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In het huidige regeerakkoord worden de bezuinigingen op de BDU (Brede Doeluitkering
Verkeer en Vervoer) doorgevoerd (Regeerakkoord, 2010). Het openbaar vervoer in het
landelijk gebied verkeert in een kwetsbare positie. Dit heeft niet alleen te maken met de
bezuinigingen maar ook met de specifieke kenmerken van het landelijk gebied: de lagere
bevolkingsdichtheid waardoor er minder potentiële reizigers zijn en de bebouwingsspreiding
waardoor de voorzieningen en de woningen verder uit elkaar liggen (MuConsult, 2010). De
combinatie van de bezuinigingen en de kenmerken van het landelijk gebied kunnen ervoor
zorgen dat het openbaar vervoer in het landelijk gebied in een neerwaartse spiraal
terechtkomt en uiteindelijk helemaal verdwijnt. Een mogelijke oplossingsrichting is het
verhogen van de bijdrage per kilometer per reiziger en daarmee de verschuiving van de
overheid naar de reiziger zelf. Een maatregel die bij kan dragen aan het duurzaam in stand
houden van het openbaar vervoer in het landelijk gebied. Deze oplossingsrichting staat
centraal in dit onderzoek. De volgende doelstelling en onderzoeksvragen zijn hierbij
geformuleerd:
Doelstelling:
In hoeverre kan een tariefinstrument bijdragen aan het in stand houden van het openbaar
vervoer in het landelijk gebied ondanks de overheidsbezuinigingen?
Onderzoeksvragen:
1. Wat is de verhouding tussen uitgaven aan het openbaar vervoer en overige uitgaven
van inwoners en hoe verschilt dit tussen stad en land?
2. Welke tariefstrategieën kunnen gehanteerd worden in het landelijk gebied gericht op
de verhoging van de opbrengsten?
3. Op basis van welke criteria kunnen deze tariefstrategieën voor het openbaar vervoer
in het landelijk gebied worden getoetst?
4. Welke verschillen zijn er tussen de verschillende vormen van tariefbeleid en welke
aanbevelingen kunnen er op basis hiervan worden gedaan?
Allereerst is er onderscheid gemaakt tussen het landelijk en het stedelijk gebied. Het
landelijk gebied is gedefinieerd als gebied met een omgevingsadressendichtheid van minder
dan 1000 adressen per vierkante kilometer (CBS, 2011).
Vervolgens is er gekeken naar het tariefbeleid om zo een tariefinstrument te ontwikkelen wat
aansluit bij de kenmerken van het openbaar vervoer in het landelijk gebied. De prijs voor een
product ontstaat in een vrije markt, mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan, door de
directe relatie van vragers en aanbieders (Solomon, 2008; van de Velde e.a, 1996). In het
openbaar vervoer intervenieert de overheid. Zij beïnvloedt de prijs onder andere door een
overheidssubsidie uit te keren in de vorm van de BDU en via wetgeving (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat e.a., 2004; NEA, 2011). De BDU is nodig om het openbaar vervoer
aan te bieden. In het landelijk gebied is de kostendekkingsgraad lager dan in stedelijke
gebieden (Twynstra Gudde, 2010). Dit houdt in dat de overheid in het landelijk gebied relatief
gezien meer kwijt is aan openbaar vervoer dan in het stedelijk gebied.
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Op basis van de kritiek, de bezuinigingen en de kenmerken van het openbaar vervoer in het
landelijk gebied is prijsdifferentiatie als tariefinstrument voorgesteld. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen het openbaar vervoer in het landelijk en in het stedelijk gebied
(locatie) en naar tijd (spits/dal). Naast prijsdifferentiatie op basis van stedelijkheid en tijd is er
gekeken naar de mate waarin de bezuinigingen worden opgevangen. Daarbij maken we
onderscheid tussen het geheel opvangen van de bezuinigingen en een rechtvaardige
tariefverhoging die gebaseerd is op het huidige tariefbeleid. In het onderstaande figuur zijn
de verschillende vormen van prijsdifferentiatie die in dit onderzoek zijn gehanteerd
weergegeven.
Figuur 0.1: Vormen van prijsdifferentiatie in dit onderzoek

Het toetsen van deze vormen van prijsdifferentiatie gebeurt aan de hand van vier
toetsingscriteria; effectiviteit, efficiëntie, rechtvaardigheid en draagvlak. De effectiviteit geeft
aan in hoeverre de tariefstrategie het huidige voorzieningenniveau in stand kan houden. Dit
is geoperationaliseerd aan de hand van het aantal DRU‟s (dienstregelingsuren) in twee
concessiegebieden. De efficiëntie gaat in op het verbeteren van het resultaat met dezelfde
middelen (SER, 2005; Hoogerwerf, 1998). De efficiëntie is gemeten aan de hand van de
kostendekkingsgraad van de twee concessiegebieden. De rechtvaardigheid van het beleid
geeft weer op welke manier de kosten en de baten verdeeld zijn over de betrokkenen
(Jones, 2003). In dit onderzoek is er voor rechtvaardigheid niet gekeken naar de som van
kosten die reizigers hebben door openbaar vervoer en door de woonlasten. De verwachting
is dat in de praktijk de som in het landelijk gebied lager is dan in het stedelijk gebied. De
tariefstrategie is in dit onderzoek rechtvaardig wanneer de som van woonlasten en de kosten
voor openbaar vervoer in het landelijk gebied gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Het
laatste criterium draagvlak geeft aan in hoeverre de betrokken partijen de tariefstrategie
accepteren. Het draagvlak is opgesplitst naar maatschappelijk en politiek draagvlak. Hiervoor
zijn interviews afgenomen met de vervoersmaatschappij, de provincie en de
reizigersorganisatie van de twee concessiegebieden.
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Uit het onderzoek blijkt dat de som van woonlasten en de kosten voor openbaar vervoer in
Friesland en in Zeeland lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Er is specifiek gekeken naar
huishoudens met een laag inkomen omdat zij relatief meer uitgeven van hun huishoudelijk
budget aan woonlasten en openbaar vervoer. Daarnaast zijn zij een belangrijke doelgroep
van het openbaar vervoer. In Friesland ligt de som 3 procentpunten lager dan het landelijk
gemiddelde. In Zeeland is dit 1,7 procentpunten. Op basis van het verschil met het landelijk
gemiddelde kan de rechtvaardige vorm van prijsdifferentiatie concreet worden ingevuld. Een
tariefverhoging van 176% zorgt ervoor dat de som van woonlasten en de kosten voor
openbaar vervoer in Friesland gelijk is aan het landelijk gemiddelde. In Zeeuws-Vlaanderen
gaat het om een tariefverhoging van 85%.
Tijdens de interviews is aangegeven dat de provincie Friesland een financiële opgave van
20% kent en de provincie Zeeland een financiële opgave van 5% heeft. Deze opgave kan in
beide provincies opgevangen worden door een tariefverhoging in het gehele
concessiegebied of in het landelijk gebied. In de concessiegebieden Noord- en Zuidwest
Friesland gaat het om een tariefverhoging van 49,5% in het gehele concessiegebied of
80,8% in het landelijk gebied. Een tariefverhoging van 26,89% in het gehele
concessiegebied Zeeuws-Vlaanderen kan de financiële opgave opvangen. In het landelijk
gebied kan dit met een tariefverhoging van 33,05%. In Zeeuws-Vlaanderen kan de financiële
opgave ook opgevangen worden door een tariefverhoging van 54,04% in de spitsuren. Naast
het opvangen van de financiële opgave is er ook gekeken naar een rechtvaardige variant
waarbij het streven is om de som van de woonlasten en de kosten voor het openbaar
vervoer in de concessiegebieden gelijk te trekken met het landelijk gemiddelde. In Noord-en
Zuidwest Friesland is een tariefverhoging van 176% niet mogelijk in verband met de
prijselasticiteit. De maximale tariefverhoging is hier 92,45%. Hierbij is de som nog altijd 1,5
procentpunten lager dan het landelijk gemiddelde. In Zeeuws-Vlaanderen is de
tariefverhoging van 85% wel mogelijk.
Het draagvlak voor de verschillende vormen van tariefdifferentiatie is in beide cases laag tot
zeer laag. De geïnterviewde partijen zijn van mening dat een tariefverhoging niet zal werken
omdat er teveel reizigers zullen uitvallen. Deze verwachtingen komen niet overeen met de
resultaten van het economisch onderzoek op basis van prijselasticiteiten. Ook vinden
betrokkenen het niet rechtvaardig om reizigers in het landelijk gebied meer te laten betalen.
Voordat dergelijke tariefverhogingen doorgevoerd worden, zien zij liever eerst andere
mogelijkheden zoals het aantrekken van meer reizigers of het inzetten van openbaar vervoer
op een geheel andere manier die beter aansluit bij de kenmerken van het landelijk gebied.
Een tariefverhoging in de spitsuren heeft het minst lage draagvlak. Verwacht wordt dat hier
de meeste opbrengsten kunnen worden gegenereerd. De vervoersmaatschappijen zien een
tariefverhoging in de spitsuren graag in combinatie met een tariefverlaging in de daluren
omdat de reizigers dan meer gespreid over de dag zullen reizen. Het lage draagvlak wordt
veroorzaakt door de perceptie die de geïnterviewde partijen hebben over rechtvaardigheid
en de verwachte prijselasticiteit. Deze visie komt niet overeen met de resultaten van dit
onderzoek.
Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat door middel van
prijsdifferentiatie de bezuinigingen opgevangen kunnen worden. De bijdrage die het
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tariefinstrument kan leveren is wel afhankelijk van de wijze waarop prijsdifferentiatie wordt
vormgegeven (op basis van locatie of tijd) en de kenmerken van het concessiegebied.
Er kunnen een viertal aanbevelingen worden gedaan. De eerste aanbeveling heeft
betrekking op het verhogen van het draagvlak. In het onderzoek was zowel het
maatschappelijk als het politieke draagvlak laag tot zeer laag. Dit heeft te maken met de
perceptie over rechtvaardigheid en de verwachte werking van een tariefverhoging. Deze
visie en de verwachte werking komen niet overeen met de resultaten van dit onderzoek.
Door de partijen hierover te informeren en erover te discussiëren kunnen deze
verwachtingen en percepties bijgesteld worden. De tweede aanbeveling is om maatregelen
te combineren. Het opvangen van de bezuinigingen hoeft niet enkel gerealiseerd te worden
door middel van een tariefverhoging. Er kan ook gekeken worden naar het genereren van
inkomsten van derden en het inzetten van extra provinciale middelen. De derde aanbeveling
heeft betrekking op specifieke sociale groepen. In dit onderzoek is rekening gehouden met
huishoudens met een laag inkomen. Desondanks zullen er reizigers zijn die de
tariefverhoging niet kunnen betalen. Tijdens de interviews is aangegeven dat deze groepen
gecompenseerd kunnen worden. Dit kan door hen een bepaalde korting te geven via de
anonieme storting op de chipkaart. Deze extra uitgavenpost kan worden opgevangen door
andere groepen niet meer te ontzien. Bijvoorbeeld door ouderen niet meer standaard een
korting op het openbaar vervoer te geven. Het doen van vervolgonderzoek is de vierde
aanbeveling. Voor dit onderzoek was het niet altijd mogelijk om over gedetailleerde data te
beschikken. Door middel van grootschalig vervolgonderzoek kan er meer gedetailleerde en
actuelere data verzameld worden.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
§ 1.1 Probleemstelling

In het huidige regeerakkoord worden de bezuinigingen op de rijksbijdrage voor het openbaar
vervoer verder doorgevoerd (Regeerakkoord, 2010). Het opvangen van deze bezuinigingen
is mogelijk door de reizigersopbrengsten te verhogen. Dit is echter lastig te realiseren voor
het openbaar vervoer in het landelijk gebied. Het openbaar vervoer in het landelijk gebied
heeft minder reizigers dan het openbaar vervoer in stedelijke gebieden. Dit heeft onder
andere te maken met de ruimtelijke structuur van het landelijk gebied. De voorzieningen en
de woningen liggen meer gespreid door het landschap dan in stedelijke gebieden. Hierdoor
is de halteafstand in het landelijk gebied voor sommige reizigers groter dan in stedelijke
gebieden. Dit maakt het gebruik van openbaar vervoer minder aantrekkelijk. Reizigers kiezen
hierdoor sneller voor een ander vervoersmiddel, bijvoorbeeld de auto (MuConsult, 2006).
§ 1.1.1 Oplossingsrichtingen
Er zijn verschillende manieren waarop men kan omgaan met de verwachte bezuinigingen in
het openbaar vervoer in het landelijk gebied. Deze oplossingsrichtingen zullen kort toegelicht
worden.
Overheidsbijdrage voor het vervoerssysteem verhogen
Het verhogen van de overheidsbijdrage kan op verschillende niveaus plaatsvinden, zowel op
rijks- als provinciaalniveau. De rijksbijdrage kan verhoogd worden via de Brede Doeluitkering
Verkeer en Vervoer (BDU). Deze bijdrage is echter voor alle verkeers- en
vervoersmaatregelen en niet enkel voor het openbaar vervoer. (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat e.a, 2004). Daarnaast wordt juist op deze subsidie bezuinigd. Een andere
mogelijkheid is dat de provincie eigen middelen aanwendt om het financieel tekort voor het
openbaar vervoer aan te vullen (MuConsult, 2010).
Aanbod van het openbaar vervoer verlagen
De Nota Mobiliteit (Ministerie Verkeer en Waterstaat e.a, 2004) draagt aan om het openbaar
vervoer te „downgraden‟ om zo de verwachte bezuinigingen op te kunnen vangen. Een
dergelijke oplossing zou ervoor kunnen zorgen dat het openbaar vervoer in het landelijk
gebied in een neerwaartse spiraal terecht komt. Door het aanbod te verlagen wordt het
openbaar minder aantrekkelijk voor de reizigers. Zij zullen eerder kiezen voor een ander
vervoersmiddel in plaats van het openbaar vervoer. De vraag naar openbaar vervoer zal
hierdoor dalen wat ook voor een daling in de reizigersopbrengsten zal zorgen. Dit houdt in
dat er nog meer bezuinigd moet worden.
Flexibel openbaar vervoer
Flexibel openbaar vervoer kan in sommige gevallen de reguliere lijnen vervangen. Flexibel
openbaar vervoer heeft geen vaste dienstregeling zoals een reguliere lijn maar wordt enkel
ingezet wanneer er vraag naar is. Een voorbeeld van flexibel openbaar vervoer is de belbus.
De bus rijdt enkel wanneer reizigers zich hebben aangemeld. Het vervangen van een
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reguliere buslijn door flexibel openbaar vervoer leidt vaak tot uitval van reizigers (KPVV,
2009).
Kosten openbaar vervoer verlagen
Naast het verlagen van het aanbod zijn kostenverlagende maatregelen ook een
mogelijkheid. Deze maatregelen hebben vooral betrekking op het verlagen van
organisatorische kosten bij de vervoersmaatschappij (Buehler en Pucher, 2010). Het is niet
mogelijk om de bezuinigingen altijd op te vangen door middel van kostenverlagende
maatregelen. Op den duur kunnen de kosten niet verder verlaagd worden zonder het aanbod
ook te verlagen. Kostenverlagende maatregelen zijn hierdoor niet toekomstbestendig.
Inkomsten van derden
De opbrengsten van het openbaar vervoer kunnen worden verhoogd door derdefinanciering
of betrokkenheid van externe partijen. Een voorbeeld van derdefinanciering is het inkopen
van openbaar vervoer door een winkelcentrum. Op deze manier kan het winkelcentrum meer
klanten aantrekken. Een voorbeeld van betrokkenheid is samenwerking met een recreatieve
voorziening. Hierbij kan het vervoersbewijs als toegang dienen voor een dierentuin (Meurs,
2010).
Meer vraag naar openbaar vervoer creëren.
VNG (2009) benoemd mogelijkheden om meer reizigers te trekken. Een voorbeeld is
tariefdifferentiatie (bepaalde doelgroepen hoeven minder te betalen) en gratis openbaar
vervoer om zo het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. In het rapport is aangegeven
dat dergelijke maatregelen gefinancierd kunnen worden uit de BDU en eigen middelen van
de gemeenten. De rijksbezuinigingen vinden plaats via een verlaagde BDU, hierdoor kunnen
de hierboven genoemde maatregelen hoogstwaarschijnlijk niet gefinancierd worden uit de
BDU. Daarnaast is de bevolkingsdichtheid in het landelijk gebied een stuk lager dan in
stedelijke gebieden. Hierdoor zijn er in het landelijk gebied minder potentiële reizigers die
aangetrokken kunnen worden door deze matregelen.
Verhoging auto- en parkeerkosten
Het openbaar vervoer kan aantrekkelijker worden gemaakt door beleid uit te voeren wat het
openbaar vervoer gunstiger maakt. Voorbeelden zijn het verhogen van parkeerkosten of
brandstof (Buehler en Pucher, 2010).
Een hogere bijdrage per kilometer per reiziger vragen
Buehler en Pucher (2010) geven aan dat de inkomsten voor het openbaar vervoer verhoogd
kunnen worden door de prijs te verhogen. Het rijk heeft echter een standaard tarief ingesteld
voor het openbaar vervoer (Overheid.nl, 2010). Dit omdat het openbaar vervoer een
maatschappelijke functie heeft waardoor de prijs niet te hoog mag zijn en de overheid het
openbaar vervoer subsidieert (Gouw, 2008). Reizigers met een beperkt budget moeten de
mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten door
middel van het openbaar vervoer. Er wordt echter wel verwacht dat het verhogen van de
bijdrage per kilometer per reiziger een bijdrage kan leveren bij het opvangen van de
bezuinigingen. Hierdoor kan de eerder genoemde neerwaartse spiraal voorkomen worden.
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§ 1.1.2 Conclusie
De oplossingsrichtingen die in de vorige paragraaf genoemd zijn kunnen een bijdrage
leveren bij het opvangen van de rijksbezuinigingen. Het openbaar vervoer in het landelijk
gebied meer kwetsbaar dan het openbaar vervoer in stedelijke gebieden. Dit heeft te maken
met de lage bevolkingsdichtheid en de ruimtelijke structuur in het landelijk gebied. Deze
kenmerken maken dat sommige maatregelen te weinig bij kunnen dragen bij het opvangen
van de bezuinigingen. Voorbeelden hiervan zijn het aanbod van het openbaar vervoer
verlagen en meer vraag naar openbaar vervoer creëren. Het verhogen van de bijdrage per
kilometer per reizigers is tot op heden weinig onderzocht omdat er een standaardtarief is
vastgesteld door de overheid. De reizigersopbrengsten stijgen door middel van deze
maatregel, daarom wordt verwacht dat het een bijdrage kan leveren bij het opvangen van de
bezuinigingen. Daarnaast kan het een neerwaartse spiraal in het openbaar vervoer
voorkomen omdat het aanbod niet verlaagd hoeft te worden.

§ 1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen

Dit onderzoek zal gericht zijn op de mogelijkheden van een tariefinstrument om zo de
overheidsbezuinigingen (gedeeltelijk) te compenseren. Hierdoor zal de positie van het
openbaar vervoer in het landelijk gebied versterkt kunnen worden. Voor het onderzoek is dan
ook de volgende doelstelling geformuleerd:
In hoeverre kan een tariefinstrument bijdragen aan het in stand houden van het openbaar
vervoer in het landelijk gebied ondanks de overheidsbezuinigingen?
Om deze doelstelling te kunnen bereiken zijn de volgende vier onderzoeksvragen opgesteld:
1. Wat is de verhouding tussen uitgaven aan het openbaar vervoer en overige uitgaven
van inwoners en hoe verschilt dit tussen stad en land?
2. Welke tariefstrategieën kunnen gehanteerd worden in het landelijk gebied gericht op
de verhoging van de opbrengsten?
3. Op basis van welke criteria kunnen deze tariefstrategieën voor het openbaar vervoer
in het landelijk gebied worden getoetst?
4. Welke verschillen zijn er tussen de verschillende vormen van tariefbeleid en welke
aanbevelingen kunnen er op basis hiervan worden gedaan?

§ 1.3 Relevantie

Het belang van dit onderzoek kan opgesplitst worden in een maatschappelijk,
wetenschappelijk en planologisch belang.

§ 1.3.1 Maatschappelijk belang
Het openbaar heeft verschillende functies. Een van deze functies is het mogelijk maken voor
mensen om deel te nemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. Daarnaast zorgt
openbaar vervoer voor een verbeterde leefbaarheid, beter milieu en meer sociale veiligheid
(Bakker e.a, 2009). Gezien deze functies van het openbaar vervoer, is het dan ook van
belang om het voorzieningenniveau in het landelijk gebied zoveel mogelijk in stand te
houden. Door de verwachte bezuinigingen en de dalende vraag kan het openbaar vervoer
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echter in een neerwaartse spiraal komen. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden van
een tariefinstrument om zo de overheidsbezuinigingen te compenseren in het landelijk
gebied. Verwacht wordt dat het inzetten van een tariefinstrument een duurzame manier is
om het openbaar vervoer in het landelijk gebied te waarborgen.

§ 1.3.2 Wetenschappelijk belang
Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de bestaande theorieën met betrekking tot
het tariefinstrument en het openbaar vervoer in het landelijk gebied. Het onderzoek zal ter
ondersteuning hiervan inzicht bieden in de verschillen in het aanbieden van openbaar
vervoer tussen het stedelijke en landelijk gebied. Daarbij wordt er ook gekeken naar de
overige uitgaven die de reizigers hebben in stedelijke en landelijke gebieden. Dit biedt inzicht
in het huidige tariefbeleid en mogelijke andere vormen van tariefstellen voor het openbaar
vervoer in het landelijk gebied.

§ 1.3.3 Planologisch belang
Het planologische belang komt deels overeen met het wetenschappelijk en het
maatschappelijk belang. Het planologisch belang onderscheidt zich vanwege de ruimtelijke
invalshoek. Het openbaar vervoer in het landelijk gebied wordt gezien als een middel om de
leefbaarheid te behouden (KPVV, 2009). Door middel van het openbaar vervoer kunnen
bewoners van het landelijk gebied, die geen alternatieve vervoersmiddelen tot de
beschikking hebben, zich blijven vervoeren. De bewoners gebruiken het openbaar vervoer
onder andere om hun school of werk te kunnen bereiken (Bakker e.a, 2009). De ruimtelijke
invalshoek uit zich in dit onderzoek via de verschillen in het aanbieden van openbaar vervoer
tussen het stedelijke en het landelijk gebied. Hierbij wordt er ook gekeken naar de kosten die
reizigers hebben aan het openbaar vervoer en hoe dit verschilt tussen landelijke en
stedelijke gebieden. Het tariefinstrument kan afgestemd worden op de verschillen die hieruit
voortkomen waardoor het voorzieningenniveau in stand kan worden gehouden ondanks de
bezuinigingen.

§ 1.4 Leeswijzer

In het tweede hoofdstuk zal het theoretisch kader gevormd worden. Op basis hiervan kunnen
de eerste drie onderzoeksvragen deels beantwoordt worden. In dit hoofdstuk komt het
huidige overheidsbeleid aan bod en de kritiek die hierop bestaat. Daarnaast wordt
prijsdifferentiatie als tariefinstrument voorgesteld. Het toetsingskader wordt ook in het tweede
hoofdstuk geformuleerd. In het derde hoofdstuk worden de methoden van onderzoek
toegelicht. Hierbij worden de cases aangegeven. Daarnaast vindt in dit hoofdstuk de
operationalisatie plaats. Verder wordt de dataverzameling en de manier van analyse
besproken. In het vierde hoofdstuk worden de eerste resultaten gepresenteerd. Deze
resultaten hebben betrekking op de woonlasten en de kosten voor vervoer en openbaar
vervoer. In het vijfde hoofdstuk worden de gevolgen van de verschillende vormen van
prijsdifferentiatie per case gepresenteerd. De scoring van de tariefstrategieën worden in
hoofdstuk zes weergegeven. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies per
onderzoeksvraag gegeven. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan op basis van het
onderzoek.
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader
§ 2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de theoretische grondslag voor dit onderzoek gelegd. Op basis van dit
theoretisch kader wordt het onderzoek vorm gegeven. Allereerst zal worden gekeken naar
de eigenschappen van het landelijk gebied. Dit is nodig om de eerste onderzoeksvraag te
kunnen beantwoorden: „Wat is de verhouding tussen uitgaven aan het openbaar vervoer en
overige uitgaven van inwoners en hoe verschilt dit tussen stad en land?‟. Vervolgens wordt
marktwerking kort toegelicht en hoe de prijs gevormd wordt in het openbaar vervoer. Met
behulp van deze informatie kunnen er knelpunten in het huidige beleid worden aangegeven.
Dit kan als input dienen voor het vormgeven van de nieuwe tariefstrategie. Het
overheidsbeleid wordt in paragraaf vier verder uitgediept. Net als bij paragraaf drie is ook
deze informatie nodig om knelpunten in het huidige beleid te benoemen. De tariefstrategie is
vormgegeven door middel van prijsdifferentiatie. Met behulp van prijsdifferentiatie kan er
onderscheid worden gemaakt tussen het openbaar vervoer in het landelijk en in het stedelijk
gebied. De derde, vierde en vijfde paragraaf dragen bij aan het beantwoorden van de tweede
onderzoeksvraag: „Welke tariefstrategieën kunnen gehanteerd worden in het landelijk gebied
gericht op de verhoging van de opbrengsten?‟ Deze tariefstrategie zal getoetst worden aan
de hand van vier toetsingscriteria. De toetsingscriteria worden in paragraaf zes
geformuleerd. Het geeft antwoord op de derde onderzoeksvraag: „Op basis van welke criteria
kunnen deze tariefstrategieën voor het openbaar vervoer in het landelijk gebied worden
getoetst?‟

§ 2.2 Landelijk gebied

In deze paragraaf wordt het landelijk gebied verder toegelicht. Dit wordt gedaan aan de hand
de bevolkingsdichtheid, het openbaar vervoer en de functionele samenhang. Op basis
hiervan kan het landelijk gebied afgebakend worden. Dit is van belang voor het
beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag: „Wat is de verhouding tussen uitgaven aan
het openbaar vervoer en overige uitgaven van inwoners en hoe verschilt dit tussen stad en
land?‟

§ 2.2.1 Landelijk gebied op basis van dichtheid
Het CBS hanteert een definitie die een afbakening van het landelijk gebied kent op basis van
de omgevingsadressendichtheid (oad): „Gebied met omgevingsadressendichtheid (oad) van
minder dan 1000 adressen per vierkante kilometer‟ (CBS, 2011). Op de kaart in bijlage 1,
een overzichtskaart van Nederland met de oad, is te zien dat dit zowel landelijke als weinig
stedelijke gebieden omvat. Het stedelijk gebied heeft een oad van 1500 adressen of meer
per vierkante kilometer (CBS, 2011). Daarnaast maakt het CBS een verdere onderscheiding
tussen sterk stedelijke gebieden (oad van 1500 tot 2500) en zeer sterk stedelijke gebieden
waarbij een oad van meer dan 2500 wordt gehanteerd (CBS, 2010).
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§ 2.2.2 Landelijk gebied op basis van openbaar vervoer
Het aanbod van openbaar vervoer is in het landelijk gebied vaak lager dan in stedelijke
gebieden. Dit heeft te maken met de bevolkingsdichtheid (zie vorige subparagraaf) en de
spreiding van de inwoners. Het openbaar vervoer werkt het beste wanneer er meerdere
reizigers per halte opstappen. Dit is haalbaar op het moment dat de bevolkingsdichtheid
hoger is en de inwoners geconcentreerd wonen. In het landelijk gebied rijden de buslijnen
meestal minimaal één rit per uur en is er vaak geen treinstation aanwezig (KPVV, 2009). De
buslijnen in het landelijk gebied zijn vrijwel altijd afgestemd op andere vormen van vervoer.
Daarnaast komt het in het landelijk gebied vaker voor dat de lijndienst in de avonduren en in
het weekend vraagafhankelijk wordt. Naast de lijndienst zijn er ook veel aanvullende vormen
van openbaar vervoer aanwezig in het landelijk gebied. Voorbeelden zijn de belbus, de
buurtbus, de opstapper (dit is een verzoekrit tussen een halte van een doorgaande lijn en
een kern, enkel in Friesland), de overstapper (vraagafhankelijk vervoer naar ovknooppunten, enkel in Noord-Holland), de flexbus (vergelijkbaar met de overstapper maar
rijdt vanaf een ov-knooppunt en niet naar het punt toe, komt voor in de Stedendriehoek), de
treintaxi, een servicebus en de regiotaxi/wmo vervoer (KPVV, 2009).

§ 2.2.3 Landelijk gebied op basis van functionele samenhang
Een stedelijk gebied ontstaat zodra voorzieningen zijn geclusterd en die aantrekkelijk worden
als vestigingslocatie. De nabijheid van stedelijke voorzieningen en mogelijkheden tot banen
bepalen voor een deel de locatiekeuze. In stedelijke gebieden zijn deze voorzieningen en
banen meer aanwezig vergeleken met het landelijk gebied. De aantrekkingskracht van deze
mogelijkheden maakt dat de grondprijzen in de stad hoger zijn dan in het landelijk gebied
(CPB, 2010).
Figuur 2.1: Wonen in het landelijk gebied

Bron: Loo Makelaardij (2011)

Het verhogen van de voorzieningendichtheid wordt in het landelijk gebied tegengegaan door
beperkingen op te nemen in het bestemmingsplan van het gebied. In de provincie Friesland
mogen functies in het landelijk gebied enkel gerealiseerd worden als zij een ruimtelijkfunctionele relatie hebben met het gebied. Andere functies, zoals nieuwe woningen en
publiektrekkende functies, worden doorverwezen kernen of het gebied nabij deze kernen
(Provincie Fryslân, 2011).
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In de stad zijn de kosten voor vervoer lager doordat men vaak nabij een „central business
district‟ (CBD) woont. Door in het landelijk gebied te wonen accepteert men dat de afstand
tot deze voorzieningen groter is dan in stedelijke gebieden. Hiermee stijgen de kosten voor
vervoer naar het CBD. De grondprijzen zijn daarentegen een stuk lager dan in de stad. Dit
houdt in dat de kosten voor vervoer stijgen naarmate men verder van, bijvoorbeeld, een CBD
woont en de kosten voor wonen dalen (CPB, 2010)

§ 2.2.4 Conclusie
Er zijn verschillende definities geformuleerd van het landelijk gebied. Het onderzoek is
verkennend van aard en daarom is er gekozen voor een duidelijk meetbare afbakening van
het landelijk gebied. Voor het onderzoek zal de definitie van het landelijk gebied,
geformuleerd door het CBS (2011), gehanteerd worden: Het landelijk gebied kent een
omgevingsadressendichtheid (oad) van 1000 adressen of minder per vierkante kilometer
(CBS, 2011). In dit gebied rijdt de lijnbus veelal met een lage frequentie door het gebied
heen. Aanvullend op de lijnbus zijn er veel andere vormen van vervoer aanwezig in het
landelijk gebied zoals bijvoorbeeld de belbus, de buurtbus en de opstapper. Het landelijk
gebied wordt niet alleen gekenmerkt door de lage oad en het openbaar vervoer maar ook
door de spreiding van voorzieningen.

