedelijkheidsgraad. In die gebieden is de vervoervraag veelal zo gering, dat een verant-

woorde exploitatie moeilijk realiseerbaar is.  
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Dilemma 4 Vraagvolgend of aanbieden ongeacht vervoervraag? 

 
Vraag De PS-commissie heeft al aangegeven dat bij de aanbesteding van het 

collectief personenvervoer Noord-Holland Noord veel aandacht moet 

worden besteed aan de ontsluiting van landelijk gebied. De vraag is hoe 

fijnmazig die ontsluiting moet zijn: moet elke kleine kern openbaar ver-

voer hebben, ongeacht is er in de praktijk behoefte is aan openbaar ver-

voer? Of is openbaar vervoer alleen gerechtvaardigd als er daadwerke-

lijk vervoervraag is? En in hoeverre mag het aanbod van openbaar ver-

voer ten koste gaan van vervoer in stedelijke gebieden? 

 
Achtergrondinformatie De prOVielen stellen geen minimumeis aan de bediening van zeer klei-

ne kernen en gebieden met een lage stedelijkheidsgraad. Als minimum-

voorziening zijn deze gebieden aangewezen op de OV-Taxi, tenzij de 

werkelijke vervoervraag toch het aanbod van openbaar vervoer recht-

vaardigt. 

In de afgelopen jaren is vervoergroei vooral gerealiseerd in stedelijke 

gebieden, ook door de toenemende congestie- en fileproblemen in deze 

gebieden. Bussen met een goede bezetting leveren meer inkomsten op 

dan lege bussen. Omdat de vervoerder opbrengstverantwoordelijk is, 

zal hij bij voorkeur bussen inzetten op plaatsen en momenten dat er 

veel vraag naar vervoer is. Wanneer het aanbod goed aansluit op de 

vervoervraag, kan door de hogere opbrengsten meer vervoer worden 

aangeboden.  

Wanneer de vervoerder verplicht wordt om een groot deel van het be-

schikbare vervoer in te zetten in landelijk gebied (op tijden en / of plaat-

sen dat de vervoervraag beperkt is) of voor speciale doelgroeplijnen die 

een slechte bezetting kennen (zoals de huidige lijnen 150 Enkhuizen – 

Kampen en 234 Wervershoof – Amsterdam), gaat dit niet alleen ten kos-

te van het vervoer in stedelijke gebieden, maar ook ten koste van het 

totaal mogelijke voorzieningenniveau. De kosten per reiziger zijn bij 

slechtbezette lijnen hoog. Zo kost lijn 234 de provincie jaarlijks circa € 

40.000,--, terwijl dagelijks gemiddeld 12 reizigers deze lijn gebruiken; 

per reiziger per jaar is de benodigde exploitatiebijdrage daarmee ruim € 

3.000,--. Lijn 150 kent ’s-morgens en ’s-middags één goedbezette rit (20 á 

30 reizigers), de andere ritten hebben een bezetting van maximaal 6 

personen per rit. 

Wanneer de provincie beperkte eisen stelt, zal een vervoerder vooral 

inzetten op de verbetering van het vervoer in stedelijke gebieden en op 

specifieke vervoerrelaties waar veel reizigers zijn of verwacht kunnen 

worden. Om vervoer op andere tijden en plaatsen af te dwingen, zal de 

provincie aanvullende eisen moeten stellen, bijvoorbeeld een verhoging 

van de minimale eisen aan het vervoer in woonwijken met stedelijk-

heidsgraad ‘laag’ en ‘matig’.  
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A. De prOVielen geeft de vervoerder, met inachtneming van de mini-

mumeisen uit de prOVielen, zo veel mogelijk ruimte om extra ver-

voer naar eigen inzicht in te vullen. Dit resulteert in het hoogst 

haalbare totale voorzieningenniveau, maar betekent wel dat het 

aanbod vooral wordt geconcentreerd op tijden en plaatsen dat de 

vervoervraag het grootst is; de bediening van dunbevolkte gebieden 

of in avonduren is wellicht lager dan maatschappelijk gewenst. 

Keuzemogelijkheden 

B. De provincie stelt aanvullende eisen om vervoer te garanderen op 

plaatsen en tijden dat de vervoervraag laag is, maar een OV-

voorziening desondanks maatschappelijk gewenst is. Dit gaat ten 

koste van het vervoer op andere plaatsen (lagere frequenties op 

drukke verbindingen) en zelfs ten koste van het totale voorzienin-

genniveau. 

 

Alle betrokken partijen wordt gevraagd om op basis van bovengenoemde dilemma’s een 

reactie te geven. Deze reacties kunnen worden verwerkt bij het opstellen van het concept-

Programma van Eisen. 
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Bijlage A: achtergrondinformatie over aanbestedingsprocedure 

 

Onderwerp van de aanbesteding 

 

De aanbesteding van het collectief personenvervoer in Noord-Holland Noord betreft zowel 

de aanbesteding van het busvervoer als de OV-Taxi.  

 

De concessie van het busvervoer Noord-Holland Noord betreft het stads- en streekvervoer in 

de volgende gemeenten: Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, 

Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, 

Koggenland, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec,  

Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. Ook de concessiegrensoverschrij-

dende lijnen 150 (Enkhuizen-Lelystad), 127 (Alkmaar-Purmerend), 128 (Hoorn-

Noordbeemster), 234 (Wervershoof-Amsterdam), 167/168 Alkmaar-Beverwijk en 240 (nacht-

lijn Amsterdam-Alkmaar) maken deel uit van de concessie Noord-Holland Noord. 

 

Openbaar vervoer per trein en over water valt niet onder de concessie. Hetzelfde geldt voor 

buslijnen die deel uitmaken van aangrenzende concessiegebieden. de lijnen 114 (Hoorn-

Amsterdam), 117 Hoorn-Amsterdam, 379 Hoorn-Amsterdam ZO en 100 Graft de Rijp-

Amsterdam. In 2004 is besloten dat de lijnen 167 en 168, die tot nu toe deel uitmaken van de 

concessie Noord-Holland Noord, per december 2008 onderdeel uitmaken van de concessie 

Haarlem – IJmond.  

 

Het contract voor de OV-Taxi bestaat zowel uit het vervoer van WMO-geïndiceerden in de 

regio’s Kennemerland en West-Friesland, dat onder verantwoordelijkheid van de betreffen-

de gemeenten valt, als het OV-vervoer met de OV-Taxi. Dat betreft het van-deur-tot-deur-

vervoer tegen een speciaal tarief. 

 

De stappen in het aanbestedingsproces 

 

Het proces voor de aanbesteding van een concessie of contract voor het collectief personen-

vervoer kent het volgende verloop.  

 
1. Opstellen van concept-Programma van Eisen 

2. Opstellen van definitief Programma van Eisen 

3. Opstellen van offerteaanvraag 
 

4. Indienen van offertes door bedrijven 

5. Beoordelen van offertes 

6. Implementatie door nieuwe vervoerder 

7. Uitvoering concessie en concessiebeheer 
 

 

De aanbestedingsprocedure is te verdelen in drie hoofdfasen. De eerste fase is die waarin de 

opdrachtgever de wensen en behoeften inventariseert, overleg voert met betrokken partijen, 
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de beleidsmatige keuzes maakt en deze formuleert in het Programma van Eisen. Hierbij 

speelt de vervoerder een marginale rol. De tweede fase is de daadwerkelijke aanbesteding: 

het opstellen van de offerteaanvraag, de indiening en beoordeling van de offertes, met als 

resultaat de formele concessieverlening en contractafsluiting. In deze fase spelen de verschil-

lende inschrijvers een belangrijke rol, maar deze wordt grotendeels bepaald door de wijze 

waarop de opdrachtgever de aanbesteding heeft vormgegeven. In de derde fase is de rol van 

de opdrachtgever beperkter, het is nu vooral de vervoerder die aan de slag gaat: eerst met de 

implementatie van de nieuwe opdracht, daarna met de uitvoering daarvan.  

 

Het juridische kader 

 

Het juridische kader wordt voornamelijk bepaald door de Wet personenvervoer 2000 

(Wp2000). Centrale thema’s in de Wp2000 zijn: 

- opdrachtgeverschap bij decentrale overheden; 

- concessieverlening: exclusieve concessie voor één vervoerder per (geografisch) ge-

bied; 

- openbare aanbesteding van concessies en contracten. 

 

Door de wetgever is gekozen voor een model waarbij de provincie optreedt als opdrachtge-

ver (principaal) van een vervoerder die handelt als opdrachtnemer (agent). Vanuit de doel-

stelling van de Wp2000 en de achterliggende gedachten bij deze wet is het mogelijk om uit-

spraken te doen over de door de wetgever beoogde wijze waarop het collectief personenver-

voer wordt georganiseerd. De wetgever heeft marktwerking en ondernemingsvrijheid voor 

vervoerbedrijven beoogd. In de wet is echter nergens vastgelegd op welke wijze de decentra-

le overheden hun aanbestedingen dienen te organiseren. De omvang van de aan te besteden 

concessies en de ontwikkelruimte wordt niet voorgeschreven en over de verhouding tussen 

CVV en OV worden evenmin uitspraken gedaan. Over de ontwikkelvrijheid die de op-

drachtgever moet of mag geven aan de vervoerder doet de Wp2000 wel enkele uitspraken. 

Zo dient de vervoerder in overleg te treden met de consumentenorganisaties over wijzigin-

gen in de dienstregeling. Dat suggereert dat de vervoerder enige vrijheid moet hebben bij het 

opstellen van deze dienstregeling. De Wp2000 houdt een opdrachtgever echter niet tegen 

wanneer hij de eisen aan de vervoerder zodanig formuleert dat daarmee de dienstregeling in 

de praktijk nagenoeg vast ligt. Er is dus een grote wettelijke ruimte voor de opdrachtgever 

om te bepalen welke rolverdeling hij wenst tussen zichzelf en vervoerder. 

 

Het financiële kader 

 

Het verzorgen van het stads- en streekvervoer, van het CVV en van het openbaar vervoer 

over water is een activiteit die niet kostendekkend is. In de praktijk is de kostendekkings-

graad van het meeste collectief personenvervoer rond de 40%. Dat betekent dat de opbreng-

sten uit kaartverkoop minder dan de helft van de kosten dekken. De overige kosten worden 

gedekt door de exploitatiebijdrage die de provincie ter beschikking stelt aan de exploitant 

van het openbaar vervoer. 

 

Door het Rijk wordt jaarlijks een exploitatiebijdrage verstrekt aan de opdrachtgevende de-

centrale overheden. Deze exploitatiebijdrage werd tot voor kort exclusief ten behoeve van 

het collectief personenvervoer ter beschikking gesteld. Recent is de rijksbijdrage onderge-
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bracht in de Brede Doeluitkering (BDU), waar het Rijk ook een financiële bijdrage aan de 

decentrale overheden verstrekt voor de realisatie van infrastructuurprojecten. 

 

De provincie stelt voor de exploitatie van het personenvervoer de van het Rijk ontvangen 

bijdrage beschikbaar. De provincie verdeelt daarbij de beschikbare BDU zelf over de ver-

schillende soorten vervoer en over de verschillende concessiegebieden. Daarnaast heeft de 

provincie de mogelijkheid om eigen middelen te bestemmen voor het openbaar vervoer. De 

provincie Noord-Holland heeft in de afgelopen jaren een eigen bijdrage beschikbaar gesteld 

ten behoeve van het openbaar vervoer, met name het openbaar vervoer in Noord-Holland 

Noord. 

 

De wijze waarop de vervoerder financieel wordt afgerekend, verschilt per concessie en per 

contract. Gebruikelijk is dat de provincie voor het stads- en streekvervoer per dienstrege-

lingsuur (dru) dat een bus rijdt, een bijdrage ter beschikking stelt. De hoogte van deze bij-

drage is meestal onderdeel van een aanbesteding. Voor de concessie Noord-Holland Noord 

was de bijdrage per dru een belangrijk onderdeel van de gunning: hoe lager de gevraagde 

bijdrage, hoe meer punten voor de vervoerder. Bij de aanbestedingen van Haarlem – IJmond 

en Gooi en Vechtstreek heeft de provincie gevraagd om gegeven een bepaalde exploitatiebij-

drage een maximaal aantal uren aan te bieden. 

 

Voor het CVV krijgt de vervoerder van de provincie een bijdrage per gereden rit. De ge-

meenten betalen daarnaast voor de CVV-reizigers die van dit vervoer gebruik maken op 

basis van de Wmo. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de lengte van deze rit 

(uitgedrukt in aantal zones) en het in het contract afgesproken bedrag per rit. Ook hier is de 

prijs een belangrijk onderdeel van de aanbesteding: een vervoerder die een lager ritbijdrage 

vraagt, krijgt bij de beoordeling van zijn offerte veel punten. 

 

Gebruikelijk, maar niet vanzelfsprekend is dat de vervoerder de reizigersopbrengsten ont-

vangt. De opdrachtgevende overheid kan ook bepalen dat de reizigersopbrengsten naar de 

opdrachtgever gaan. In dat geval zal de overheid zelf opbrengstverantwoordelijk worden en 

de vervoerder een vergoeding geven voor alle onkosten. 

 

Dat een vervoerder in grote mate afhankelijk is van de financiële bijdrage van de opdracht-

gever, biedt deze opdrachtgever enerzijds een mogelijkheid om de toekenning van deze bij-

drage te gebruiken als sturingsinstrument. Anderzijds betekent deze grote afhankelijkheid 

dat een vervoerder slechts beperkt belang heeft bij het vergroten van het aantal reizigers of 

het verbeteren van de klantwaardering. Immers, extra reizigers betekenen slechts in geringe 

mate extra inkomsten. De marginale kosten voor het verwerven van een nieuwe reiziger zijn 

daardoor al snel hoger dan de marginale opbrengsten die deze reiziger oplevert. Voor de 

provincie betekent dit dat zij, als zij reizigersgroei nastreeft, zal moeten zorgen voor extra 

prikkels aan een vervoerder. 

 

De marktsituatie 

 

Stads- en streekvervoerbedrijven 

Een groot deel van het stads- en streekvervoer is inmiddels aanbesteed. De laatste streekver-

voerconcessies worden in 2007 aanbesteed. Alleen de gemeentelijke vervoerbedrijven in de 
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grote steden rijden dan nog op basis van een niet aanbestede concessie. De geografische om-

vang van de concessies voor het stadsvervoer in de grote steden is gering. Wat betreft de 

hoeveelheid vervoer en de financiële omzet zijn dit echter de grootste concessies van Neder-

land. Bij de aanbesteding van het collectief personenvervoer in Noord-Holland Noord dient 

de provincie rekening te houden met een beperkt aantal vervoerders. Gemeentelijke ver-

voerbedrijven zijn uitgesloten en de kans is klein dat nieuwe buitenlandse partijen zullen 

inschrijven. De concurrentie tussen de vervoerbedrijven is vooralsnog hevig, zodat wat dat 

betreft wel sprake is van een goed functionerende markt.  

 

Noord-Holland Noord 

 

Het onderhavige gebied, Noord-Holland Noord, bestaat uit 26 gemeenten, waarvan Alk-

maar, Hoorn en Den Helder de grootste zijn. Alkmaar en Heerhugowaard vormen samen 

een stedelijke gebied. Ook Hoorn en Den Helder hebben stedelijke kenmerken. Verder is 

Noord-Holland Noord een landelijk gebied, met enkele kleinere stedelijke kernen, zoals 

Schagen en Enkhuizen en plattelandsgemeenten. Een bijzondere positie wordt ingenomen 

door het eiland Texel. Texel is een zelfstandig vervoergebied: bussen sluiten aan op de boot 

naar Den Helder. In de zomerperiode wordt Texel bevolkt door een groot aantal recreanten 

en is het aantal ‘inwoners’ feitelijk verveelvoudigd.  
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de gemeenten in Noord-Holland Noord, met het inwo-

neraantal en de oppervlakte per gemeente.  
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Noord-Holland totaal 2.595.294 2.670 972    Hoorn 68.041 20 3.424 

Noord-Holland Noord 635.702 1.466 434    Koggenland 21.081 74 286 

       Langedijk 25.956 26 992 

Alkmaar 94.257 30 3.119    Medemblik 26.782 81 332 

Andijk 6.577 21 313    Niedorp 11.894 64 186 

Anna Paulowna 14.019 75 187    Opmeer 11.231 42 268 

Bergen 31.322 97 322    Schagen 18.984 19 983 

Castricum 34.908 50 704    Schermer 5.025 65 77 

Den Helder 58.618 45 1.291    Stede Broec 21.371 16 1.302 

Drechterland 18.545 60 309    Texel 13.731 170 81 

Enkhuizen 17.824 13 1.423    Wervershoof 8.522 24 353 

Graft-De Rijp 6.593 20 329    Wieringen 8.716 27 326 

Harenkarspel 15.862 46 348    Wieringermeer 12.648 207 61 

Heerhugowaard 49.660 40 1.242    Zijpe 11.530 116 99 

Heiloo 22.005 19 1.158        

 

De stedelijkheidsgraad is een goede graadmeter voor de stedelijke dichtheid. Om demografi-

sche en verkeerskundige redenen is het openbaarvervoergebruik in stedelijke gebieden ho-

ger dan op het platteland en aangenomen wordt dat het openbaar vervoer vooral in de ste-

delijke gebieden groeimogelijkheden heeft: congestie- en parkeerproblemen voor automobi-

listen bieden kansen voor het openbaar vervoer.  

 

Noord-Holland Noord vormt ongeveer de helft van het totale grondgebied van de provincie 

Noord-Holland, maar slechts één op de vier Noord-Hollanders woont in dit gebied. De ge-

middelde stedelijkheidsgraad voor geheel Noord-Holland is 972 inwoners per vierkante ki-

lometer. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de stedelijkheidsgraad in Noord-Holland 

Noord aanzienlijk lager is (434 inwoners per vierkante kilometer). Met uitzondering van de 

eerder genoemde steden in Noord-Holland Noord mag dit gebied met recht een plattelands-

gebied genoemd worden. 
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Het collectief personenvervoer in Noord-Holland Noord 

 

De huidige concessie voor het stads- en streekvervoer is in 2002 aanbesteed. Looptijd van de 

concessie is 15 december 2002 en vervalt op 14 december 2008. De nieuwe concessie gaat 

daarom in per 14 december 2008. 

 

Het bestaande lijnennet is grotendeels gebaseerd op de provinciale nota “Toekomstvast 

openbaar vervoer Noord-Holland Noord” uit 2000. Deze was uitgangspunt bij de aanbeste-

ding van de huidige concessie.  

 

De belangrijkste gegevens voor het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord zijn: 

 

 2003 2004 2005 

    

Aantal dienstregelingsuren 339.000 338.000 326.000 

Exploitatiebijdrage in euro 

(exclusief Alkmaar) 12.960.000 12.620.000 12.410.000 

Aantal reizigerskilometers 92.400.000 86.200.000 87.400.000 

Aantal klachten 1.098 1.334 1.233 

Reizigersoordeel (gemiddeld) 6,5 7,3 7,4 

 

(Bron: Provincie Noord-Holland, 2004, 2005 en 2006) 

 

In Noord-Holland Noord rijden ongeveer 20 reguliere streeklijnen. Daarnaast kent de ge-

meente Alkmaar een eigen stadsnet van stadsbussen en kleinere, goed toegankelijke service-

bussen. Ook Den Helder en Hoorn hebben een aantal stadslijnen. Daarnaast zijn er nog enke-

le speciale soorten van vervoer: de buslijnen op Texel, nachtbussen, schoolbussen en buurt-

bussen. (Provincie Noord-Holland, 2003). Buurtbussen zijn achtpersoonsbusjes die worden 

gereden door vrijwilligers. Deze bussen rijden vooral op plaatsen waar de vervoervraag zo 

gering is, dat inzet van grotere bussen exploitatief niet verantwoord is.  

 

Adviesbureau MuConsult (2006) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van openbaar 

vervoer op het platteland in Nederland. Daarbij wordt geconstateerd dat dit gebruik jaarlijks 

met enkele procenten afneemt. Het aandeel van het busvervoer in het aantal ritten op het 

platteland is ongeveer 2%. In Noord-Holland Noord is dit aandeel ongeveer 3% en ook hier 

is dit aandeel jarenlang dalend geweest. Sinds 2005 is er echter een stijging van het OV-

gebruik. Waarschijnlijk wordt deze veroorzaakt door de tariefacties van de vervoerder, zoals 

de introductie van het eurokaartje. 

Een verklaring voor de landelijke dalende trend geeft MuConsult niet. Wel constateert Mu-

Consult dat de beschikbaarheid van het openbaar vervoer niet per definitie is verminderd: 

ook door de komst van het CVV is deze waarschijnlijk zelfs verbeterd. Wel zijn er aanwijzin-

gen dat reizigers regulier openbaar vervoer prefereren boven vraagafhankelijke systemen. 

Ook zijn deze systemen vaak minder bekend. (MuConsult, 2006). 

 

In ongeveer de helft van de gevallen wordt het openbaar vervoer op het platteland gebruikt 

voor het volgen van onderwijs (48%). Ook wordt het openbaar vervoer veel gebruikt voor 
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woon-werkverkeer (21%). MuConsult constateert dat het gebruik van het openbaar vervoer 

door ouderen beperkt is: “voor zover ouderen op het platteland gebruik maken van het OV, 

betreft het hier vaak vraagafhankelijke systemen”. Bij nog geen 2% van de verplaatsingen die 

ouderen maken, wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. 

 

In de concessie is als taakstelling voor de vervoerder opgenomen dat hij jaarlijks een groei 

van 2% dient te realiseren. De vervoerder heeft een aanzienlijk financieel belang om deze 

doelstelling te realiseren: niet alleen ontvangt hij de extra opbrengsten uit kaartverkoop aan 

deze nieuwe reizigers, ook is er een aanzienlijke bonus-/malusregeling op dit onderwerp 

opgenomen in de concessie. Desondanks is het de huidige vervoerder, Connexxion, in de 

afgelopen jaren niet gelukt om deze taakstelling te realiseren en moet zij ieder jaar een deel 

van de ontvangen subsidie terugbetalen. 

 

Het CVV (de OV-Taxi) bestaat uit twee componenten. In de eerste plaats heeft het de functie 

van een openbaar vervoersysteem. Dat is de reden waarom CVV vaak wordt beschouwd als 

openbaar vervoer, hoewel het juridisch gezien niet voldoet aan verschillende eisen die daar-

voor gelden, zoals een vastgestelde dienstregeling. Het CVV-systeem functioneert op basis 

van afroep: een reiziger bestelt een voertuig en wordt, zoals bij een taxi, van deur tot deur 

vervoert. Het verschil met taxivervoer is dat een combinatie van verschillende ritten kan 

plaatsvinden, waardoor de kosten van het vervoer lager zijn. Financieel is het verschil dat de 

provincie en de gemeenten een groot deel van de vervoerkosten financieren, waardoor de 

ritprijs voor de gebruiker aanzienlijk lager is dan bij gebruik van een taxi. 

 

Het grootste deel van het CVV bestaat uit vervoer op grond van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Daarin is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het ver-

voer van inwoners die niet in staat zijn om gebruik te maken van regulier vervoer. Om prak-

tische redenen wordt het Wmo-vervoer en het openbaar vervoer gecombineerd in het CVV: 

gemeenten kunnen het opdrachtgeverschap overdragen aan de provincie, en zonder Wmo-

vervoer is de vervoervraag zo klein dat het voor de provincie lastig is om een voor de ver-

voerders aantrekkelijk zelfstandig CVV-systeem aan te bieden.  

 

De OV-Taxi rijdt in geheel Noord-Holland Noord, met uitzondering van Texel. De gemeen-

ten in de kop van Noord-Holland Noord hebben zich niet aangesloten bij het CVV voor hun 

Wmo-vervoer. Tot 2004 hadden deze gemeenten een eigen gesloten collectief vervoersys-

teem. Sinds het wegvallen van dit systeem maken veel Wmo-geïndiceerden in de kop van 

Noord-Holland Noord gebruik van de OV-taxi, waarbij de provincie per gereden rit een ex-

ploitatiebijdrage aan de vervoerder betaalt. 

 

De belangrijkste gegevens voor het CVV in Noord-Holland Noord zijn: 

 

 2003 2004 2005 

    

Exploitatiebijdragen (gemeenten 

en provincie) in euro  7.600.000 8.100.000 

Aantal reizigers 417.300 515.000 533.300 

Aantal ritten   471.600 
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Percentage ritten op tijd   89 

Aantal klachten   2.972 

Aantal pashouders  

(WVG-geïndicieerden)  12.797 13.642 

 

Indien mogelijk worden meerdere reizigers vervoerd in één rit: het voertuig maakt dan een 

omweg om een andere reiziger mee te kunnen nemen. Dit verklaart het verschil tussen het 

aantal vervoerde reizigers en het aantal ritten. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is dit 

slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk: de combinatiegraad (het gemiddelde aantal 

reizigers per rit) is 1,1 (Provincie Noord-Holland, 2006). 

 

Zowel het openbaar vervoer als het CVV in Noord-Holland Noord zijn reeds aanbesteed. In 

het algemeen geldt dat een eerste aanbesteding een aanbestedingswinst van ongeveer 20% 

oplevert. Onzeker is of bij de tweede aanbesteding een extra aanbestedingswinst te realiseren 

is. Het contract voor het CVV in Noord-Holland Noord is reeds tweemaal aanbesteed. Bij de 

tweede aanbesteding was de prijs vrijwel gelijk aan de prijs in het eerste contract. 
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Bijlage B: toelichting op keuze organisatievorm 

 

Op 16 februari 2007 heeft de PS-commissie Wegen, Verkeer en Vervoer de discussienotitie 

‘De organisatie van het collectief personenvervoer in Noord-Holland Noord’ besproken. 