§ 2.3 Marktwerking

In deze paragraaf wordt de theorie over marktwerking besproken. Hiervoor wordt allereerst
een definitie van marktwerking gegeven en wordt de prijsvorming bij een vrije markt
toegelicht. Vervolgens wordt er verder ingegaan op marktwerking en het ingrijpen van de
overheid. In de vierde subparagraaf wordt de marktwerking in het openbaar vervoer
toegelicht. Deze paragraaf heeft als doel achtergrondinformatie te vergaren om tariefbeleid
te kunnen vormgeven. Hiervoor is het noodzakelijk om de manier van prijszetting in de markt
te bestuderen en te onderzoeken hoe dit in het openbaar vervoer geregeld is. Dit is van
belang voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag (Welke tariefstrategieën
kunnen gehanteerd worden in het landelijk gebied gericht op de verhoging van de
opbrengsten?).

§ 2.3.1 Definitie marktwerking
Marktwerking is het mechanisme van vraag en aanbod om economische beslissingen te
coördineren (MuConsult, 2001). Door middel van marktwerking kan een evenwichtsprijs voor
een goed of een dienst tot stand komen. Marktwerking geeft aan dat er geen interventie is
van de overheid bij het maken van de economische beslissingen. Hierbij moet voldaan
worden aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden worden in de volgende
subparagraaf besproken. Voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn het bepalen of er
geïnvesteerd, gespaard of geconsumeerd moet worden (Baarsma, 2010). De volgende
definitie komt grotendeels overeen met deze beschrijving: “de situatie waarin vraag en
aanbod zorgen voor de coördinatie van economische beslissingen.” (Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, 2003, p. 13). Door middel van de prijs ontstaat er afstemming tussen de
vraag en het aanbod (Baarsma, 2010). De prijs wordt door de markt vastgesteld.
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§ 2.3.2 Prijsvorming bij vrije marktwerking
In een vrije markt wordt de vraag en het aanbod afgestemd zonder tussenkomst van de
overheid. Een dergelijke markt zal leiden tot het efficiënt inzetten van middelen. Dit is niet
altijd de meest rechtvaardige oplossing. Een vrije marktwerking is alleen mogelijk als er aan
een aantal voorwaarden wordt voldaan: 1) het zijn homogene producten en daardoor
uitwisselbaar. 2) Er zijn geen ondeelbaarheden. Dit houdt in dat de producten opgesplitst
kunnen worden en dat er sprake is van perfecte informatie. 3) Er is geen marktmacht. De
onderneming is in vergelijking met de totale markt klein. 4) Er zijn geen externaliteiten. De
kosten die voorkomen uit het productieproces worden volledig door de aanbieder gedragen.
5) Er zijn geen transactiekosten wat inhoudt dat iedereen vrije toe- en uittreding tot de markt
kent (van Twist en Veeneman, 1999). Voor vrije marktwerking is het noodzakelijk om enkel
uit te gaan van privaat initiatief en vrije concurrentie. Het privaat initiatief houdt in dat de
producent en de consument alle beslissingen zelf mogen nemen. De vrije concurrentie geeft
aan dat er geen regels zijn opgesteld met betrekking tot bijvoorbeeld monopolie. Door deze
directe relatie tussen de vragers en de aanbieders ontstaat er een evenwichtsprijs voor het
product (Houthoofd, 2006). Dit is in figuur 2.2 afgebeeld. Wanneer de prijs daalt, neemt de
vraag toe en het aanbod af. De evenwichtsprijs ontstaat op het punt waar vraag en aanbod
elkaar kruisen.
Figuur 2.2: De relatie tussen vraag en aanbod

Bron: Kennislink.nl (2010)

Het vaststellen van de prijs kan op basis van een aantal fasen. Allereerst zal de verwachte
vraag naar het product vastgesteld moeten worden. Wanneer sprake is van vraaggericht
werken kan op basis van de verwachte vraag bepaald worden met welke prijs de kosten
gedekt kunnen worden. Hierbij dient men rekening te houden met de prijselasticiteit van het
product (Solomon, 2008). Deze elasticiteit zal verder besproken worden in paragraaf 2.4.4.
De vrije marktwerking zorgt ervoor dat de prijs optimaal is. Dit heeft te maken met de vrije
concurrentie. Producenten dienen een goede prijs aan te bieden anders zal de consument
naar de concurrent gaan. Dit vraagt weer om effectiviteit van de producent (Houthoofd,
2006).
Hiervoor zijn enkele voorwaarden benoemd om tot vrije marktwerking te komen. Als hieraan
wordt voldaan spreekt men over het pareto-optimum (van Mierlo, 2001). Bij het paretooptimum is de markt zo vormgegeven dat niemand beter af kan zijn zonder dat iemand
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anders er slechter aan toe zal zijn (Schmidtchen e.a, 2009). In de praktijk is dit echter niet
haalbaar. Daarom kan geen enkele markt werken zonder een overheid (Needham, 2006). De
mate waarin de overheid zicht bemoeit met de markt verschilt per markt. Dit wordt in de
volgende subparagraaf verder toegelicht.

§ 2.3.3 Marktwerking en de overheid
Zoals hiervoor aangegeven is, kan geen enkele markt zonder een overheid (Needham,
2006). Wanneer er geen sprake is van het pareto-optimum is er sprake van marktfalen
(Schmidtchen e.a, 2009). De overheid ziet dit marktfalen als een rechtvaardiging om in te
grijpen (Webster en Lai, 2003). In deze subparagraaf wordt eerst kort ingegaan op het
marktfalen. Vervolgens wordt de relatie tussen de vragers, aanbieders en de overheid verder
toegelicht.
Marktfalen
Het falen van de markt komt in drie verschillende vormen voor:
- Perfecte concurrentie is onmogelijk;
- Externe effecten;
- Publieke en collectieve goederen.
Wanneer er geen sprake is van perfecte concurrentie ontstaat er bijvoorbeeld een
monopolie. Oorzaken hiervan zijn het niet beschikken over alle informatie die aanwezig is in
de markt of dat het toetreden van de markt teveel kost. Zodra er sprake is van
schaalvoordeel is het voor kleinere bedrijven lastiger om de markt toe te treden. Dit is een
vorm van marktfalen (Desmidt en Heene, 2005). De tweede vorm van marktfalen zijn de
externe effecten die veroorzaakt worden door de markt. Externe effecten leiden tot
prijsvertekening omdat geen rekening is gehouden met deze effecten bij het vormen van de
prijs (van Mierlo, 2001). Net als de externe effecten leiden ook publieke en collectieve
goederen tot een vertekening. De waarde van deze goederen is niet bekend omdat ze
beschikbaar zijn voor iedereen. Wanneer er sprake is van marktfalen grijpt de overheid in
(Webster en Lai, 2003).
Marktwerking
Het ingrijpen van de overheid kan op verschillende manieren gebeuren. Figuur 2.3 geeft aan
op welke manieren de overheid de markt kan beïnvloeden.
Figuur 2.3: Marktwerking in Nederland

Bron: van de Velde e.a, (1996) p.35
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Een mogelijke manier van ingrijpen is indirecte overheidsinterventie (2) waarbij de overheid
de relatie tussen vragers en aanbieders beïnvloedt. Dit kan door het subsidiëren of belasten
van bepaalde goederen. Er is sprake van verdergaande overheidsinterventie wanneer de
overheid de marktuitkomst beïnvloedt. De overheid komt dan tussen de vrager en de
aanbieder te staan (3). Hierbij kan gedacht worden aan aanbestedingen door de overheid. Er
is sprake van directe regulering (4) wanneer er rechtstreekse regulering is door de overheid
of een overheidsbedrijf (van de Velde e.a, 1996). Deze drie mogelijkheden van
overheidsingrijpen zijn op te delen in marktstructurering (2) en marktregulering (3 en 4). Bij
marktstructurering creëert de overheid een bepaalde structuur waarbinnen de vragers en
aanbieders kunnen handelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van wetten. Wanneer er
sprake is marktregulering onderneemt de overheid specifieke acties om de uitkomst van de
markt te beïnvloeden (Needham, 2003).
Overheidsfalen
Het ingrijpen van de overheid kan echter ook leiden tot overheidsfalen. Er worden vier
verschillende vormen van overheidsfalen genoemd:
- Organisationele doelverschuiving;
- Bureaucratische inefficiënties;
- Nieuwe externe effecten;
- Nieuwe ongelijkheden.
Organisationele doelverschuiving kan voorkomen wanneer de organisatie een andere
doelstelling ontwikkelt dan de doelstelling die zij bij de oprichting van de organisatie hadden.
De bureaucratische inefficiënties houden in dat er geld wordt verspild door ineffectief werken
en verkeerde bedrijfsvoering. Het overheidsingrijpen kan ook leiden tot nieuwe externe
effecten. Hierdoor worden andere doelgroepen getroffen door de markt. De laatste vorm van
marktfalen; nieuwe ongelijkheden, komt voort uit verschillende machtsposities, privileges en
middelenverdeling die zich bij de overheid voordoen. Deze vormen van overheidsfalen
komen allen voort uit het missen van een prijsmechanisme zoals beschreven is in de vorige
subparagraaf. De vraag en het aanbod wordt niet in evenwicht gebracht door de overheid
(van Mierlo, 2003). Naast de afwezigheid van dit prijsmechanisme worden er meer oorzaken
van marktfalen genoemd. Bijvoorbeeld de kennislacunes daarnaast wordt deze kennis niet
goed vertaald naar de beleidstheorie. Een andere oorzaak is het negeren van informatie die
het gewenste beleid kan doen veranderen. De laatste oorzaak van marktfalen ligt in de
sturingsstrategie van de overheid. De beleidsmakers verwachten teveel van kant- en klare
oplossingen. Er wordt bij overheidsfalen te weinig rekening gehouden met specifieke
kenmerken van problemen (van Mierlo, 2000). Het overheidsfalen kan vermindert worden de
organisatie, of onderdelen van de organisatie, aan de markt over te laten. Voorwaarde is wel
dat er dan geen marktfalen zal ontstaan (van Mierlo, 2003)
Praktijk
In de praktijk zijn verschillende vormen waarbij de overheid heeft besloten om in te grijpen
maar er zijn ook praktijkvoorbeelden waarbij de overheid minder ingrijpt dan voorheen. Een
voorbeeld van meer overheidsingrijpen is de milieubelasting. Milieuvervuiling is een extern
effect en niet meegenomen in de prijsvorming. Om deze reden heeft de overheid de
milieubelasting ingesteld. De prijs van het onderwijs is ook vertekend. De maatschappelijke
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baten zijn namelijk niet in de prijs verwerkt. Omdat het onderwijs van groot belang is voor de
maatschappij heeft de overheid besloten om het onderwijs te subsidiëren. Een derde
voorbeeld van overheidsingrijpen is het instellen van de acceptatieplicht in de
gezondheidszorg. Deze plicht komt voort uit het missen van informatie in de zorgbranche
(van Mierlo, 2003).
Naast overheidsingrijpen zijn er ook praktijkvoorbeelden waarbij de overheid heeft besloten
om minder te interveniëren. Een voorbeeld is de privatisering van telefonie waarbij een
nieuwe markt is gecreëerd. De privatisering van de NS was echter minder succesvol. Er
ontstond een monopolie wat een vorm van marktfalen is. Om dit te verhelpen zijn de
deelmarkten gescheiden. Het gebruik van het spoor en het netwerk is gesplitst. Hierdoor
ontstaat er meer concurrentie (van Mierlo, 2003)

§ 2.3.4 Marktwerking en het openbaar vervoer
In de voorgaande theorie is bij vrije marktwerking sprake van een directe relatie tussen
vrager en een aanbieder. Bij het openbaar vervoer is de overheid betrokken. De relatie
tussen vragers en aanbieders zorgen in het openbaar vervoer niet tot een evenwichtsprijs.
De overheid streeft met de inzet van meer marktwerking echter niet naar vrije marktwerking
waarbij een evenwichtsprijs ontstaat (van Twist en Veeneman, 1999). De inzet van meer
marktwerking kan drie verschillende doelen hebben. Als eerste het bevorderen van de
interne efficiëntie en de allocatie efficiëntie. De interne efficiëntie betreft de inzet van de
middelen voor het productieproces. Het toewijzen van de producten en diensten volgens de
schaarsteverhouding op de markt wordt aangeduid met de allocatieve efficiëntie. Een tweede
doel kan het bevorderen van de dynamische efficiëntie zijn. Hierbij gaat het om het
aanpassen van de producten en diensten aan veranderende technologieën en behoeften.
Het derde doel heeft betrekking op de effectiviteit. Hiermee wordt het nastreven van de
maatschappelijke belangen bedoeld (MuConsult, 2001).
In het openbaar vervoer is sinds de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000) geprobeerd de
marktwerking in het openbaar vervoer te vergroten om zo een betere afstemming tussen de
vraag en het aanbod te bewerkstelligen (Gouw, 2008). Er is geen sprake van volledige
privatisering maar van het ongedaan maken van de verticale integratie (van Mierlo, 2003).
De marktwerking in het openbaar vervoer is vooral van toepassing op de
aanbestedingsprocedures. Aanbestedingen bieden volgens de overheid de meeste kans op
meer marktwerking (van Twist en Veeneman, 1999). Hierbij is meer concurrentie gecreëerd
tussen de verschillende vervoersmaatschappijen. Er is sprake van periodieke concurrentie.
De concurrentie gaat over een exclusieve concessie (MuConsult, 2001). De inzet van
marktwerking heeft ervoor gezorgd dat de bureaucratische inefficiënties, een vorm van
overheidsfalen, zijn verkleind. De exploitatiekosten voor de overheid zijn sinds de WP2000
gedaald (Gouw, 2008). De Wet Personenvervoer 2000 (WP2000) moet voor een betere
afstemming zorgen tussen de vraag en het aanbod. Dit doordat de vervoersbedrijven directer
worden aangesproken op hun geleverde diensten en daarnaast doordat er concurrentie van
andere vervoersbedrijven aanwezig is (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1997).
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Allocatie- en interne efficiëntie
Marktwerking kan leiden tot meer efficiëntie maar leidt niet altijd tot een rechtvaardige
verdeling van de middelen. Wanneer geen sprake is van een rechtvaardige verdeling grijpt
de overheid in. De overheid doet dit in het openbaar vervoer onder andere door een tarief
vast te stellen zodat het gebruik van het openbaar vervoer voor iedereen mogelijk is. In de
overweging van tarief nemen zij de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer ten opzichte
van andere vervoersmiddelen mee. Daarnaast is gebruik gemaakt van centrale
tariefvaststelling vanwege de uniformiteit. Hierdoor is grip te houden op het budget voor
openbaar vervoer. Deze manier van prijsvorming komt niet overeen met de evenwichtsprijs
die zou ontstaan bij vrije marktwerking. De huidige prijs voor het openbaar vervoer draagt bij
aan de lage kostendekkingsgraad. Op basis hiervan is te concluderen dat de prijs van een
vervoersbewijs onder de marginale kosten ligt. Hierdoor is er geen sprake van een efficiëntie
allocatie van de middelen (MuConsult, 2001). Door middel van een elektronisch
kaartsysteem wordt meer tariefvrijheid ingesteld. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid met
betrekking tot tarieven bij de vervoersmaatschappij komt te liggen. Het vaststellen van een
tarief moet wel binnen de bandbreedte blijven die de overheid aangeeft (Tweede Kamer,
1996).
Figuur 2.4: Reizen met de ov chipkaart

Bron: Gemeente Ridderkerk (2011)

Ook de interne efficiëntie in het openbaar vervoer is niet optimaal. Deze efficiëntie kan
verhoogd worden door meer gebruik te maken van vraagafhankelijk vervoer en het openbaar
vervoer beter af te stemmen op andere vormen van vervoer (bijvoorbeeld de trein). Ook kan
gekeken worden naar het verhogen van de arbeidsproductiviteit, het verlagen van de
overhead en de inzet van middelen (MuConsult, 2001).
Dynamische efficiëntie
De inzet van marktwerking bevordert de creativiteit van de vervoersmaatschappijen. Met
behulp van innovaties wordt een voorsprong op de concurrentie verkregen. Mogelijke
vernieuwingen worden echter vaak tegengehouden door bestuurlijke regels. De overheid
heeft eisen gesteld aan de prijs, het product en de plaats. De bereidheid tot innovatie wordt
daarnaast beperkt door de relatieve korte periode waarin de innovatie zich kan
terugverdienen. De maximale doorlooptijd van een concessie is zes jaar. Hierdoor zijn de
vervoersmaatschappijen minder geneigd te investeren (MuConsult, 2001).
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Nastreven publiek belang
Het publieke belang en de bereikbaarheidsfunctie van het openbaar vervoer is voor de
overheid een reden geweest om in te grijpen. De overheid wil met haar maatregelen de
reizigers beschermen die volledig zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Het is echter
lastig te bepalen hoe de publieke belangen gedefinieerd en gewaardeerd worden. Het in
stand houden van het openbaar vervoer is niet alleen een taak van de overheid maar van de
gehele maatschappij. Bij het vormgeven van het openbaar vervoer is het dan ook verstandig
om de maatschappij hierbij te betrekken (MuConsult, 2001).

§ 2.3.5 Conclusie
In een vrije markt is sprake van een evenwichtsprijs doordat er een directe relatie is tussen
de vragers en de aanbieders. Dit is alleen mogelijk wanneer voldaan wordt aan enkele
voorwaarden. In de praktijk is dit niet haalbaar waardoor er sprake is van marktfalen. De
overheid ziet dit marktfalen als een rechtvaardiging van overheidsingrijpen. Daartegenover
staat dat er ook sprake kan zijn van overheidsfalen wat vaak geprobeerd wordt te verkleinen
door meer marktwerking. De inzet van meer marktwerking met de WP2000 heeft niet tot doel
het nastreven van een evenwichtsprijs maar het verhogen van allocatieve- en interne
efficiëntie, de dynamische efficiëntie en het nastreven van het publiek belang. Met de inzet
van de WP2000 is door middel van aanbestedingen meer concurrentie gecreëerd tussen de
vervoersmaatschappijen. Hierbij is er sprake van periodieke concurrentie.
De prijs voor het openbaar vervoer is door de overheid vastgesteld (NEA, 2011). Deze prijs
zorgt ervoor dat de allocatie van middelen in het openbaar vervoer niet optimaal is
(MuConsult, 2001). Dit heeft te maken met de afwezigheid van een directe relatie tussen de
vragers en aanbieders. De exploitatiekosten voor de overheid zijn sinds de WP2000
gedaald. Dit komt onder andere door een daling van de interne kosten van de
vervoersmaatschappij (Gouw, 2008). De dynamische efficiëntie wordt niet gestimuleerd door
het overheidsbeleid. De bestuurlijke regels zorgen ervoor dat er weinig tot geen ruimte is
voor innovaties. Het laatste doel is het nastreven van het publiek belang. Met behulp van de
marktwerking in het openbaar vervoer werd verwacht dat er een betere afstemming is tussen
de vragers en de aanbieders. Het belang is echter lastig te definiëren en te waarderen.
Het handelen van de overheid zoals hiervoor beschreven heeft verschillende redenen. Dit zal
in de volgende paragraaf verder toegelicht worden.

§ 2.4 Overheid en tarieven in het openbaar vervoer

De overheid heeft als taak het optimaal verdelen van de middelen over de samenleving (van
Twist en Veeneman, 1999). Het openbaar vervoer is onderdeel van het overheidsbeleid
vanwege het nastreven van dit publieke belang. Er wordt verwacht dat de markt hier zal
falen. Het overheidsbeleid wordt onder andere uitgevoerd via subsidie, wetgeving,
programma‟s van eisen bij aanbestedingen en de aanleg van infrastructuur. In dit onderzoek
wordt er met name gekeken naar de overheid en de tarieven in het openbaar vervoer.
Daarom wordt in deze paragraaf vooral de invloed van de overheid via de subsidies en de
wetgeving besproken. Allereerst is er aangegeven waarom de overheid het huidige
overheidsbeleid uitvoert. Vervolgens wordt er verduidelijkt hoe het overheidsbeleid is
27

Hoofdstuk 2 Theoretisch kader

vormgegeven. Daarna wordt de bestaande kritiek op dit overheidsbeleid toegelicht. Deze
informatie is nodig om op basis van de knelpunten nieuw beleid te kunnen vormgeven. De
paragraaf dient als achtergrondinformatie bij het beantwoorden van de tweede
onderzoeksvraag: „Welke tariefstrategieën kunnen gehanteerd worden in het landelijk gebied
gericht op de verhoging van de opbrengsten?‟

§2.4.1 Waarom stuurt de overheid
De overheid stuurt het openbaar vervoer om de belangen van het openbaar vervoer te
waarborgen. Er worden vijf redenen genoemd waarom het openbaar vervoer van belang is
(Bakker e.a, 2009):
- Het gebruik van openbaar vervoer vermindert de congestie doordat het autogebruik
daalt. Dit bevordert de bereikbaarheid van een gebied;
- Het gebruik van openbaar vervoer heeft een positief effect op de leefbaarheid, de
veiligheid en het milieu. Het openbaar vervoer zorgt voor minder geluidsoverlast en
milieuschadelijke emissies dan het autoverkeer. Dit heeft een positief effect op de
leefbaarheid en het milieu. Ook de verkeersveiligheid stijgt wanneer er meer gebruik
wordt gemaakt van het openbaar vervoer in plaats van de auto;
- Het openbaar vervoer maakt het mogelijk dat iedereen deel kan nemen aan
maatschappelijke en sociale activiteiten;
- De relatie tussen ruimtelijke ordening en openbaar vervoer wordt wel onderkend maar de
bijdrage die het openbaar vervoer zou moeten leveren aan de ruimtelijke ordening is in
de beleidsdocumenten niet concreet weergegeven;
- Een goede OV-infrastructuur zorgt voor een betere bereikbaarheid van het gebied wat
goed is voor de concurrentiepositie en de economie.
Deze belangen komen overeen met de drie maatschappelijke waarden van het openbaar
vervoer in het advies „De waarde van het openbaar vervoer‟ (Raad voor Verkeer en
Waterstaat, 2004). De maatschappelijke waarden dragen bij aan het welzijn en de welvaart
in Nederland. Als eerste is aangegeven dat het openbaar vervoer noodzakelijk is voor
gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Door middel van goede ov-verbindingen
kunnen woon en werk locaties gekoppeld worden. Zonder goede ov-verbindingen kunnen de
mensen de woon- of werklocaties niet bereiken met het openbaar vervoer. Ten tweede is het
openbaar vervoer een voorwaarde voor maatschappelijke deelname en betrokkenheid. Voor
sommige is het niet mogelijk deze activiteiten te bereiken met de auto. Voorbeelden hiervan
zijn scholieren, ouderen of mensen die bewust geen gebruik maken van de auto. Deze groep
mensen moeten gebruik kunnen maken van mobiliteit om zo betrokken te zijn bij
maatschappelijke activiteiten. Ten derde is goed openbaar vervoer een voorwaarde voor
leefbaarheid en verkeersveiligheid. Hierbij wordt gemeld dat zonder een goed ov-systeem de
verkeersveiligheid zal dalen en de milieuvervuiling en het geluidsoverlast zal stijgen (Raad
voor Verkeer en Waterstaat, 2004). De Raad voor Verkeer en Waterstaat (2004) spreekt van
publieke belangen wanneer maatschappelijke waarden niet tot stand komen zonder
overheidsingrijpen. Zonder het overheidsingrijpen zullen de maatschappelijke waarden van
het openbaar vervoer niet tot stand komen.
Naast deze maatschappelijke waarden is er ook een economische argument voor de
overheidsbemoeienis. Dit is uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. De NS heeft in
Nederland een monopolistische positie. Door de schaalvoordelen van deze positie kan de
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NS goedkoper het vervoer aanbieden. Met behulp van het overheidsingrijpen kan het
openbaar vervoer het maatschappelijk optimum bereiken (Van Wee en Dijst, 2002).
Overheidsbemoenis bij de tariefvaststelling
De manier waarop de concessies en aanbestedingen zijn geregeld leidt tot regionale
monopolies (van Twist en Veeneman, 1999). Wanneer sprake is van een monopolie wordt
de prijs van het product vaak verhoogd omdat er geen concurrentie is. De overheid stelt
daarom een maximum tarief vast voor het openbaar vervoer (NEA, 2011). Hiermee wil de
overheid de prijs van het openbaar vervoer laag houden (van Twist en Veeneman, 1999). De
lage prijs zorgt ervoor dat iedereen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Dit beleid
beschermt de reizigers die volledig afhankelijk zijn van het openbaar vervoer (MuConsult,
2001).

§2.4.2 Hoe beïnvloedt de overheid de prijs?
Het geformuleerde overheidsbeleid om het openbaar vervoer te sturen uit zich in
verschillende vormen. Voor dit onderzoek wordt er vooral gekeken naar overheidssubsidie
en wetgeving. Beide onderdelen zijn sterk gerelateerd aan de tarieven in het openbaar
vervoer. Zowel de overheidssubsidie als de wetgeving wordt in deze subparagraaf toegelicht.
Overheidssubsidie
De overheid subsidieert het openbaar vervoer omdat de exploitatie ervan niet kostendekkend
is. De reizigersopbrengsten kunnen de exploitatiekosten van de vervoersmaatschappij
namelijk niet volledig dekken. De verhouding tussen deze reizigersopbrengsten en
exploitatiekosten wordt ook wel de kostendekkingsgraad genoemd. (Runhaar, 1994).
Normaliter is de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer, zowel in het landelijk als in
het stedelijk gebied, niet 100% of meer. Dit heeft onder andere te maken met het standaard
lage tarief wat gehanteerd moet worden in het openbaar vervoer. Hierdoor kunnen de kosten
van het openbaar vervoer niet doorgevoerd worden naar de reizigers. Figuur 2.5 geeft weer
hoe de (geïndexeerde) kostendekkingsgraad van de verschillende gebieden zich heeft
ontwikkeld sinds 2005. De absolute verschillen in de kostendekkingsgraad tussen de
gebieden worden vooral bepaald door de gebiedskenmerken en de vervoersmodaliteit
(Twynstra Gudde, 2010).
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Figuur 2.5: Ontwikkeling kostendekkingsgraad t.o.v. 2005

Bron: Twynstra Gudde, 2010

Wetgeving
De overheidssubsidie wordt geregeld via de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU).
De BDU wordt uitgekeerd aan provincies en enkele (WGR+) regio‟s (Ministerie van Verkeer
en Waterstaat e.a., 2004). Via de BDU kunnen decentrale overheden zelf de bereikbaarheid
van het gebied vergroten door, onder andere, het openbaar vervoer aan te bieden (SER,
2005). Zij mogen zelf bepalen aan welke bereikbaarheidsmaatregelen de gelden worden
besteedt. Wel wordt er een basiskwaliteit verwacht (Ministerie van Verkeer en Waterstaat
e.a, 2004). Naast de overheidssubsidie heeft de overheid ook invloed op het openbaar
vervoer via de wetgeving (Wetgeving Personenvervoer 2000, WP2000). Hiermee wordt
marktwerking en onderlinge concurrentie tussen de vervoersmaatschappijen gestimuleerd
(Gouw, 2008). Ook het tarief is via de wet vastgesteld door middel van het nationale
vervoersbewijs (NVB), bijvoorbeeld de strippenkaart (NEA, 2011). Het tarief is zo laag
mogelijk om op deze manier het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor reizigers met
een laag budget. Met de Wet Personenvervoer 2000 zijn OV- autoriteiten bevoegd om zelf
een tarief vast te stellen naast het NVB (Beghin en Mol, 2007). De afgelopen en komende
jaren verdwijnt het nationale vervoersbewijs, mede door de invloed van de invoering van de
ov-chipkaart, en is er meer ruimte voor eigen tariefstellingen (MOBYCON, 2006).
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§2.4.3 Kritiek op het overheidsbeleid
In deze subparagraaf wordt de kritiek op het overheidsbeleid besproken. Er is onderscheid
gemaakt tussen kritiek op de overheidssubsidie en kritiek op de wetgeving.
Overheidssubsidie
De kritiek op de overheidssubsidie heeft te maken met de rechtvaardiging en de werking van
de subsidie. Als eerste staat de sociale functie van het openbaar vervoer ter discussie. De
maatschappelijke waarden van het openbaar vervoer is een van de redenen waarom de
overheid het openbaar vervoer subsidieert. Een van deze waarden is de deelname aan
maatschappelijke activiteiten, ook wel de sociale functie van het openbaar vervoer. Meurs
(2010) geeft in een interview aan dat de sociale functie van het openbaar vervoer steeds
ruimer wordt ingevuld. Het koste wat kost bereikbaar houden van allerlei voorzieningen
(bijvoorbeeld in landelijke gebieden) door regulier openbaar vervoer aan te bieden hoort
volgens Meurs (2010) geen onderdeel te zijn van de sociale functie. Het openbaar vervoer
biedt sociaalbeperkte mensen de mogelijkheid om te participeren in activiteiten buitenshuis.
Daar zijn andere mogelijkheden voor die effectiever zijn dan het reguliere openbaar vervoer.
Een tweede kritiekpunt op de overheidssubsidie is dat het op zeer ruwe wijze is ingericht.
Het subsidiëren van het aanbod maakt de bedrijven lui. Daarnaast richt de subsidie zich niet
volledig op de mensen die de subsidie nodig hebben. Het subsidiëren van het openbaar
vervoer benadeelt de armere reizigers ten opzichte van de reizigers met een hoger inkomen.
Reizigers met een hoger inkomen reizen vaak verder omdat zij liever niet in het centrum
wonen maar in het buitengebied waar meer ruimte is dan in het centrum. Hierdoor halen de
reizigers met een hoog inkomen vaak meer uit de overheidssubsidie dan de reizigers met
een lager inkomen die vaker in het centrum wonen.
Een derde punt is dat de subsidie via de BDU versterkt wordt door de rijksoverheid. Mensen
die geen gebruik maken van het openbaar vervoer betalen indirect mee. Er kan als vierde
ook een vraagteken gezet worden bij de verdeling van de subsidie door de
vervoersmaatschappij. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de subsidie naar de werknemers
gaat in de vorm van hogere salarissen of naar de leveranciers. Slechts 25% van de subsidie
komt ten goede van kwaliteitsverbeteringen in het openbaar vervoer (Borck, 2006). Daarbij
geeft Serebrisky (2009) aan dat argumenten met betrekking tot congestie en milieu niet
gebruikt kunnen worden om het openbaar vervoer te subsidiëren. Hij geeft aan dat de
mogelijkheden om het autorijden te ontmoedigen eerst aangehaald moeten worden voordat
het openbaar vervoer een subsidie ontvangt. Door het autorijden te ontmoedigen kunnen
reizigers als alternatief gebruik maken van het openbaar vervoer.
Ondanks de kritiekpunten is het geheel verdwijnen van de overheidssubsidie nadelig voor de
reizigers met een laag inkomen. Het schrappen van buslijnen zorgt ervoor dat mensen die
afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en zich geen auto kunnen veroorloven dichterbij
het centrum willen wonen. De vraag naar woningen in het centrum zal stijgen. Dit is nadelig
voor de reizigers met een lager inkomen. Daarnaast worden de mensen met een hoger
inkomen indirect bevoordeeld. De vraag naar woningen in het buitengebied zal namelijk
dalen (Borck, 2006).
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Wetgeving
Niet alleen de overheidssubsidie ontvangt kritiek ook de wetgeving met betrekking tot het
openbaar vervoer kent kritiek. Het eerste kritiekpunt heeft betrekking op de marktwerking die
is ingezet met de Wp2000. Hierdoor zijn de exploitatiekosten voor de overheid gedaald.
Deze daling heeft onder andere te maken met de toegenomen concurrentie.
Vervoermaatschappijen hebben hun prijzen verlaagd om zo een betere concurrentiepositie
te vervaardigen. Dit hebben zij moeten compenseren door te bezuinigen op interne kosten
(Gouw, 2008). De marktwerking, die is ingezet met de komst van de Wp2000, heeft gezorgd
voor een efficiëntieverhoging maar. Vanwege de bezuinigingen die zijn doorgevoerd om dit
te compenseren is de kwaliteit van het aanbod gelijk gebleven of achteruitgegaan.
Ten tweede is de aanbesteding van een concessie voornamelijk gebaseerd op de prijs per
DRU (dienstregelingsuur, wordt in paragraaf 3.4.2 verder toegelicht) die de
vervoersmaatschappij aanbiedt. De onvoorziene kosten worden laag ingeschat om zo de
prijs per DRU zo laag mogelijk te houden. De reizigers kunnen hier de nadelen van
ondervinden. Bijvoorbeeld het al dan niet inzetten van extra bussen in geval van nood (NEA,
2005).