Naar aanleiding daarvan heeft de Commissie een aantal uitspraken gedaan, die daarna door 

Gedeputeerde Staten zijn overgenomen: 

 

- Het vervoer in Noord-Holland Noord wordt in één geheel aanbesteed; het gebied wordt 

dus niet gesplitst in meerdere kleine vervoergebieden; 

- De concessie voor het busvervoer en het contract voor de OV-Taxi worden gezamenlijk 

in één perceel aanbesteed. Dat betekent dat één vervoerder zowel het busvervoer als de 

OV-Taxi zal gaan verzorgen; 

- In het Programma van Eisen voor de aanbesteding wordt een gegarandeerd minimum 

voorzieningenniveau vastgelegd. Daarnaast wordt aan vervoerders ruimte geboden om 

het voorzieningniveau verdere vorm te geven. Uitgangspunt is de prOVielensystematiek, 

zoals deze is gehanteerd bij de aanbesteding van de concessies Haarlem – IJmond en 

Gooi en Vechtstreek. Deze wordt voor Noord-Holland Noord echter nog concreter inge-

vuld. 

 

Eén concessie voor het busvervoer 

Het huidige collectieve personenvervoer in Noord-Holland Noord bestaat uit twee percelen: 

één perceel voor het CVV en één perceel voor het busvervoer. Daardoor is er in Noord-

Holland Noord één CVV-onderneming en is er één busvervoerder die een exclusief recht 

heeft voor de gehele regio. 

In de bovengenoemde discussienotitie is de vraag aan de orde geweest of het wenselijk is om 

de huidige percelen te splitsen in meerdere, kleinere percelen. Op basis van een onderzoek 

naar de ervaringen met verschillende aanbestedingen in Nederland en een analyse van de 

marktsituatie is geconstateerd dat dit niet wenselijk is.  

 

De provincie heeft inmiddels ervaring met een aantal aanbestedingen van grote concessies. 

In het algemeen is de trend dat de aanbestede concessies groter worden, vanwege de schaal-

voordelen die dit oplevert en de afstemmingsproblemen die daarmee voorkomen worden. 

Ook heeft een grote concessie minder aanbestedings- en beheerskosten dan meerdere kleine-

re concessies. Het aanbesteden van meerdere kleine concessies zal theoretisch leiden tot meer 

concurrentie en daardoor tot scherpere prijzen. Kleine aanbestedingen hebben in de praktijk 

echter niet meer inschrijvers opgeleverd dan grote aanbestedingen, in sommige gevallen was 

bij aanbestedingen van kleine percelen slechts één aanbieder. OV-concessies zijn door hun 

omvang al snel te groot voor kleine vervoerbedrijven. Kleine bedrijven hebben onvoldoende 

expertise voor toenemende technische eisen (dynamische reisinformatie, chipkaart) en willen 

bij voorkeur een concessie zonder ontwikkeltaken en financiële risico’s. Bovendien willen 

opdrachtgevers graag zekerheid en stellen aan vervoerders daarom omzet- en solvabiliteits-

eisen, waaraan kleine partijen vaak niet kunnen voldoen. Dit alles pleit voor het aanbesteden 

van één grote concessie.  

 

Het aanbesteden van meerdere kleine concessies kent voor de provincie bovendien een aan-

tal risico’s’. Zo bestaat het gevaar dat verschillende concessiehouders tijdens de uitvoering 

met elkaar concurreren. Om dit te voorkomen, is een strakke regie door de opdrachtgever 
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noodzakelijk. Meerdere, kleine concessies gaan daarom moeilijk samen met ontwikkelvrij-

heid voor de vervoerder. Aanbestedingstechnisch is het aanbesteden van meerdere conces-

sies complexer, vooral omdat het lastig is een heldere scheiding tussen de verschillende con-

cessies te realiseren. Bovendien zijn er hogere transactiekosten, zowel voor vervoerders als 

voor de provincie. Tenslotte bestaat het risico van versnippering, als elke vervoerder zijn 

eigen productformule hanteert en de samenhang tussen de verschillende vervoernetwerken 

verdwijnt. Om dit te voorkomen, is een strakke regie door de provincie gewenst.  

 

De Wp2000 gaat uit van geografische concessies met alleenrecht voor vervoerder. Bij meer-

dere vervoerders in één geografisch gebied is een zorgvuldige afbakening van de verschil-

lende concessies noodzakelijk. De combinatie van ontwikkelvrijheid voor vervoerder en 

meerdere vervoerders in één geografisch gebied is lastig of juridisch onmogelijk. Een schei-

ding van huidige concessie Noord-Holland Noord in meerdere kleine concessies is door per-

soneelsparagraaf Wp2000 lastig en risicovol. 

 

De enige reden om te kiezen voor een kleine concessie, is dat dit mogelijkheden biedt voor 

innovatieve vervoerders. Hiermee is één ervaring van een kleine concessie (Vlieland), waar 

een kleine innovatieve vervoerder zorgt voor goed openbaar vervoer. Om dit soort vervoer-

ders een kans te geven, is separate aanbesteding van kleine concessies echter niet noodzake-

lijk: ook door het mogelijk maken of stimuleren van bepaalde vormen van onderaanne-

merschap kunnen innovatieve vervoerders een kans worden geboden. 

Samenvattend wegen de voordelen van kleine concessies niet op tegen de geconstateerde 

nadelen en verdient het de voorkeur om Noord-Holland Noord aan te besteden als één con-

cessie.  

 

Integratie CVV en OV 

Een integrale aanbesteding van CVV en OV heeft vervoerkundig voordelen: het kan zorgen 

voor een betere afstemming tussen beide systemen. Integraal aanbesteden voorkomt dat OV 

en CVV elkaar tijdens de uitvoering beconcurreren, maar kan er juist voor zorgen dat beide 

deelsystemen elkaar aanvullen en versterken. Doordat er één vervoerder is, kan de provincie 

eisen stellen aan de aansluiting tussen busvervoer en CVV. Dat is veel lastiger als er sprake is 

van twee verschillende vervoerders die gedwongen moeten worden om samen te werken. 

Bovendien vergroot een integrale aanbesteding de uniformiteit van het collectief personen-

vervoer (bijvoorbeeld één kleurstelling voor zowel bus als OV-Taxi) en creëert het mogelijk-

heden voor een betere uitwisselbaarheid van voertuigen (bijvoorbeeld belbussen en CVV-

voertuigen) en de mogelijkheid om beter in te spelen op de vervoervraag. De provincie kan 

de vervoerder stimuleren om zo snel mogelijk een belbus of reguliere bus in te zetten in 

plaats van een OV-Taxi. Dat is niet mogelijk als CVV en OV gescheiden systemen zijn. 

 

Juridisch is een integratie van CVV en OV goed mogelijk, hoewel het aanbestedingstechnisch 

wat complexer is omdat een concessie (voor het OV) en een contract (voor het CVV) geza-

menlijk moeten worden aanbesteed. Anderzijds kent een integrale aanbesteding weer lagere 

transactiekosten omdat maar één procedure doorlopen hoeft te worden. Ook de monito-

ringskosten zullen daardoor lager zijn.  

 

Daar waar CVV en OV elders in Nederland gezamenlijk zijn aanbesteed, zijn hiermee goede 

resultaten behaald. Het verdient daarom de voorkeur om bij de aanbesteding van het collec-
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tief personenvervoer in Noord-Holland Noord het CVV en het OV geïntegreerd aan te be-

steden.  

 

De vraag is in hoeverre de onderzochte aanbestedingsvormen toepasbaar zijn in Noord-

Holland Noord, gezien de specifieke geografische, vervoerkundige en markttechnische ken-

merken van dit gebied, gezien het beleid van de provincie Noord-Holland en gezien de posi-

ties van de verschillende belanghebbenden. Door het landelijk karakter van Noord-Holland 

Noord heeft het CVV hier meer dan in stedelijke gebieden een functie als aanvulling op het 

openbaar vervoer. Dat vergroot de mogelijkheden die er zijn voor synergie van CVV en OV 

door gezamenlijke aanbesteding van beide vervoervormen. De markt wordt vooral gedomi-

neerd door enkele grote nationale vervoerbedrijven. Voor Noord-Holland Noord is de situa-

tie wat dat betreft niet anders dan andere gebieden in Nederland. Wel is het zo dat, bij het 

opknippen van het gebied in meerdere kleine concessies, het aantal ondernemingen waar-

schijnlijk beperkt zal zijn: de excentrische ligging van Noord-Holland zorgt ervoor dat buiten 

de regionale touringcarbedrijven waarschijnlijk weinig andere bedrijven zullen inschrijven. 

Daarvoor is de afstand tussen de thuisbasis van het touringcarbedrijf en het vervoergebied te 

groot. Dit alles pleit voor aanbesteding van één concessie voor het OV en één contract voor 

CVV, bij voorkeur geïntegreerd in één pakket. 

 

In hoofdstuk 3 en 4 is aangegeven dat gekozen is voor een concessieduur van 7,5 jaar. Bij een 

integrale aanbesteding van OV en CVV betekent dit ook het CVV voor deze periode wordt 

aanbesteed. De gemeenten in Noord-Holland Noord, die verantwoordelijk zijn voor het 

WMO-vervoer, zullen daarmee ook voor een periode van 7,5 jaar een overeenkomst met de 

vervoerder moeten sluiten.  

 

Op ambtelijk niveau zijn door gemeenten signalen afgegeven dat zij de voorkeur hebben 

voor een kortere contractperiode voor het CVV. Dat is echter niet mogelijk, omdat daarmee 

(in ieder geval in de laatste jaren van de concessie) de integratie onmogelijk wordt. Immers, 

na afloop van het kortere CVV-contract is het niet zeker dat dezelfde vervoerder opnieuw 

het contract zal verkrijgen. Bovendien, zelfs als dit het geval is, kan dan niet de integratie en 

synergie tussen beide systemen worden afgedwongen, omdat er sprake is van verschillende 

contracten.  

 

Een ander bezwaar dat door gemeenten is geuit, is dat een integrale aanbesteding van CVV 

en OV kan leiden tot een hogere prijs voor het CVV als een vervoerder meer inzet op het 

busvervoer ten koste van het CVV. Om deze bezwaren weg te nemen en omdat de provincie 

is overtuigd van het voordeel van een geïntegreerde aanbesteding,  is in hoofdstuk 4 aange-

geven dat zij de mogelijkheid onderzoekt om vooraf met de gemeenten afspraken te maken 

over de vergoedingen die de gemeenten aan de vervoerder betalen voor het WMO-vervoer.  

Deze worden dus niet afhankelijk gesteld van het resultaat van de aanbesteding. Dat geeft 

gemeenten al vóór de aanbesteding zekerheid over de bijdrage die zij moeten betalen. Door 

de verwachte synergievoordelen tussen OV-Taxi en busvervoer bij een gezamenlijke aanbe-

steding kan deze prijs lager zijn dan de huidige bijdragen die gemeenten betalen. 

 

Alternatieven 

De provincie hecht belang aan een integrale aanbesteding van de OV-Taxi met het busver-

voer. De OV-Taxi wordt gezien als aanvulling op het openbaar vervoer. Daarnaast heeft de 
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OV-Taxi een belangrijke rol voor het Wmo-vervoer dat in opdracht van de gemeenten wordt 

uitgevoerd. 

 

Indien de betrokken gemeenten niet willen meegaan met de door de provincie voorgestelde 

aanpak, betekent dit dat het OV-deel van de OV-Taxi moet worden gescheiden van het 

Wmo-vervoer. Het OV-deel van de OV-Taxi wordt dan alsnog samen met het busvervoer 

integraal aanbesteed, waardoor de gewenste synergievoordelen en de afstemming van OV-

Taxi en busvervoer kan blijven bestaan. De verantwoordelijkheid voor het Wmo-vervoer 

wordt dan bij de gemeenten gelegd, die dit vervoer zelfstandig kunnen aanbesteden. 

 

De OV-Taxi is momenteel een deur-deur-systeem. Dat betekent dat vanaf elk adres in 

Noord-Holland naar een ander willekeurig adres kan worden gereisd. Vooral Wmo-

geïndiceerden maken van deze mogelijkheid gebruik. Daarnaast kan de OV-Taxi momenteel 

worden gebruikt als deur-halte-systeem, waarbij vervoer wordt geboden tussen een wille-

keurig adres en een overstaphalte waar aansluiting wordt geboden op een bus of trein. 

Daarmee is de OV-Taxi een aanvulling op het busvervoer. Voor dit laatste is de OV-Taxi oor-

spronkelijk bedoeld. 

 

De provincie constateert dat momenteel in de Kop van Noord-Holland Noord de kosten van 

het Wmo-vervoer door de gemeenten worden afgewenteld op de provincie. De gemeenten in 

de Kop hebben zich nu niet aangesloten bij de OV-Taxi, maar laten hun Wmo-geïndiceerden 

wel gebruik maken van de OV-Taxi, waardoor de kosten van dit vervoer op het provinciale 

budget drukken. Dit gaat ten koste van de middelen die beschikbaar zijn voor het overige 

vervoer. Wanneer ook in het overige gebied in Noord-Holland Noord het OV-deel van de 

OV-Taxi wordt gescheiden van het Wmo-vervoer, ligt het voor de hand om de OV-Taxi, nu 

een deur-deur-systeem, te wijzigen in een deur-halte-systeem. Op die manier wordt voor-

komen dat de OV-Taxi, immers bedoeld als aanvulling op het openbaar vervoer, ten onrech-

te wordt gebruikt voor het Wmo-vervoer. 

 

 

 

 

 



Aanbesteding personenvervoer Noord-Holland Noord 2008-2016 Dilemmanota 

 

 

Provincie Noord-Holland 31 21 mei 2007 

Bijlage C: minimumeisen prOVielen 

 

In Noord-Holland gelden de volgende prOVielen. Deze prOVielen beschrijven de basismobi-

liteit waarop elke burger in Noord-Holland recht heeft. Er is een aantal zogenaamde ‘attrac-

tiepunten’ ( herkomst- en bestemmingsgebieden) vastgesteld. Per attractiepunt is een zoge-

naamd ‘prOViel’ opgesteld. Een prOViel beschrijft hoe het attractiepunt door stads- en 

streekvervoer minimaal wordt ontsloten, met welke andere gebieden en locaties het attrac-

tiepunt verbonden moet zijn, de maximale loopafstand naar de halte, de bedieningstijden, 

frequenties en intervallen van het vervoer. Er zijn prOVielen voor vervoerknooppunten, 

woonconcentraties, werkgelegenheidsconcentraties, winkelcentra, gezondheidszorginstel-

lingen, onderwijsvoorzieningen en recreatie. Deze prOVielen gelden voor de hele concessie-

periode.  

 

Op basis van de prOVielen wordt het vervoersysteem ontworpen. Deze benadering is trans-

parant en garandeert dat vergelijkbare attractiepunten op dezelfde manier worden behan-

deld. Door een combinatie van een aantal prOVielen kan de minimumfrequenties op een 

aantal corridors overigens hoger zijn dan per afzonderlijk prOViel wordt geëist. 

 

Vervoerknooppunten zijn belangrijke op-, uit- en overstappunten. Op deze knooppunten 

stappen veel mensen over van bus op bus, bus op trein of bus op auto. De verbindingen tus-

sen de vervoerknooppunten trekken veel reizigers en vormen samen de basis van het stads- 

en streekvervoer: het stamlijnennet. 

 

In Noord-Holland Noord zijn de volgende vervoerknooppunten benoemd: 

1. Alkmaar NS 

2. Castricum NS 

3. Den Helder NS 

4. Den Helder NS Zuid 

5. Den Oever 

6. Heerhugowaard NS 

7. Hoorn NS 

8. Purmerend NS 

9. Schagen NS 

10. Uitgeest NS 

 

Daarnaast is er een aantal regionale centra benoemd, namelijk: 

1. Alkmaar 

2. Den Helder 

3. Heerhugowaard 

4. Hoorn 

5. Schagen 

 

prOViel ‘Wonen’ 

 

Bij het attractiepunt ´wonen´ worden vier categorieën wijken onderscheiden.  

1. Wijken met een lage stedelijkheidsgraad 

2. Wijken met een matige stedelijkheidsgraad  
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3. Wijken met een redelijke stedelijkheidsgraad  

4. Wijken met een hoge stedelijkheidsgraad  

 

Woningen in landelijk gebied of in niet genoemde wijken vallen in de categorie "lage stede-

lijkheidsgraad". Voor deze gebieden worden geen eisen gesteld aan het openbaar vervoer. 

 

De stedelijkheidsgraad is een goede graadmeter voor de behoefte aan openbaar vervoer: hoe 

hoger de stedelijkheidsgraad, hoe groter de behoefte aan openbaar vervoer. 

 

Voor elke categorie wijken worden eisen gesteld aan de maximale afstand tussen woning en 

halte, aan de frequenties van het vervoer en de bestemming van het vervoer. 

 

De maximale afstand tussen woning en halte is afhankelijk van de stedelijkheidsgraad in de 

betreffende wijk: hoe hoger de stedelijkheidsgraad, hoe lager de maximale afstand. Minimaal 

90% van de woningen ligt binnen de betreffende hemelsbrede afstand tot de dichtstbijzijnde 

halte. Voor wijken die dichtbij een vervoerknooppunt en/of treinstation liggen, gelden grote-

re afstanden. Wanneer er geen geschikte infrastructuur is, bijvoorbeeld als er sprake is van 

busonvriendelijke snelheidsremmende maatregelen, kunnen de genoemde halteafstandsei-

sen vervallen. 

 

Maximale afstand tussen woning en halte (hemelsbreed in meters) 

 Maandag t/m zaterdag Zondag 

Stedelijkheidsgraad Matig Redelijk Hoog Matig Redelijk Hoog 

Maximale afstand  

woning – halte  

(hemelsbreed in meters) 

 

600 

 

500 

 

400 

 

600 

 

500 

 

400 

Maximale afstand woning 

– halte bij vervoerknoop-

punt en/of treinstation  

(hemelsbreed in meters) 

 

1200 

 

1000 

 

800 

 

1200 

 

1000 

 

800 

 

Ook de minimale frequentie van het vervoer wordt bepaald door de stedelijkheidsgraad. Zo 

wordt voor de stedelijkheidsgraad ‘hoog’ geëist dat elke halte minimaal twee keer per uur 

wordt bediend. Om de voorkomen dat deze eis wordt ingevuld door twee bussen die drie 

minuten achter elkaar rijden, waarna er bijna een uur geen bus meer komt, worden deze mi-

nimale eisen aan de frequenties uitgedrukt in maximale intervallen tussen twee ritten. Mi-

nimaal twee bussen per uur betekent een maximaal interval van 30 minuten tussen twee rit-

ten. 

 

Maximale interval tussen twee ritten 

 Maandag t/m zaterdag Zondag 

Stedelijkheidsgraad Matig Redelijk Hoog Matig Redelijk Hoog 

07.00 – 08.00 uur - 60’ - - 

08.00 – 09.00 uur 30’ 

- 

09.00 – 14.00 uur 60’ 

14.00 – 18.00 uur 

 

60’ 

30’ 

 

30’ 

60’ 

 

60’ 

 

30’ 
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18.00 – 21.30 uur 60’ 

21.30 – 23.30 uur 

- 

- 

60’ - 

- 

60’ 

 

Woonwijken met een redelijke en hoge dichtheid krijgen een rechtstreekse verbinding, dus 

zonder overstap, met het meest dichtbij gelegen regionaal centrum en een vervoerknoop-

punt. Voor de woonwijken met een matige stedelijkheidsgraad is maximaal één overstap 

toegestaan, met een maximale overstaptijd volgens dienstregeling van 5 minuten en een 

overstapgarantie. De ´omwegfactor´ mag maximaal 1,5 bedragen, dat wil zeggen dat de af-

stand per bus maximaal 1,5 keer de afstand van de kortste route met de auto mag bedragen. 

 

De vastgestelde stedelijkheidsgraad per buurt is als volgt, waarbij de stedelijkheidsgraden de 

volgende betekenis hebben: 

1: Stedelijkheidsgraad laag 

2: Stedelijkheidsgraad matig 

3: Stedelijkheidsgraad redelijk 

4: Stedelijkheidsgraad hoog 
 

Buurt-

code  

Gemeentenaam Wijknaam Buurtnaam Stede-

lijk-

heids-

graad 

Ak1 Akersloot Wijk 00 Akersloot Akersloot 2 

Ak2 Akersloot Wijk 00 Akersloot Binnengeest 2 

Ak3 Akersloot Wijk 00 Akersloot Verspr. h. in Boekelermeerpol 1 

Ak4 Akersloot Wijk 01 Beoosten het Alk De Woude en De Stierop 1 

A1 Alkmaar Wijk 01 Zuid Kooimeer 4 

A2 Alkmaar Wijk 01 Zuid Dillenburg en Stadhouders-

kwar 

4 

A3 Alkmaar Wijk 01 Zuid Staatsliedenkwartier en Lands 4 

A4 Alkmaar Wijk 01 Zuid Oud-Rochdale 4 

A5 Alkmaar Wijk 01 Zuid Emma-Kwartier 4 

A6 Alkmaar Wijk 01 Zuid Nassaukwartier en Hout 4 

A7 Alkmaar Wijk 01 Zuid Oranjepark 3 

A8 Alkmaar Wijk 01 Zuid Cranenbroek 4 

A9 Alkmaar Wijk 01 Zuid Bloemwijk en Zocherkwartier 4 

A10 Alkmaar Wijk 01 Zuid Burgemeesterkwartier 4 

A11 Alkmaar Wijk 02 Oudorp Rekerbuurt en Ooievaarsnest 4 

A12 Alkmaar Wijk 02 Oudorp Oudorp-Noord en Ouddorp-

Oost 

2 

A13 Alkmaar Wijk 02 Oudorp Oudorp-Centrum 3 

A14 Alkmaar Wijk 02 Oudorp Schermereiland en Omval 4 

A15 Alkmaar Wijk 02 Oudorp Oudorperpolder-Zuid 4 

A16 Alkmaar Wijk 02 Oudorp Oudorperpolder-Midden 4 

A17 Alkmaar Wijk 02 Oudorp Oudorperpolder-Noord 3 

A18 Alkmaar Wijk 02 Oudorp Nollen en Beverkoog 2 

A19 Alkmaar Wijk 03 Overdie Oud-Overdie 4 

A20 Alkmaar Wijk 03 Overdie Oosterhout 4 

A21 Alkmaar Wijk 03 Overdie Overdie-Oost 3 

A22 Alkmaar Wijk 03 Overdie Overdie-West 4 

A23 Alkmaar Wijk 03 Overdie Boekelermeer-Zuid 2 



Aanbesteding personenvervoer Noord-Holland Noord 2008-2016 Dilemmanota 

 

 

Provincie Noord-Holland 34 21 mei 2007 

A24 Alkmaar Wijk 03 Overdie Boekelermeer-Noord 2 

A25 Alkmaar Wijk 04 West De Hoef III en IV 3 

A26 Alkmaar Wijk 04 West De Hoef I en II 4 

A27 Alkmaar Wijk 04 West Bergerwegkwartier 4 

A28 Alkmaar Wijk 04 West Bergerhof en Blaeustraatkwart 4 

A29 Alkmaar Wijk 04 West Bergermeer 3 

A30 Alkmaar Wijk 04 West Landelijk gebied-West 3 

A31 Alkmaar Wijk 05 Huiswaard-zuid Huiswaard-1-Zuid 4 

A32 Alkmaar Wijk 05 Huiswaard-zuid Muiderwaard 4 

A33 Alkmaar Wijk 05 Huiswaard-zuid Huiswaard-2-West 3 

A34 Alkmaar Wijk 05 Huiswaard-zuid Huiswaard-2-Oost 3 

A35 Alkmaar Wijk 05 Huiswaard-zuid Vroonermeer-Zuid 1 

A36 Alkmaar Wijk 05 Huiswaard-zuid Vroonermeer-Noord 3 

A37 Alkmaar Wijk 06 Huiswaard-noord Het Rak-Zuid 3 

A38 Alkmaar Wijk 06 Huiswaard-noord Het Rak-Noord 4 

A39 Alkmaar Wijk 06 Huiswaard-noord De Horn-Noord 4 

A40 Alkmaar Wijk 06 Huiswaard-noord De Horn-Zuid 4 

A41 Alkmaar Wijk 06 Huiswaard-noord De Mare 4 

A42 Alkmaar Wijk 07 Daalmeer en Koed Daalmeer-Zuidoost 4 

A43 Alkmaar Wijk 07 Daalmeer en Koed Daalmeer-Zuidwest 4 

A44 Alkmaar Wijk 07 Daalmeer en Koed Koedijk en De Weijdt 3 

A45 Alkmaar Wijk 07 Daalmeer en Koed Daalmeer-Noordwest 3 

A46 Alkmaar Wijk 07 Daalmeer en Koed Daalmeer-Noordoost 3 

A47 Alkmaar Wijk 07 Daalmeer en Koed Landelijk gebied Noord 1 

A48 Alkmaar Wijk 08 Binnenstad Binnenstad-West 4 

A49 Alkmaar Wijk 08 Binnenstad Binnenstad-Oost 4 

A50 Alkmaar Wijk 08 Binnenstad Spoorbuurt 4 

A51 Alkmaar Wijk 08 Binnenstad Overstad 4 

An1 Andijk Wijk 00 Midden 1 

An2 Andijk Wijk 00 Oost 1 

An3 Andijk Wijk 00 Bangert 1 

G1 Graft-De Rijp Wijk 00 De Rijp Zuideinde-Julianalaan 2 

G2 Graft-De Rijp Wijk 00 De Rijp Bellesloot 2 

G3 Graft-De Rijp Wijk 01 Graft en omgevin Graft 2 

G4 Graft-De Rijp Wijk 01 Graft en omgevin Noordeinde 1 

G5 Graft-De Rijp Wijk 01 Graft en omgevin West-Graftdijk en verspr. h. 1 

G6 Graft-De Rijp Wijk 01 Graft en omgevin Oost-Graftdijk 1 

G7 Graft-De Rijp Wijk 01 Graft en omgevin Verspr. h. in de Starnmeerpol 1 

G8 Graft-De Rijp Wijk 01 Graft en omgevin Verspr. h. in de Graftermeerp 1 

Ap1 Anna Paulowna Wijk 00 Kleine Sluis incl. Spoorbuurt 2 

Ap2 Anna Paulowna Wijk 00 Gelderse Buurt e.o. 1 

Ap3 Anna Paulowna Wijk 00 Breezand 1 

Ap4 Anna Paulowna Wijk 00 Van Ewijcksluis 1 

Ap5 Anna Paulowna Wijk 00 Oostpolder 1 

Ap6 Anna Paulowna Wijk 01 Wieringerwaard e Wieringerwaard 1 

Ap7 Anna Paulowna Wijk 01 Wieringerwaard e Nieuwesluis 1 

Ap8 Anna Paulowna Wijk 01 Wieringerwaard e Buitengebied Wieringerwaard 1 

B1 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Bergen-Centrum 3 

B2 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Van Reenen 2 

B3 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Boschrand 2 

B4 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Negen-Nessen 2 
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B5 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Landweg 2 