§ 2.4.4 Effect van overheidsbeleid op het openbaar vervoer in het landelijk gebied
Het openbaar vervoer is in het landelijk gebied anders dan in het stedelijk gebied. Dit heeft te
maken met de karakteristieken van het landelijk gebied. Een van de verschillen is de
bevolkingsdichtheid. De lagere bevolkingsdichtheid in het landelijk gebied maakt dat er
minder potentiële reizigers zijn. Daarnaast is er sprake van een hogere bebouwingsspreiding
wat inhoudt dat de woonlocaties en de voorzieningen verder uit elkaar liggen. Omdat er
minder opstappers per halte zullen zijn, heeft de vervoersmaatschappij in het landelijk gebied
minder reizigersopbrengsten dan een exploitant in het stedelijk gebied. Daarbij geven
reizigers vanwege de afstand tot de halte soms de voorkeur aan een ander vervoersmiddel
(Muconsult, 2006). Deze halteafstand kan als gevolg van de overheidsbezuinigingen nog
groter worden waardoor de vraag naar openbaar vervoer nog verder zal dalen. Dit heeft te
maken met de bezuinigingen die de vervoersmaatschappij moet uitvoeren vanwege de
verwachte overheidsbezuinigingen. Een mogelijke bezuiniging is het verlagen van het
aanbod waardoor de afstand tot de halte groter wordt. De kans op een dergelijke
neerwaartse spiraal is hierdoor in het landelijk gebied groter dan in het stedelijke gebied.

§ 2.4.5 Conclusie
De overheidssubsidie wordt uitgereikt via de BDU en is een bijdrage voor alle verkeers- en
vervoersmaatregelen. Het openbaar vervoer is niet kostendekkend waardoor de subsidie
noodzakelijk is om het openbaar vervoer te kunnen aanbieden. Via de wetgeving heeft de
overheid vastgesteld dat er een standaard tarief dient te worden gehanteerd in het openbaar
vervoer. De aanbesteding van een concessiegebied leidt tot een regionale monopolie. De
prijzen worden vaak verhoogd wanneer er sprake is van een monopolie. De overheid heeft
daarom een maximaal tarief vastgesteld om de maatschappelijke waarden te waarborgen.
Een van deze maatschappelijke waarden is de sociale functie van het openbaar vervoer.
Deze sociale functie staat steeds meer ter discussie.
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Het laag houden van de tarieven in het openbaar vervoer om zo iedereen mobiliteit te bieden
en kansen voor werk en ontwikkeling, blijkt van minder belang te zijn voor reizigers met een
lager inkomen. Een ander kritiekpunt is dat het subsidiëren van het openbaar vervoer niet
vanzelfsprekend zou moeten zijn. Er zijn immers noodzakelijke onderdelen van de
maatschappij die niet gesubsidieerd worden, bijvoorbeeld de energie- en watervoorziening
(Serebrisky, 2009). Daarnaast wordt er gesteld dat de overheidssubsidie de sociale functie in
het openbaar vervoer niet bevordert zoals bedoeld is. Reizigers met een hoger inkomen
halen meer uit de overheidssubsidie dan reizigers met een laag inkomen (Borck, 2006).
Met de verwachte rijksbezuinigingen zal de kostendekkingsgraad verhoogd moeten worden.
Deze bezuinigingen kunnen echter niet opgevangen worden door een tariefverhoging omdat
de overheid een standaard laag tarief hanteert voor het openbaar vervoer (NEA, 2011). De
oplossingen (zie het eerste hoofdstuk) die hiervoor worden aangedragen ondersteunen niet
allemaal het gewenste doel. Daarnaast zijn de gevolgen groter voor het openbaar vervoer in
het landelijk gebied omdat dit gebied kampt met een aantal kenmerken die niet voorkomen in
stedelijke gebieden. Door middel van een ander tariefbeleid kan er rekening worden
gehouden met de kwetsbaarheid van het openbaar vervoer in het landelijk gebied. Dit wordt
in de volgende paragraaf verder toegelicht.

§ 2.5 Prijsdifferentiatie

In de inleiding is aangegeven dat het gebruik van ander tariefbeleid, bijvoorbeeld het
verhogen van de bijdrage per kilometer per reiziger, om de kostendekkingsgraad te
verhogen nog weinig onderzocht is. De reden hiervoor is het vaste tarief voor het openbaar
vervoer (de NVB) en de sociale functie van het openbaar vervoer als beleidsdoel.
Prijsdifferentiatie kan bijdragen aan het voorkomen van een neerwaartse spiraal van het
openbaar vervoer in het landelijk gebied. In deze paragraaf wordt toegelicht wat
prijsdifferentiatie is en waarom het een mogelijkheid biedt binnen dit onderzoek. Vervolgens
worden verschillende vormen van prijsdifferentiatie uitgelegd en wordt gekeken naar de
toepassingsmogelijkheden van prijsdifferentiatie. Daarna worden de effecten van het
toepassen van prijsdifferentiatie toegelicht. In de vijfde subparagraaf wordt het toepassen
van prijsdifferentiatie gerechtvaardigd.

§ 2.5.1 Definitie van prijsdifferentiatie
Prijsdifferentiatie houdt in dat consumenten een andere prijs voor hetzelfde goed betalen.
Voor het openbaar vervoer zou dit, ter illustratie, betekenen dat een busrit van 10 kilometer
in Amsterdam goedkoper is dan een busrit van 10 kilometer in Zeeuws-Vlaanderen. De
reden om differentiatie toe te passen komt voort uit de kosten. Het kost het bedrijf meer om
het goed aan iemand aan te bieden dan hetzelfde goed aan iemand anders (de Clerq, 2006;
de Wit en van Gent, 1996). Komt prijsdifferentiatie niet voort uit deze kostenredenatie, dan
spreekt men van prijsdiscriminatie. De prijs voor de verschillende groepen is dan vooral
afhankelijk van de bijbehorende prijselasticiteit (de Wit en van Gent, 1996). Het begrip
prijselasticiteit wordt in subparagraaf 2.5.4 verder toegelicht.

§ 2.5.2 Vormen van prijsdifferentiatie
Kotler en Armstrong (2009) benoemen vier vormen van prijsdifferentiatie:
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Prijszetting per klantsegment: Prijsdifferentiatie wordt toegepast op basis van
persoonlijke kenmerken. Een voorbeeld is leeftijd;
- Prijszetting naar productvorm: Verschillende versies van producten worden anders
geprijsd. Binnen het openbaar vervoer zou dit betekenen dat de trein anders geprijsd
wordt dan de bus;
- Prijszetting naar locatie: Voor elke locatie is een andere prijs gevormd. Dit kan, in het
kader van dit onderzoek, inhouden dat bewoners van het landelijk gebied een andere
prijs betalen dan de stedelingen;
- Prijszetting naar tijd: Hierbij kan gedacht worden aan een andere prijs in de spits dan in
de daluren.
Andere mogelijkheden zijn differentiatie op basis van bevolkingsdichtheid en de afstand naar
de eindbestemming (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2001). Prijsdifferentiatie op basis
van reisrichting is ook een optie. In de ochtendspits reizen bewoners van hun woonlocatie
naar hun werklocatie (vaak in de stad). Het openbaar vervoer dat de tegengestelde richting
in gaat, wordt minder gebruikt (Rietveld, 1998).
-

§ 2.5.3 Toepassen van prijsdifferentiatie
Geurs en van Wee (1997) benoemen drie redenen waarom prijsbeleid kan worden
toegepast. Het prijsbeleid wordt voor dit onderzoek vertaald naar prijsdifferentiatie. Allereerst
kan prijsbeleid worden toegepast om bepaalde doelstellingen te bereiken. Voorbeelden zijn
milieu- en bereikbaarheidsdoelstelling van de overheid. Daarnaast kan prijsbeleid zorgen
voor een stijging van de overheidsinkomsten. Als laatste reden kan prijsbeleid worden
uitgevoerd om de niet-betaalde kosten bij de gebruiker in rekening te brengen (Geurs en van
Wee, 1997). Voordat prijsdifferentiatie toegepast kan worden, moet er voldaan zijn aan de
volgende drie voorwaarden: Als eerste is een duidelijke scheiding van deelmarkten (isolatie
van de dienst) nodig. Deelmarkten zijn te onderscheiden op basis van kenmerken zoals tijd,
ruimte en vervoersobject. Een deelmarkt gebaseerd op tijd is bijvoorbeeld de ochtend- en
avondspits en de daluren. Een deelmarkt op basis van ruimte kan het openbaar vervoer in
Zeeuws-Vlaanderen zijn een andere deelmarkt bijvoorbeeld het openbaar vervoer in Zuidwest Friesland. Een voorbeeld van onderscheid in deelmarkten op basis van vervoersobject
is het onderscheid tussen trein- en busvervoer.
Ten tweede moet de prijselasticiteit per deelmarkt verschillen. Als derde is het nodig dat de
aanbieder (vervoerder) over een bepaalde marktmacht beschikt. Prijsdifferentiatie is
gebaseerd op een kostenredenatie. Een duidelijke kostensplitsing van de deelmarkten is dan
ook noodzakelijk (de Wit en van Gent, 1996). Behalve dat er moet worden voldaan aan de
genoemde voorwaarden is het ook belangrijk de negatieve elementen van prijsdifferentiatie
in acht te nemen. Het hanteren van prijsdifferentiatie kan bij de reizigers overkomen als
oneerlijk. Een ander negatief element van prijsdifferentiatie is de complexheid. Het gebruik
van openbaar vervoer kan lastiger worden als er verschillende prijzen gehanteerd worden
(Fearnley, 2004).
Toepassen van prijsdifferentiatie in het openbaar vervoer
Het toepassen van prijsdifferentiatie in het openbaar vervoer in landelijk gebied kan
voortkomen uit de kostenredenatie op basis van de kenmerken ruimte en tijd. Voor wat
betreft het kenmerk ruimte geldt dat het voor een vervoersmaatschappij minder lucratief is
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om openbaar vervoer aan te bieden in het landelijk gebied dan in het stedelijke gebied. Dit
komt door de ruimtelijke structuur en de vraag in het landelijk gebied. De haltes liggen verder
van elkaar en er zijn minder opstappers per halte. De concurrentiepositie ten opzichte van de
auto is in het landelijk gebied minder goed dan in stedelijke gebieden. Dit heeft niet alleen te
maken met het lagere aanbod van openbaar vervoer maar ook met de betere bereikbaarheid
en de lagere kosten van het autovervoer vergeleken met het stedelijk gebied. Daarnaast
brengt het openbaar vervoer in het landelijk gebied relatief minder op dan in het stedelijk
gebied. Hierdoor is de kostendekkingsgraad lager en kost het de overheid relatief meer om
het openbaar vervoer aan te bieden.
De kostenredenatie op basis van het kenmerk tijd kan verantwoord worden door de relatief
hogere kosten die de vervoersmaatschappij heeft om het openbaar vervoer in de spitsuren
aan te bieden. De spitsdrukte vraagt om meer materiaal en personeel dan in de daluren. In
de daluren blijft dit materiaal ongebruikt. Hierdoor ontstaat er een suboptimale inzet van het
materiaal en het personeel.
De mogelijk redenen die door Geurs en van Wee (1997) worden gegeven om
prijsdifferentiatie toe te passen, zijn allen van toepassing binnen dit onderzoek.
- In het kader van marktwerking is het verhogen van de kostendekkingsgraad als doel
genoemd (Gouw, 2008). Dit doel is in het landelijk gebied niet gehaald. Door gebruik te
maken van prijsdifferentiatie kunnen de opbrengsten verhoogd worden en zo ook de
kostendekkingsgraad;
- Het verlagen van de overheidsuitgaven is ook van toepassing binnen dit onderzoek. De
overheid wil steeds verder bezuinigingen doorvoeren die invloed kunnen hebben op het
openbaar vervoer. Door prijsdifferentiatie toe te passen kan de vervoersmaatschappij
minder afhankelijk worden van het overheidsgeld, wat vervolgens ergens anders aan
kan worden besteed of kan worden bezuinigd;
- Hierboven is al gemeld dat het aanbieden van openbaar vervoer in het landelijk gebied
minder lucratief is. Het verschil in kosten kan niet worden doorberekend naar de reiziger
omdat er een standaard (maximum) tarief is ingesteld. Door middel van
prijsdifferentiatie kan hier rekening mee worden gehouden.
Vanuit de bovenstaande redenatie kan gekeken worden naar de mogelijkheid om
prijsdifferentiatie toe te passen. Er zal voldaan moeten worden aan de drie voorwaarden
gesteld door de Wit en van Gent (1996). Aan de eerste voorwaarde wordt voldaan. Er zijn
namelijk verschillende deelmarkten te onderscheiden. Dit kan op basis van locatie maar
ook op basis van vervoersmiddel. De tweede voorwaarde is het verschil in prijselasticiteit
per deelmarkt. De prijselasticiteit geeft weer in hoeverre de vraag naar openbaar vervoer
zal veranderen bij veranderingen in de prijs (Runhaar, 1994). Het rapport „Effecten
prijsverhoging openbaar vervoer‟ (MuConsult, 2003) beschrijft dat de prijselasticiteit
inderdaad per deelmarkt kan verschillen. In het rapport is onderscheid gemaakt in stads- en
streekvervoer en zijn verschillende doelgroepen benoemd. Op basis van dit rapport kan
gesteld worden dat ook aan de tweede voorwaarde wordt voldaan in het OV. De derde
voorwaarde beschrijft de macht van de overheid. Het verdwijnen van het nationaal
vervoersbewijs maakt het mogelijk om prijsdifferentiatie toe te passen (Mobycon, 2006),
wat de vervoerder meer marktmacht geeft.
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Geconcludeerd kan worden dat voldaan wordt aan de voorwaarden om prijsdifferentiatie toe
te passen. Daarnaast zijn er meerdere doelen voor prijsdifferentiatie te benoemen voor het
openbaar vervoer. Dit onderzoek is vooral gericht op het openbaar vervoer in het landelijk
gebied en de verschillen vergeleken met het stedelijk gebied. Daarom is er gekozen om
prijsdifferentiatie naar locatie toe te passen. Als verdieping op deze vorm zal ook worden
gekeken naar differentiatie op basis van tijd. De effecten van prijsdifferentiatie zijn echter nog
niet in beeld gebracht. Dit zal in de volgende subparagraaf gebeuren.

§ 2.5.4 Effecten van prijsdifferentiatie
Voordat prijsdifferentiatie toegepast kan worden, is het van belang de reactie van de
reizigers te kunnen voorspellen. Dit kan door middel van de prijselasticiteit (Fearnley, 2004).
Deze elasticiteit geeft aan in hoeverre de vraag naar openbaar vervoer zal veranderen zodra
de prijs stijgt (Runhaar, 1994).
Theorie over prijselasticiteit
De effecten van prijsdifferentiatie zijn afhankelijk van de prijselasticiteit (Oum e.a, 1992).
Deze elasticiteit geeft aan in hoeverre de vraag naar openbaar vervoer zal veranderen zodra
de prijs stijgt (Runhaar, 1994). MuConsult (2003) hanteert twee factoren die de
prijselasticiteit
beïnvloeden;
inkomenseffecten
en
substitutie-effecten.
Het
verplaatsingsmotief wordt in verband gebracht met de inkomenseffecten. Het inkomen
bepaald wat iemand als „luxe‟ ziet. Zo wordt sociaal-recreatief verkeer eerder als een luxe
gezien dan woon-werk verkeer. Het laatste is dan ook minder prijsgevoelig. De substitutieeffecten komen overeen met de prijs van de concurrerende vervoerwijzen. De
prijsgevoeligheid zal stijgen naarmate er meer alternatieven voorhanden zijn. Dit wordt in
verband gebracht met de tijdshorizon. Op de lange termijn kan men niet alleen de
vervoerwijze veranderen (zoals bij korte termijn het geval is) maar ook de bestemming en
vertreklocatie. De alternatieven nemen toe naarmate de termijn langer wordt.
Prijselasticiteit in het openbaar vervoer
In Engeland is al veel onderzoek gedaan naar de prijselasticiteit van openbaar vervoer. In
Nederland is de bestaande informatie vaak gebaseerd op het rapport van MuConsult (2003)
„Effecten prijsverhoging openbaar vervoer‟. In het rapport is onderscheid gemaakt tussen
trein, stadsvervoer en streekvervoer. Het stadsvervoer wordt gezien als het vervoer in de
grotere steden. Het streekvervoer is al het overige vervoer. Dergelijk vervoer heeft de
bestemming of de vertreklocatie buiten een van de grotere steden. Het streekvervoer heeft
betrekking op het openbaar vervoer in het landelijk gebied. Het onderzoek laat zien dat de
prijs van het openbaar vervoer in het landelijk gebied (met name streekvervoer) minder
elastisch is dan het openbaar vervoer in het stedelijk gebied. Daarnaast blijkt dat hoe verder
men reist, hoe minder elastisch de prijs is. Wanneer iemand bijvoorbeeld een korte
reisafstand heeft zal deze persoon eerder overstappen op een ander vervoersmiddel,
bijvoorbeeld de fiets (MuConsult, 2003).
De onderzoeken die uitgevoerd zijn na 2003 en betrekking hebben op het Nederlandse
openbaar vervoer zijn veelal gebaseerd op het rapport van MuConsult (2003). In dit
onderzoek zal daarom gebruik worden gemaakt van de prijselasticiteit die in dat rapport
gegeven is. Voor het openbaar vervoer hebben zij de volgende prijselasticiteiten berekend:
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Tabel 2.1: Prijselasticiteit openbaar vervoer

Trein Stadsvervoer Streekvervoer
-0,5
-0,45
-0,35
Bron: MuConsult, 2003

In dit onderzoek wordt ook het onderscheid tussen spits- en daluren gehanteerd. In het
rapport van MuConsult (2003) zijn hier verschillende prijselasticiteiten voor gegeven. De
prijselasticiteit voor reizen in de spits is -0,25. In de daluren is dit -0,55.

§ 2.5.5 Rechtvaardiging van prijsdifferentiatie
Het toepassen van prijsdifferentiatie op basis van locatie kan als oneerlijk worden gezien en
is lastig uit te leggen aan de reizigers (Fearnley, 2004). Een goede rechtvaardiging is dan
ook van belang. Voor dit onderzoek wordt gestart met een theoretische beschrijving van
rechtvaardigheid. De centrale plaatstheorie van Von Thünen en de verdere uitwerking
hiervan door Alonso geven meer inzicht in deze rechtvaardiging.
Centrale plaatstheorie en Bid-rent theorie
De centrale plaatstheorie van Von Thünen (1966) is gebaseerd op de agricultuur. In het
model wordt een link gelegd tussen de transportkosten, de productie- en locatiekosten,
waarbij hij uitgaat van concentrische cirkels (zie figuur 2.6)
Figuur 2.6: Concentrische cirkels

Bron: Geoclopedie, 2011

In het midden is een centrum gevestigd. Rondom het centrum zijn cirkels te herkennen met
bedrijven die verschillende producten vervaardigen. Een van de assumpties van deze theorie
is dat alle producten verhandeld worden in de centrale stad. Daarnaast wordt aangenomen
dat het vanuit elke locatie evenveel moeite kost om een product te vervoeren. Dit houdt in
dat de transportkosten lineair toenemen met de afstand tot de centrale stad. De prijs van de
producten is gebaseerd op de productiekosten, de grondprijs („location rent‟) en de
transportkosten. Nabij het centrum worden de producten vervaardigd die hoge
productiekosten kennen. De productiekosten zijn hoog in verhouding met hun waarde
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waardoor het transport duurder is dan dat van andere producten. Het is daarom van belang
dat deze producten nabij de centrale stad liggen zodat de transportkosten lager zijn (deze
nemen immers lineair toe met de afstand tot de centrale stad). Producten in de buitenste ring
zijn goedkoop te vervaardigen en makkelijk te vervoeren. Hoe verder men zich van het
centrum bevindt hoe lager de productiekosten en hoe hoger de transportkosten (Von
Thünen, 1966). De grondprijs geeft weer hoeveel de producent kan betalen om het stuk
grond te gebruiken voor de productie. Deze prijs is afhankelijk van de productiekosten, de
transportkosten en de opbrengsten van het product (Lambooy e.a, 1997). De grondprijs zal
daarom dalen naarmate het bedrijf verder van de centrale stad is gelegen (Lloyd en Dicken,
1978). Dit geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor huishoudens. Naarmate een
huishouden verder van het centrum is gevestigd, zullen zij meer moeten reizen om bepaalde
activiteiten te kunnen bereiken. De prijs voor wonen in dit gebied zal daarom lager zijn dan in
het centrum (Kitamura, 2009).
Het Von Thünen model is als basis gebruikt voor de bid-rent theorie van Alonso. Bij het Von
Thünen model is de relatie tussen de productiekosten en de kosten voor het land vast. In het
bid-rent model zijn deze kosten uitwisselbaar. Dit houdt in dat de inputs voor het model
(land- en productiekosten) vervangen kunnen worden voor andere kosten. Er is geen vaste
relatie tussen deze twee kosten. De bid-rent curve kan op verschillende sectoren toegepast
worden, waarbij de curve per sector verschilt (McCann, 2001). Voor de vestigingslocatie van
huishoudens geldt ongeveer dezelfde theorie als bij bedrijven. Het land wordt verkregen door
degene die bereid is het meeste te betalen. Bij deze overweging worden de mogelijkheden
en de beperkingen voor de bewoners meegenomen. De kosten voor andere
noodzakelijkheden net als de inkomsten (het inkomen van de bewoner), zijn onderdeel van
de prijs die de bewoner bereid is te betalen. Het inkomen kan echter per persoon verschillen.
Dit heeft te maken met verschillende vaardigheden en de achtergrond van de persoon.
Hierdoor zijn er verschillende inkomensgroepen te onderscheiden. Net als de verschillende
sectoren hebben deze groepen elk een andere curve. Als deze curve voor iedereen gelijk
zou zijn, zouden er in het centrum alleen maar rijke mensen wonen. Er wordt onderscheid
gemaakt in hoge, midden en lage inkomens. De verschillende curves voor inkomen zijn
weergegeven in figuur 2.7.
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Figuur 2.7: Bid-rent curves voor verschillende inkomen groepen

Bron: McCann, 2001

Verondersteld wordt dat lage inkomens groepen meer waarde hechten aan wonen in het
centrum vanwege de kansen tot ontwikkeling die zich daar bevinden. Zij kunnen zich de
vervoerskosten niet permitteren. Dit in tegenstelling tot groepen met hogere inkomens. Zij
zijn bereid hogere vervoerskosten te betalen om zo meer land te bezitten (McCann, 2001).
De verhouding tussen de inkomens, de vervoerskosten en de woonlasten zijn onderzocht in
de Verenigde Staten. In dit onderzoek wordt duidelijk of hogere inkomens inderdaad hogere
vervoerskosten hebben en hoe zich dit verhoudt tot de woonlasten. De som van transporten woonkosten is gemiddeld 52% in de Verenigde Staten. Hiervan wordt gemiddeld 19,1%
aan transport uitgegeven (Bernstein e.a, 2005). Dit percentage ligt ongeveer 10
procentpunten hoger bij een ander verricht onderzoek in de Verenigde Staten. Bij het
laatstgenoemde onderzoek wordt vermeld dat voor elke dollar die een huishouden bespaart
op wonen, omdat zij verder van het centrum wonen, betalen zij 77 cent meer aan vervoer.
De huishoudens met een laag inkomen geven procentueel vaak meer uit aan wonen en
transport vergeleken met huishoudens met een hoger inkomen. In het onderzoek is gesteld
dat huishoudens met een laag inkomen naar goedkopere huizen zoeken die vaak verder van
een centrum liggen. Hierdoor stijgen de kosten voor vervoer. Dit is weergegeven in het
onderstaande figuur.
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Figuur 2.8: Percentage van inkomen wat besteed wordt aan wonen en vervoer

Bron: Lipman, 2006

Uit dit onderzoek blijkt dat de theorie van Von Thünen en Alonso hier niet opgaat. In de
grafieken is te zien dat de transportkosten stijgen naarmate de afstand tot het centrum
toeneemt. Dit is in overeenstemming met de centrale plaatstheorie. Deze stijging heeft niet
alleen met de afstand te maken maar ook met een daling van het aantal mogelijke
vervoerswijzen. De huishoudens met een hoger inkomen wonen vaak dichterbij een
werkgebied. De woonlasten zijn hier dan ook hoger. Dit houdt in dat huishoudens met een
lager inkomen het niet kunnen betalen om nabij een werkgebied te wonen maar zich verder
van het centrum vestigen. Hierdoor stijgen de transportkosten voor de huishoudens met een
lager inkomen. De woonlasten dalen niet zo hard als dat de transportkosten stijgen. De
kosten zijn omgekeerd evenredig aan elkaar tot ongeveer 15 tot 20 kilometer van het
centrum. Na deze afstand dalen de woonkosten niet meer zo hard als dat de transportkosten
stijgen. Dit komt onder andere doordat de woonkosten niet lineair dalen naarmate het
huishouden verder van het centrum is gevestigd. De transportkosten stijgen wel naarmate de
afstand toeneemt. Daarnaast gaan huishoudens met een lager inkomen vaak verder van het
centrum wonen omdat het dichtbij het centrum niet betaalbaar is. Deze huishoudens geven
procentueel meer uit aan wonen omdat zij een lager inkomen hebben en de woonlasten een
groter percentage van hun inkomen betreft vergeleken met huishoudens met een hoger
inkomen (Lipman, 2006). De transport- en de woonkosten niet omgekeerd evenredig aan
elkaar. Dit heeft te maken met de verschillende vervoersmogelijkheden en de woonlasten die
niet lineair dalen naarmate het huishouden verder van het centrum woont. De ruimtelijke
structuur van de Verenigde Staten komt echter niet overeen met de ruimtelijke structuur in
het landelijke gebied in Nederland. Er zal daarom gekeken worden of er inderdaad verschil in
deze kosten is tussen het stedelijk en het landelijk gebied in Nederland. Het mogelijke
verschil kan als rechtvaardiging dienen van de tariefstrategieën.
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§ 2.5.6 Conclusie
Deze paragraaf geeft antwoord op de tweede onderzoeksvraag; Welke tariefstrategieën
kunnen gehanteerd worden in het landelijk gebied gericht op de verhoging van de
opbrengsten? De tariefstrategie die voor dit onderzoek gehanteerd zal worden is
prijsdifferentiatie. Prijsdifferentiatie houdt in dat mensen voor hetzelfde product een andere
prijs betalen (de Clerq, 2006). In dit onderzoek wordt enkel gekeken naar een tariefstrategie
in het landelijk gebied omdat hier de rijksbezuinigingen een neerwaartse spiraal in het
openbaar vervoer kunnen veroorzaken. Er zal daarom een andere prijs voor openbaar
vervoer worden gevraagd in het landelijk gebied dan in het stedelijk gebied. Dit is een vorm
van prijsdifferentiatie. Daarnaast is ter verdieping gekozen voor een differentiatie op basis
van tijd. Prijsdifferentiatie kan enkel worden toegepast wanneer er wordt voldaan aan drie
voorwaarden. Al eerste moet er sprake zijn van een deelmarkt (de Wit en van Gent, 1996).
Het openbaar vervoer in het landelijk gebied kan als deelmarkt worden bestempeld op basis
van ruimtelijke kenmerken. Daarnaast dient er sprake te zijn van een verschil in
prijselasticiteit. Uit onderzoek blijkt dat er een verschil is in prijselasticiteit tussen het
stadsvervoer en het streekvervoer (MuConsult, 2003). De derde voorwaarde beschrijft de
marktmacht. Met het verdwijnen van het nationaal vervoersbewijs zijn er meer mogelijkheden
voor het toepassen van prijsdifferentiatie (Mobycon, 2006). Naast deze voorwaarden dient
rekening te worden gehouden met de prijselasticiteit. Deze elasticiteit geeft weer in hoeverre
de vraag naar openbaar vervoer zal veranderen zodra de prijs stijgt (Runhaar, 1994). Voor
dit onderzoek wordt uitgegaan van een prijselasticiteit van -0,35. De prijselasticiteit in de
spitsuren is -0,25 en in de daluren -0,55 (MuConsult, 2003). Het toepassen van
prijsdifferentiatie kan oneerlijk overkomen bij de gebruikers (Fearnley, 2004). Het toepassen
van prijsdifferentiatie op basis van landelijke en stedelijke gebieden dient dan ook
gerechtvaardigd te worden. Dit kan met behulp van de centrale plaatstheorie van Von
Thünen. Het uitgangspunt is dat de som voor wonen en vervoer in zowel het landelijk als het
stedelijk gebied gelijk is. De verwachting is dat de kosten voor wonen relatief harder dalen
naarmate men verder van het centrum woont dan dat de kosten van vervoer stijgen. Dit zal
in de praktijk worden gecontroleerd.

§ 2.6 Toetsingskader

In de vorige paragraaf zijn de tariefstrategieën vormgegeven. In dit onderzoek wordt gekeken
naar prijsdifferentiatie op basis van locatie en op basis van tijd. Het toetsingskader van de
tariefstrategieën zal centraal staan in deze paragraaf. De paragraaf zal antwoord geven op
de derde onderzoeksvraag; Op basis van welke criteria kunnen deze tariefstrategieën voor
het openbaar vervoer in het landelijk gebied worden getoetst?