B6 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Oudtburgh 2 

B7 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen De Rekere 3 

B8 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Elkshove 3 

B9 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Saenegheest 2 

B10 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Tuin-en Oostdorp 2 

B11 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Boendermaker 3 

B12 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Kruidenbuurt 3 

B13 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Conincx 3 

B14 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Beekhove 3 

B15 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Oldehove 2 

B16 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Geest 2 

B17 Bergen Wijk 01 Bergen Binnen Westdorp 1 

B18 Bergen Wijk 02 Bergen aan Zee Bergen aan Zee 1 

B19 Bergen Wijk 03 Buitengebied Ber Buitengebied Bergen 2 

B20 Bergen Wijk 04 Egmond aan Zee Egmond aan Zee 2 

B21 Bergen Wijk 04 Egmond aan Zee Prins Hendrik Stichting 2 

B22 Bergen Wijk 04 Egmond aan Zee Zuid I en II 2 

B23 Bergen Wijk 04 Egmond aan Zee Sportlaan 2 

B24 Bergen Wijk 05 Egmond-Binnen Egmond-Binnen 2 

B25 Bergen Wijk 05 Egmond-Binnen Rinnegom 1 

B26 Bergen Wijk 06 Egmond aan den H Egmond aan Den Hoef 2 

B27 Bergen Wijk 06 Egmond aan den H Slotplan 2 

B28 Bergen Wijk 06 Egmond aan den H Wimmenum 1 

B29 Bergen Wijk 06 Egmond aan den H Verspr. h. Egmondermeer 1 

B30 Bergen Wijk 07 Schoorl Schoorl met Bregtdorp 2 

B31 Bergen Wijk 07 Schoorl Schoorldam (ged.) 1 

B32 Bergen Wijk 07 Schoorl Aagtdorp 1 

B33 Bergen Wijk 07 Schoorl Catrijp 1 

B34 Bergen Wijk 07 Schoorl Groet met Hargen 1 

B35 Bergen Wijk 07 Schoorl Camperduin 1 

B36 Bergen Wijk 07 Schoorl Verspr. h. in de polders 1 

C1 Castricum Wijk 00 Centrum Centrum-Noord 3 

C2 Castricum Wijk 00 Centrum Centrum-Zuid 3 

C3 Castricum Wijk 01 Castricum-Noord Kooiweg 3 

C4 Castricum Wijk 02 Castricum-Oost Molendijk 4 

C5 Castricum Wijk 02 Castricum-Oost Noord-End 3 

C6 Castricum Wijk 02 Castricum-Oost Albert's Hoeve 3 

C7 Castricum Wijk 03 Castricum-Zuid Beverwijkerstraatweg 2 

C8 Castricum Wijk 03 Castricum-Zuid Buitengebied 2 

C9 Castricum Wijk 04 Castricum-West Bakkum-Noord 1 

C10 Castricum Wijk 04 Castricum-West Bakkum-Zuid 3 

C11 Castricum Wijk 04 Castricum-West Duinenbosch 2 

E1 Enkhuizen Wijk 00 Centrum Vissersbuurt Ooster-

ha 

3 

E2 Enkhuizen Wijk 00 Havenbuurt Snouck van Loo-

senp 

2 

E3 Enkhuizen Wijk 00 Boerenhoek Molenweg Burg-

wal 

3 

E4 Enkhuizen Wijk 00 Enkhuizen-Noord 3 

E5 Enkhuizen Wijk 01 Westeinde 2 
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E6 Enkhuizen Wijk 01 Kadijken 2 

E7 Enkhuizen Wijk 01 Oude Gouw-Gommerwijk 3 

E8 Enkhuizen Wijk 01 Oosterdijk 3 

Ha1 Harenkarspel Wijk 01 Harenkarspel Tuitjenhorn en Kerkbuurt 2 

Ha2 Harenkarspel Wijk 01 Harenkarspel Dirkshorn 1 

Ha3 Harenkarspel Wijk 01 Harenkarspel Landelijk gebied Dirkshorn 1 

Ha4 Harenkarspel Wijk 01 Harenkarspel Landelijk gebied Waarland 1 

Ha5 Harenkarspel Wijk 01 Harenkarspel Waarland 1 

Ha6 Harenkarspel Wijk 01 Harenkarspel Kalverdijk 1 

Ha7 Harenkarspel Wijk 02 Sint Maarten Sint Maarten 1 

Ha8 Harenkarspel Wijk 02 Sint Maarten Stroet 1 

Ha9 Harenkarspel Wijk 02 Sint Maarten Valkkoog 1 

Ha10 Harenkarspel Wijk 02 Sint Maarten Eenigenburg 1 

Ha11 Harenkarspel Wijk 02 Sint Maarten Verspr. h. Rijpje 1 

Ha12 Harenkarspel Wijk 02 Sint Maarten Verspr. h. Groenveld 1 

Ha13 Harenkarspel Wijk 03 Warmenhuizen Warmenhuizen-West 2 

Ha14 Harenkarspel Wijk 03 Warmenhuizen Warmenhuizen-Oost 2 

Ha15 Harenkarspel Wijk 03 Warmenhuizen Schoorldam (ged.) 1 

Ha16 Harenkarspel Wijk 03 Warmenhuizen Krabbendam 1 

Ha17 Harenkarspel Wijk 03 Warmenhuizen Rekerlanden 1 

Ha18 Harenkarspel Wijk 03 Warmenhuizen Landelijk gebied Warmenhui-

zen 

1 

Hh1 Heerhugowaard Wijk 01 Schrijverswijk Schrijverswijk 3 

Hh2 Heerhugowaard Wijk 02 Schilderswijk Schildersbuurt 1 2 

Hh3 Heerhugowaard Wijk 02 Schilderswijk Schildersbuurt 2 3 

Hh4 Heerhugowaard Wijk 06 Bomen/Recreatiew Bomen- en recreatiebuurt 3 

Hh5 Heerhugowaard Wijk 07 Centrumwaard Centrumwaard 3 

Hh6 Heerhugowaard Wijk 07 Centrumwaard Heemradenbuurt 3 

Hh7 Heerhugowaard Wijk 08 Edelstenenwijk Edelstenenwijk 3 

Hh8 Heerhugowaard Wijk 09 Centrum/Stations Stationsplein 3 

Hh9 Heerhugowaard Wijk 11 Rivierenwijk Rivierenwijk 4 

Hh10 Heerhugowaard Wijk 12 Industrieterrein Industrieterrein 2 

Hh11 Heerhugowaard Wijk 13 Butterhuizen Butterhuizen 3 

Hh12 Heerhugowaard Wijk 14 Oostertocht Oostertocht 3 

Hh13 Heerhugowaard Wijk 15 Zuidwijk/Huygenh Zuidwijk en Huygenhoek 3 

Hh14 Heerhugowaard Wijk 20 De Noord De Noord 1 

Hh15 Heerhugowaard Wijk 30 Buitengebied Noo Buitengeb. ten N. v/d spoorli 1 

Hh16 Heerhugowaard Wijk 40 't Kruis 't Kruis 3 

Hh17 Heerhugowaard Wijk 50 Buitengebied Zui Buitengeb. ten Z. v/d spoorli 2 

He1 Heiloo Wijk 00 Heiloo-centrum e Heiloo 3 

He2 Heiloo Wijk 00 Heiloo-centrum e Heiloo-Oost 2 

He3 Heiloo Wijk 00 Heiloo-centrum e Heiloo-Noordwest 3 

He4 Heiloo Wijk 00 Heiloo-centrum e Heiloo-Blockhove park 2 

He5 Heiloo Wijk 00 Heiloo-centrum e Verspr. h. Noordwest 1 

He6 Heiloo Wijk 01 Heiloo-zuid Heiloo-Zuid 3 

He7 Heiloo Wijk 01 Heiloo-zuid Psychiatrisch Centrum Sint Wi 3 

He8 Heiloo Wijk 01 Heiloo-zuid Heiloo-Zuidoost 2 

He9 Heiloo Wijk 01 Heiloo-zuid Heiloo-West 3 

He10 Heiloo Wijk 01 Heiloo-zuid Heiloo-De Bouwcamp 3 

He11 Heiloo Wijk 01 Heiloo-zuid Heiloo-Mallevoort 3 

He12 Heiloo Wijk 01 Heiloo-zuid Heiloo-Vredenoord- 3 
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Boekenstein 