§ 2.6.1 Criteria
In deze paragraaf wordt er gekeken naar de criteria die zowel in de theorie als in de praktijk
gehanteerd worden. In de praktijk worden transportsystemen vooral getoetst aan effectiviteit
en efficiëntie. Deze onderdelen komen ook naar voren in de kosten-batenanalyses (KBA) in
het openbaar vervoer. Bij een KBA komen de termen effectiviteit en efficiëntie in
verschillende vormen voor (Bakker e.a, 2009). Er worden verschillende definities van deze
begrippen gehanteerd. Er is vaak geen overeenkomst tussen de betrokken partijen over de
ideeën van effectiviteit en efficiëntie (Talley en Anderson, 1981). Hoogerwerf (1998) bekijkt
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niet alleen transportsystemen maar ook het beleid en de beleidsinstrumenten. Hij noemt
naast effectiviteit en efficiëntie ook legitimiteit. Hoogerwerf (1998) splitst legitimiteit op in een
vijftal factoren; acceptatie, geschiktheid, ontvankelijkheid, legaliteit en billijkheid. De
acceptatie van beleid is van belang voor het slagen van het instrument. Als het instrument
niet genoeg gesteund wordt door de politiek kan het niet naar behoren worden uitgevoerd.
Sikow-Magny (2003) geeft zelfs aan dat onvoldoende draagvlak de reden is waarom
prijsstrategieën niet succesvol worden geïmplementeerd. De geschiktheid van het beleid
geeft de relatie aan met de algemene waarden van de maatschappij. Daarnaast is volgens
Hoogerwerf (1998) de ontvankelijkheid van belang. Dit geeft aan in hoeverre verwacht wordt
dat het beleid de aanwezige vraag in haar behoeften zal voorzien. Naast deze punten is het
belangrijk dat het beleid aansluit bij de wet. Dit is verwoord in het begrip legaliteit. Het laatste
punt dat wordt toegevoegd aan het criterium legitimiteit is de billijkheid, ook wel de
rechtvaardigheid, van het beleid. De elementen acceptatie, geschiktheid, ontvankelijkheid,
legaliteit kunnen worden samengevoegd tot draagvlak. Het draagvlak is vervolgens op te
splitsen in maatschappelijk en politiek draagvlak (Pirie, 1981).
Op basis van de bovenstaande verkenning is gekozen om de volgende vier criteria mee te
nemen in dit onderzoek: effectiviteit, efficiëntie, rechtvaardigheid en draagvlak. Deze vier
criteria worden in de volgende subparagrafen verder toegelicht.

§ 2.6.2 Effectiviteit
De effectiviteit van een instrument geeft in aan in hoeverre het bijdraagt aan het gestelde
doel (Hoogerwerf, 1998; Talley en Anderson, 1981). Discussie met betrekking tot effectiviteit
ontstaat wanneer bepaald moet worden wat effectiviteit voor het transportsysteem betekend.
De verschillende belangen van partijen spelen hier een rol (Talley en Anderson, 1981). In
deze subparagraaf zullen dan ook de verschillende doelen voor het openbaar vervoer in het
landelijk gebied worden besproken. Daarna zal een afbakening plaatsvinden ten behoeve
van dit onderzoek.
Effectiviteit in het openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is onderdeel van het mobiliteitsbeleid. In het Nationaal Verkeers- en
Vervoersplan (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2001) wordt gesteld dat het
mobiliteitsbeleid de groeiende mobiliteit moet ondersteunen. Hierbij staan de bereikbaarheid,
de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving centraal. Het openbaar vervoer zal binnen
dit kader vooral bijdragen aan de bereikbaarheid en de vitaliteit van steden (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 2005A). Dit kan gezien worden als een doel van het openbaar
vervoer. Naast dit doel is ook de sociale functie van het openbaar vervoer van groot belang
voor de overheid (Bakker e.a, 2009). Zij geven aan dat het openbaar vervoer ervoor moet
zorgen dat iedereen zich in bepaalde mate kan verplaatsen en niemand uitgesloten wordt
van sociale en economische activiteiten (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2001). Meurs
(2010) stelt dat er verschillende doelen te formuleren zijn voor het openbaar vervoer. Een
mogelijk doel is het in stand houden van het openbaar vervoer. Een ander doel is het gebruik
en de opbrengsten van het openbaar vervoer te verhogen. Daarnaast kan het openbaar
vervoer efficiënter en betrouwbaarder (Rijksoverheid, 2011).
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Afbakening effectiviteit
In de vorige alinea zijn verschillende doelen van het openbaar vervoer benoemd. Om de
effectiviteit van een tariefstrategie te kunnen meten zal het begrip effectiviteit afgebakend
moeten worden. Er zal dan ook gekozen worden voor één doel. Het doel binnen dit
onderzoek zal het in stand houden van het openbaar vervoer zijn. Dit doel is ook
weergegeven in de doelstelling, zie hoofdstuk één. Er is gekozen voor dit doel omdat deze
omschrijving voorkomt dat het openbaar vervoer in een neerwaartse spiraal terecht kan
komen.

§ 2.6.3 Efficiëntie
Efficiëntie houdt in dat een beter resultaat behaald kan worden met dezelfde middelen. Dit
kan te maken met het beperken van de geldstroom naar het openbaar vervoer maar het kan
ook betrekking hebben op het maximaliseren van innovatie (SER, 2005; Hoogerwerf, 1998).
De beschrijvingen van efficiëntie komen in de literatuur redelijk overeen. De toepassing op
het openbaar vervoer kan echter wel verschillen.
Efficiëntie in het openbaar vervoer
Talley en Anderson (1981) geven aan dat efficiëntie voor de overheid vaak anders
vormgegeven wordt dan efficiëntie voor de markt. De markt ziet efficiëntie als het
maximaliseren van de productiviteit in het transport systeem. Zij vragen zich af hoeveel het
waard is om een mogelijk alternatief niet te hanteren. De overheid ziet efficiëntie in het
openbaar vervoer als het mogelijk maken dat zoveel mogelijk reizigers mee kunnen reizen.
Dit tegenover vastgestelde tekorten. De efficiëntie kan dan ook aangeven dat deze tekorten
niet groter mogen zijn dan noodzakelijk. Het geld kan immers ook aan andere
overheidsaangelegenheden worden uitgegeven. In de afgelopen jaren is meer marktwerking
geïntroduceerd in het openbaar vervoer. Een van de onderliggende doelen was het
efficiënter aanbieden van openbaar vervoer. Deze efficiëntiewinsten zijn te merken bij de
overheid. Zij kennen een daling tussen de 10% en 20% voor aanbestedingskosten (Gouw,
2008). Meer marktwerking kan ook leiden tot meer innovatie. Het maximaliseren van de
innovatie met zo min mogelijk middelen is ook een vorm van efficiëntie.
Afbakening efficiëntie
Voor het meten van efficiëntie zullen er prestatiestandaarden gezet moeten worden (Talley
en Anderson, 1981). Op basis van deze standaarden kunnen de verschillende varianten
beoordeeld worden. In dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden om het
openbaar vervoer in het landelijk gebied in stand te kunnen houden. Het aanbod komt steeds
verder onder druk te staan vanwege de rijksbezuinigingen en de ruimtelijke structuur van het
landelijk gebied. De oplossingsmogelijkheid van dit onderzoek is gericht op het verhogen van
de kostendekkingsgraad. De efficiëntie van het tariefbeleid geeft weer in hoeverre de
kostendekkingsgraad zal stijgen. Er wordt niet uitgegaan van de efficiëntie van openbaar
vervoer volgens de overheid. De prijselasticiteit die beschreven is, zal hierin meegenomen
moeten worden om een realistischer beeld te kunnen schetsen.
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§ 2.6.4 Rechtvaardigheid
Uit onderzoek blijkt dat rechtvaardigheid context afhankelijk is (Raux e.a, 2009) Het is lastig
om een duidelijke definitie van rechtvaardigheid te geven. In de literatuur wordt
rechtvaardigheid vaak als volgt omschreven: De rechtvaardigheid van beleid wordt bepaald
door de manier waarop de baten en de kosten zijn verdeeld over de betrokkenen (Jones,
2003). Rechtvaardigheid kan op verschillende manieren geuit worden. Het kan een verdeling
op basis van inkomen betreffen maar het kan ook het recht op een minimaal
voorzieningenniveau betreffen (Hoogerwerf, 1998). Rechtvaardigheid heeft invloed op de
acceptatie van het beleid. Het criterium rechtvaardigheid kent daarom een koppeling met het
criterium draagvlak (Viegas, 2001).
Rechtvaardigheid in het openbaar vervoer
Het openbaar vervoer wordt vooral gezien als een middel om iedereen te voorzien in
vervoer, ook de mensen met een lager inkomen. Het moet dan ook voor iedereen
toegankelijk zijn (Rijksoverheid, 2011). Het openbaar vervoer wordt in drukke gebieden
gerechtvaardigd vanwege milieuredenen. De focus op dit beleid kan ervoor zorgen dat
minder aandacht besteed wordt aan de reizigers met lagere inkomens die niet in de stad
wonen. Sommige reizigers in deze gebieden zijn afhankelijk van het vervoer waaronder de
mensen die geen auto bezitten (Garrett en Taylor 1999). Jones (2003) maakt een
onderscheid in ruimtelijke en sociale rechtvaardigheid. De ruimtelijke rechtvaardigheid heeft
betrekking op de woonlocatie van de reiziger en de werklocatie of andere bestemming waar
men heen gaat. Ruimtelijke ongelijkheid kan ontstaan wanneer reizigers hetzelfde
reispatroon hebben maar met net andere locaties. Het is dan mogelijk dat iemand meer moet
betalen maar hier geen baat bij heeft zoals iemand die niet meer hoeft te betalen. Naast
ruimtelijke rechtvaardigheid benoemd Jones (2003) sociale rechtvaardigheid. Als argument
voor beprijzen is dat reizigers die het waarderen ook bereid zijn meer te betalen. Hier ligt
echter de aanname aan ten gronde dat iedereen voldoende inkomen heeft om zijn
waardering te laten blijken.
Het bekijken van rechtvaardigheid bij bereikbaarheid in plaats van enkel openbaar vervoer
biedt extra inzicht wat weer gekoppeld kan worden aan openbaar vervoer. Rechtvaardigheid
binnen bereikbaarheid kan beschreven worden als de mogelijkheid die mensen hebben om
deel te nemen aan activiteiten die bij de samenleving horen. Deze mogelijkheid hangt af van
de locatie, de persoon zelf, de activiteiten in de buurt en nog veel meer factoren (Farrington,
2007). Deze mogelijkheden komen terug in de drie methoden die Martens en Golub (2010)
bespreken. De methoden geven weer hoe rechtvaardigheid bij bereikbaarheid beoordeeld
kan worden. Het gaat hier om „gelijkheid in middelen‟, gelijkheid van welzijn‟ en „gelijkheid
van midfare‟. De gelijkheid in middelen geeft weer dat iedereen dezelfde middelen heeft om
iets te bereiken. Dit wordt gecorrigeerd voor degene die tekortkomingen heeft. De methode
richt zich met name op de input. Deze manier is volgens Martens en Golub (2010) echter
geen goede methode wanneer het mobiliteit en bereikbaarheid betreft omdat de methode
geen rekening houdt met wat deze middelen met een persoon doen. Er wordt geen rekening
gehouden met de persoonsgebonden omstandigheden en de situatie waarin de persoon zich
bevindt. Bij gelijkheid van welzijn worden ook middelen verdeeld maar deze verdeling is
gebaseerd op de mate van welzijn die men daarmee kan behalen. Deze methode is vooral
gericht op het resultaat wat men behaalt. Wanneer dit bij mobiliteit wordt toegepast gaat het
om hoeveel genoegen men heeft van het reizen. Een dergelijke methode zou leiden tot een
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ongewenste verdeling omdat iedereen op een andere manier waarde hecht aan mobiliteit.
Reizigers die bijvoorbeeld snel tevreden zijn zouden hierdoor minder middelen krijgen tot
mobiliteit. De derde methode gelijkheid van „midfare‟ is een combinatie van de vorige twee
methoden maar er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de persoon zelf.
Deze methode is meer gericht op kansen die mobiliteit voor een persoon bieden. Deze
laatste methode lijkt dan ook het meest geschikt voor mobiliteit (Martens en Golub, 2010).
Afbakening rechtvaardigheid
De vorige paragrafen zijn al deels ingegaan op de rechtvaardigheid van tariefstrategieën in
het openbaar vervoer. Dit kan op verschillende manieren beoordeeld worden. Bijvoorbeeld
aan de hand van de gelijkheid van „midfare‟ van Martens en Golub (2010). Dit onderzoek is
vooral verkennend van aard en daarom zal een diepgaande beoordeling van
rechtvaardigheid aan de hand van „midfare‟ uitblijven.
Het verschil tussen stad en land is één van de argumenten om een tariefstrategie in het
landelijk gebied toe te passen. Het is voor de exploitant lastiger om openbaar vervoer aan te
bieden in het landelijk gebied dan in het stedelijk gebied. Daarnaast kost het de overheid
relatief meer om het openbaar vervoer in het landelijk gebied aan te bieden dan in het
stedelijk gebied omdat de kostendekkingsgraad in landelijke gebieden lager ligt. Het zou
rechtvaardiger voor de exploitant en de overheid zijn om in het landelijk gebied een andere
tariefstrategie toe te passen zodat de kostendekkingsgraad stijgt. Daarnaast reizen mensen
in het landelijk gebied verder en zouden hun kosten voor vervoer hoger moeten zijn (zie
suparagraaf 2.5.5). De overige kosten die zij hebben, bijvoorbeeld woonlasten, zijn juist lager
dan reizigers van het stedelijk gebied. Er zijn echter verschillende gradaties van
rechtvaardigheid nodig om de varianten van prijsdifferentiatie te kunnen toetsen. Net als in
het onderzoek van Lipman (2006) waar het percentage van het inkomen dat besteed wordt
aan woonkosten en transportkosten gebruikt is, zal deze verhouding ook in dit onderzoek
bestudeerd worden. Naarmate de verschillen in de som van transport- en woonkosten
toenemen tussen stad en land is het tariefbeleid minder rechtvaardig. Het streven is een
gelijk percentage van deze kosten in zowel het landelijk gebied als het stedelijk gebied.

§ 2.6.5 Draagvlak
Draagvlak wordt gezien als een voorspelling van het oordeel betreffende het beleid dat
ingezet gaat worden. Draagvlak heeft invloed op de effectiviteit van het beleid (Schade,
2003). Er wordt zelfs gesteld dat onvoldoende draagvlak ervoor kan zorgen dat het beleid
niet wordt geïmplementeerd (Sikow-Magny, 2003). Onvoldoende draagvlak komt vaak voort
uit een drietal redenen:
- De baten zijn niet duidelijk voor de betrokkenen;
- De effecten van distributie zijn aanzienlijk;
- Het prijsbeleid kan invloed hebben op het gedrag van de reiziger, wat effect kan hebben
op de dagelijkse gebruiken van mensen. Dit kan ook een andere locatiekeuze tot
gevolg hebben (Sikow-Magny, 2003).
In de literatuur wordt draagvlak veelal opgesplitst in politiek en maatschappelijk draagvlak. Er
is een verschil in probleemperceptie tussen politiek en maatschappelijk draagvlak. De
politiek en de burgers hebben daarnaast ook een ander beeld bij de mogelijke maatregelen
en de verdeling van de middelen (Schade en Schlag, 2003). TNS Nipo (2011) splitst het
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begrip draagvlak op in vertrouwen en tevredenheid. Vertrouwen en tevredenheid geven
informatie over de houding die iemand heeft. Het wel of niet aanwezig zijn van draagvlak uit
zich in verschillende vormen. Dit kan zijn door het beleid actief te ondersteunen of door zich
juist actief te verzetten tegen het beleid. Dit kan ook wel gezien worden als het te verwachten
gedrag ten opzichte van het beleid. Daarnaast is het belang van het probleem of het beleid
belangrijk bij de hoeveelheid draagvlak. Ook de kennis die men heeft over het onderwerp
heeft invloed op het draagvlak. Hoe meer kennis men over het onderwerp heeft, hoe
positiever men tegenover het beleid zal staan (Bartels e.a, 1998). De volgende onderdelen
zijn dan ook van belang bij het meten van draagvlak: houding (vertrouwen en tevredenheid),
gedrag, kennis, belang.
Maatschappelijk draagvlak in het openbaar vervoer
Het invoeren van prijsbeleid kent vaak een laag maatschappelijk draagvlak (Geurs en van
Wee, 1997). Onvoldoende draagvlak bij de reizigers kan ervoor zorgen dat zij gaan
protesteren of de reizen zelf boycotten (Schade, 2003). Er zijn echter wel mogelijkheden om
het maatschappelijk draagvlak te verhogen. Als de prijsstrategie onderdeel is van een pakket
aan maatregelen om de transportproblematiek aan te pakken wordt het eerder geaccepteerd
door de maatschappij. Hierbij zijn nog zes elementen van belang:
- De doelen van de strategie moeten aansluiten bij de belangrijkste problemen van
transport;
- De strategie moet een effectieve oplossing zijn voor het probleem;
- De opbrengsten moeten voorspeld kunnen worden en er moeten alternatieven worden
geboden;
- Rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van de kosten;
- De mensen moeten vertrouwen hebben in de strategie;
- De strategie en de bijbehorende maatregelen moeten goed gecommuniceerd worden.
Dit houdt in dat er een „intelligente‟ marketingstrategie moet worden gehanteerd (SikowMagny, 2003).
Jones (2003) formuleert belangrijke elementen om draagvlak te creëren. Deze komen deels
overeen met de bovenstaande zes elementen. Als eerste is het van belang af te vragen of
het probleem groot genoeg is voor een tariefstrategie. Voor het inzetten van een dergelijke
strategie moet men zich afvragen of de strategie effectief is en er niks anders mogelijk is.
Daarnaast is het essentieel dat de ondersteunende technologie op orde is. Ook moet men
zich afvragen of de maatregelen rechtvaardig zijn.
Politiek draagvlak in het openbaar vervoer
Zonder voldoende draagvlak kan de politiek ervoor zorgen dat het beleid niet wordt
geïmplementeerd. Zeker wanneer de discussie vlak voor een verkiezingsperiode start
(Schade, 2003). Het politieke draagvlak heeft betrekking op de mate waarin de
beleidsdoelstellingen behaald kunnen worden met het uit te voeren beleid (Hoogerwerf en
Herweijer, 2008). Het draagvlak wordt geuit in de vorm van een positieve houding ten
opzichte van het beleid of positieve opvattingen en gedragingen. Omdat het draagvlak
belangrijk is voor het succes van het beleid wordt aangeraden om het draagvlak zo vroeg
mogelijk in het ontwikkelstadium te creëren. Het meten van het politiek draagvlak wordt vaak
gedaan aan de hand van de verwachte politieke consequenties. Dit kunnen bijvoorbeeld de
reacties van ministers zijn. Voor de analyse van het politiek draagvlak worden een zestal
categorieën genoemd; de actoren, hun waarden en motieven, hun hulpmiddelen, hun
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effectiviteit en de omgeving waarbinnen het beleid toegepast moet worden. Hiervoor is het
ook nuttig om te weten in hoeverre actoren invloed uit kunnen oefenen (Hoogerwerf, 1998).
Afbakening draagvlak
Voor dit onderzoek zal het draagvlak gesplitst worden in maatschappelijk en politiek
draagvlak. Het maatschappelijk draagvlak geeft de acceptatie van het tariefbeleid weer van
de reizigers. Het politiek draagvlak heeft betrekking op de overheden en de
vervoersmaatschappijen. Hiervoor zal de houding, de acceptatie en de steun gemeten
worden.

§ 2.7 Conclusie

In het voorgaande theoretisch kader is (deels) antwoord gegeven op de eerste drie
onderzoeksvragen:
1. Wat is de verhouding tussen uitgaven aan het openbaar vervoer en overige uitgaven
van inwoners en hoe verschilt dit tussen stad en land?
2. Welke tariefstrategieën kunnen gehanteerd worden in het landelijk gebied gericht op
de verhoging van de opbrengsten?
3. Op basis van welke criteria kunnen deze tariefstrategieën voor het openbaar vervoer
in het landelijk gebied worden getoetst?
Voor de eerste onderzoeksvraag is allereerst een definitie voor dit onderzoek vastgesteld.
De definitie van het landelijk gebied is gebaseerd op de begripsomschrijving van het CBS
(2011). Het landelijk gebied is een gebied met een omgevingsadressendichtheid van minder
dan 1000 adressen per vierkante kilometer. Verder wordt het landelijk gebied gekenmerkt
door beïnvloedende factoren zoals de bevolkingsdichtheid en de spreiding van de woningen
en voorzieningen. Deze factoren hebben invloed op het openbaar vervoer.
Het openbaar vervoer in het landelijk gebied wordt niet alleen beïnvloedt door het landelijk
gebied. Ook het overheidsbeleid heeft invloed op het openbaar vervoer. Hiervoor is eerst
gekeken naar de theorie over marktwerking waaruit blijkt dat een evenwichtspijs ontstaat
zodra er een directe relatie is tussen de vragers en de aanbieders mits er wordt voldaan aan
een aantal voorwaarden. Dit geldt niet voor het openbaar vervoer omdat de overheid de prijs
stuurt met behulp van subsidie en wetgeving. Zij doet dit omdat er door de aanbesteding een
regionale monopolie ontstaat. De prijs wordt vaak verhoogd wanneer sprake is van een
monopolie. De overheid stelt daarom een maximum tarief vast voor het openbaar vervoer. Zij
doet dit omdat het openbaar vervoer van maatschappelijk belang is. Het huidige
overheidsbeleid zorgt echter ook voor een verdergaande druk op het openbaar vervoer. In
verband met de bezuinigingen zullen de vervoersmaatschappijen de kostendekkingsgraad
moeten verhogen om het openbaar vervoer aan te kunnen bieden.
In subparagraaf 2.4.3 is verder ingegaan op de verschillen in kosten tussen het landelijk en
het stedelijk gebied. Op basis van de centrale plaatstheorie van Von Thünen werd verwacht
dat de kosten voor vervoer lineair stijgen naarmate men verder van het centrum woont en dit
in verhouding is met de woonlasten. Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt deze theorie
echter niet geheel op te gaan. De transportkosten nemen, na een afstand van 15 tot 20
kilometer, procentueel meer toe dan de woonlasten dalen (Lipman, 2006). Deze
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basisveronderstelling zal echter wel getoetst worden in dit onderzoek. De ruimtelijke
structuur in Nederland en de opzet van het openbaar vervoer is anders dan in de Verenigde
Staten. De rest van het antwoord op de eerste onderzoeksvraag zal dan ook in het vierde
hoofdstuk gegeven worden.
De tweede onderzoeksvraag; Welke tariefstrategieën kunnen gehanteerd worden in het
landelijk gebied gericht op de verhoging van de opbrengsten? is in paragraaf 2.2, 2.3 en 2.4
beantwoord. Op basis van deze kritiek en de karakteristieken van het openbaar vervoer in
het landelijk gebied is een tariefstrategie geformuleerd. Voor dit onderzoek zal
prijsdifferentiatie de tariefstrategie zijn die gehanteerd wordt. Er is sprake van differentiatie
zodra de reiziger een andere prijs betaalt voor hetzelfde product (de Clerq, 2006). Het
onderscheid in prijs tussen het landelijk en het stedelijk gebied is een vorm van
prijsdifferentiatie (op basis van locatie). Naast deze vorm wordt er in het onderzoek ook
gekeken naar prijsdifferentiatie op basis van tijd. Bij het toepassen van differentiatie wordt
rekening gehouden met de prijselasticiteit. De prijselasticiteit geeft weer hoeveel de vraag zal
veranderen zodra de prijs verandert.
Voor de derde onderzoeksvraag (op basis van welke criteria kunnen deze tariefstrategieën
voor het openbaar vervoer in het landelijk gebied worden getoetst?) zijn er in paragraaf 2.6
vier toetsingscriteria opgesteld. De criteria die in dit onderzoek gebruikt worden zijn;
effectiviteit, efficiëntie, rechtvaardigheid en draagvlak. De effectiviteit geeft weer in hoeverre
het doel wordt bereikt (Hoogerwerf, 1998; Talley en Anderson, 1981). Voor dit onderzoek is
het in stand houden van huidige voorzieningenniveau het doel. De efficiëntie geeft aan of
een beter resultaat behaald kan worden met dezelfde middelen (SER, 2004; Hoogerwerf,
1998). In dit onderzoek wordt voor efficiëntie gekeken naar de kostendekkingsgraad. De
tariefstrategie is efficiënter wanneer de kostendekkingsgraad hoger is. Dit geeft aan dat de
overheid minder middelen in het openbaar vervoer hoeft te steken en wel hetzelfde
voorzieningenniveau behouden wordt. Het criterium rechtvaardigheid geeft aan op welke
manier de kosten en de baten verdeeld zijn over de betrokkenen (Jones, 2003). De kosten
en de baten zijn in dit onderzoek doorvertaald naar de woonlasten en de kosten voor vervoer
in het landelijk en het stedelijk gebied. Deze verdeling is gebaseerd op de centrale
plaatstheorie van Von Thünen. Het uitgangspunt is dat de som van de woonlasten en de
kosten voor vervoer in zowel landelijke als stedelijke gebieden gelijk is. De verwachting is dat
deze som in landelijke gebieden lager is. Dit wordt in de praktijk getoetst. Het vierde criterium
draagvlak is opgesplitst in maatschappelijk en politiek draagvlak. Het draagvlak geeft weer in
hoeverre de betrokkenen het beleid accepteren en steunen.
Op basis van dit tweede hoofdstuk wordt verwacht dat prijsdifferentiatie een bijdrage kan
leveren aan het in stand houden van het voorzieningenniveau in het landelijk gebied
ondanks de bezuinigingen. In het volgende hoofdstuk worden de criteria en de
tariefstrategieën verder geoperationaliseerd om meer inzicht te kunnen krijgen in de
daadwerkelijke bijdrage van prijsdifferentiatie.
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Hoofdstuk 3 Methoden van onderzoek
§ 3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is uitgewerkt hoe het onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek is op te
splitsen in een aantal deelonderzoeken;
- Uitgavenonderzoek; het uitgavenonderzoek richt zich op de eerste onderzoeksvraag en
onderzoekt de verschillen in uitgaven tussen het landelijk en het stedelijk gebied.
- Kostenonderzoek; het kostenonderzoek is gericht op de kosten van het openbaar
vervoer. Dit is van belang bij het creëren van de tariefstrategieën.
- Onderzoek naar het draagvlak; het draagvlak van de verschillende tariefstrategieën bij
betrokken partijen wordt in dit deel onderzocht.
Deze deelonderzoeken geven informatie over de indicatoren die betrekking hebben op de
toetsingscriteria die in hoofdstuk twee vast zijn gesteld. Het uitgavenonderzoek heeft
betrekking op de kosten die men heeft voor openbaar vervoer en de woonlasten. Hierbij is er
een vergelijking gemaakt tussen het landelijk en het stedelijk gebied. Dit deel is dan ook op
landelijk niveau uitgevoerd. De overige twee onderdelen zijn uitgevoerd binnen twee cases
(Noord- en Zuidwest Friesland en Zeeuws-Vlaanderen). Deze worden in paragraaf 3.3
beschreven. Paragraaf 3.4 beschrijft de deelonderzoeken en de toepassing van de
tariefstrategieën. In deze paragraaf zal er worden toegelicht welke criteria behandelt worden
in de deelonderzoeken. De vijfde paragraaf geeft weer welke bronnen er gebruikt zullen
worden voor het onderzoek. In paragraaf zes wordt de analyse toegelicht, hier is
aangegeven welke stappen genomen moeten worden om de doelstelling van dit onderzoek
te behalen. In de laatste paragraaf worden enkele kanttekeningen bij dit onderzoek
benoemd. Allereerste zal de onderzoeksstrategie toegelicht worden.

§ 3.2 Onderzoeksstrategie

Er zijn drie verschillende soorten onderzoek te onderscheiden; verkennend, beschrijvend en
verklarend onderzoek (Saunder e.a, 2008). Dit onderzoek is zowel verkennend als
verklarend van aard. Het onderzoek is gericht op het leveren van nieuwe inzichten op het
gebied van op prijsbeleid binnen het openbaar vervoer, dit maakt het onderzoek verkennend.
Daarnaast is het onderzoek verklarend doordat het gericht is op het vinden van een
probleem dat zich in de praktijk voordoet; het vinden van een compensatie mogelijkheid voor
de verwachte rijksbezuinigingen.
Het onderzoek is naast verkennend en verklarend een evaluatieonderzoek ex ante. Dit houdt
in dat dit onderzoek wordt uitgevoerd voordat het tariefinstrument geïmplementeerd is.
Hierbij worden de effecten die het beleid heeft inzichtelijk gemaakt. Door middel van een
dergelijk onderzoek kan er meer inzicht worden verkregen in het tariefinstrument en de
toepassing op het openbaar vervoer. Daarnaast kan het draagvlak voor het instrument
vergroot worden doordat de effectiviteit van het instrument inzichtelijk wordt gemaakt
(Ministerie van Financiën, 2003).
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§ 3.3 Casebeschrijving

Het onderzoek is deels afgestemd op twee cases, deze zullen hier beschreven worden.
Allereerst zal kort worden toegelicht waarom er voor deze twee cases is gekozen.
Vervolgens zal er per case algemene informatie gegeven worden. Deze informatie gaat in op
de vervoersmaatschappij die de concessie uitvoert maar ook op de bevolkingskenmerken.
Bijvoorbeeld het aantal inwoners, het inkomen en het gebruik van vervoersmiddelen.

§ 3.3.1 Verantwoording keuze
Het uitgavenonderzoek is gericht op geheel Nederland, het kostenonderzoek en het
onderzoek naar draagvlak zal vorm krijgen door middel van twee cases. De twee cases zijn
concessiegebieden waarvan het grootste gedeelte landelijk gebied is. Er is gekozen voor de
concessiegebieden Zeeuws-Vlaanderen en Noord- en Zuidwest Friesland. De beschikbare
informatie vanuit eerdere onderzoeken, uitgevoerd door MuConsult, heeft een rol gespeeld
bij deze keuze. In figuur 3.1 zijn de concessiegebieden aangegeven van heel Nederland.
Figuur 3.1: Concessiegebieden in Nederland

Bron: Ov in Nederland (2011)
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§ 3.3.2 Concessiegebied Noord- en Zuidwest Friesland
In deze subparagraaf wordt naast informatie over het concessiegebied ook informatie
gegeven over de bevolking en welke middelen zij als vervoer gebruiken. In figuur 3.1 is het
concessiegebied aangegeven.
Concessiegebied
Het concessiegebied Noord- en Zuidwest Friesland kent een stedelijkheidsgraad van 4,13.
Dit houdt in dat het gebied erg landelijk is. Tot en met december 2012 is het openbaar
vervoer in het gebied Noord- en Zuidwest Friesland uitbesteedt aan Connexxion (Koninklijk
Nederlands Vervoer, 2010). Zij bieden de volgende soorten vervoer aan in dit
concessiegebied:
streekbussen,
buurtbussen,
belbussen,
Qliner,
nachtbussen,
schoolbussen en de opstapper (OV in Nederland, 2011)
Figuur 3.2: Concessiegebied Noord- en Zuidwest Friesland

Bron: Ov in Nederland (2011)

Bevolking
In Friesland wonen 647.282 inwoners. In dit concessiegebied woont 16% van het totaal
aantal inwoners van Friesland. 6,3% van de inwoners is tussen de 10 en de 15 jaar, dit zijn
veelal scholieren. Dit percentage ligt een fractie hoger dan het landelijk gemiddelde van
5,9%. De groep tussen de 25 en 45 jaar is in Noord- en Zuidwest Friesland kleiner dan het
landelijk gemiddelde. Van de Nederlandse bevolking valt 27% in deze leeftijdscategorie. In
dit concessiegebied ligt dit percentage op 25,3% (CBS, 19 mei 2011). Het inkomen van de
inwoners van Friesland ligt lager dan het landelijk gemiddelde. In Friesland heeft 43% een
laag inkomen, 40% een midden inkomen en 17% een hoog inkomen. In Nederland liggen
deze percentages op 40% (laag), 37% (midden), 24% (hoog)
Vervoer
In Noord- en Zuidwest Friesland reist men gemiddeld bijna 25 minuten per verplaatsing in
geheel Nederland is dit gemiddeld 23 minuten. De reisafstand per verplaatsing is in Noorden Zuidwest Friesland ook enigszins hoger dan in Nederland. In het concessiegebied ligt het
gemiddelde op 15 minuten per rit met het openbaar vervoer, in Nederland is dit 13 minuten
(Ministerie Verkeer en Waterstaat, 2008).
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§ 3.3.3 Concessiegebied Zeeuws-Vlaanderen
In figuur 3.1 is de locatie van dit concessiegebied te zien. Net als in de vorige subparagraaf
informatie over het concessiegebied Noord- en Zuidwest Friesland is gegeven zal dat in
deze subparagraaf gebeuren voor het concessiegebied Zeeuws – Vlaanderen.
Concessiegebied
De gemiddelde stedelijkheidsgraad in Zeeuws-Vlaanderen is 4,53. Dit is, vergeleken met de
overige concessiegebieden, het meest landelijke gebied. De vervoersmaatschappij Veolia
voert de concessie in Zeeuws-Vlaanderen uit. De huidige concessie loopt vanaf december
2006 tot en met juli 2012 (Koninklijk Nederlands Vervoer, 2010). Veolia biedt de volgende
vormen van vervoer aan in dit concessiegebied: streekbussen, buurbussen (waarvan
sommigen op afroep), een zomerlijn en schoolvervoer (OV in Nederland, 2011).
Figuur 3.3: Concessiegebied Zeeuws-Vlaanderen

Bron: Ov in Nederland (2011)

Bevolking
In Zeeuws-Vlaanderen wonen 106.521 inwoners. In geheel Zeeland wonen 381.530
inwoners. Dit houdt in dat bijna 28% van de Zeeuwen in Zeeuws-Vlaanderen woont. Het
aantal 25-45 jarigen ligt 3,4 procentpunten lager dan het landelijk gemiddelde in het
concessiegebied Zeeuws-Vlaanderen. Het tegenovergestelde is waar voor de groep tussen
de 45 en 65 jaar (2,9 procentpunten hoger) en de 65 plussers (5,1 procentpunten hoger).
Ongeveer 41% van de inwoners heeft een laag inkomen, 37% een midden inkomen en 22%
een hoog inkomen. Het aantal inwoners met een laag inkomen ligt, procentueel gezien, iets
hoger dan het landelijke gemiddelde. Het percentage inwoners met een hoog inkomen ligt
juist iets lager in Zeeuws-Vlaanderen dan in Nederland (CBS, 19 mei 2011).
Vervoer
In het concessiegebied Zeeuws-Vlaanderen reist men ongeveer 21 minuten per verplaatsing.
In geheel Nederland ligt dit getal 2 minuten hoger. Een rit met het openbaar vervoer in
Zeeuws-Vlaanderen duurt gemiddeld ruim 14 minuten. In Nederland ligt dit gemiddelde rond
de 13 minuten.
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§ 3.4 Operationalisatie

Deze paragraaf beschrijft welke deelonderzoeken gedaan worden en welke informatie
hiervoor nodig is. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de aspecten, de meeteenheid en
de bronnen die gebruikt worden per deelonderzoek. In de subparagrafen worden de
deelonderzoeken verder toegelicht. De onderzoeken ondersteunen de toetsingscriteria, deze
zullen worden aangegeven bij elke uitleg. Na deze onderzoeken zal er gekeken worden naar
de tariefstrategieën.
Tabel 3.1: Overzicht deelonderzoeken

Deelonderzoek

Aspect

Meeteenheid

Bron

Uitgavenonderzoek

Kosten openbaar
vervoer

% van huishoudelijk
budget

MuConsult (2002)

Woonlasten

% van huishoudelijk
CBS, WoON (2009)
budget
Kostendekkingsgraad Interviews met
van concessiegebied betrokken partijen

Kostenonderzoek

Draagvlak

Kostendekkingsgraad

Effectiviteit

Aantal DRU‟s per
concessiegebied

Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek

Draagvlak van
betrokken partijen

Interviews met
betrokken partijen,
MuConsult (2010B)
Interviews met
betrokken partijen

§ 3.4.1 Uitgavenonderzoek
Deze subparagraaf beschrijft het uitgavenonderzoek. Dit is onderdeel van het
toetsingscriterium rechtvaardigheid. Het uitgavenonderzoek is gericht op heel Nederland om
de verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden aan te kunnen tonen. De uitgaven
aan wonen en openbaar vervoer staan centraal in dit onderdeel. De verschillen tussen
landelijke en stedelijke gebieden geven informatie over de rechtvaardigheid van het huidige
openbaar vervoerssysteem.
Voor het uitgavenonderzoek wordt er gekeken naar de kosten die men heeft voor openbaar
vervoer en de woonlasten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het landelijk en het
stedelijk gebied. De woonlasten kunnen beschreven worden aan de hand van de
woonuitgaven volgens het CBS. De woonuitgaven bestaan uit kosten voor netto
woonuitgaven (netto hypotheekkosten), gas, water, licht, heffingen en belastingen (CBS,
2011). Met behulp van de inkomensgegevens van de huishoudens kan berekend worden
hoeveel procent van het huishoudelijk budget wordt uitgegeven aan woonlasten. Hetzelfde
wordt gedaan voor kosten aan openbaar vervoer. Dit houdt in dat de volgende variabelen
onderdeel zijn van dit uitgavenonderzoek:
- Inkomen: het gemiddeld besteedbaar inkomen (€ per maand) per provincie en naar
stedelijkheidsgraad;
53

Hoofdstuk 3 Methoden van onderzoek

-

-

Woonlasten: De netto kosten voor huur of hypotheek samen met de vaste lasten (gas,
water en licht), de heffingen en belastingen. Dit wordt per provincie weergegeven (€ per
maand);
Vervoerskosten: De gemiddelde kosten aan vervoer per huishouden. Dit is opgesplitst
per provincie (€ per maand);
Kosten openbaar vervoer: De gemiddelde kosten aan openbaar vervoer per
huishouden in de provincies (€ per maand);
Stedelijkheidsgraad: Dit geeft aan of een gebied stedelijk of landelijk is.

Met behulp van het uitgavenonderzoek kan aangetoond worden of het huidige beleid
rechtvaardig is. Hiervoor wordt gekeken naar het verschil tussen de som van de woonlasten
en de vervoerskosten in zowel het landelijk als het stedelijk gebied.

§ 3.4.2 Kostenonderzoek
Het kostenonderzoek is gericht op de kosten van het openbaar vervoer. Onderdeel hiervan
zijn de kostendekkingsgraad en het DRU tarief. Dit deel van het onderzoek is nodig voor het
toetsen van de effectiviteit en de efficiëntie van het huidige beleid en de, nog vast te stellen,
tariefstrategieën. In tegenstelling tot het uitgavenonderzoek zal het kostenonderzoek
afgestemd zijn op de twee cases. Er is gekozen om het kostenonderzoek af te stemmen op
twee cases (de twee concessiegebieden) omdat de benodigde informatie sterk kan
verschillen per concessiegebied. Daarnaast is het onderzoek vooral gericht op het effect van
de tariefstrategie in het landelijk gebied en niet in geheel Nederland.
De kostendekkingsgraad is van belang voor de efficiëntie van het huidige systeem is. Het
geeft aan in hoeverre de exploitatiekosten gedekt worden door de vervoersopbrengsten.
Voor de effectiviteit van het huidige systeem wordt allereerst gekeken naar het aantal DRU‟s
waarmee het huidige voorzieningenniveau wordt bepaald. Éen DRU geeft aan dat er één
vervoersmiddel gedurende één uur wordt ingezet (Twynstra Gudde, 2010). Bij het hanteren
van DRU‟s dient onderscheid te worden gemaakt tussen het DRU tarief en de kosten van
een DRU. Het DRU tarief geeft aan hoeveel het kost om één DRU aan te bieden. Het DRU
tarief kan betaald worden met behulp van de reizigersinkomsten en het overige deel wordt
gesubsidieerd door de overheid. De DRU kosten geven weer hoeveel de overheid
subsidieert van het DRU tarief (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005). Wanneer er
door middel van de tariefstrategie meer reizigersopbrengsten zijn kunnen er meer DRU‟s
aangeboden worden. Dit geeft informatie over de effectiviteit van de tariefstrategie.
Daarnaast stijgt de kostendekkingsgraad bij meer reizigersinkomsten wat informatie geeft
over de efficiëntie van de tariefstrategie. Het bepalen van de reizigersopbrengsten gebeurt
aan de hand van het kilometertarief en het aantal reizigerskilometers.
Dit betekent dat de volgende variabelen onderdeel zijn van dit kostenonderzoek:
- Kostendekkingsgraad: Hoeveel procent van de exploitatiekosten worden gedekt door
de vervoersopbrengsten?
- Effectiviteit: aantal DRU per concessiegebied;
- Reizigerskilometers: Het aantal reizigerskilometers per lijn in elk concessiegebied;
- Kilometertarief: Het tarief per kilometer in het concessiegebied;
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-

Reizigersopbrengsten: De opbrengsten per concessiegebied die voort komen uit de
reizigerskilometers.

§ 3.4.3 Tariefstrategieën
In deze subparagraaf worden twee tariefstrategieën beschreven die in dit onderzoek gebruikt
zullen worden. Het uitgaven- en het kostenonderzoek geven een beeld van het huidige
vervoerssysteem. Met de tariefstrategieën wordt gekeken naar een mogelijk toekomstbeeld
van het openbaar vervoer in het landelijk gebied. In dit onderzoek wordt de bijdrage van een
tariefstrategie aan de instandhouding van het openbaar vervoer in het landelijk gebied
onderzocht. De verschillende vormen van tariefstrategie; prijsdifferentiatie naar locatie en
naar tijd, zullen in deze subparagraaf toegelicht worden.
Prijsdifferentiatie naar locatie
Prijsdifferentiatie naar locatie houdt in dat de prijs per gebied kan verschillen (Kotler en
Armstrong, 2009). In de voorgaande hoofdstukken is een verschil gemaakt tussen gebieden
in het landelijk en het stedelijk gebied. Het aanbieden van openbaar vervoer in het landelijk
gebied kost de vervoersmaatschappij en de overheid relatief meer dan in stedelijk gebieden.
Dit is af te leiden uit figuur 2.5. Hier is te zien dat de kostendekkingsgraad voor openbaar
vervoer in het landelijk gebied lager ligt dan in het stedelijk gebied. Dit houdt in dat de
overheid de diensten in het landelijk gebied meer moet subsidiëren om het openbaar vervoer
aan te kunnen bieden. Op basis van dit kostenverschil kan prijsdifferentiatie als
tariefstrategie worden toegepast.
In het kader van dit onderzoek zijn er twee manieren om deze prijsdifferentiatie toe te
passen. De eerste manier heeft betrekking op een prijsverhoging voor al het openbaar
vervoer in het concessiegebied. Bij de tweede vorm van prijsdifferentiatie naar locatie wordt
onderscheid gemaakt tussen landelijke gebieden en het gehele concessiegebied. De
tariefstrategie zal enkel worden toegepast op de landelijke gebieden. Voor de laatste versie
zal een lijnennetwerkkaart gelegd worden over de kaart met de omgevingsadressendichtheid
(bijlagen 2 en 3). De lijnen die voornamelijk in landelijke gebieden rijden zullen een hogere
prijs toegekend krijgen dan lijnen die voornamelijk in matig stedelijke gebieden reizen. De
hoogte van de prijsstijging is afhankelijk van de financiële opgave die zal ontstaan door
(onder andere) de bezuinigingen. Daarnaast zal ook worden gekeken naar een
rechtvaardige tariefverhoging. Deze tariefverhoging is gebaseerd op het uitgavenonderzoek.
Prijsdifferentiatie naar tijd
Een andere mogelijkheid is prijsdifferentiatie naar tijd. Ook deze prijsstrategie biedt twee
mogelijkheden. Op basis van de kostenredenatie kan de prijs verhoogd worden wanneer
men in de daluren (van 9.00 tot 16.00 en van 19.00 tot 7.00) reist. Verwacht wordt dat
hiermee de kostendekkingsgraad verhoogd wordt zodat de lijnen in de daluren kunnen
blijven rijden. Naast deze mogelijkheid wordt in dit onderzoek ook gekeken naar een
prijsstijging in de spitsuren (van 7.00 tot 9.00 en van 16.00 tot 19.00). In de spits reizen meer
mensen wat bij een kleinere prijsstijging voor meer inkomsten kan zorgen dan wanneer de
prijs verhoogd wordt in de daluren. De prijsstrategie wordt in het hele concessiegebied
toegepast. Hierbij wordt ook verschil gemaakt tussen landelijke en stedelijke gebieden. De
prijsstrategie wordt immers toegepast in concessiegebieden die voornamelijk landelijk zijn.
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Net als bij prijsdifferentiatie naar locatie, is de prijsstijging afhankelijk van de financiële
opgave en de rechtvaardigheid van het huidige beleid.

§3.4.4 Draagvlak
Het draagvlak geeft informatie over de haalbaarheid van de tariefstrategie. In dit laatste
onderdeel zal zowel het politiek als het maatschappelijk draagvlak van het huidige beleid en
de tariefstrategieën onderzocht worden. Dit onderdeel van het onderzoek is kwalitatief van
aard. De input wordt verkregen uit interviews met een medewerker van de provincie, de
concessiemanager van de vervoersmaatschappij en een lid van de reizigersorganisatie. Voor
het onderzoek zullen er semigestructureerde interviews gehouden worden in beide cases.
Het interview is opgesplitst in vier onderdelen; de kosten van openbaar vervoer, het huidige
tariefbeleid, de tariefstrategieën en eigen input.
Kosten van openbaar vervoer
Tijdens het interview is er gevraagd wat het huidige DRU tarief is en wat de
kostendekkingsgraad van het concessiegebied is. Deze vragen zijn enkel aan de provincie
en de vervoersmaatschappij gesteld. Op basis van deze vragen kan er een nulsituatie
gecreëerd worden van het concessiegebied. Het effect van de tariefstrategieën kan hiermee
vergeleken worden. Ook zijn er vragen gesteld over de verwachte bezuinigingen en wat het
effect hiervan zal zijn op het openbaar vervoer met name in het landelijk gebied. Op basis
van deze vraag worden enkele vormen van tariefdifferentiatie vormgegeven.
Huidig tariefbeleid
Voor het creëren van een nulsituatie voor het draagvlak is er gevraagd naar de tevredenheid
over het huidige tariefbeleid. Deze vragen hebben betrekking op de houding en het
vertrouwen van de betrokkenen. De vragen met betrekking tot het tariefbeleid worden aan
alle drie de partijen gevraagd.
Tariefstrategieën
In dit deel van het interview komen de verschillende vormen van tariefdifferentiatie aan bod.
Elke vorm wordt toegelicht en er wordt gevraagd naar de houding tegenover de
tariefstrategie en het vertrouwen dat men erin heeft. Indien men geen vertouwen in de
tariefstrategie heeft wordt er doorgevraagd naar de reden hiervan. Op basis van deze vragen
wordt het draagvlak voor de tariefstrategieën beschreven.
Eigen input
Aan alle betrokkenen is gevraagd naar eigen ideeën over tariefstrategieën of mogelijkheden
om de bezuinigingen op te kunnen vangen. Op basis hiervan kan wellicht vervolgonderzoek
gecreëerd worden.
De volledige uitwerking van het interview is te zien in bijlage zes.

§ 3.5 Dataverzameling

Zowel het uitgavenonderzoek als het kostenonderzoek zullen verkregen worden via
kwantitatieve secundaire bronnen. Deze bronnen zijn het resultaat van eerder gedaan
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onderzoek. De variabelen die het draagvlak weergeven worden verkregen via primair
kwalitatief onderzoek. Dit houdt in dat de bronnen zelf verkregen worden (Saunders e.a,
2008). Het onderzoek is een combinatie van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek en
zal gebaseerd worden op zowel primaire als secundaire bronnen. In deze paragraaf zal per
deelonderzoek de benodigde bronnen weergegeven worden.

§ 3.5.1 Uitgavenonderzoek
Het uitgavenonderzoek geeft informatie over het criterium rechtvaardigheid. Het heeft te
maken met het inkomen, de kosten voor vervoer, openbaar vervoer en de woonlasten op
provinciaal niveau. Deze gegevens zullen voornamelijk gebaseerd worden op onderzoek
gedaan door het CBS. Hieronder staan de bronnen vermeld die gehanteerd worden voor dit
onderzoek:
- Het gemiddelde inkomen per huishouden per gemeente: CBS, gemiddeld besteedbaar
inkomen per provincie
o CBS, statline (2011)
- De stedelijkheidsgraad per gemeente.
o CBS, statline (2011)
- Percentage van inkomen uitgegeven aan woonlasten
o CitaVista, het informatiesysteem van WoON (Woon Onderzoek Nederland,
2009)
- Percentage van inkomen uitgegeven aan vervoer en openbaar vervoer
o Datagegevens van het onderzoek naar de effecten van de kilometerheffing op
het wagenpark (MuConsult, 2002)

§ 3.5.2 Kostenonderzoek
De criteria effectiviteit en efficiëntie komen aan bod in het kostenonderzoek. Het betreft de
kosten die de overheid en de vervoersmaatschappij hebben door het aanbieden van
openbaar vervoer. De gegevens zullen voornamelijk afkomstig zijn van de projecten die
MuConsult in Zeeland en in Friesland heeft uitgevoerd en de interviews die in de twee
concessiegebieden worden afgenomen.
- Kostendekkingsgraad
o Interviews
- Effectiviteit, het aantal DRU per concessiegebied
o Data van „Interprovinciale benchmark OV. Provinciale taakvervulling
aanbesteding OV‟ (Muconsult, 2010B).
- Reizigerskilometers
o Interviews
- Kilometertarief
o Interviews
- Reizigersopbrengsten
o Interviews
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§ 3.5.3 Draagvlak
Het verkrijgen van informatie met betrekking tot het draagvlak zal gebeuren via interviews.
Deze interviews worden afgenomen bij drie partijen in elk concessiegebied. Dit is een
medewerker van de provincie, een medewerker van de vervoersmaatschappij en een lid van
een reizigersorganisatie. Dit houdt in dat er drie personen per concessiegebied geïnterviewd
zullen worden.

§ 3.6 Analyse

In deze paragraaf zal worden toegelicht welke handelingen er gedaan moeten worden om
een duidelijk beeld te vormen van de effecten die tariefstrategieën hebben op het openbaar
vervoer in het landelijk gebied. Deze paragraaf is opgebouwd aan de hand van de
deelonderzoeken (uitgaven- en kostenonderzoek en het draagvlak).

§ 3.6.1 Uitgavenonderzoek
In dit deel van het onderzoek wordt gekeken naar het percentage van het besteedbaar
inkomen dat men besteedt aan openbaar vervoer en woonuitgaven. Dit
verhoudingspercentage wordt vergeleken tussen geheel Nederland en de provincies. Na het
toepassen van de tariefstrategie wordt gekeken of het verschil tussen geheel Nederland en
de provincies groter of kleiner is geworden.
1. Inkomen per provincie: Deze informatie geeft weer of het inkomen per provincie
verschilt. Daarnaast zal in de grafiek het landelijk gemiddelde worden getoond. De
gegevens zullen ook worden weergegeven per inkomensklasse;
2. Inkomen naar stedelijkheidsgraad: Op basis hiervan kan gesteld worden of het
inkomen in het landelijk gebied verschilt van het inkomen in het stedelijk gebied. Ook
hier zal onderscheid worden gemaakt naar inkomensklassen;
3. Woonlasten per provincie: De woonlasten per provincie geven weer of stedelijke
gebieden hogere woonlasten hebben dan landelijkere provincies. Daarnaast zijn deze
gegevens nodig voor het bepalen van de rechtvaardigheid van het huidige beleid.
Ook in deze grafiek zal het landelijk gemiddelde worden getoond;
4. Percentage woonlasten van inkomen: Dit wordt bepaald op basis van de voorgaande
gegevens. Dit percentage is van belang bij het bepalen van de rechtvaardigheid;
5. Percentage vervoerskosten en kosten voor openbaar vervoer van inkomen per
provincie: Ook deze gegevens zijn nodig voor het bepalen van de rechtvaardigheid.
In de grafieken wordt het landelijk gemiddelde getoond. Hiermee worden de
gegevens per provincie vergeleken;
6. Som woonlasten en kosten openbaar vervoer: Het percentage woonlasten van het
inkomen en het percentage kosten voor openbaar vervoer van het inkomen worden
samengenomen en weergegeven voor geheel Nederland, Friesland en Zeeland. Het
verschil tussen de provincie en het landelijk gemiddelde bepaald tariefstrategie op
basis van rechtvaardigheid;
7. Vorm geven van tariefstrategieën: Op basis van de interviews en de rechtvaardigheid
worden de tariefstrategieën vormgegeven. In hoofdstuk vijf wordt dit nader toegelicht;
8. Toepassen van tariefstrategieën. Hierbij wordt rekening gehouden met de
prijselasticiteit;
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9. Som woonlasten en kosten openbaar vervoer: Het verschil tussen het landelijk
gemiddelde en de provincies wordt na invoering van de tariefstrategieën opnieuw
bepaald.
Het resultaat zal in percentages van het inkomen weergegeven worden en een beeld geven
van het toetsingscriterium rechtvaardigheid. Wanneer de verschillen tussen stad en land
kleiner worden na het invoeren van de tariefstrategie is de strategie rechtvaardiger dan het
huidige beleid. Dit deel van het onderzoek is kwantitatief van aard en zal voornamelijk
geanalyseerd worden met behulp van de programma SPSS en Excel.

§ 3.6.2 Kostenonderzoek
Het kostenonderzoek gaat in op het DRU tarief en de kostendekkingsgraad. Hiermee kunnen
de toetsingscriteria effectiviteit en efficiëntie beoordeeld worden. Net als bij het
uitgavenonderzoek zal na het toepassen van de tariefstrategie gekeken worden naar de
verandering vergeleken met het huidige beleid. Hiervoor worden de volgende stappen
gedaan:
1. Aantal DRU‟s en DRU tarief: het aantal DRU‟s per concessiegebied bepalen. Het
DRU tarief en de kostendekkingsgraad zijn afkomstig uit de interviews;
2. Financiële opgave: tijdens de interviews wordt er per concessiegebied aangegeven
wat de financiële opgave is voor de provincie;
3. Benodigde reizigersopbrengsten: De benodigde reizigersopbrengsten zijn afhankelijk
van de financiële opgave die het concessiegebied heeft;
4. Opvangen financiële opgave: Via de tariefstrategieën wordt geprobeerd door middel
van de reizigersopbrengsten te verhogen de financiële opgave op te vangen. Er zal
worden bepaald hoeveel procent de tariefstrategie opvangt van de financiële opgave;
5. Verschil in kostendekkingsgraad: Doordat de reizigersopbrengsten stijgen zal de
kostendekkingsgraad ook stijgen. Het verschil met de nulsituatie geeft de efficiëntie
van de tariefstrategie weer;
6. Verschil in DRU‟s: Op basis van de verlaagde kostendekkingsgraad en de
(eventueel) overgebleven financiële opgave wordt berekend hoeveel meer of minder
DRU‟s er kunnen worden „ingekocht‟ door de provincie. Dit geeft de effectiviteit weer.
Wanneer het niet realistisch is om het voorzieningenniveau in stand te houden wordt er
gekeken naar de meest optimale situatie. Er wordt dan gekeken naar het percentage van het
huidige voorzieningenniveau wat in stand kan worden gehouden. De tariefstrategie waarbij
het voorzieningenniveau zoveel mogelijk in stand kan worden gehouden is het meest
effectief. De kostendekkingsgraad wordt ook in procenten uitgedrukt. De tariefstrategie
waarbij de kostendekkingsgraad het hoogst is, is het meest efficiënt. Ook dit deel van het
onderzoek is kwantitatief van aard het zal daarom geanalyseerd worden met SPSS en Excel.

§ 3.6.3 Draagvlak
Het onderdeel draagvlak is van kwalitatieve aard. Voor het achterhalen van het draagvlak
zullen een aantal interviews afgenomen worden. Het programma ATLAS zal gebruikt worden
voor het verwerken van de interviews.
Het interview is semi-gestructureerd wat inhoudt dat de vragen van tevoren zijn opgesteld
maar er ook ruimte is voor doorvragen. Voor de vragen die vooraf opgesteld zijn is een
59

Hoofdstuk 3 Methoden van onderzoek

codeboek (zie bijlage 7) aangemaakt. Dit codeboek beschrijft welke informatie uit het
interview gehaald moet worden. De interviews zullen met behulp van het programma ATLAS
geanalyseerd worden. Dit programma maakt het mogelijk om aan een citaat uit het interview
een code (uit het codeboek) te koppelen. Op deze manier worden de houdingen en het
verwachte gedrag ten opzichte van de tariefstrategie inzichtelijk. Het resultaat van de
analyse zal een overzicht zijn met het verwachte draagvlak ten opzichte van de
tariefstrategieën. Hoe positiever de antwoorden zijn, hoe meer draagvlak er verwacht wordt.

§ 3.6.4 Resultaat
Op basis van alle analyses zal er een overzichtstabel worden gecreëerd waarin duidelijk
zichtbaar is wat de resultaten van de verschillende tariefstrategieën zijn (zie tabel 3.2). Voor
elke tariefstrategie (prijsdifferentiatie op basis van locatie of tijd) is onderscheid gemaakt
tussen het opvangen van de financiële opgave en een rechtvaardige tariefverhoging. Het
toetsingscriterium effectiviteit wordt aangegeven in percentages. Het percentage geeft aan
hoeveel procent het aantal DRU‟s zijn gestegen of gedaald vergeleken met de huidige
situatie (nulsituatie). Het criterium efficiëntie geeft aan hoeveel (procentpunten) de
kostendekkingsgraad is gestegen of gedaald. De percentages van het criterium
rechtvaardigheid geven aan hoeveel procent van het huishoudelijk budget uitgegeven wordt
aan woonlasten en kosten voor openbaar vervoer. Het criterium draagvlak is van kwalitatieve
aard en zal met behulp van een 5puntsschaal van - - tot en met + +. In de cel wordt enkel het
verwachte draagvlak van de tariefstrategie weergegeven.
Tabel 3.2: Weergave scoring toetsingskader

Concessiegebied

Effectiviteit
(verschil in DRU‟s vergeleken met nulsituatie)
Efficiëntie
(verschil in kostendekkingsgraad vergeleken met de
nulsituatie)
Rechtvaardigheid
(verschil som woonlasten en ov kosten met het landelijk
gemiddelde)
Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek

§ 3.7 Kanttekeningen

Tariefstrategie
Financiële
Rechtvaardig
opgave
%
%
procentpunten

procentpunten

procentpunten

procentpunten

-- tot en met ++

Het onderzoek kent enkele kanttekeningen die voornamelijk te maken hebben met gebrek
aan tijd en gegevens. Een van deze kanttekeningen is de prijselasticiteit. In paragraaf 2.5.4
is duidelijk geworden dat een grote verscheidenheid bestaat aan prijselasticiteiten: deze
verschillen naar tijd, plaats, persoon en verplaatsing. Het is echter, in verband met tijd, niet
mogelijk om deze allemaal te gebruiken in dit onderzoek. Daarnaast is er geen
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gedetailleerde informatie beschikbaar over de motieven op basis waarvan prijselasticiteit kan
worden toegepast. Een ander belangrijke kanttekening zijn de externe factoren die gebruikt
zijn. Naast de genoemde factoren zijn er nog tal van andere factoren die de vraag naar
openbaar vervoer beïnvloeden. Deze kunnen echter niet allemaal voorspeld worden en
daarnaast is het niet mogelijk om in verband met de tijd al deze invloedsfactoren mee te
nemen. Een laatste kanttekening heeft betrekking op de consistentie van de datagegevens.
De gegevens die beschikbaar zijn voor dit onderzoek zijn niet altijd consistent. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat niet alle gegevens afkomstig zijn uit hetzelfde jaar of dezelfde regio‟s. In
de hoofdstukken waar de resultaten worden gepresenteerd wordt aangegeven hoe hiermee
is omgegaan.
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Hoofdstuk 4 Woonlasten en vervoerskosten
§ 4.1 Inleiding

De woonlasten en de kosten voor vervoer zijn onderdeel van het kostenonderzoek. De
gegevens zijn van belang voor het toetsingscriterium rechtvaardigheid en het invullen van de
tariefstrategie op basis van rechtvaardigheid. In dit hoofdstuk worden de uitgaven aan
wonen, vervoer en openbaar vervoer onderzocht. Hiervoor is allereerst gekeken naar het
besteedbaar inkomen per huishouden. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen hoeveel
procent de huishoudens van hun huishoudelijk budget uitgeven aan wonen en aan vervoer.
Deze percentages worden in paragraaf drie en vier gegeven. In de vijfde paragraaf wordt de
som van woonlasten en de kosten door openbaar vervoer berekend voor geheel Nederland,
Zeeland en Friesland. Op basis hiervan kan gesteld worden of het huidige tariefbeleid
rechtvaardig is.