He13 Heiloo Wijk 01 Heiloo-zuid Heiloo-De Ronge-Boswijk-

Harre 

2 

He14 Heiloo Wijk 01 Heiloo-zuid Verspr. h. Zuidwesten 2 

He15 Heiloo Wijk 02 Verspr. h. oost Verspr. h. ten O. van Rijkswe 1 

Dh1 Den Helder Wijk 01 Stad binnen de L Marinehaven 3 

Dh2 Den Helder Wijk 01 Stad binnen de L Oostsloot 4 

Dh3 Den Helder Wijk 01 Stad binnen de L Willemsoord 4 

Dh4 Den Helder Wijk 01 Stad binnen de L Sluisdijk 4 

Dh5 Den Helder Wijk 01 Stad binnen de L Visbuurt 4 

Dh6 Den Helder Wijk 01 Stad binnen de L Grachtengordel 3 

Dh7 Den Helder Wijk 01 Stad binnen de L Havenbuurt 2 

Dh8 Den Helder Wijk 01 Stad binnen de L Mijnendienst 2 

Dh9 Den Helder Wijk 02 Stad binnen de L Oud-Den Helder 3 

Dh10 Den Helder Wijk 02 Stad binnen de L Van Galenbuurt 4 

Dh11 Den Helder Wijk 02 Stad binnen de L Tuindorp-West 4 

Dh12 Den Helder Wijk 02 Stad binnen de L Tuindorp-Oost 4 

Dh13 Den Helder Wijk 02 Stad binnen de L Fort Erfprins 1 

Dh14 Den Helder Wijk 02 Stad binnen de L Fort Dirksz Admiraal 3 

Dh15 Den Helder Wijk 03 Nieuw Den Helder Huisduinen 1 

Dh16 Den Helder Wijk 03 Nieuw Den Helder Liniebuurt 3 

Dh17 Den Helder Wijk 03 Nieuw Den Helder Jeruzalem 3 

Dh18 Den Helder Wijk 03 Nieuw Den Helder Duinbuurt 3 

Dh19 Den Helder Wijk 03 Nieuw Den Helder Donkere Duinen 2 

Dh20 Den Helder Wijk 04 Nieuw Den Helder Nieuwlandbuurt 3 

Dh21 Den Helder Wijk 04 Nieuw Den Helder Golfstroombuurt 3 

Dh22 Den Helder Wijk 04 Nieuw Den Helder Grote Rivierenbuurt 3 

Dh23 Den Helder Wijk 04 Nieuw Den Helder Kleine Rivierenbuurt 3 

Dh24 Den Helder Wijk 04 Nieuw Den Helder Deltabuurt 3 

Dh25 Den Helder Wijk 04 Nieuw Den Helder Falga 4 

Dh26 Den Helder Wijk 04 Nieuw Den Helder Zuiderzeebuurt 3 

Dh27 Den Helder Wijk 04 Nieuw Den Helder Schepenbuurt 3 

Dh28 Den Helder Wijk 04 Nieuw Den Helder Nieuw-Den Helder Zuid-Oost 3 

Dh29 Den Helder Wijk 04 Nieuw Den Helder Dirksz Admiraal 3 

Dh30 Den Helder Wijk 05 De Schooten Westoever 3 

Dh31 Den Helder Wijk 05 De Schooten Marina 3 

Dh32 Den Helder Wijk 05 De Schooten Schouten en Schepenenbuurt 3 

Dh33 Den Helder Wijk 05 De Schooten Walvisvaarderbuurt 3 

Dh34 Den Helder Wijk 05 De Schooten Zeeloodsenbuurt 3 

Dh35 Den Helder Wijk 05 De Schooten Boerderijbuurt 3 

Dh36 Den Helder Wijk 05 De Schooten Schooten-Centrum 3 

Dh37 Den Helder Wijk 05 De Schooten Landmetersbuurt 3 

Dh38 Den Helder Wijk 05 De Schooten Waterkeringsbuurt 3 

Dh39 Den Helder Wijk 05 De Schooten Guldemond 3 

Dh40 Den Helder Wijk 06 Het Koegras Julianadorp-Oost 2 

Dh41 Den Helder Wijk 06 Het Koegras Oostoever 1 

Dh42 Den Helder Wijk 06 Het Koegras Friesebuurt 2 

Dh43 Den Helder Wijk 06 Het Koegras Kooypunt 1 

Dh44 Den Helder Wijk 06 Het Koegras Koegras-Noord 1 

Dh45 Den Helder Wijk 06 Het Koegras Blauwe Keet 1 

Dh46 Den Helder Wijk 06 Het Koegras Koegras-Zuid 1 
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Dh47 Den Helder Wijk 06 Het Koegras De Kooy 1 

Dh48 Den Helder Wijk 07 Duinzoom Mariendal 1 

Dh49 Den Helder Wijk 07 Duinzoom De Zandloper 1 

Dh50 Den Helder Wijk 07 Duinzoom Ooghduyne 2 

Dh51 Den Helder Wijk 08 Julianadorp Julianadorp-West 2 

Dh52 Den Helder Wijk 08 Julianadorp Middelzand 3 

Dh53 Den Helder Wijk 08 Julianadorp Vogelzand 3 

Dh54 Den Helder Wijk 08 Julianadorp Doorzwin 3 

Dh55 Den Helder Wijk 08 Julianadorp Kruiszwin 3 

Dh56 Den Helder Wijk 08 Julianadorp Wierbalg 3 

Dh57 Den Helder Wijk 08 Julianadorp Malzwin 3 

Dh58 Den Helder Wijk 08 Julianadorp Boterzwin 3 

Dh59 Den Helder Wijk 08 Julianadorp Zwanenbalg 2 

Dh60 Den Helder Wijk 08 Julianadorp Noorderhaven 1 

H1 Hoorn Wijk 10 Binnenstad Buurt 10 00 3 

H2 Hoorn Wijk 10 Binnenstad Buurt 10 01 3 

H3 Hoorn Wijk 10 Binnenstad Buurt 10 02 4 

H4 Hoorn Wijk 10 Binnenstad Buurt 10 03 4 

H5 Hoorn Wijk 11 Venenlaan-kwarti Buurt 11 00 3 

H6 Hoorn Wijk 11 Venenlaan-kwarti Buurt 11 01 3 

H7 Hoorn Wijk 11 Venenlaan-kwarti Buurt 11 02 3 

H8 Hoorn Wijk 11 Venenlaan-kwarti Buurt 11 03 4 

H9 Hoorn Wijk 12 Hoorn-Noord Buurt 12 00 3 

H10 Hoorn Wijk 12 Hoorn-Noord Buurt 12 01 4 

H11 Hoorn Wijk 12 Hoorn-Noord Buurt 12 02 4 

H12 Hoorn Wijk 12 Hoorn-Noord Buurt 12 03 4 

H13 Hoorn Wijk 12 Hoorn-Noord Buurt 12 04 3 

H14 Hoorn Wijk 13 Grote Waal Buurt 13 00 3 

H15 Hoorn Wijk 13 Grote Waal Buurt 13 01 3 

H16 Hoorn Wijk 13 Grote Waal Buurt 13 02 2 

H17 Hoorn Wijk 13 Grote Waal Buurt 13 03 3 

H18 Hoorn Wijk 13 Grote Waal Buurt 13 04 3 

H19 Hoorn Wijk 13 Grote Waal Buurt 13 05 3 

H20 Hoorn Wijk 13 Grote Waal Buurt 13 06 3 

H21 Hoorn Wijk 13 Grote Waal Buurt 13 07 2 

H22 Hoorn Wijk 13 Grote Waal Buurt 13 08 2 

H23 Hoorn Wijk 20 Risdam-Zuid Buurt 20 00 4 

H24 Hoorn Wijk 20 Risdam-Zuid Buurt 20 01 3 

H25 Hoorn Wijk 20 Risdam-Zuid Buurt 20 02 3 

H26 Hoorn Wijk 20 Risdam-Zuid Buurt 20 03 4 

H27 Hoorn Wijk 20 Risdam-Zuid Buurt 20 04 3 

H28 Hoorn Wijk 20 Risdam-Zuid Buurt 20 05 3 

H29 Hoorn Wijk 20 Risdam-Zuid Buurt 20 06 3 

H30 Hoorn Wijk 20 Risdam-Zuid Buurt 20 07 3 

H31 Hoorn Wijk 20 Risdam-Zuid Buurt 20 08 3 

H32 Hoorn Wijk 21 Risdam-Noord Buurt 21 00 3 

H33 Hoorn Wijk 21 Risdam-Noord Buurt 21 01 3 

H34 Hoorn Wijk 21 Risdam-Noord Buurt 21 02 3 

H35 Hoorn Wijk 21 Risdam-Noord Buurt 21 03 3 

H36 Hoorn Wijk 21 Risdam-Noord Buurt 21 04 3 

H37 Hoorn Wijk 21 Risdam-Noord Buurt 21 05 2 
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H38 Hoorn Wijk 22 Nieuwe Steen Buurt 22 00 3 

H39 Hoorn Wijk 22 Nieuwe Steen Buurt 22 01 3 

H40 Hoorn Wijk 30 Zwaag Buurt 30 00 3 

H41 Hoorn Wijk 30 Zwaag Buurt 30 01 3 

H42 Hoorn Wijk 30 Zwaag Buurt 30 02 2 

H43 Hoorn Wijk 30 Zwaag Buurt 30 03 2 

H44 Hoorn Wijk 30 Zwaag Buurt 30 04 3 

H45 Hoorn Wijk 30 Zwaag Buurt 30 05 2 

H46 Hoorn Wijk 30 Zwaag Buurt 30 06 2 

H47 Hoorn Wijk 30 Zwaag Buurt 30 07 1 

H48 Hoorn Wijk 31 Blokker Buurt 31 00 4 

H49 Hoorn Wijk 31 Blokker Buurt 31 01 4 

H50 Hoorn Wijk 31 Blokker Buurt 31 02 3 

H51 Hoorn Wijk 31 Blokker Buurt 31 03 3 

H52 Hoorn Wijk 31 Blokker Buurt 31 04 3 

H53 Hoorn Wijk 31 Blokker Buurt 31 05 3 

H54 Hoorn Wijk 32 Kersenboogerd Buurt 32 00 4 

H55 Hoorn Wijk 32 Kersenboogerd Buurt 32 01 4 

H56 Hoorn Wijk 32 Kersenboogerd Buurt 32 02 4 

H57 Hoorn Wijk 32 Kersenboogerd Buurt 32 03 4 

H58 Hoorn Wijk 33 Kersenboogerd Buurt 33 00 4 

H59 Hoorn Wijk 33 Kersenboogerd Buurt 33 01 4 

H60 Hoorn Wijk 33 Kersenboogerd Buurt 33 02 4 

H61 Hoorn Wijk 33 Kersenboogerd Buurt 33 03 4 

H62 Hoorn Wijk 33 Kersenboogerd Buurt 33 04 3 

H63 Hoorn Wijk 33 Kersenboogerd Buurt 33 05 3 

H64 Hoorn Wijk 33 Kersenboogerd Buurt 33 06 2 

H65 Hoorn Wijk 33 Kersenboogerd Buurt 33 07 3 

H66 Hoorn Wijk 33 Kersenboogerd Buurt 33 08 3 

H67 Hoorn Wijk 33 Kersenboogerd Buurt 33 09 2 

H68 Hoorn Wijk 34 Hoorn 80 Buurt 34 00 3 

H69 Hoorn Wijk 34 Hoorn 80 Buurt 34 01 2 

H70 Hoorn Wijk 34 Hoorn 80 Buurt 34 02 2 

N1 Niedorp Wijk 00 Winkel Winkel 2 

N2 Niedorp Wijk 00 Winkel Lutjewinkel 1 

N3 Niedorp Wijk 00 Winkel De Weere (ged.) 1 

N4 Niedorp Wijk 00 Winkel Langereis (ged.) 1 

N5 Niedorp Wijk 00 Winkel Verspr. h. in de Groetpolder 1 

N6 Niedorp Wijk 01 Nieuwe-Niedorp Nieuwe-Niedorp 1 

N7 Niedorp Wijk 01 Nieuwe-Niedorp Terdiek 1 

N8 Niedorp Wijk 01 Nieuwe-Niedorp Langereis (ged.) 1 

N9 Niedorp Wijk 01 Nieuwe-Niedorp 't Veld en De Kampen 1 

N10 Niedorp Wijk 01 Nieuwe-Niedorp Wateringskant 1 

N11 Niedorp Wijk 01 Nieuwe-Niedorp Moerbeek 1 

N12 Niedorp Wijk 02 Oude-Niedorp Oude-Niedorp 1 

N13 Niedorp Wijk 02 Oude-Niedorp 't Veld en De Weel (ged.) 1 

N14 Niedorp Wijk 02 Oude-Niedorp Zijdewind 1 

N15 Niedorp Wijk 02 Oude-Niedorp Westermoerbeek (ged.) 1 

N16 Niedorp Wijk 02 Oude-Niedorp Verspr. h. in De Kampen 1 

N17 Niedorp Wijk 03 Barsingerhorn en Barsingerhorn 1 

N18 Niedorp Wijk 03 Barsingerhorn en Kolhorn 1 
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N19 Niedorp Wijk 03 Barsingerhorn en Haringhuizen 1 

N20 Niedorp Wijk 03 Barsingerhorn en Verspr. h. Westermoerbeek (ge 1 

N21 Niedorp Wijk 03 Barsingerhorn en Verspr. h. Westfriese Zeedijk 1 

L1 Langedijk Wijk 00 Oudkarspel 2 

L2 Langedijk Wijk 00 Noord-Scharwoude 3 

L3 Langedijk Wijk 00 Zuid-Scharwoude 2 

L4 Langedijk Wijk 00 Broek op Langedijk 2 

L5 Langedijk Wijk 00 Laanweg en Waarddijk 2 

L6 Langedijk Wijk 00 Sint Pancras 2 

L7 Langedijk Wijk 00 Koedijk 1 

Li1 Limmen Wijk 00 Limmen 2 

Li2 Limmen Wijk 00 Dusseldorp 2 

Li3 Limmen Wijk 00 Verspr. h. ten Z. van de Schu 2 

M1 Medemblik Wijk 00 Oude Stad 3 

M2 Medemblik Wijk 00 Koggenwijk 3 

M3 Medemblik Wijk 00 Industrieterrein 2 

M4 Medemblik Wijk 00 Randwijk en Gildewijk 2 

M5 Medemblik Wijk 00 Vlietwijk 2 

M6 Medemblik Wijk 00 Brake 2 

O1 Obdam Wijk 00 Obdam 2 

O2 Obdam Wijk 00 Verspr. h. langs Obdammer-

dijk 

1 

O3 Obdam Wijk 00 Verspr. h. in Berkmeer polder 1 

O4 Obdam Wijk 01 Hensbroek 1 

O5 Obdam Wijk 01 Wogmeer (ged.) 1 

Op1 Opmeer Wijk 00 Opmeer-Noord 2 

Op2 Opmeer Wijk 00 Opmeer-Zuid, Spanbroek 

(ged.) 

2 

Op3 Opmeer Wijk 00 Zandwerven en Lutkedijk 1 

Op4 Opmeer Wijk 00 Wadway 1 

Op5 Opmeer Wijk 00 Verspr. h. in De Kaag 1 

Op6 Opmeer Wijk 00 Overige verspr. h. 1 

Op7 Opmeer Wijk 01 Hoogwoud 2 

Op8 Opmeer Wijk 01 Aartswoud 1 

Op9 Opmeer Wijk 01 Langereis (ged.) 1 

Op10 Opmeer Wijk 01 Gouwe 1 

Op11 Opmeer Wijk 02 De Weere 1 

S1 Schagen Wijk 00 Schagen 3 

S2 Schagen Wijk 00 Nesdijk 3 

S3 Schagen Wijk 00 Groeneweg 2 

S4 Schagen Wijk 00 Waldervaart-Noord 2 

S5 Schagen Wijk 00 Waldervaart-Zuid 2 

S6 Schagen Wijk 00 Muggenburg 2 

S7 Schagen Wijk 00 Verspr. h. ten O. van Schagen 2 

S8 Schagen Wijk 00 Verspr. h. ten Z. van Schagen 2 

S9 Schagen Wijk 00 Verspr. h. ten N. van het kan 1 

S10 Schagen Wijk 00 Verspr. h. ten W. van Schagen 2 

T1 Texel Wijk 00 Het Oude Land en Den Burg 2 

T2 Texel Wijk 00 Het Oude Land en De Koog 2 

T3 Texel Wijk 00 Het Oude Land en Oosterend 1 

T4 Texel Wijk 00 Het Oude Land en De Waal 1 
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T5 Texel Wijk 00 Het Oude Land en Oudeschild 1 

T6 Texel Wijk 00 Het Oude Land en Den Hoorn 1 

T7 Texel Wijk 00 Het Oude Land en Verspr. h. Op Het Oude Land 1 

T8 Texel Wijk 00 Het Oude Land en Verspr. h. De Kuil, Hoornder 1 

T9 Texel Wijk 00 Het Oude Land en Verspr. h. De Koog en het Dui 1 

T10 Texel Wijk 01 Het Nieuwe Land De Cocksdorp 1 

T11 Texel Wijk 01 Het Nieuwe Land Verspr. h. in de polders Eier 1 

T12 Texel Wijk 01 Het Nieuwe Land Verspr. h. in de polder Het N 1 

T13 Texel Wijk 01 Het Nieuwe Land Verspr. h. in de polders Burg 1 

V1 Venhuizen Wijk 00 Centrum Venhuizen 2 

V2 Venhuizen Wijk 00 De Buurt 1 

V3 Venhuizen Wijk 00 Hem 1 

V4 Venhuizen Wijk 00 De Hout en Blokdijk 1 

V5 Venhuizen Wijk 00 Drieban (ged.), Hem 1 

V6 Venhuizen Wijk 00 Drieban, (ged.), Venhuizen 1 

V7 Venhuizen Wijk 00 Zuiderdijk 1 

V8 Venhuizen Wijk 01 Wijdenes 1 

V9 Venhuizen Wijk 01 Oosterleek 1 

V10 Venhuizen Wijk 02 Schellinkhout 1 

S1 Schermer Wijk 00 Oterleek Oterleek 1 

S2 Schermer Wijk 01 Schermerhorn Schermerhorn 1 

S3 Schermer Wijk 01 Schermerhorn Schermerhorn-Zuidoost 1 

S4 Schermer Wijk 01 Schermerhorn Verspr. h. in de polder Mijze 1 

S5 Schermer Wijk 02 Zuid- en Noord-S Grootschermer 1 

S6 Schermer Wijk 02 Zuid- en Noord-S Driehuizen 1 

S7 Schermer Wijk 02 Zuid- en Noord-S Zuidschermer 1 

S8 Schermer Wijk 02 Zuid- en Noord-S Verspr. h. in de Noordeinderm 1 

S9 Schermer Wijk 03 Schermeer Stompetoren 1 

S10 Schermer Wijk 03 Schermeer Schermeer Schermerhorn 1 

S11 Schermer Wijk 03 Schermeer Schermeer Zuid- en Noord-

Sche 

1 

S12 Schermer Wijk 03 Schermeer Verspr. h. in de polder Scher 1 

S13 Schermer Wijk 03 Schermeer Oudorp, Omval 1 

S14 Schermer Wijk 03 Schermeer Verspr. h. Lange Molenweg, 

Ko 

1 

W1 Wervershoof Wijk 00 Centrum (ged.) 2 

W2 Wervershoof Wijk 00 Onderdijk 1 

W3 Wervershoof Wijk 00 Centrum (ged.) 2 

W4 Wervershoof Wijk 00 Driehuizen 2 

W5 Wervershoof Wijk 01 Zwaagdijk-Oost 1 

Wi1 Wieringen Wijk 00 Hyppolytushoef 2 

Wi2 Wieringen Wijk 00 Den Oever 2 

Wi3 Wieringen Wijk 00 Oosterland 1 

Wi4 Wieringen Wijk 00 Westerland 1 

Wi5 Wieringen Wijk 00 De Haukes 1 

Wi6 Wieringen Wijk 00 Stroe 1 

Wi7 Wieringen Wijk 00 Oosterklief en Westerklief 1 

Wi8 Wieringen Wijk 00 Verspr. h. Hyppolytushoever-

po 

1 

Wi9 Wieringen Wijk 00 Verspr. h. Waard-

Nieuwlandpol 

1 
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Wm1 Wieringermeer Wijk 00 Wieringerwerf 2 

Wm2 Wieringermeer Wijk 00 Wieringerwerf Schepenwijk, 

Wa 

2 

Wm3 Wieringermeer Wijk 00 Middenmeer 2 

Wm4 Wieringermeer Wijk 00 Slootdorp 1 

Wm5 Wieringermeer Wijk 00 Kreileroord 1 

Wm6 Wieringermeer Wijk 00 Verspr. h. Wieringerwerf 1 

Wm7 Wieringermeer Wijk 00 Verspr. h. Middenmeer 1 

Wm8 Wieringermeer Wijk 00 Verspr. h. Slootdorp 1 

Wm9 Wieringermeer Wijk 00 Verspr. h. Kreileroord 1 

Wo1 Wognum Wijk 00 Oosteinde 2 

Wo2 Wognum Wijk 00 Wadway (ged.) 1 

Wo3 Wognum Wijk 00 Verspr. h. langs Zomerdijk 1 

Wo4 Wognum Wijk 01 Nibbixwoud en Wijzend 1 

Wo5 Wognum Wijk 02 Zwaagdijk-West 1 

Z1 Zijpe Wijk 00 Zijpe Schagerbrug 1 

Z2 Zijpe Wijk 00 Zijpe Sint Maartensbrug 1 

Z3 Zijpe Wijk 00 Zijpe Burgerbrug 1 

Z4 Zijpe Wijk 00 Zijpe 't Zand 1 

Z5 Zijpe Wijk 00 Zijpe Oudesluis 1 

Z6 Zijpe Wijk 00 Zijpe Petten 1 

Z7 Zijpe Wijk 00 Zijpe Callantsoog 1 

Z8 Zijpe Wijk 00 Zijpe Sint Maartensvlotbrug 1 

Z9 Zijpe Wijk 00 Zijpe Burgervlotbrug 1 

D1 Drechterland Wijk 00 Centrum Hoogkarspel 2 

D2 Drechterland Wijk 00 Ten W. van Tolweg 1 

D3 Drechterland Wijk 00 Wijzend 2 

D4 Drechterland Wijk 01 Westwoud 1 

D5 Drechterland Wijk 01 Oudijk 1 

D6 Drechterland Wijk 01 Binnenwijzend 1 

D7 Drechterland Wijk 02 Oosterblokker 1 

Nk-1 Noorder-Koggen Wijk 00 Midwoud 1 

Nk-2 Noorder-Koggen Wijk 00 Oostwoud 1 

Nk-3 Noorder-Koggen Wijk 01 Sijbekarspel 1 

Nk-4 Noorder-Koggen Wijk 01 Benningbroek-West 1 

Nk-5 Noorder-Koggen Wijk 01 Benningbroek-Oost 1 

Nk-6 Noorder-Koggen Wijk 02 Hauwert 1 

Nk-7 Noorder-Koggen Wijk 03 Twisk 1 

Nk-8 Noorder-Koggen Wijk 04 Opperdoes 1 

Nk-9 Noorder-Koggen Wijk 05 Abbekerk 1 

Nk-10 Noorder-Koggen Wijk 05 Lambertschaag 1 

Sb1 Stede Broec Wijk 00 Centrum Grootebroek 2 

Sb2 Stede Broec Wijk 00 Lutjebroek 2 

Sb3 Stede Broec Wijk 00 Kloosterhof en-Oostersluis 3 

Sb4 Stede Broec Wijk 01 Bovenkarspel-Centrum 3 

Sb5 Stede Broec Wijk 01 Broekerhaven 2 

Sb6 Stede Broec Wijk 01 Plan Zuid en Princenhof 3 

Sb7 Stede Broec Wijk 01 Rozeboom 3 

Wk1 Wester-Koggenl Wijk 00 De Goorn 2 

Wk2 Wester-Koggenl Wijk 00 Berkhout 1 

Wk3 Wester-Koggenl Wijk 00 Bobeldijk 1 
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Wk4 Wester-Koggenl Wijk 01 Spierdijk 1 

Wk5 Wester-Koggenl Wijk 02 Zuidermeer e.o. 1 

Wk6 Wester-Koggenl Wijk 03 Ursem-Centrum 1 

Wk7 Wester-Koggenl Wijk 03 Rustenburg 1 

Wk8 Wester-Koggenl Wijk 03 Noorddijk e.o. 1 

Wk9 Wester-Koggenl Wijk 03 Mijzer polder 1 

Wk10 Wester-Koggenl Wijk 04 Avenhorn 2 

Wk11 Wester-Koggenl Wijk 04 Scharwoude 1 

Wk12 Wester-Koggenl Wijk 04 Grosthuizen 1 

Wk13 Wester-Koggenl Wijk 05 Oudendijk 1 
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Overige prOVielen 

 

Naast eisen voor het attractiepunt ‘Wonen’ worden ook minimale eisen gesteld aan de be-

diening van werkgelegenheidscentra, winkelcentra, gezondheidszorginstellingen, onderwijs-

instellingen en recreatieterreinen.  

 

PrOViel 2: werkgelegenheidheidscentra 

Attractiepunten ´werkgelegenheid´ omvatten bedrijventerreinen en kantorenparken, met een 

relatief groot aantal arbeidsplaatsen per vierkante kilometer en een regionale oriëntatie. Be-

drijventerreinen met relatief weinig arbeidsplaatsen per vierkante kilometer behoren niet tot 

de attractiepunten. Voor werkgelegenheidsconcentraties zoals stadscentra, ziekenhuizen en 

werkgelegenheidsconcentraties bij vervoersknooppunten zijn andere prOVielen opgesteld. 

In het kader staan de werkgelegenheidsgebieden met voldoende dichtheid en omvang voor 

ontsluiting door openbaar vervoer.  

 

In Noord-Holland Noord zijn de volgende werkgelegenheidscentra benoemd: 

1. Den Helder marinehaven 

2. ECN Petten 

3. Opmeer, de Veken 

4. Alkmaar, B23, Boekelermeer 

5. Hoorn, Hoorn 80 

 

PrOViel 3: winkelcentra 

Een attractiepunt ´winkelcentrum´ is een sterke concentratie van winkels met een boven-

wijkse of regionale functie.  

 

In Noord-Holland Noord zijn de volgende winkelcentra benoemd: 

1. Alkmaar 

2. Den Helder 

3. Heerhugowaard 

4. Hoorn 

5. Schagen 

 

PrOViel 4: gezondheidszorginstellingen 

Onder een attractiepunt ´Gezondheidszorg´ worden gezondheidszorgvoorzieningen met een 

bovenwijks karakter verstaan. Woon-zorgcentra hebben een wijkoriëntatie. Bejaarden- en 

verzorgingstehuizen in de regio hebben een wijkoriëntatie. Deze vallen onder de PrOViel 1, 

wonen. 

 

In Noord-Holland Noord zijn de volgende gezondheidszorginstellingen benoemd: 

1. Den Helder, Gemini ziekenhuis 

2. Julianadorp, Noorderhaven 

3. Alkmaar, GGD Noord-Kennemerland en Medisch Centrum Alkmaar 

4. Castricum, Dijk en Duin 

5. Hoorn, Westfries Gasthuis 
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PrOViel 5: onderwijsinstellingen 

 

Onder attractiepunten ´onderwijsvoorzieningen´ worden (ruimtelijke concentraties van) on-

derwijsvoorzieningen verstaan, met een regionale functie. Het gaat om locaties binnen het 

invloedsgebied van één halte (max. 400 meter hemelsbreed), met ten minste 250 leerlingen 

die op ten minste 5 kilometer afstand van de onderwijsinstelling wonen. 