§ 4.2 Inkomen

In het kader van het onderzoek naar uitgaven en het toetsingscriterium „rechtvaardigheid‟ is
gekeken naar het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden. Allereerst is gekeken
naar de verschillen in inkomen per provincie en per stedelijkheidsgraad. Vervolgens zijn de
grootte van de inkomensklassen bepaald. Dit is ook per provincie en stedelijkheidsgraad
weergegeven. Deze informatie is nodig om te bepalen hoeveel procent men van het
besteedbaar inkomen uitgeeft aan woonlasten en openbaar vervoer. Dit zal in paragraaf 4.3
en 4.4 aan bod komen.
§ 4.2.1 Inkomensverschillen
In grafiek 4.1 is er per provincie weergegeven hoeveel het gemiddeld besteedbaar inkomen
is per huishouden. De gegevens zijn afkomstig uit CBS databestanden en geven informatie
over het jaar 2009. Het gemiddeld besteedbaar inkomen is op jaarbasis en is een weergave
van het bruto inkomen minus de belastingen, premies voor de ziektekostenverzekering en
inkomensverzekering en betaalde inkomensoverdrachten.
De rode lijn in grafiek 4.1 geeft het landelijke gemiddelde weer. Dit is gewogen naar het
totaal aantal huishoudens per provincie. Zowel Friesland als Zeeland liggen onder dit
gemiddelde. Voor de provincie Friesland geldt dat het gemiddeld besteedbaar inkomen per
huishouden € 2070 per jaar lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Voor Zeeland is dit
verschil € 470 per jaar. Bijna alle provincies met een gemiddelde stedelijkheidsgraad van 3,3
of hoger (1 = zeer sterk stedelijk, 5 = niet stedelijk) hebben een gemiddeld besteedbaar
inkomen per huishouden dat onder het landelijk gemiddelde ligt. Alle provincies met een
stedelijkheidsgraad lager dan 3, hebben een gemiddeld besteedbaar inkomen per
huishouden boven het landelijk gemiddelde.
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Grafiek 4.1: Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden naar provincie
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Op basis van de bovenstaande grafiek kan geconcludeerd worden dat het gemiddeld
besteedbaar inkomen voor provincies met een hogere stedelijkheidsgraad lager is dan de
provincies die een lagere stedelijkheidsgraad hebben. In de volgende grafiek (4.2) is daarom
gekeken naar het gemiddeld besteedbaar inkomen per stedelijkheidsgraad.
Grafiek 4.2: Gemiddeld besteedbaar inkomen naar stedelijkheid
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Uit grafiek 4.2 blijkt dat het gemiddeld besteedbaar inkomen hoger ligt in matig, weinig en
niet stedelijke gebieden. Dit lijkt niet overeen te komen met de gegevens die in grafiek 4.1
zijn weergegeven. In subparagraaf 4.2.2 is geprobeerd hier een verklaring voor te vinden
door onderscheid te maken naar verschillende inkomensklassen.

§ 4.2.2 Inkomensverdeling
Grafiek 4.3 geeft weer hoeveel huishoudens er per inkomensgroep zijn. Deze gegevens zijn
relatief weergegeven per provincie. De gegevens zijn gebaseerd op CBS databestanden. De
verdeling van de inkomensgroepen zijn gebaseerd op de inkomensverdeling die het
ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert. Deze verdeling komt in paragraaf 4.3 terug. Om
de gegevens te kunnen vergelijken is dezelfde inkomensverdeling gehanteerd. Per
inkomensgroep is een landelijk gemiddelde weergegeven. Dit gemiddelde is gewogen naar
het totaal aantal huishoudens per inkomensgroep in elke provincie.
De grafiek (4.3) geeft weer dat voor de provincie Friesland geldt dat, vergeleken met het
landelijk gemiddelde, relatief meer huishoudens met een laag en een midden inkomen
gevestigd zijn. De provincie Zeeland ligt voor deze twee inkomensgroepen dichter bij het
landelijk gemiddelde maar er zijn, vergeleken met het landelijk gemiddelde, nog steeds meer
inkomens met een laag of midden inkomen woonachtig. Voor de hoge inkomens geldt voor
beide provincies dat het percentage onder het landelijk gemiddelde ligt.
Grafiek 4.3: Aantal huishoudens per inkomensgroep
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Om meer duidelijk te krijgen over de verdeling van de inkomensklassen op basis van
stedelijkheid is de onderstaande grafiek (4.4) vormgegeven. Deze grafiek laat zien dat het
aantal hoge inkomens stijgt naarmate de stedelijkheid afneemt. In niet stedelijke gebieden is
een lichte daling te zien van het aantal huishoudens met een hoog inkomen. Voor het aantal
lage inkomens geldt het tegenovergestelde. Alle inkomensklassen hebben een parabolische
vorm. Zowel voor de hoge als de midden inkomens is een bergparabool te zien. Voor de lage
inkomens geldt dat er sprake is van een dalparabool.

% van totaal aantal huishoudens

Grafiek 4.4: Inkomensklassen naar stedelijkheid
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§ 4.2.3 Conclusie
Op basis van de voorgaande subparagrafen kan niet zondermeer geconcludeerd worden dat
het besteedbaar inkomen in landelijke gebieden lager is dan in stedelijke gebieden. Grafiek
4.2 en 4.4 laten zien dat de inkomensverschillen en -verdeling een parabool vorm kent. Voor
de twee cases van dit onderzoek geldt dat het gemiddeld besteedbaar inkomen onder het
landelijke gemiddelde ligt. Voor het criterium „rechtvaardigheid‟ is het van belang te weten
hoeveel procent huishoudens van dit inkomen uitgeven aan woonlasten en kosten voor het
openbaar vervoer. Dit betekent dat in het navolgende afzonderlijk aandacht besteed wordt
aan de uitgaven per inkomensgroep. Een vergelijking enkel met het gemiddelde volstaat niet.

§ 4.3 Woonlasten

Voor het criterium „rechtvaardigheid‟ wordt onder andere gekeken naar de lasten die men
heeft door wonen. Hiervoor is in deze paragraaf weergegeven hoe hoog de woonlasten per
provincie zijn. Er zal ook gekeken worden hoeveel men procentueel uitgeeft aan wonen in
vergelijking tot het besteedbaar inkomen. Hiervoor worden gegevens uit de vorige paragraaf
gebruikt.
§ 4.3.1 Absolute woonlasten
Grafiek 4.5 is een weergave van de maandelijkse woonlasten per huishouden per provincie.
Deze gegevens zijn gebaseerd op databestanden afkomstig van het WoonOnderzoek
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Nederland. Net als de inkomensgegevens zijn ook deze gegevens afkomstig uit 2009. Zowel
de gemiddelde woonlasten per provincie als de woonlasten voor de lage inkomens in de
betreffende provincie zijn weergegeven in grafiek 4.5. Voor beide groepen is het gemiddelde
aangegeven. Het totale gemiddelde is gewogen naar het totaal aantal huishoudens per
provincie. Voor het landelijk gemiddelde van de woonlasten voor de lage inkomens geldt dat
er een weging heeft plaatsgevonden naar het aantal huishoudens met een laag inkomen in
de betreffende provincie. Er is geen weergave gegeven van de midden en hoge inkomens
omdat hier niet genoeg gegevens beschikbaar van waren om een representatief beeld te
bieden. Daarnaast worden de lagere inkomens vaak als een belangrijke doelgroep gezien
voor het openbaar vervoer.
Grafiek 4.5: Absolute woonlasten per provincie
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Voor de provincies Friesland en Zeeland geldt dat de gemiddelde maandelijkse woonlasten
onder het landelijke gemiddelde liggen. Voor de huishoudens met een laag inkomen in
Friesland en Zeeland geldt dat de woonlasten het laagst zijn vergeleken met de overige
provincies. Kijkend naar de totale woonlasten per provincie is dit alleen waar voor Zeeland.
Veel van de provincies met een hogere stedelijkheidsgraad hebben woonlasten onder de
gemiddelden. Het is echter niet zo dat de woonlasten van huishoudens in stedelijke
provincies veelal boven het gemiddelde liggen. De resultaten van de provincies Noord- en
Zuid-Holland liggen namelijk onder het landelijke gemiddelde. Het is vooral interessant om te
weten hoeveel procent zij van hun besteedbaar inkomen uitgeven aan woonlasten. In grafiek
4.6 zijn dan ook de gegevens uit grafiek 4.5 en paragraaf 4.1 gecombineerd.
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§ 4.3.2 Percentage woonlasten van besteedbaar inkomen
Grafiek 4.6 is een procentuele weergave van het besteedbaar inkomen wat men uitgeeft aan
de woonlasten. Dit is per provincie berekenend. Net als de vorige paragraaf is ook hier apart
aangegeven hoe deze gegevens eruit zien voor de huishoudens met een laag inkomen.
Grafiek 4.6: Percentage woonlasten van besteedbaar inkomen
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Zowel de huishoudens met een laag inkomen in Friesland als in Zeeland geven procentueel
minder uit aan woonlasten vergeleken met het landelijke gemiddelde van huishoudens met
een laag inkomen. Het percentage woonlasten van alle inkomensklassen ligt in Zeeland ook
onder het gemiddelde. In Friesland is dit percentage gelijk aan het landelijke gemiddelde.

§ 4.3.3 Conclusie
Er kan op basis van de voorgaande subparagrafen geconcludeerd worden dat de absolute
woonlasten van provincies met meer landelijk gebied onder het landelijk gemiddelde liggen.
Dit geldt ook voor de provincies Friesland en Zeeland. Wanneer deze absolute lasten aan
wonen omgezet worden naar een percentage van het besteedbaar inkomen is dit
onderscheid in stedelijkheid minder goed te zien. Wel is het zo dat voor de huishoudens met
een laag inkomen in Friesland en Zeeland geldt dat zij vergeleken met de overige provincies
procentueel minder van hun besteedbaar inkomen uitgeven aan woonlasten. Voor Zeeland
geldt dit ook voor alle huishoudens. In Friesland is het percentage van de woonlasten van
alle huishoudens gelijk aan het landelijk gemiddelde.

§ 4.4 Vervoerskosten

Niet alleen de woonlasten maar ook de uitgaven aan vervoer zijn van belang voor het
criterium „rechtvaardigheid‟. Hiervoor zal allereerst worden gekeken naar de vervoerskosten
en vervolgens specifiek naar de uitgaven aan openbaar vervoer per huishouden. Voor deze
gegevens is gebruik gemaakt van databestanden van het onderzoek „Effecten van
kilometerheffing op het wagenpark‟ (MuConsult, 2002). De gegevens over openbaar vervoer
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betreft enkel de respondenten die ook daadwerkelijk kosten hebben aan openbaar vervoer.
De beschikbare data is van voor 2002 en niet gelijk aan de tijdsperiode van de vorige
paragrafen. Dit is ook de reden waarom er geen absolute bedragen gegeven zullen worden
in deze paragraaf. Er wordt enkel gekeken naar het percentage dat men van het
besteedbaar inkomen uitgeeft aan vervoer. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een andere
regio indeling dan de provincies. Dit is echter de enige informatie over kosten aan vervoer en
openbaar vervoer op regio niveau die voorhanden is. Ondanks deze verschillen met de
voorgaande paragrafen zal toch gebruik worden gemaakt van de gegevens.

§ 4.4.1 Percentage van huishoudelijk budget
Het percentage van het huishoudelijk budget dat huishoudens uitgeven aan vervoer en
openbaar vervoer is weergegeven in grafiek 4.7. De huishoudens in de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe geven procentueel minder uit aan vervoer dan het landelijk
gemiddelde. De provincie Zuid-Holland (minus Rotterdam en Den Haag) en de provincie
Zeeland liggen boven dit landelijke gemiddelde. In de grafiek is ook te zien dat stedelijke
gebieden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Flevoland) meer dan gemiddeld
uitgeven aan openbaar vervoer. Overig Zuid-Holland en Zeeland ligt net boven dit
gemiddelde. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe liggen net onder dit landelijk
gemiddelde.
Grafiek 4.7: Percentage vervoerskosten en ov kosten van huishoudelijk budget per provincie
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§ 4.4.2 Vervoerskosten naar inkomensklassen
Het aantal huishoudens met een hoog inkomen is in sommige provincies
ondervertegenwoordigd. Daarom is er ook gekeken naar het percentage dat men uitgeeft
aan vervoer op basis van de drie inkomensklassen. Deze inkomensverdeling komt overeen
met de verdeling die eerder in dit hoofdstuk is gebruikt. Grafiek 4.8 is hier een weergave van.
Te zien is dat naarmate het inkomen hoger wordt, het percentage dat huishoudens uitgeven
aan vervoer lager wordt. De huishoudens met een laag inkomen besteden bijna 1
procentpunt meer aan vervoer dan het landelijk gemiddelde. Voor huishoudens met een
hoog inkomen ligt dit percentage bijna 2 procentpunten lager dan het landelijk gemiddelde.
Net als bij de kosten voor vervoer dalen de kosten voor openbaar vervoer naarmate de
inkomensklassen stijgen. De huishoudens met een laag inkomen geven 0,5 procentpunt
meer van hun huishoudelijk budget uit aan openbaar vervoer. Een verklaring hiervoor is dat
het een percentage van het huishoudelijk budget betreft. Een bedrag voor openbaar vervoer
kan voor een huishouden met een laag inkomen voor een hoger percentage van het
huishoudelijk budget zorgen, vergeleken met een huishouden met een hoog inkomen.
Grafiek 4.8: Percentage vervoerskosten en ov kosten van huishoudelijk budget naar inkomensklassen
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§ 4.4.3 Vervoerskosten voor lage inkomens
De huishoudens met een hoog inkomen zijn in sommige provincies ondervertegenwoordigd
in de beschikbare gegevens. Daarom wordt in grafiek 4.9 enkel gekeken naar de
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huishoudens met een laag inkomen. De grafiek geeft weer dat de huishoudens met een laag
inkomen in overig Zuid-Holland en Zeeland procentueel minder uitgeven van hun
huishoudelijk budget aan vervoer en aan openbaar vervoer dan het landelijk gemiddelde. Dit
percentage is voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe ongeveer gelijk aan het
landelijk gemiddelde. Voor openbaar vervoer geldt dat voor deze provincies het percentage
gelijk is aan het gemiddelde.
Grafiek 4.9: Percentage vervoerskosten van huishoudelijk budget voor huishoudens met een laag inkomen
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§ 4.4.4 Conclusie
De huishoudens in de provincie Friesland geven 1 procentpunt minder uit aan vervoer dan
het landelijk gemiddelde. De provincie Zeeland juist 2 procentpunten meer. Voor openbaar
vervoer is het tegenovergestelde het geval. Het percentage van de provincie Friesland ligt 1
procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde. Het percentage van de provincie Zeeland
ligt 1 procentpunt lager dan het landelijk gemiddelde. Wanneer enkel wordt gekeken naar
huishoudens met een laag inkomen is het percentage uitgaven aan vervoer in de provincie
Friesland gelijk aan het landelijk gemiddelde. De provincie Zeeland ligt 3 procentpunten
onder het landelijk gemiddelde. Bij de kosten aan openbaar vervoer ligt de provincie
Friesland net onder het landelijk gemiddelde. Zeeland ligt op het gemiddelde.

§ 4.5 Som woonlasten en kosten openbaar vervoer

De rechtvaardigheid van de tariefdifferentiatie strategieën in dit onderzoek wordt bepaald op
basis van de som van het percentage van het huishoudelijk budget dat huishoudens
uitgeven aan woonlasten en openbaar vervoer. In de onderstaande grafieken is deze som
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weergegeven voor zowel Nederland, de provincie Friesland en de provincie Zeeland.
Vanwege de verschillen in regio‟s tussen de beschikbare gegevens (uitgaven aan
woonlasten en uitgaven aan vervoer) is het niet mogelijk om deze informatie voor alle
provincies weer te geven. De kosten die men heeft aan openbaar vervoer betreft enkel
huishoudens die ook daadwerkelijk kosten hebben aan het openbaar vervoer. Er is
aangenomen dat de gemiddelde woonlasten van deze groep gelijk is aan de gemiddelde
woonlasten van alle inwoners in de betreffende provincie. Daarnaast zijn de gegevens over
de woonlasten en de vervoerskosten niet uit hetzelfde jaar wegens gebrek aan informatie.
Omdat het procenten betreft is voor dit onderzoek aangenomen dat deze verhouding door de
jaren heen gelijk is gebleven. Wanneer het totaal van een provincie lager is dan het landelijk
gemiddelde is het tariefbeleid in die provincie volgens het criterium „rechtvaardigheid‟ in dit
onderzoek niet rechtvaardig.

§ 4.5.1 Totaal van inkomensklassen
Allereerst is er gekeken naar de som van de woonlasten, de kosten voor openbaar vervoer
en de overige vervoerskosten. Figuur 4.10 is hier een weergave van. In de grafiek is geen
onderscheid gemaakt naar inkomensklassen. Te zien is dat de woonlasten in Zeeland lager
zijn dan in Nederland. Dit geldt niet voor Friesland. De kosten voor vervoer zijn in Friesland
daarentegen wel lager dan in geheel Nederland. In Zeeland ligt dit percentage een stuk
hoger. De som van al deze kosten ligt in Friesland 1 procentpunt lager dan in geheel
Nederland. In Zeeland is dit 0,3 procentpunt.
Grafiek 4.10: Grafiek som woonlasten, kosten openbaar vervoer en overige vervoerskosten
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Het onderzoek richt zich op het openbaar vervoer en de mogelijkheden die een
tariefstrategie biedt om de bezuinigingen binnen het openbaar vervoer op te vangen.
Daarom wordt voor dit onderzoek gekeken naar de som van de woonlasten en de kosten
voor openbaar vervoer. In de bovenstaande grafiek is te zien dat de som van woonlasten en
de kosten voor openbaar vervoer provincie Friesland net onder het landelijk gemiddelde ligt.
Het verschil is nog geen 0,1 procentpunt. Het percentage woonlasten is in Friesland gelijk
aan het landelijk gemiddelde. Voor de provincie Zeeland geldt dat de som lager ligt dan in
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geheel Nederland. De woonlasten zijn lager dan het landelijk gemiddelde. De kosten voor
openbaar vervoer zijn ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde.

§ 4.5.2 Huishoudens met een laag inkomen
De voorgaande gegevens zijn ook apart onderzocht voor de huishoudens met een laag
inkomen. De reden hiervoor is dat de gebruikers van het openbaar vervoer vaak een lager
inkomen hebben. Daarnaast is een van doelen van openbaar vervoer het mogelijk maken
van vervoer voor iedereen. Net als in de vorige subparagraaf wordt er gekeken naar de som
van woonlasten, de kosten voor openbaar vervoer en de overige vervoerskosten.
Grafiek 4.11: Som woonlasten en kosten voor openbaar vervoer van lage inkomens
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Hiervoor geldt dat zowel de provincie Friesland als de provincie Zeeland een lagere som
kennen dan het landelijk gemiddelde. De totale som van wonen, openbaar vervoer en
overige vervoerskosten ligt in Friesland 2,7 procentpunten lager dan in Nederland. In
Zeeland is dit 3,9 procentpunten. Hier ligt het percentage dat men besteedt aan overige
vervoerskosten lager dan in geheel Nederland. De huishoudens met een laag inkomen in de
provincie Friesland besteden evenveel aan openbaar vervoer en 3 procentpunten minder
aan woonlasten vergeleken met geheel Nederland. Deze percentages zijn voor de provincie
Zeeland +0,3 procentpunt (openbaar vervoer) en -2 procentpunten (woonlasten). Dit beeld
van Nederland komt niet overeen met het beeld in de VS (zie paragraaf 2.5.5). Daar dalen
de woonlasten niet zo sterk als in Nederland. De transportkosten stijgen daarentegen sterk
naarmate de afstand tot het centrum toeneemt. De hoge woonlasten in verhouding tot de
vervoerskosten kunnen veroorzaakt worden door de vraag naar duurdere woningen in het
buitengebied. Huishoudens met een hoger inkomen wonen vaak liever buiten het centrum.
Het verschil met Nederland kan verklaard worden door het verschil in afstand. De afstanden
in de VS zijn een stuk groter dan in Nederland. Daarnaast kan het verschil verklaard worden
door het verschil in regiogebruik. Het voorbeeld van de VS beschrijft de afstand tot het
centrum of een werkgebied. In de situatie voor dit onderzoek is er uitgegaan van Nederland
en twee provincies met veel landelijk gebied. Zowel in de VS als in Nederland gaat de
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centrale plaatstheorie niet op. In beide gevallen stijgen de kosten voor vervoer en de
woonlasten niet omgekeerd evenredig aan elkaar.

§ 4.5.3 Conclusie
Voor dit onderzoek zal er enkel worden gekeken naar de som van woonlasten en de kosten
voor openbaar vervoer. De reden hiervoor is dat dit onderzoek zich met name richt op het
openbaar vervoer. Daarnaast is het een verkennend onderzoek. In vervolgonderzoek kunnen
er meer kosten meegenomen worden in de berekeningen.
Op basis van de voorgaande paragraaf kan er gesteld worden dat, uitgaande van het
criterium „rechtvaardigheid‟ zoals opgezet in dit onderzoek, het huidige tariefbeleid in zowel
de provincie Friesland en Zeeland niet rechtvaardig is. In Friesland niet omdat de som van
de woonlasten en de kosten voor openbaar vervoer 1 procentpunt hoger ligt dan het landelijk
gemiddelde en in de provincie Zeeland niet omdat dit percentage juist 3 procentpunten lager
ligt dan het landelijk gemiddelde. Voor dit onderzoek is er gekeken naar de bijdrage die de
tariefstrategieën kunnen leveren aan het in stand houden van het openbaar vervoer, wat van
belang is voor de sociale functie van het openbaar vervoer. Deze sociale functie maakt dat
het openbaar vervoer mobiliteit mogelijk maakt voor mensen die geen andere mogelijkheden
hebben tot vervoer. Een belangrijke doelgroep zijn de mensen met een laag inkomen. Het
onderzoek gaat daarom uit van reizigers met een laag inkomen. De resultaten zullen
daardoor wellicht niet rechtvaardig zullen zijn voor reizigers met een hoger inkomen. Dit is
echter niet erg omdat de doelgroep „lagere inkomens‟ voor dit onderzoek belangrijker is.
Wanneer er enkel wordt gekeken naar de huishoudens met een laag inkomen kan gesteld
worden dat zowel het tariefbeleid in de provincie Friesland als in de provincie Zeeland niet
rechtvaardig is. De som van woonlasten en kosten voor openbaar vervoer ligt in beide
provincies lager dan het landelijk gemiddelde. In Friesland ligt dit percentage 3
procentpunten lager en in Zeeland 1,7 procentpunt. Dit houdt in dat in Friesland de reizigers
3% van hun inkomen meer kunnen uitgeven aan openbaar vervoer. Wanneer er een
tariefverhoging van 176% gerealiseerd wordt in het openbaar vervoer in het Friesland zal de
som van woonlasten en kosten aan openbaar vervoer zijn aan het landelijk gemiddelde. Voor
de provincie Zeeland ligt dit percentage op 85%. Het volgende rekenvoorbeeld geeft dit in
absolute bedragen weer.
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Rekenvoorbeeld
Bij een rechtvaardig beleid zouden de totaalkosten voor Nederland, Friesland en Zeeland
gelijk zijn aan elkaar. In dit rekenvoorbeeld hebben alle inwoners hetzelfde inkomen

Woonlasten
Ko ten openbaar
vervoer
Totaal kosten

Nederland Friesland Zeeland
€ 410
€ 380
€ 390
€ 17
€ 17
€ 20
€ 427

€ 397

€ 410

De inwoner in Friesland geeft € 30 minder uit aan woonlasten en kosten voor het openbaar
vervoer. Dit houdt in dat de kosten voor openbaar vervoer voor de inwoner in Friesland met
€ 30 kunnen stijgen. De kosten voor openbaar vervoer zouden na deze prijsstijging € 47 zijn
(€ 30 + € 17). Dit is een verschil van 176% (€ 47/€ 17). Voor de inwoner van Zeeland geldt
dat er een verschil in de totale kosten van € 17 is vergeleken met Nederland. De kosten
voor deze inwoner kunnen met € 17 stijgen. De kosten voor openbaar vervoer zouden dan €
37 zijn (€ 17 + € 20). Dit is een verschil van 85% (€ 37/€ 20). Het beleid zou rechtvaardig
zijn wanneer de kosten voor openbaar vervoer in Friesland met 176% stijgt en in Zeeland
met 85% stijgt.
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Hoofdstuk 5 Openbaar vervoer netwerken en draagvlak
§ 5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de effecten van de tariefstrategieën berekend voor het huidige
openbaarvervoer- netwerk. Dit hoofdstuk is noodzakelijk om de verschillen tussen de
tariefstrategieën te kunnen beoordelen, wat in het volgende hoofdstuk zal gebeuren. Het
draagt bij aan het beantwoorden van de vierde onderzoeksvraag; „Welke verschillen zijn er
tussen de verschillende vormen van tariefbeleid en welke aanbevelingen kunnen er op basis
hiervan worden gedaan?‟ Allereerst wordt het huidige netwerk per casegebied beschreven.
Vervolgens wordt prijsdifferentiatie op basis van locatie toegepast. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen een tariefverhoging in het gehele concessiegebied en een tariefverhoging in
enkel het landelijk gebied. Vervolgens is prijsdifferentiatie op basis van tijd toegepast. Ook
deze tariefstrategie kent twee vormen; een tariefverhoging in de spitsuren en een
tariefverhoging in de daluren. Voor elke prijsdifferentiatie is aangegeven wat het draagvlak is.
De uitgebreide beschrijving van de berekeningen zijn te vinden in bijlage 8.

§ 5.2 Noord- en Zuidwest Friesland
§ 5.2.1 Ov netwerk
Het openbaar vervoersnetwerk in Noord- en Zuidwest Friesland wordt uitgevoerd door de
vervoersmaatschappij Connexxion. De concessie in dit gebied loopt eind 2012 af. Tijdens de
interviews is er een bandbreedte aangegeven waarbinnen het DRU tarief zal worden
vastgesteld na 2012. Het DRU tarief is gevoelige informatie van de vervoersmaatschappij. In
dit onderzoek zal het bedrag dan ook niet genoemd worden. De kostendekkingsgraad
varieert rondom de 50% in dit concessiegebied. Daarnaast is er tijdens de interviews
aangegeven door de provincie dat er bij ingang van de nieuwe concessie minstens een
financiële opgave ontstaat van 20%. Voor de reizigersopbrengsten wordt er uitgegaan van
het kilometertarief. In Noord- en Zuidwest Friesland is dit 11,8 cent per kilometer. Ongeveer
80% van de reizigerskilometers worden gemaakt in het landelijk gebied. Ook de
reizigerskilometers worden als gevoelige informatie van de vervoersmaatschappijen
beschouwd. Ongeveer 35% van deze reizigerskilometers wordt in de spits gemaakt.

§ 5.2.2 Prijsdifferentiatie naar locatie
Bij deze tariefstrategie wordt er onderscheid gemaakt in een prijsverhoging in het gehele
concessiegebied en een prijsverhoging enkel in het landelijk gebied. Voor beide varianten is
er gekeken naar de benodigde prijsverhoging om de financiële opgave te dichten en een
prijsverhoging die volgens het vorige hoofdstuk het meest rechtvaardig is.
Geheel concessie gebied
Het concessiegebied Noord- en Zuidwest Friesland zal een opbrengstenstijging nodig
hebben van minimaal 20% bij ingang van de nieuwe concessie om het huidige
voorzieningenniveau in stand te kunnen houden. Wanneer deze opbrengstenverhoging enkel
voort moet komen uit de reizigersopbrengsten houdt dit in dat deze opbrengsten met 23,60%
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verhoogd moeten worden. In verband met de prijselasticiteit van -0,35 is hier een
prijsverhoging nodig van 49,50%. Dit houdt in dat de prijs per kilometer 17,64 cent wordt. Er
zal bij uitvoering van deze tariefstrategie bijna 18% minder reizigerskilometers worden
gemaakt. Wanneer wordt uitgegaan van de woonlasten en de kosten die men heeft voor het
openbaar vervoer in Friesland is een tariefverhoging van 176% gerechtvaardigd. De
kilometerprijs zal hiermee stijgen van 11,8 cent naar 32,57 cent. Rekening houdend met de
prijselasticiteit houdt dit in dat er 96,6% minder reizigerskilometers worden gemaakt. Een
dergelijke prijsverhoging is niet haalbaar omdat er dan te weinig reizigerskilometers gemaakt
zullen worden om opbrengsten te bewerkstelligen. De meest optimale tariefverhoging is
92,45%. Er wordt dan een opbrengstenverhoging van 30,17% gerealiseerd. Daarnaast vangt
een dergelijke maatregel 28% meer op dan financieel nodig is.
Landelijk gebied
Ongeveer 80% van de reizigerskilometers wordt in het landelijk gebied gemaakt. De
financiële opgave van 20% kan worden opgevangen door een tariefverhoging voor de lijnen
die voornamelijk in het landelijk gebied rijden. Hiervoor zullen de reizigersopbrengsten in het
landelijk gebied met bijna 30% moeten stijgen. Dit is haalbaar door het tarief met 80,8% te
verhogen. In totaal zal dit zorgen voor een daling in reizigerskilometers van 22,50%. Net als
in het gehele concessiegebied is het niet mogelijk het tarief te verhogen met 176% zodat het
tariefbeleid als rechtvaardig kan worden beschouwd binnen dit onderzoek. De meest
optimale tariefverhoging van 92,45% zorgt voor een stijging van de reizigersopbrengsten van
24%. Een dergelijke maatregel vangt de financiële opgave volledig op.
Tabel 5.1: Effecten van prijsdifferentiatie op basis van locatie in Noord- en Zuidwest Friesland

Differentiatie toepassen in
heel concessiegebied

Nieuw tarief per km
Tariefverhoging %
Stijging totaal
reizigersopbrengsten
%
Daling totaal
reizigerskilometers
%
Dekking
financiële
opgave %

Financiële
opgave
opvangen
17,64 cent
49,5%
23,60%

Rechtvaardige
verhoging
22,71 cent
92,45%
30,17%

Differentiatie toepassen alleen
in landelijk gebied
Financiële
opgave
opvangen
21,33 cent
80,80%
23,60%

Rechtvaardige
verhoging
22,71 cent
92,45%
24,00%

17,33%

32,36%

22,50%

25,74%

100%

128%

100%

102%

Draagvlak
Het draagvlak voor prijsdifferentiatie op basis van locatie is laag bij zowel de provincie
Friesland, de reizigersorganisatie en de vervoersmaatschappij. De provincie Friesland is van
mening dat een prijsverhoging in het concessiegebied, wat voornamelijk landelijk gebied is,
niet eerlijk is:
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“In mijn beleving betalen ze ook meer omdat de afstanden groter zijn die ze moeten rijden
[…] Ik denk dat differentiatie naar aanleiding van landelijke en stedelijkere gebieden moeilijk
haalbaar is.” (C. Dijkman, beleidsmedewerker provincie Friesland)
Verwacht wordt, door de provincie Friesland, dat een dergelijke strategie politiek gezien niet
haalbaar is. Daarbij gaat de reizigersorganisatie ervan uit dat een dergelijke maatregel het
beoogde effect niet zal behalen. Door de prijs te verhogen zullen er te weinig mensen
gebruik maken van het openbaar vervoer waardoor de opbrengsten uiteindelijk ook zullen
dalen.
“Als de prijs nog verder omhoog gaat dan wordt er nog minder gebruik van gemaakt. Het
bloedt dan vanzelf dood ben ik bang.” (M. Rigter, reizigersorganisatie ROCOV, provincie
Friesland)
Niet alleen de reizigersorganisatie verwacht dit effect, ook de provincie Friesland en de
vervoersmaatschappij staan achter deze uitspraak. De reizigersorganisatie is van mening dat
de provincie allereerst eigen middelen moet aanwenden om de bezuinigingen op te vangen
in plaats van een dergelijke tariefstrategie door te voeren.
De provincie Friesland geeft aan dat wanneer er door de bezuinigingen lijnen komen te
vervallen dit zal gebeuren op de lijnen waar de minste vraag naar is. Een tariefstrategie zoals
hierboven zal dan geen uitkomst bieden omdat de vraag laag is. De vervoersmaatschappij
geeft aan dat in Friesland sprake is van buslijnen die aan elkaar gekoppeld zijn. Hier kan niet
zondermeer een lijn van verwijderd worden. Wel kan de vervoersmaatschappij enkele ritten
aanwijzen die kunnen verdwijnen zonder dat daar veel reizigers door benadeeld worden.
Wanneer het aanbod sterk verlaagd moet worden vanwege de bezuinigingen wordt er
getwijfeld over de mogelijkheid van een tariefstrategie. Dit heeft vooral te maken met het
draagvlak onder de reizigers.
“ik zou me voor kunnen stellen dat je op die manier meer vervoer kunt laten plaatsvinden. Ik
twijfel erover. Ja het is lastig uit te leggen naar de reizigers” (C. Dijkman, beleidsmedewerker
provincie Friesland)
De vervoersmaatschappij geeft juist aan om een tariefverhoging in de stedelijke gebieden
door te voeren. Hier zijn meer reizigers dus zal het rendement hoger zijn. Daarbij wordt wel
vermeld dat de stedelijke inwoners dan het openbaar vervoer in het landelijk gebied betalen.
Verder geeft de vervoersmaatschappij aan dat het effect van de tariefstrategie vooral
afhankelijk is van het aantal „gedwongen‟ reizigers. Voordat een dergelijke tariefstrategie
ingevoerd kan worden zal dit verder onderzocht moeten worden.