 

In Noord-Holland Noord zijn de volgende onderwijsinstellingen benoemd: 

1. Atlascollege 

2. Berger Scholengemeenschap  

3. Clusius College 

4. Gemeentelijke  Scholengemeenschap Schagen 

5. Horizoncollege 

6. Huygenwaard 

7. Jac P Thijsse College 

8. Jan Arentsz Christelijke  Scholengemeenschap 

9. Martinus College 

10. Murmellius gymnasium 

11. Openbare Scholengemeenschap Wiringherlant 

12. Openbare scholengemeenschap De Hogeberg 

13. Petrus Canisius College 

14. Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen 

15. Rooms katholieke  Scholengemeenschap Tabor 

16. ROC Kop van Noord-Holland 

17. Savonet 

18. Stedelijk Dalton College Alkmaar 

19. Trinitas College 

20. Vrije School Noord-Holland 

 

PrOViel 6: recreatie 

Onder attractiepunten ´Recreatie´ worden (concentraties van) recreatievoorzieningen ver-

staan die een regionale of landelijke  uitstraling hebben. De vraag naar vervoer naar deze 

attractiepunten is in de regel erg diffuus en vooral geconcentreerd op enkele specifieke mo-

menten. Openbaar vervoer naar een attractiepunt recreatie is gerechtvaardigd bij meer dan 

2.000 bezoekers per dag op de 26 drukste dagen. Voor nieuw te realiseren publiekstrekkers 

wordt te zijner tijd een oplossing gezocht. 

 

In Noord-Holland Noord zijn de volgende recreatiepunten benoemd: 

1. Texel, Ecomara, Cocksdorp 

2. Texel, Oudeschild, Oostereind 

3. Den Helder, strand  

4. Hyppolytushoef, Lutjesplas 

5. Medemblik, kust 

6. De Noord, recreatie 

7. Bergen aan Zee, strand 

8. Castricum aan Zee, strand 
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prOViel 2: werkgelegenheids-

centra 

3: winkelcentra 4: gezondheidszorgin-

stellingen 

5: onderwijs-

instellingen 

6: recreatie-

voorzieningen 

Rechtstreekse  

aansluiting op 

Een vervoer-

knooppunt  

Een vervoer-

knooppunt 

Een vervoer-

knooppunt 

Een vervoer-

knooppunt 

Een vervoer-

knooppunt 

Maximale omwegfactor 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Overstaptijd  

op trein 

Bij lage frequenties 

(interval hoger dan 

15’) overstaptijd mi-

nimaal 5’ en maximaal 

10’ 

Bij lage frequenties 

(interval hoger dan 

15’) overstaptijd mi-

nimaal 5’ en maximaal 

10’ 

Bij lage frequenties 

(interval hoger dan 

15’) overstaptijd mi-

nimaal 5’ en maximaal 

10’ 

Bij lage frequenties 

(interval hoger dan 

15’) overstaptijd mi-

nimaal 5’ en maximaal 

10’ 

Bij lage frequenties 

(interval hoger dan 

15’) overstaptijd mi-

nimaal 5’ en maximaal 

10’ 

Maximale loopafstand van-

af geografisch middelpunt 

van attractiepunt naar bus-

halte 

400 meter 400 meter 200 meter 400 meter 400 meter 

Bedieningstijden en inter-

vallen 

Van 7.30 tot 9.30 uur 

en 15.30 tot 18.00 uur 

maximaal interval 30’ 

Tijdens reguliere ope-

ningstijden van win-

kels maximaal interval 

30’. 

Tijdens bezoekerstij-

den maximaal interval 

30’. Op wisseltijden 

personeel aansluiting 

met maximale wacht-

tijd 15’. 

Tenminste één aan-

komst vóór reguliere 

aanvangstijden lessen, 

tenminste drie ver-

trekmomenten aan-

sluitend op lestijden 

vanaf 14.00 uur. Niet 

tijdens schoolvakan-

ties. 

De bediening van re-

creatievoorzieningen 

varieert per voorzie-

ning. Deze is afhanke-

lijk van de bezoekers-

aantallen en de ope-

ningstijden. 

Eis vervalt als afstand naar 

vervoerknooppunt kleiner 

is dan 

800 meter 800 meter - 800 meter - 
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Bijlage D: voorbeeld uitwerking prOVielen in lijnprofielen 

 

Op de volgende pagina’s is voor een drietal lijnen een indicatieve uitwerking gegeven van 

de prOVielen in zogenaamde lijnprofielen, waarbij per lijn het minimale voorzieningenni-

veau wordt beschreven.  

 

Deze voorbeelduitwerking is uitsluitend bedoeld om aan te geven op welke wijze de provincie voor alle 

lijnen het minimum voorzieningenniveau wil beschrijven, niet om op dit moment voor de betreffende 

lijnen het voorzieningenniveau te bepalen. 
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a28 Veerhaven - Den Burg - De Koog
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Lijnverloop

Max. reistijd tussen haltes 5 min. 6 min. 3 min. 10 min. 3 min.

bus naar Oudeschild

Status lijn Voorgeschreven lijn

Gedetailleerde routebeschrijving

Toegestane routevarianten

Maandag t/m vrijdag

5:00 6:00 6:00 9:00 9:00 14:00 14:00 16:00 16:00 19:00 19:00 23:00 23:00 0:00

min max min max min max min max min max min max min max

- - 1x 2x 1x 2x 1x 2x 2x 2x 1x 1x - -

- - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x - -

Zaterdag

0:00 7:00 7:00 9:00 9:00 14:00 14:00 18:00 18:00 23:00 23:00 0:00

min max min max min max min max min max min max

- - 1x 1x 1x 2x 1x 2x 1x 1x - -

- - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x - -

Zondag + feestdagen

0:00 8:00 8:00 9:00 9:00 14:00 14:00 18:00 18:00 23:00 23:00 0:00

min max min max min max min max min max min max

- - 1x 1x 1x 2x 1x 2x 1x 1x - -

- - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x - -

Vanaf / naar Eerste / laatste aankomsten / vertrekken volledige ritten

ma/vr za zo ma/vr za zo ma/vr za zo ma/vr za zo

Veerhaven - - - 6:55 7:55 7:55 - - - 21:50 21:50 21:50

Den Burg, Elemert - - - 6:10 7:10 8:10 - - - 23:00 23:00 23:00

Vakantiedienstregeling Niet toegestaan voor het verplichte traject

Toegestaan materieel

RegioNet 18m Nee

Qliner 15m Nee

Qliner 12m Nee

Qliner 9m Nee

Standaardbus 18m Nee

Standaardbus 15m Nee

Standaardbus 12m Ja

Standaardbus 9m Ja

Achtpersoonsbus Nee

Belbus Nee

Opmerkingen

Eerste vertrek vroeger dan Laatste aankomst later dan Laatste vertrek later dan

Den Burg - De Koog

Eerste aankomst vroeger dan 

Traject

In aantal regelmatig over het uur verspreide ritten

Veerhaven - De Koog

Veerhaven - De Koog

Den Burg - De Koog

Traject

In aantal regelmatig over het uur verspreide ritten

Veerhaven - Den Burg

Den Burg - De Koog

Traject

In aantal regelmatig over het uur verspreide ritten

route tussen voornoemde haltes is - binnen gestelde maximale reistijden - vrij aan vervoerder.

route tussen voornoemde haltes is - binnen gestelde maximale reistijden - vrij aan vervoerder.

veerboot uit Den Helder

Max. reistijd tussen haltes

Aansluitingen
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a30 Stadsdienst Den Helder station - Julianadorp
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Lijnverloop

Max. reistijd tussen haltes 3 min. 11 min. 7 min. 4 min. 4 min.

Status lijn Voorgeschreven lijn

Gedetailleerde routebeschrijving

Toegestane routevarianten

Maandag t/m vrijdag

5:00 6:00 6:00 9:00 9:00 14:00 14:00 16:00 16:00 19:00 19:00 23:00 23:00 0:00

min max min max min max min max min max min max min max

- - 2x 4x 2x 4x 2x 4x 4x 4x 2x 2x 2x 2x

Zaterdag + koopzondag in centrum

0:00 7:00 7:00 9:00 9:00 14:00 14:00 18:00 18:00 23:00 23:00 0:00

min max min max min max min max min max min max

- - 2x 2x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 2x 2x

Zondag + feestdagen

0:00 8:00 8:00 9:00 9:00 14:00 14:00 18:00 18:00 23:00 23:00 0:00

min max min max min max min max min max min max

- - 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

Vanaf / naar Eerste / laatste aankomsten / vertrekken volledige ritten

ma/vr za zo ma/vr za zo ma/vr za zo ma/vr za zo

Den Helder, Station - - - 6:01 7:31 8:31 - - - 23:59 23:59 23:59

Vakantiedienstregeling Niet toegestaan voor het verplichte traject

Toegestaan materieel

RegioNet 18m Nee

Qliner 15m Nee

Qliner 12m Nee

Qliner 9m Nee

Standaardbus 18m Ja

Standaardbus 15m Ja

Standaardbus 12m Ja

Standaardbus 9m Ja

Achtpersoonsbus Nee

Belbus Nee

Opmerkingen

Laatste aankomst later dan Laatste vertrek later danEerste aankomst vroeger dan Eerste vertrek vroeger dan

In aantal regelmatig over het uur verspreide ritten

Den Helder, Station - Julianadorp, Noorderhaven

Traject

Traject

In aantal regelmatig over het uur verspreide ritten

Den Helder, Station - Julianadorp, Noorderhaven

Den Helder, Station - Julianadorp, Noorderhaven

Traject

In aantal regelmatig over het uur verspreide ritten

De bussen dienen om en om de haltes Zuidwal en Zuiderhaaks aan te doen.

Route tussen voornoemde haltes is - binnen gestelde maximale reistijden - vrij aan vervoerder.

route tussen voornoemde haltes is - binnen gestelde maximale reistijden - vrij aan vervoerder.

trein uit Amsterdam trein uit Amsterdam

Max. reistijd tussen haltes

Aansluitingen



Aanbesteding personenvervoer Noord-Holland Noord 2008-2016 Dilemmanota 

 

 

Provincie Noord-Holland 50 21 mei 2007 

a135 Hoorn - Wieringerwerf - Den Oever - Den Helder
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Lijnverloop

Max. reistijd tussen haltes 13 min. 13 min. 8 min. 10 min. 5 min. 20 min.

Status lijn Voorgeschreven lijn

Gedetailleerde routebeschrijving

Toegestane routevarianten

Maandag t/m vrijdag

5:00 6:00 6:00 9:00 9:00 14:00 14:00 16:00 16:00 19:00 19:00 23:00 23:00 0:00

min max min max min max min max min max min max min max

- - 1x 2x 1x 2x 2x 2x 2x 2x 1x 1x - -

- - 1x 2x 1x 2x 1x 2x 1x 2x 1x 1x - -

Zaterdag

0:00 7:00 7:00 9:00 9:00 14:00 14:00 18:00 18:00 23:00 23:00 0:00

min max min max min max min max min max min max

- - 1x 1x 1x 2x 1x 2x 1x 1x - -

- - 1x 1x 1x 2x 1x 2x 1x 1x - -

Zondag + feestdagen

0:00 8:00 8:00 9:00 9:00 14:00 14:00 18:00 18:00 23:00 23:00 0:00

min max min max min max min max min max min max

- - 1x 1x 1x 2x 1x 2x 1x 1x - -

- - 1x 1x 1x 2x 1x 2x 1x 1x - -

Vanaf / naar Eerste / laatste aankomsten / vertrekken volledige ritten

ma/vr za zo ma/vr za zo ma/vr za zo ma/vr za zo

Hoorn, Station (tot Den Oever) - - - 6:01 7:01 8:01 - - - 22:59 22:59 22:59

Den Helder, Station (vanaf Den Oever) 6:31 7:31 8:31 - - - 23:29 23:29 23:29 - - -

Vakantiedienstregeling Niet toegestaan voor het verplichte traject

Toegestaan materieel

RegioNet 18m Nee

Qliner 15m Nee

Qliner 12m Nee

Qliner 9m Nee

Standaardbus 18m Ja

Standaardbus 15m Ja

Standaardbus 12m Ja

Standaardbus 9m Ja

Achtpersoonsbus Nee

Belbus Nee

Opmerkingen

Eerste vertrek vroeger dan Laatste aankomst later dan Laatste vertrek later dan

Den Oever, busstation - Den Helder, station

Eerste aankomst vroeger dan 

Traject

In aantal regelmatig over het uur verspreide ritten

Hoorn, station - Den Oever, busstation

Hoorn, station - Den Oever, busstation

Den Oever, busstation - Den Helder, station

Traject

In aantal regelmatig over het uur verspreide ritten

Hoorn, station - Den Oever, busstation

Den Oever, busstation - Den Helder, station

Traject

In aantal regelmatig over het uur verspreide ritten

route tussen voornoemde haltes is - binnen gestelde maximale reistijden - vrij aan vervoerder.

route tussen voornoemde haltes is - binnen gestelde maximale reistijden - vrij aan vervoerder.

trein naar Amsterdamsneltrein van A'dam C bus van/naar Fryslan

Max. reistijd tussen haltes

Aansluitingen
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