§ 5.2.3 Prijsdifferentiatie naar tijd
Bij deze tariefstrategie wordt er onderscheid gemaakt in prijsverhoging in de spitsuren en
prijsverhoging in de daluren. Hierbij is rekening gehouden met een prijselasticiteit van -0,25
in de spits en -0,55 in de daluren. Ook hier geldt dat een rechtvaardige tariefverhoging van
176% niet haalbaar is. Er is gezocht naar de oplossing die de meeste opbrengsten realiseert
en nog wel haalbaar is.
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Tariefverhoging in spitsuren
Ongeveer 35% van de reizigerskilometers vindt plaats in de spitsuren. Als de financiële
opgave van 20% enkel opgevangen moet worden door de reizigers in de spits zullen zij een
opbrengstenverhoging van 67,42% moeten bewerkstelligen. In verband met de
prijselasticiteit is dit niet haalbaar. De rechtvaardige prijsverhoging van maximaal 150% is
wel haalbaar. De reizigersopbrengsten zullen hierdoor met 19,69% stijgen. De tariefstijging
draagt 83,43% bij aan de financiële opgave van 20%.
Tariefverhoging in daluren
Er is een opbrengstenverhoging in de daluren nodig van 36,30% om een oplossing te zijn
voor de bezuinigingen van 20%. Een dergelijke opbrengstenverhoging is niet haalbaar. Bij
een rechtvaardige prijsverhoging van 40% stijgen de reizigersopbrengsten met 5,98%.
Hierdoor zullen het aantal reizigerskilometers dalen met 14,30%. Het levert een bijdrage van
25,34% aan de financiële opgave van 20%.
Tabel 5.2: Effecten van prijsdifferentiatie op basis van tijd in Noord- en Zuidwest Friesland

Nieuw tarief per km
Tariefverhoging %
Stijging totaal
reizigersopbrengsten
%
Daling totaal
reizigerskilometers
%
Dekking
financiële
opgave %

Differentiatie alleen toepassen
in spitsuren

Differentiatie alleen toepassen
in daluren

Financiële
opgave
opvangen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk

Rechtvaardige
verhoging

Rechtvaardige
verhoging

29,50 cent
150%
19,69%

Financiële
opgave
opvangen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk

Niet mogelijk

13,13%

Niet mogelijk

14,30%

Niet mogelijk

69,20%

Niet mogelijk

21,02%

16,52 cent
40%
5,98%

Draagvlak
Het draagvlak voor prijsdifferentiatie naar tijd is enigszins hoger dan het een prijsdifferentiatie
naar locatie. De verwachting is dat wanneer het tarief in de daluren omhoog gaat er geen
reizigers meer gebruik zullen maken van het openbaar vervoer:
“Ja ik denk dat als je het in de daluren duurder maakt, dan heb je een lege bus en moet je
ook nog extra betalen, dat dat niet een goede strategie is.” (M. Rigter, reizigersorganisatie
ROCOV, provincie Friesland)
De provincie Friesland ziet geen meerwaarde in het verhogen van de tarieven op basis van
tijd omdat er verder niks aan het openbaar vervoer verandert. Daarbij wordt verwacht dat het
maatschappelijke draagvlak ook laag zal zijn.
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“Nee want wat zit er dan aan meerwaarde in? Waarom verhoog je het?” (C. Dijkman,
beleidsmedewerker provincie Friesland)
Wanneer gekozen moet worden tussen een tariefverhoging in de spitsuren of in de daluren
wordt er toch gekozen voor het eerste:
“Ja als ik het zou moeten doen, dan in de spits. Daar waar het product aantrekkelijk is en
waar veel gebruik van wordt gemaakt” (C. Dijkman, beleidsmedewerker provincie Friesland)
“De spits zou uiteindelijk de voorkeur hebben” (M. Rigter, reizigersorganisatie ROCOV,
provincie Friesland)
Tijdens de interviews is meerdere keren voorgesteld om het tarief in daluren te verlagen in
plaats van een verhoging door te voeren. Hierdoor wordt het busvervoer aantrekkelijker en
zullen meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Daarnaast is ook
voorgesteld om een combinatie van de tarieven verhogen in de spits en in de daluren
verlagen.
“iets hoger in de spits, want een hoge vraag dus een hoge prijs. En in de daluren wat lager.
Daarmee krijg je wat spreiding waardoor je de kosten kunt drukken en dus ook de
kostendekkingsgraad.” (M. Garmann, concessiemanager Connexxion, concessiegebied
Noord- en Zuidwest Friesland)
Op basis van de interviews kan geconcludeerd worden dat het maatschappelijke en het
politieke draagvlak voor prijsdifferentiatie naar tijd laag is maar wel enigszins hoger dan
prijsdifferentiatie naar locatie. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een tariefverhoging in de
spitsuren. Redenen hiervoor zijn de hoeveelheid reizigers en de verwachting dat verhoging
in de daluren alle reizigers uit de bus jaagt.

§ 5.2.4 Conclusie
De financiële opgave van 20% kan worden opgevangen door een tariefverhoging in het
gehele concessiegebied en enkel door de landelijke lijnen. Een tariefverhoging van 49,5% in
het gehele concessiegebied zorgt ervoor dat de gehele financiële opgave wordt opgevangen.
In het landelijk gebied is hiervoor een tariefverhoging nodig van 80,8%. De meest
rechtvaardige tariefverhoging in het gehele concessiegebied bedraagt een verhoging van
11,8 cent naar 22,71 cent per kilometer. Hiermee wordt 128% van de financiële opgave
opgevangen. Deze zelfde verhoging in enkel de landelijke gebieden zorgt ervoor dat 102%
van de financiële opgave wordt opgevangen. De hoogste tariefsverhoging is mogelijk in de
spitsuren. Deze maatregel vangt 83,43% van de financiële opgave op. Een tariefverhoging in
de daluren levert de laagste bijdrage aan de financiële opgave. Het draagvlak voor deze
strategie is zeer laag, zowel het politieke als maatschappelijke draagvlak. Men verwacht dat
de tariefstrategieën niet zullen werken doordat er teveel reizigers zullen afvallen na een
tariefverhoging. Daarnaast zien de geïnterviewde de meerwaarde niet in van een
tariefverhoging. De kwaliteit zal eerst moeten verbeteren voordat de tarieven verhoogd
kunnen worden. Het draagvlak is het hoogst voor een tariefverhoging in de spitsuren. Toch
kiest men liever voor het aantrekken van meer reizigers of het inzetten van een geheel nieuw
ov-systeem. Daarbij geeft de provincie aan dat ook gekeken kan worden naar het inzetten
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van meer eigen middelen om zo de bezuinigingen op te vangen. De vervoersmaatschappij
wil graag voor een tariefverhoging onderzoek uitvoeren naar de huidige prijsbeleving van de
reizigers. Hieruit zal blijken of er ruimte is voor een tariefverhoging.

§ 5.3 Zeeuws-Vlaanderen
§ 5.3.1 Ov netwerk
Het openbaar vervoersnetwerk in het concessiegebied Zeeuws-Vlaanderen wordt uitgevoerd
door de vervoersmaatschappij Veolia. Deze concessie eindigt eind 2014. Voor dit onderzoek
wordt daarom uitgegaan van de huidige situatie. Tijdens de interviews is een bandbreedte
voor het DRU tarief aangegeven. Net als voor het concessiegebied Noord- en Zuidwest
Friesland zal ook hier het DRU tarief niet genoemd worden. De kostendekkingsgraad van dit
concessiegebied is ongeveer 30%. Op basis van de interviews kan gesteld worden dat mede
dankzij de bezuinigingen er een financiële opgave is van 5%. Het afgesproken kilometertarief
is 11,5 cent. Ongeveer 85% van de reizigerskilometers worden gemaakt in het landelijk
gebied. Ongeveer 45% van de reizen vindt in de spits plaats.

§ 5.3.2 Prijsdifferentiatie naar locatie
Allereerst zal gekeken worden naar een tariefverhoging in het gehele concessiegebied om
de financiële opgave op te kunnen vangen. Vervolgens zal onderzocht worden hoe hoog de
opbrengsten zijn na een rechtvaardige tariefverhoging van 85%. Dit wordt ook in het gehele
concessiegebied gedaan. Beide calculaties zullen ook uitgevoerd worden voor enkel het
landelijke gebied. Er zal rekening worden gehouden met een prijselasticiteit van -0,35.
Geheel concessie gebied
In dit onderzoek wordt gerekend met een opbrengstenverhoging van 5% om het huidige
voorzieningenniveau in stand te kunnen houden. Dit houdt in dat de reizigersopbrengsten
met bijna 15% verhoogd moeten worden om deze 5% op te kunnen vangen. Het tarief zal
hiervoor verhoogd moeten worden met bijna 27%. De prijs zal van 11,5 cent naar 14,59 cent
stijgen. Deze maatregel zorgt ervoor dat 9,41% minder reizigerskilometers worden gemaakt.
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat een tariefstijging van 85% rechtvaardig is. De
kilometerprijs zal hiermee stijgen van 11,5 cent naar 21,28 cent per kilometer. Dit maakt dat
er 29,8% minder reizigerskilometers gemaakt zullen worden en de reizigersopbrengsten
stijgen met 29,87%. Deze maatregel vangt de gehele financiële opgave van 5% en biedt
daarbij nog extra ruimte.
Landelijk gebied
In Zeeuws-Vlaanderen worden 84% van de reizigerskilometers gemaakt in het landelijke
gebied. Dit zijn 12.052.826 reizigerskilometers. De reguliere lijnen in het landelijk gebied
zullen een opbrengstenverhoging van 17,96% moeten bewerkstelligen om de financiële
opgave van 5% op te kunnen vullen. De prijs per kilometer zal hiervoor met 33,77% stijgen.
Dit resulteert in een kilometerprijs van 15,38 cent per kilometer. Deze prijsverhoging zorgt
ervoor dat er 9,98% minder reizigerskilometers worden gemaakt. Net als bij de vorige
strategie zal ook hier gekeken worden naar de rechtvaardige tariefverhoging van 85%. Dit
zorgt voor 25,29% meer reizigersopbrengsten. En draagt 169% bij aan de financiële opgave.
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Tabel 5.3: Effecten van prijsdifferentiatie op basis van locatie in Zeeuws-Vlaanderen

Differentiatie toepassen in
heel concessiegebied

Nieuw tarief per km
Tariefverhoging %
Stijging totaal
reizigersopbrengsten
%
Daling totaal
reizigerskilometers
%
Dekking
financiële
opgave %

Financiële
opgave
opvangen
14,59 cent
26,89 %
14,95 %

Rechtvaardige
verhoging
21,28 cent
85%
29,87%

Differentiatie toepassen alleen
in landelijk gebied
Financiële
opgave
opvangen
15,30 cent
33,05%
14,95%

Rechtvaardige
verhoging
21,28 cent
85%
25,29%

9,41 %

29,8%

9,82%

25,24%

100%

199,77%

100%

169%

Draagvlak
Het politieke draagvlak is laag voor deze tariefstrategie. De provincie Zeeland is van mening
dat de tarieven niet verhoogd kunnen worden zolang de kwaliteit niet verbeterd wordt.
Daarbij wordt het volgende vastgesteld:
“Ik vind als je naar het product kijkt dat de verhouding de laatste jaren scheef is getrokken.
Ook omdat de prijsverhogingen best fors zijn geweest” (F. Chervet, beleidsmedewerker
provincie Zeeland)
In de provincie Zeeland wordt al nagedacht over een ander openbaar vervoerssysteem. Een
deel van de reguliere lijnen kunnen wellicht vervangen worden door meer vraagafhankelijk
vervoer. Dit zal dan opgevangen worden door de bezuinigingen. De provincie verwacht
daarbij dat de reizigers van mening zijn dat de bezuinigingen een probleem van de overheid
zijn en opgelost moeten worden door de overheid en niet door een tariefverhoging. Het
politieke draagvlak voor een tariefverhoging is daarnaast ook erg laag omdat het een punt is
waarmee op korte termijn makkelijk gescoord kan worden in de politiek.
De vervoersmaatschappij vindt dat de prijsbeleving van het huidige tariefbeleid eerst
onderzocht moet worden. Het effect van de prijsdifferentiatie is hiervan afhankelijk. De
vervoersmaatschappij is niet geheel overtuigd van prijsdifferentiatie op basis van gebied
ondanks dat deze inwoners er zelf voor kiezen om in het landelijk gebied te wonen en hier
best iets meer voor mogen betalen. De vervoersmaatschappij geeft zelf echter ook weer aan
dat een deel van de economie afhangt van bijvoorbeeld de boeren in het gebied. De
inwoners van het landelijk gebied zorgen daarnaast ook voor de levensvatbaarheid van de
dorpen.
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Het maatschappelijke draagvlak is lager dan het politieke draagvlak:
“Ik vind het een belachelijk idee [..] Ik zie niet in dat er draagvlak zou zijn om deze groep,
enkel en alleen omdat ze in het platteland wonen, getroffen moeten worden door hoge
prijzen” (D. Eveleens, reizigersorganisatie OPOV, provincie Zeeland)
Behalve het lage draagvlak wordt ook verwacht dat een dergelijke tariefstrategie niet zal
werken:
“Nee want dan zul je zien dat de kostendekkingsgraad misschien nog wel lager wordt want
dan ga je klanten verliezen […] Ik denk dat de doelgroep gewoon heel erg beperkt is in de
financiële middelen. (F. Chervet, beleidsmedewerker provincie Zeeland)
Dit houdt in dat zowel het politieke als het maatschappelijk draagvlak voor een
prijsdifferentiatie naar locatie zeer laag is. Behalve dat verwacht wordt dat het niet zal
werken vindt men het ook niet eerlijk. Wel geeft de vervoersmaatschappij aan dat er
allereerst moet worden onderzocht wat de huidige prijsbeleving is van de reizigers. Hieruit
kan blijken of er mogelijkheden zijn voor een tariefverhoging.

§ 5.3.3 Prijsdifferentiatie naar tijd
Net als bij het concessiegebied Noord-Zuidwest Friesland zal ook hier een prijselasticiteit
gebruikt worden van -0,25 voor de spitsuren en -0,55 voor de daluren.
Tariefverhoging in spitsuren
Ongeveer 45% van de reizigerskilometers worden gemaakt in de spitsuren. Wanneer de
financiële opgaven van 5% enkel moet worden opgevangen door de reizen in de spits zal er
een opbrengstenverhoging plaats moeten vinden van 33,32%. Hiervoor zal het tarief in de
spitsuren verhoogd moeten worden naar 17,71 cent per kilometer. Dit is een prijsverhoging
van 54,04%. Deze prijsverhoging zal ervoor zorgen dat er 6,08% minder reizigerskilometers
in totaal gemaakt worden. Een rechtvaardige prijsverhoging van 85% zal leiden tot een totale
opbrengstenverhoging van 20,56%. Dit is meer dan 100% van de financiële opgave.
Tariefverhoging in daluren
De overige 55% reizigerskilometers vinden plaats tijdens de daluren. Er zal een
opbrengstenverhoging plaats moeten vinden van 27,58% om de financiële opgave van 5%
op te vangen met de reizen in de spits. In verband met de prijselasticiteit van -0,25 is het niet
haalbaar deze opbrengsten te realiseren. Een prijsverhoging van 40% daarentegen is echter
wel haalbaar. Dit zal leiden tot 4,61% meer reizigersopbrengsten. Hiermee wordt 31% van
de financiële opgave opgevangen.
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Tabel 5.4: Effecten van prijsdifferentiatie op basis van tijd in Zeeuws-Vlaanderen

Nieuw tarief per km
Tariefverhoging %
Stijging totaal
reizigersopbrengsten
%
Daling totaal
reizigerskilometers
%
Dekking
financiële
opgave %

Differentiatie toepassen alleen
in spitsuren

Differentiatie toepassen alleen
in daluren

Financiële
opgave
opvangen
17,71 cent
54,04%
14,95%

Rechtvaardige
verhoging

21,28 cent
85%
20,56%

Financiële
opgave
opvangen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk

6,08%

9,56%

Niet mogelijk

12,10%

100%

138%

Niet mogelijk

31%

Rechtvaardige
verhoging

16,10 cent
40%
4,61%

Draagvlak
Het politieke draagvlak voor prijsdifferentiatie naar tijd is enigszins hoger dan
prijsdifferentiatie naar locatie. De provincie is, net als bij prijsdifferentiatie naar locatie, van
mening dat de tarieven niet verhoogd kunnen worden omdat de kwaliteit niet verbeterd. De
vervoersmaatschappij staat echter positiever tegenover deze tariefstrategie.
“Ik zou het tarief in de spits verhogen, omdat je juist in die uren capaciteit zat hebt. En je
probeert misschien mensen een bus later te laten pakken, waardoor je minder versterking
hoeft in te zetten” (J. Korteweg, concessiemanager Veolia, concessiegebied ZeeuwsVlaanderen)
Net als in het concessiegebied Noord- en Zuidwest Friesland wordt ook door de
vervoersmaatschappij voorgesteld om de prijzen in de spits te verhogen en in de daluren te
verlagen. Een tariefverhoging is volgens de vervoersmaatschappij wel afhankelijk van de
huidige prijservaring in het gebied.
Het maatschappelijke draagvlak is voor deze tariefstrategie laag:
“Daar is geen aanleiding toe. Zo druk is het er niet. Dan zou je ze ook weer pakken” (D.
Eveleens, reizigersorganisatie OPOV, provincie Zeeland)
Op basis van de interviews kan geconcludeerd worden dat het draagvlak enigszins hoger is
dan voor prijsdifferentiatie naar gebied. Desondanks zijn zowel de provincie als de
reizigersorganisatie van mening dat er op dit moment nog geen goede reden is om de
tarieven te verhogen. Hiervoor zal allereerst bijvoorbeeld de kwaliteit moeten verbeteren. De
vervoersmaatschappij staat positiever tegenover de tariefstrategie. Wel is het belangrijk dat
zij het effect van de tariefdifferentiatie in kunnen schatten.
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§ 5.3.4 Conclusie
Er zijn meerdere tariefstrategieën mogelijk om de financiële opgave op te vangen. Dit is
mogelijk met een tariefverhoging in het gehele concessiegebied, de landelijke gebieden en in
de spitsuren. De nodige tariefverhoging ligt tussen de 26% en 55%. Daarnaast is het ook
mogelijk om de rechtvaardige tariefverhoging van 85% door te voeren. In het gehele
concessiegebied zorgt dit voor een 199% van de financiële opgave. Een tariefverhoging in
de daluren van 40% is de maximale verhoging die mogelijk is. Dit vangt 31% op van de
financiële opgave. Het draagvlak is voor alle tariefstrategieën laag tot zeer laag. De reden
hiervoor is de scheve prijs-kwaliteitverhouding. De prijs kan niet verhoogd worden zolang de
kwaliteit niet verbeterd. Daarnaast vindt de reizigersorganisatie het niet eerlijk om de
reizigers in landelijke gebieden meer te laten betalen en wordt er verwacht dat teveel
reizigers uit zullen vallen bij een tariefverhoging. Het draagvlak is het hoogst voor een
tariefverhoging in de spitsuren. Met name de provincie en de reizigersorganisatie vangen de
bezuinigingen liever niet op met een tariefverhoging. De provincie verwacht dat de reizigers
de bezuinigingen als een probleem van de overheid zien. De reizigersorganisatie ziet liever
dat de provincie eigen middelen inzet om de bezuinigingen op te kunnen vangen. Daarnaast
wordt er al gekeken naar nieuwe manier om vervoer aan te bieden. Men kijkt liever hiernaar
dan naar een tariefverhoging. Voordat het tarief verhoogd zou worden zal eerst de kwaliteit
moeten verbeteren of moet er gekeken worden naar mogelijke manieren om meer reizigers
te trekken. De vervoersmaatschappij is van mening dat er eerst onderzoek moet worden
verricht naar de prijsbeleving van het huidige tarief. Op basis van dit onderzoek kan er
worden beoordeeld of er ruimte is voor een tariefverhoging. Het ontwikkelen van een nieuw
ov-systeem wat beter aansluit bij het landelijk gebied wordt ook als optie gezien.

§ 5.4 Andere tariefstrategieën

Tijdens de interviews hebben de respondenten aangegeven welke ideeën zij hebben om de
financiële opgave op te vangen door middel van een tariefstrategie. Het differentiëren van
het tarief naar draagkracht is meermalen genoemd. De verwachting is echter dat dit politiek
gezien niet haalbaar is. Een andere mogelijkheid is het verbeteren van de aansluitingen.
Hierdoor kan het tarief verhoogd worden voor de lijnen met een goede aansluiting. Het
hanteren van verschillende tarieven voor verschillende doelgroepen is ook vaker genoemd
tijdens de interviews. Hierbij kan gedacht worden aan een persoonsgebonden budget of een
verschil tussen bijvoorbeeld ouderen, scholieren en forensen. Verder zijn er twee afwijkende
ideeën geopperd. Een van de voorstellen was om het huidige openbaar vervoer in sommige
kernen af te schaffen en een geheel ander netwerk van vervoer aan te bieden. Het andere
idee betreft een lidmaatschap voor openbaar vervoer in kernen waar men wil dat het
openbaar vervoer blijft rijden. Hierdoor is er een basisdekking gegarandeerd voor het
openbaar vervoer.

§ 5.5 Conclusie

Zowel in Noord-en Zuidwest Friesland als in Zeeuws-Vlaanderen kan de financiële opgave
worden opgevangen door een tariefverhoging in het gehele concessiegebied. In Noord- en
Zuidwest Friesland is hiervoor een tariefverhoging van 49,5% voor nodig en in ZeeuwsVlaanderen 26,89%. Dit verschil is te verklaren door het verschil in de omvang van de
financiële opgave. In Noord- en Zuidwest Friesland is de financiële opgave 20% in Zeeuws84
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Vlaanderen is dit slechts 5%. In Zeeuws-Vlaanderen is het dan ook mogelijk om deze
opgave op te vangen door een tariefverhoging in de spitsuren. De rechtvaardige verhoging is
ook haalbaar in Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat hier om een tariefverhoging van 85%. In
Noord- en Zuidwest Friesland is dit niet mogelijk. Hier betreft een rechtvaardige
tariefverhoging dan ook 176%. In beide concessiegebieden is zowel het politieke als het
maatschappelijke draagvlak het hoogst voor een tariefverhoging in de spitsuren. De reden
hiervoor is dat er in de spits meer vraag naar openbaar vervoer is. Het effect van de
tariefdifferentiatie zal dan positiever uitpakken.
Bijna alle partijen zijn van mening dat een tariefverhoging ervoor zal zorgen dat de reizigers
een ander vervoersmiddel gaan gebruiken. De vervoersmaatschappijen zien liever eerst een
onderzoek naar de huidige prijsbeleving. In paragraaf 2.6 is ook al gemeld dat het draagvlak
voor een strategie verhoogd wordt wanneer de effecten bekend zijn. Een onderzoek zoals de
vervoersmaatschappijen voorstellen zal dus een belangrijke bijdrage leveren voor het
draagvlak.
Daarnaast vindt men dat een tariefverhoging niet gerechtvaardigd kan worden omdat de
kwaliteit niet voldoende is en omdat het niet eerlijk is om mensen in het landelijk gebied meer
te laten betalen voor openbaar vervoer. Ook dit onderwerp is aan bod gekomen in paragraaf
2.6. Een rechtvaardige en eerlijke verdeling zullen het draagvlak verhogen. De visie over
rechtvaardigheid verschilt niet alleen tussen dit onderzoek en de geïnterviewde partijen maar
ook tussen de partijen. De reizigersorganisatie is van mening dat de provincie eigen
middelen moet aanwenden voordat er lijnen worden geschrapt vanwege de bezuinigingen.
De provincie vindt het ook niet rechtvaardig om de tarieven te verhogen. De provincies kijken
liever naar een nieuwe manier om openbaar vervoer aan te bieden en mogelijkheden om
meer reizigers te trekken. Ook is gemeld dat gratis openbaar vervoer of een reductietarief
een onderwerp is waarmee de politiek op korte termijn makkelijk mee kan scoren. Hierdoor is
het politieke draagvlak voor een tariefverhoging erg laag. Verder verwacht men dat de
reizigers (met name in Zeeland) de bezuinigingen als een probleem van de overheid zien, zij
dienen dit dan ook op te lossen. Dit komt overeen met de visie van de reizigersorganisaties.
De vervoersmaatschappijen staan daarentegen meer open voor een tariefdifferentiatie.
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Hoofdstuk 6 Scoring toetsingskader
§ 6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt er per case en tariefstrategie de score van het toetsingskader
weergegeven. De vier criteria; effectiviteit, efficiëntie, rechtvaardigheid en het draagvlak
komen hierin terug. Met behulp van dit hoofdstuk kan de vierde onderzoeksvraag
beantwoordt worden: „Welke verschillen zijn er tussen de verschillende vormen van
tariefbeleid en welke aanbevelingen kunnen er op basis hiervan worden gedaan?‟ Om goede
vergelijkingen tussen de tariefstrategieën te kunnen maken is elke tariefstrategie vergeleken
met de nulsituatie van de case. De berekeningen van dit hoofdstuk zijn in bijlage 9
weergegeven.

§ 6.2 Noord- en Zuidwest Friesland
§ 6.2.1 Nulsituatie
In het onderstaande overzicht zijn de huidige gegevens getoond van het concessiegebied
Noord- en Zuidwest Friesland. De verschillende tariefstrategieën zullen hiermee vergeleken
worden. Wanneer de financiële opgave niet opgevangen kan worden door extra financiële
middelen, kunnen er 20% minder DRU‟s worden aangeboden. De huidige
kostendekkingsgraad is ongeveer 50%. De som van de woonlasten en de kosten voor
openbaar vervoer ligt 3 procentpunten van het inkomen lager dan het landelijk gemiddelde.
Wanneer er sprake is van een rechtvaardig tariefbeleid zou dit percentage gelijk moeten zijn
met het landelijk gemiddelde. Het draagvlak van het huidige beleid is op zowel
maatschappelijk als politiek vlak redelijk. De vervoersmaatschappij en de provincie zijn beide
tevreden over het huidige kilometertarief. De provincie geeft echter aan dat het systeem niet
geheel eerlijk is omdat je met het kilometertarief soms meer moet betalen voor dezelfde
aankomst- en vertrekpunt doordat de bus omrijdt. Dit kan voorkomen wanneer de bus geen
sneldienst rijdt maar ook in alle dorpen die tussen de twee locaties liggen stopt. De
reizigersorganisatie is het met de provincie eens. De vervoersmaatschappij is van mening
dat dit de gevolgen zijn van de invoering van een nieuw systeem. Voor de ene reizigers
wordt het soms wat duurder en voor de andere reiziger soms wat goedkoper.
Tabel 6.1: Nulsituatie Noord- en Zuidwest Friesland

Nulsituatie Noord-en Zuidwest Friesland
Effectiviteit
Efficiëntie
Rechtvaardigheid

Er kunnen 20% minder DRU‟s worden aangeboden door de
financiële opgave.
De kostendekkingsgraad is ongeveer 50%
De som van de woonlasten en de kosten voor openbaar
vervoer zijn 3 procentpunten van het inkomen lager
vergeleken met het landelijke gemiddelde

Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek
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§ 6.2.2 Prijsdifferentiatie naar locatie
Een tariefverhoging in het gehele concessiegebied zorgt voor voldoende extra
reizigersopbrengsten waarmee de financiële opgave van 20% kan worden opgevangen.
Hiermee stijg de kostendekkingsgraad van 50% naar 60%. Ondanks deze tariefverhoging is
het nog niet geheel rechtvaardig volgens dit onderzoek. De som van de woonlasten en de
kosten voor openbaar vervoer is nog altijd 2,2 procentpunten lager dan het landelijk
gemiddelde. Wanneer er gekozen wordt voor de meest rechtvaardige oplossing is dit
percentage 1,5 procentpunt lager dan het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat het niet
haalbaar is het tarief te verhogen met de rechtvaardige 176% wat berekend is in hoofdstuk 4.
Als de tariefverhoging van 176% wel mogelijk zou zijn, zou het percentage van het criterium
rechtvaardigheid 0% zijn. Wanneer de meest rechtvaardige tariefverhoging door wordt
gevoerd, stijgt de kostendekkingsgraad wel met 11% en kunnen er 7,5% meer DRU‟s
ingekocht worden. Ondanks de mogelijkheden van deze maatregel is het maatschappelijk
draagvlak erg laag. De reizigersorganisatie is van mening dat het niet mogelijk is om de
tarieven nog verder te verhogen. Een tariefverhoging zal naar verwachting zorgen voor een
te grote daling in het aantal reizigers. Het politieke draagvlak is ook laag. De
vervoersmaatschappij geeft aan dat de haalbaarheid afhangt van het aantal „must-reizigers‟
en de achterliggende redenatie van de tariefverhoging. Wanneer de reden van de
tariefverhoging is dat het openbaar vervoer anders uit het gebied verdwijnt is de kans van
slagen groter.
Tabel 6.2: Score toetsingskader, prijsdifferentiatie naar locatie in Noord- en Zuidwest Friesland

Prijsdifferentiatie naar locatie, Noord- en Zuidwest Friesland

Effectiviteit
(verschil in DRU‟s vergeleken met nulsituatie)
Efficiëntie
(verschil in kostendekkingsgraad vergeleken met de
nulsituatie)
Rechtvaardigheid
(verschil som woonlasten en ov kosten met het
landelijk gemiddelde)
Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek

In het hele concessiegebied
Financiële
Rechtvaardige
opgave
verhoging
dekken
0%
+ 7,5%
+10
procentpunten

+11
procentpunten

-2,2
procentpunten

- 1,5
procenpunten

--

Het opvangen van de financiële opgave door enkel de landelijke gebieden in Noord- en
Zuidwest Friesland is haalbaar. Hiervoor stijgt de kostendekkingsgraad met 10% en kan het
huidige aantal DRU‟s behouden worden. De som van woonlasten en de kosten voor
openbaar vervoer zijn 2,2 procentpunten lager dan het landelijk gemiddelde.Net als in het
gehele concessiegebied geldt ook hier dat de tariefverhoging van 176% niet mogelijk is
waardoor het criterium rechtvaardigheid niet 0% zal zijn. De meest optimale oplossing maakt
dat er 0,4% meer DRU‟s aangeboden kunnen worden in het gehele concessiegebied. Dit
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houdt in dat het volledige vervoersaanbod in stand kan worden gehouden. Een dergelijke
verhoging is in dit onderzoek rechtvaardig omdat de som van de woonlasten en de kosten
voor openbaar vervoer na de tariefverhoging nog steeds 1,8 procentpunten van het inkomen
lager is dan het landelijk gemiddelde. Zowel het maatschappelijk als het politieke draagvlak
is voor een prijsdifferentiatie in het landelijk gebied lager dan een tariefverhoging in het
gehele concessiegebied. Men vindt het niet eerlijk dat reizigers in het landelijk gebied meer
zouden moeten betalen. De provincie is van mening dat deze reizigers al meer betalen
omdat ze verder moeten reizen. Daarnaast wordt verwacht dat een dergelijke maatregel niet
kan worden verantwoord richting de reizigers. Een tariefverhoging in het landelijk gebied zal
de bezuinigingen niet kunnen opvangen omdat hier te weinig reizigers zijn. Reizigers zullen
een ander vervoersmiddel kiezen waardoor tariefdifferentiatie op deze manier geen positief
effect zal hebben.
Tabel 6.3: Score toetsingskader, prijsdifferentiatie naar locatie in het landelijk gebied van Noord- en Zuidwest
Friesland

Prijsdifferentiatie naar locatie, Noord- en Zuidwest Friesland

Effectiviteit
(verschil in DRU‟s vergeleken met nulsituatie)
Efficiëntie
(verschil in kostendekkingsgraad vergeleken met de
nulsituatie)
Rechtvaardigheid
(verschil som woonlasten en ov kosten met het
landelijk gemiddelde)
Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek

Alleen in landelijk gebied
Financiële
Rechtvaardige
opgave
verhoging
dekken
0%
+0,4%
+10
procentpunten

+10
procentpunten

-2,2
procentpunten

-1,8
procentpunten

---

§ 6.2.3 Prijsdifferentiatie naar tijd
Het is niet mogelijk de financiële opgave op te vangen door enkel in de spitsuren het tarief te
verhogen. Wanneer de meest optimale en rechtvaardige oplossing wordt ingevoerd zullen er
4% minder DRU‟s kunnen worden aangeboden. Daarnaast blijft de som van de woonlasten
en de kosten voor het openbaar vervoer onder het landelijk gemiddelde. In verband met de
prijselasticiteit is het niet mogelijk om dit verschil verder te verkleinen. Het maatschappelijk
draagvlak voor een tariefverhoging in de spits is niet hoog. De vervoersmaatschappij is van
mening dat de reizigers in de spits geen andere keuze hebben waardoor het niet eerlijk zou
zijn om dan de prijs te verhogen. De provincie vindt dat een tariefverhoging niet kan zonder
dat er een meerwaarde aan verbonden is voor de reizigers. Beiden zijn van mening dat de
voorkeur uitgaat naar een tariefverhoging in de spits in plaats van in de daluren. De
vervoersmaatschappij staat het meest positief tegenover deze tariefverhoging. Zij zien
mogelijkheden voor meer spreiding van reizigers en het verhogen van de
kostendekkingsgraad.
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Tabel 6.4: Score toetsingskader, prijsdifferentiatie naar tijd in de spitsuren van Noord- en Zuidwest Friesland

Prijsdifferentiatie naar tijd, Noord- en Zuidwest Friesland

Effectiviteit
(verschil in DRU‟s vergeleken met nulsituatie)
Efficiëntie
(verschil in kostendekkingsgraad vergeleken met de
nulsituatie)
Rechtvaardigheid
(verschil som woonlasten en ov kosten met het
landelijk gemiddelde)
Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek

Alleen in spitsuren
Financiële
Rechtvaardige
opgave
verhoging
dekken
Deze optie is
-4%
niet haalbaar
+8
procentpunten
-2,1
procentpunten

+/-

Behalve een tariefverhoging in de spits is een tariefverhoging in de daluren ook onderzocht.
Hiermee kan de financiële opgave niet worden opgevangen. De meest haalbare
rechtvaardige tariefverhoging zorgt ervoor dat 4% van DRU‟s in stand kunnen worden
gehouden die zonder deze maatregel zouden verdwijnen vanwege de financiële opgave van
20%. Het draagvlak voor een tariefverhoging in de daluren is zeer laag. Er wordt door alle
partijen verwacht dat er niet genoeg reizigers zullen zijn na de tariefverhoging om het
openbaar vervoer in stand te kunnen houden. De reizigersorganisatie ziet liever dat de prijs
in de daluren verlaagd wordt. De vervoersmaatschappij is hier ook een voorstander van
maar dan wel in combinatie met een tariefverhoging in de spitsuren.
Tabel 6.5: Score toetsingskader, prijsdifferentiatie naar tijd in de daluren van Noord- en Zuidwest Friesland

Prijsdifferentiatie naar tijd, Noord- en Zuidwest Friesland

Effectiviteit
(verschil in DRU‟s vergeleken met nulsituatie)
Efficiëntie
(verschil in kostendekkingsgraad vergeleken met de
nulsituatie)
Rechtvaardigheid
(verschil som woonlasten en ov kosten met het
landelijk gemiddelde)
Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek
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Alleen in daluren
Financiële
Rechtvaardige
opgave
verhoging
dekken
Deze optie is
-16%
niet haalbaar
+3
procentpunten
-2,6
procentpunten

---
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§ 6.2.4 Conclusie
De financiële opgave voor dit onderzoek is in het concessiegebied Noord- en Zuidwest
Friesland 20% van de overheidssubsidie. Het is mogelijk dit op te vangen door een
tariefverhoging te bewerkstelligen voor het gehele concessiegebied of enkel in het landelijk
gebied. Deze maatregel is niet de meest efficiënte of rechtvaardige oplossing. De maatregel
waarbij het tarief in het gehele concessiegebied op de meest rechtvaardige manier wordt
verhoogd, kent de hoogste score op effectiviteit, efficiëntie en rechtvaardigheid. Ondanks
deze hoogste score is het draagvlak laag. De geïnterviewde partijen staan meer open voor
tariefdifferentiatie naar tijd dan naar locatie. De reizigersorganisatie is van mening dat de
provincie eerst eigen middelen moet aanwenden voordat er tariefdifferentiatie wordt
toegepast. Daarnaast verwacht de provincie dat een tariefverhoging in het landelijk gebied
niet zal werken vanwege de lage vraag. Het draagvlak is het hoogst voor een tariefverhoging
in de spitsuren. De reden hiervoor is dat door middel van deze tariefdifferentiatie er meer
spreiding van reizigers gerealiseerd kan worden. Een tariefverhoging in de daluren heeft de
laagste score op alle criteria in dit toetsingskader. Voordat een tariefverhoging ingevoerd kan
worden dient de huidige prijsbeleving van de reizigers te worden onderzocht volgens de
vervoersmaatschappij.

§ 6.3 Zeeuws-Vlaanderen
§ 6.3.1 Nulsituatie
Tabel 6.6 geeft de huidige situatie in Zeeuws-Vlaanderen weer. Deze gegevens worden als
de nulsituatie voor dit onderzoek gehanteerd. Het concessiegebied kent een financiële
opgave van 5%. Zonder enige maatregelen zal dit ten kosten gaan van het huidige
voorzieningenniveau. De kostendekkingsgraad is ongeveer 30%. De som van de woonlasten
en de kosten voor openbaar vervoer ligt 1,7 procentpunt van het inkomen lager dan het
landelijk gemiddelde. Het draagvlak voor het huidige beleid is redelijk laag. Men is tevreden
over het huidige kilometertarief omdat dit gezamenlijk is afgesproken. Daarnaast zijn de
partijen van mening dat je dan betaald voor wat je daadwerkelijk gebruikt. De
vervoersmaatschappij is van mening dat er nog enkele lijnen zijn waarvan het tarief te laag is
omdat de vraag naar deze lijnen erg hoog is in vergelijking met de overige lijnen. De
provincie is van mening dat het huidige tarief niet verder kan stijgen. De verhouding tussen
het aanbod en de prijs is volgens de provincie scheef getrokken.
Tabel 6.6: Nulsituatie Zeeuws-Vlaanderen

Nulsituatie Zeeuws-Vlaanderen
Effectiviteit
Efficiëntie
Rechtvaardigheid

Er kunnen 5% minder DRU‟s worden aangeboden door de
financiële opgave.
De kostendekkingsgraad is ongeveer 30%
De som van de woonlasten en de kosten voor ov zijn 1,7
procentpunt van het inkomen lager vergeleken met het
landelijke gemiddelde

Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek

++
+
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§ 6.3.2 Prijsdifferentiatie naar locatie
Een tariefverhoging in het gehele concessiegebied kan de financiële opgave in ZeeuwsVlaanderen opvangen. Hiervoor zal de kostendekkingsgraad met 3 procentpunten stijgen.
Het nieuwe kilometertarief is echter nog niet geheel rechtvaardig. De som van de woonlasten
en de kosten voor openbaar vervoer zijn nog altijd 1,2 procentpunt lager dan het landelijk
gemiddelde. Wanneer dit verschil weg wordt genomen door een rechtvaardige
tariefverhoging kunnen er 6% meer DRU‟s worden ingekocht door de overheid vergeleken
met de huidige situatie. Dit is mogelijk doordat de kostendekkingsgraad met 7 procentpunten
is gestegen door de tariefverhoging. Het draagvlak voor deze maatregel is echter zeer laag.
De provincie is van mening dat de tarieven niet verder moeten stijgen zonder enige
aanpassing in de kwaliteit. Ook de reizigersorganisatie ziet geen reden om de tarieven in het
concessiegebied te verhogen. De vervoersmaatschappij verwacht dat het succes van de
verhoging afhangt van de prijsbeleving in het concessiegebied.
Tabel 6.7: Score toetsingskader, prijsdifferentiatie naar locatie in Zeeuws-Vlaanderen

Prijsdifferentiatie naar locatie, Zeeuws-Vlaanderen

Effectiviteit
(verschil in DRU‟s vergeleken met nulsituatie)
Efficiëntie
(verschil in kostendekkingsgraad vergeleken met de
nulsituatie)
Rechtvaardigheid
(verschil som woonlasten en ov kosten met het
landelijk gemiddelde)
Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek

In het hele concessiegebied
Financiële
Rechtvaardige
opgave
verhoging
dekken
0%
+6%
+3
procentpunten

+7
procentpunten

-1,2
procentpunten

0
procentpunten

---

Het is ook mogelijk de financiële opgave op te vangen door enkel een tariefverhoging door te
voeren voor de lijnen die in (of grotendeels door) het landelijk gebied rijden. Ook deze
tariefverhoging is nog niet geheel rechtvaardig. Een rechtvaardige tariefverhoging van 85%
is mogelijk in het landelijk gebied. Het criterium rechtvaardigheid scoort dan echter nog geen
0 procentpunt. Dit komt doordat het criterium rechtvaardigheid betrekking heeft op het gehele
concessiegebied. De tariefverhoging is enkel gericht op het landelijk gebied. Hierdoor zal het
criterium rechtvaardigheid in het landelijk gebied altijd lager zijn dan 0 procentpunt bij het
invoeren van de rechtvaardige tariefverhoging van 85%. Er kunnen 4% meer DRU‟s worden
aangeboden wanneer de meest rechtvaardige en haalbare oplossing wordt gekozen. De
kostendekkingsgraad is door de verhoogde reizigersopbrengsten met 6 procentpunten
gestegen. De reizigersorganisatie vindt het geen goed idee om onderscheid te maken tussen
landelijke en meer stedelijke gebieden. Net als bij de vorige maatregel is ook hier het
maatschappelijk draagvlak zeer laag. Ook het politieke draagvlak is hier, om dezelfde
redenen als bij de vorige maatregel, zeer laag.
91

Hoofdstuk 6 Scoring toetsingskader

Tabel 6.8: Score toetsingskader, prijsdifferentiatie naar locatie in het landelijk gebied van Noord- en Zuidwest
Friesland

Prijsdifferentiatie naar locatie, Zeeuws-Vlaanderen

Effectiviteit
(verschil in DRU‟s vergeleken met nulsituatie)
Efficiëntie
(verschil in kostendekkingsgraad vergeleken met de
nulsituatie)
Rechtvaardigheid
(verschil som woonlasten en ov kosten met het
landelijk gemiddelde)
Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek

Alleen in landelijk gebied
Financiële
Rechtvaardige
opgave
verhoging
dekken
0%
+4%
+4
procentpunten

+6
procentpunten

-1,1
procentpunt

-0,3
procentpunt

---

§ 6.3.3 Prijsdifferentiatie naar tijd
In Noord- en Zuidwest Friesland kon de financiële opgave niet worden opgevangen door een
tariefverhoging in de spits. In Zeeuws-Vlaanderen is de financiële opgave echter een stuk
kleiner en is het wel mogelijk om het tarief dermate te verhogen in de spits zodat het
voorzieningenniveau in stand kan worden gehouden. Hiervoor is de kostendekkingsgraad
met 4 procentpunten gestegen. De som van de woonlasten en de kosten voor openbaar
vervoer zijn nog altijd 1,2 procentpunt lager dan het landelijk gemiddelde. Dit verschil kan
verkleind worden tot 0,9 procentpunt door de rechtvaardige tariefverhoging van 85% in de
spitsuren door te voeren. Ook hier is het scoringspercentage van het criterium rechtvaardig
geen 0 procentpunt omdat de tariefverhoging enkel in de spitsuren is doorgevoerd. De
tariefverhoging van 85% is gebaseerd op het gehele concessiegebied en gedurende de hele
dag. Er kunnen 2% meer DRU‟s door de overheid worden ingekocht en is de
kostendekkingsgraad in dit concessiegebied met 5 procentpunten gestegen. Het
maatschappelijk draagvlak blijft ook voor een prijsdifferentiatie naar tijd laag. Het politieke
draagvlak is ook nog altijd laag maar wel enigszins hoger dan bij de overige strategieën. De
vervoersmaatschappij staat namelijk positiever tegenover een tariefverhoging in de spits.
Een dergelijke maatregel zal naar verwachting ook voor meer spreiding van reizigers over de
dag zorgen.
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Tabel 6.9: Score toetsingskader, prijsdifferentiatie naar tijd in de spitsuren van Zeeuws-Vlaanderen

Prijsdifferentiatie naar tijd, Zeeuws-Vlaanderen

Effectiviteit
(verschil in DRU‟s vergeleken met nulsituatie)
Efficiëntie
(verschil in kostendekkingsgraad vergeleken met de
nulsituatie)
Rechtvaardigheid
(verschil som woonlasten en ov kosten met het
landelijk gemiddelde)
Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek

Alleen in spitsuren
Financiële
Rechtvaardige
opgave dekken verhoging
0%
+2%
+4
procentpunten

+5
procentpunten

-1,2
procentpunten

-0,9
procentpunten

--

Het opvangen van de financiële opgave is door een tariefverhoging in de daluren niet
mogelijk. De meest rechtvaardige oplossing zorgt ervoor dat de kostendekkingsgraad met 1
procentpunt stijgt. Hierdoor zullen slechts 4% minder DRU‟s kunnen worden aangeboden.
Het criterium rechtvaardigheid kan geen 0 procentpunt zijn binnen deze strategie omdat de
rechtvaardige tariefverhoging van 85% niet doorgevoerd kan worden in verband met de
prijselasticiteit. Zowel het maatschappelijk als het politieke draagvlak voor een
tariefverhoging in de daluren is zeer laag. Er wordt door alle partijen verwacht dat een
dergelijke maatregel niet zal werken omdat er teveel reizigers zullen weggaan. Daarbij is
zowel de reizigersorganisatie als de provincie van mening dat er geen reden is voor een
tariefverhoging in de daluren. De vervoersmaatschappij ziet wel mogelijkheden in een
tariefverlaging in de daluren in combinatie met een tariefverhoging in de spitsuren.
Tabel 6.10: Score toetsingskader, prijsdifferentiatie naar tijd in de daluren van Zeeuws-Vlaanderen

Prijsdifferentiatie naar tijd, Zeeuws-Vlaanderen

Effectiviteit
(verschil in DRU‟s vergeleken met nulsituatie)
Efficiëntie
(verschil in kostendekkingsgraad vergeleken met de
nulsituatie)
Rechtvaardigheid
(verschil som woonlasten en ov kosten met het
landelijk gemiddelde)
Draagvlak
- Maatschappelijk
- Politiek
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Alleen in daluren
Financiële
Rechtvaardige
opgave
verhoging
Deze optie is
-4%
niet haalbaar
+1
procentpunt
-1,3
procentpunten

---
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§ 6.3.4 Conclusie
Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht die de financiële opgave van 5% kunnen
opvangen. Dit kan zowel door middel van een tariefverhoging in het gehele concessiegebied,
de landelijke gebieden en de spitsuren. De verschillen in efficiëntie en rechtvaardigheid
tussen deze mogelijkheden zijn minimaal. Daarnaast is het draagvlak voor de mogelijkheden
zeer laag. Het politiek draagvlak voor een tariefverhoging in de spitsuren is het minst laag.
Het voordeel van deze maatregel is dat de reizigers waarschijnlijk meer gespreid over de
dag zullen gaan reizen. Dit is voor de vervoersmaatschappij gunstig in verband met het
benodigde materiaal. In de spits is er namelijk minder materiaal nodig omdat er meer in de
daluren wordt gereisd. Een rechtvaardige tariefverhoging in het gehele concessiegebied is
de meest rechtvaardige maatregel. De kostendekkingsgraad stijgt met 7 procentpunten
waardoor er 6% meer DRU‟s kunnen worden aangeboden door de overheid. Het draagvlak
is hiervoor echter ook zeer laag. Men ziet niet in waarom het tarief verhoogd moet worden.
Allereerst zal bijvoorbeeld de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeterd moeten worden.
De provincie is van mening dat de prijs-kwaliteitverhouding scheef is getrokken de laatste
jaren. Verder geeft de provincie aan dat een laag tarief of gratis openbaar vervoer een punt
is waarmee de politiek op korte termijn makkelijk kan scoren. Hierdoor is het politieke
draagvlak voor tariefdifferentiatie in elke vorm laag. Net als in het concessiegebied Noord-en
Zuidwest Friesland is de vervoersmaatschappij van mening dat er eerst onderzoek moet
worden verricht naar de huidige prijsbeleving van de reizigers. Op basis daarvan kan er
wellicht een tariefverhoging worden doorgevoerd.

§ 6.4 Conclusie

Zowel in Noord- en Zuidwest Friesland als in Zeeuws-Vlaanderen scoort een rechtvaardige
tariefverhoging in het gehele concessiegebied het hoogst op alle toetsingscriteria. Het
draagvlak voor deze maatregel is echter in beide gebieden laag tot zeer laag. De meeste
partijen zien geen reden om het tarief te verhogen. Hiervoor zal bijvoorbeeld eerst de
kwaliteit verbeterd moeten worden. Daarnaast kijken de partijen liever naar andere
mogelijkheden om de bezuinigingen op te vangen. Er is tijdens de interviews gesproken over
meer reizigers aantrekken om zo de reizigersopbrengsten te verhogen of om het openbaar
vervoer in het landelijk gebied op een andere manier aan te bieden. De strategie met het
meeste draagvlak is voor beide cases een tariefverhoging in de spitsuren. Vooral de
vervoersmaatschappijen zien de voordelen van deze maatregel in. Door het tarief in de spits
te verhogen, wordt verwacht dat meer reizigers kiezen voor de daluren. Hierdoor is er minder
materiaal nodig in de spitsuren. De vervoersmaatschappijen zien deze maatregel wel graag
in combinatie met een tariefverlaging in de daluren. Hierdoor wordt het reizen in de daluren
nog aantrekkelijker. Ook de strategie met de laagste score komt in de gebieden overeen;
een tariefverhoging in de daluren. Wanneer er enkel wordt gestreefd naar het opvangen van
de financiële opgave is een tariefverhoging in het gehele concessiegebied of enkel in het
landelijk gebied Noord- en Zuidwest Friesland noodzakelijk. In Zeeuws- Vlaanderen kan er
gekozen worden tussen een tariefverhoging in het gehele concessiegebied, de landelijke
gebieden en in de spitsuren. De voorkeur zou in Zeeuws-Vlaanderen situatie uitgaan naar
een tariefverhoging in de spitsuren omdat daar het draagvlak het minst laag is.
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen
§ 7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de vier onderzoeksvragen die in het eerste
hoofdstuk zijn opgesteld:
1. Wat is de verhouding tussen uitgaven aan het openbaar vervoer en overige uitgaven
van inwoners en hoe verschilt dit tussen stad en land?
2. Welke tariefstrategieën kunnen gehanteerd worden in het landelijk gebied gericht op
de verhoging van de opbrengsten?
3. Op basis van welke criteria kunnen deze tariefstrategieën voor het openbaar vervoer
in het landelijk gebied worden getoetst?
4. Welke verschillen zijn er tussen de verschillende vormen van tariefbeleid en welke
aanbevelingen kunnen er op basis hiervan worden gedaan?
Op basis van deze antwoorden kan er gekeken worden of de doelstelling van dit onderzoek
behaald is: In hoeverre kan een tariefinstrument bijdragen aan het in stand houden van het
openbaar vervoer in het landelijk gebied ondanks de overheidsbezuinigingen? Na de
doelstelling en de onderzoeksvragen is een discussieparagraaf opgesteld. In deze paragraaf
worden onderwerpen besproken die niet in het onderzoek zijn opgenomen maar die wel in
verband staan met het onderzoek. Er wordt onder andere gekeken naar de effecten van de
tariefstrategie op verschillende sociale groepen en het verband tussen een tariefverhoging
en de woningwaarde. In de laatste paragraaf worden de aanbevelingen gedaan die op basis
van dit onderzoek zijn opgesteld.

§ 7.2 Onderzoeksvragen

In het eerste hoofdstuk zijn er vier onderzoeksvragen geformuleerd. Deze vragen gelden als
leidraad voor dit onderzoek. In deze paragraaf zullen de antwoorden per onderzoekvraag
gegeven worden.

§ 7.2.1 Onderzoeksvraag 1: Wat is de verhouding tussen uitgaven aan het openbaar
vervoer en overige uitgaven van inwoners en hoe verschilt dit tussen stad en land?
Voordat de verschillen in uitgaven benoemd kunnen worden, is er eerst een definitie
gegeven van zowel het landelijk als het stedelijke gebied. Het landelijk gebied is gedefinieerd
als: gebied met een omgevingsadressendichtheid van minder dan 1000 adressen per
vierkante kilometer.
Het landelijk gebied heeft beïnvloedende kenmerken die niet voorkomen in stedelijke
gebieden. Deze kenmerken maken het openbaar vervoer in het landelijk gebied meer
kwetsbaar. Dit heeft onder andere te maken met de lagere bevolkingsdichtheid waardoor er
minder potentiële reizigers zijn in het landelijk gebied. Verder wordt het landelijk gebied
gekenmerkt door een hoge bebouwingsspreiding. Hierdoor is de afstand van de woning of de
voorziening tot de halte langer dan in het landelijk gebied. Reizigers geven vanwege deze
afstand soms de voorkeur aan een ander vervoersmiddel. De kostendekkingsgraad van
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openbaar vervoer in landelijke gebieden is dan ook lager dan in stedelijke gebieden (zie
figuur 2.5).

Na het benoemen van de karakteristieke kenmerken van het landelijk gebied is er gekeken
naar de uitgaven die bewoners van het landelijk gebied hebben en hoe deze uitgaven zich
verhouden ten opzichte van bewoners van stedelijke gebieden. Deze kosten zijn in hoofdstuk
vier onderzocht. Hieruit blijkt dat de som van de woonlasten en kosten voor openbaar
vervoer in landelijke gebieden niet gelijk is aan het landelijke gemiddelde. Er is hiervoor
specifiek gekeken naar de huishoudens met een laag inkomen. Zij geven procentueel meer
van hun huishoudelijk budget uit aan openbaar vervoer dan huishoudens met een hoger
inkomen. De huishoudens met een laag inkomen hebben relatief minder ruimte in hun
huishoudelijk budget om uit te geven aan openbaar vervoer. Daarnaast worden zij als een
belangrijke doelgroep gezien van het openbaar vervoer. De som van deze uitgaven ligt in de
provincie Friesland 3 procentpunten lager dan het landelijk gemiddelde. In Zeeland ligt dit
percentage op -1,7 procentpunt. Als antwoord op de onderzoeksvraag kan gesteld worden
dat de kosten aan openbaar vervoer en overige uitgaven (voor dit onderzoek zijn dat de
woonlasten) tezamen in de landelijke case gebieden lager zijn dan het landelijk gemiddelde.

§ 7.2.2 Onderzoeksvraag 2:Welke tariefstrategieën kunnen gehanteerd worden in het
landelijk gebied gericht op de verhoging van de opbrengsten?
De kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer in het landelijk gebied is lager dan in
stedelijke gebieden. Dit heeft te maken met de beïnvloedende factoren van het landelijk
gebied. Het verhogen van de reizigersopbrengsten om zo een neerwaartse spiraal te
voorkomen, gebeurt via prijsdifferentiatie als tariefstrategie. Met behulp van prijsdifferentiatie
kan er ingespeeld worden op de verschillen tussen het landelijk en het stedelijk gebied.
Voor dit onderzoek is er gekozen om prijsdifferentiatie te hanteren gebaseerd op locatie en
tijd. De strategie op basis van locatie maakt onderscheid tussen het gehele concessiegebied
en enkel de landelijke gebieden in het concessiegebied. De strategie gebaseerd op tijd geeft
een verschil aan tussen spitsuren en daluren. Daarnaast is per strategie onderscheid
gemaakt in het opvangen van de financiële opgave en de meest rechtvaardige oplossing. De
financiële opgave is voor beide concessiegebieden bepaald op basis van de interviews. De
rechtvaardige vorm van de tariefstrategie is gebaseerd op de centrale plaatstheorie. Hiervoor
is er gekeken naar de som van de woonlasten en de kosten voor openbaar vervoer in geheel
Nederland en in de provincie Zeeland en Friesland. Voor beide provincies geldt dat de som
van woonlasten en kosten voor openbaar vervoer lager is dan in geheel Nederland. Dit
verschil wordt opgevangen door een tariefverhoging.
Bij het doorvoeren van de tariefstrategieën dient er rekening te worden gehouden met de
prijselasticiteit. Het geeft aan in hoeverre de vraag naar openbaar vervoer zal veranderen na
het invoeren van de tariefstrategie. Voor de tariefstrategieën op basis van locatie is een
prijselasticiteit van -0,35 vastgesteld. De prijselasticiteiten voor de spitsuren is -0,25. In de
daluren is dit -0,55.
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Als antwoord op de tweede onderzoeksvraag is het volgende figuur (7.1) opgesteld. In dit
figuur zijn alle vormen van prijsdifferentiatie als tariefstrategie weergegeven.
Figuur 7.1: Vormen van prijsdifferentiatie in dit onderzoek

§ 7.2.3 Onderzoeksvraag 3:Op basis van welke criteria kunnen deze tariefstrategieën
voor het openbaar vervoer in het landelijk gebied worden getoetst?
In paragraaf 2.6 zijn vier criteria voor het toetsingskader opgesteld: effectiviteit, efficiëntie,
rechtvaardigheid en draagvlak. De effectiviteit van de tariefstrategie geeft aan in hoeverre
het huidige voorzieningenniveau in stand kan worden gehouden met behulp van de
tariefstrategie. De effectiviteit is gemeten aan de hand van het aantal DRU‟s van het huidige
voorzieningenniveau en het aantal DRU‟s die kunnen worden aangeboden na het toepassen
van de tariefstrategie. De efficiëntie van de strategie gaat in op het verbeteren van het
resultaat met dezelfde middelen. In dit onderzoek is de efficiëntie gemeten door middel van
de kostendekkingsgraad. De rechtvaardigheid is bij de beantwoording van de eerste en
tweede onderzoeksvraag ook aan bod gekomen. De rechtvaardigheid van beleid geeft weer
op welke manier de kosten en de baten zijn verdeeld over de betrokkenen. In dit onderzoek
is het tariefbeleid rechtvaardig wanneer de som van woonlasten en de kosten voor openbaar
vervoer gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde. Het criterium draagvlak kan opgesplitst
worden in maatschappelijk en politiek draagvlak. Het draagvlak geeft weer in hoeverre de
betrokkenen de tariefstrategie accepteren. Het maatschappelijke draagvlak heeft betrekking
op de reizigersorganisaties. Het politieke draagvlak betreft de provincie en de
vervoersmaatschappij. De hoogte van het draagvlak wordt gemeten via interviews met de
hiervoor genoemde partijen.

§ 7.2.4 Onderzoeksvraag 4:Welke verschillen zijn er tussen de verschillende vormen
van tariefbeleid en welke aanbevelingen kunnen er op basis hiervan worden gedaan?
Bij onderzoeksvraag twee is al gemeld dat er onderscheid is gemaakt tussen het opvangen
van de financiële opgave en een rechtvaardige oplossing. De verschillen tussen de
tariefstrategieën kunnen ook op basis hiervan beoordeeld worden.
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Wanneer enkel de financiële opgave moet worden opgevangen is een tariefverhoging in het
gehele concessiegebied of enkel in het landelijk gebied voor beide concessiegebieden
voldoende. In Noord- en Zuidwest Friesland is hier een tariefverhoging van 49,5% in het
gehele concessiegebied of 80,80% in het landelijk gebied voor nodig. In ZeeuwsVlaanderen is dit 26,89% in het gehele concessiegebied of 33,05% in het landelijk gebied.
De financiële opgave kan in Zeeuws-Vlaanderen ook opgevangen worden door een
tariefverhoging van 54,04% in de spitsuren.
Deze tariefverhogingen zijn niet de meest rechtvaardige onderzochte oplossingen. In
Zeeuws-Vlaanderen zorgt een tariefverhoging van 85% ervoor dat de som van woonlasten
en de kosten voor openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen gelijk is aan het landelijk
gemiddelde. Deze optie is in het gehele concessiegebied, het landelijk gebied en in de
spitsuren mogelijk. In verband met de hogere prijselasticiteit is een dergelijke tariefverhoging
in de daluren niet mogelijk. De som van woonlasten en de kosten voor openbaar vervoer
kunnen in Noord- en Zuidwest Friesland niet gelijk worden getrokken met het landelijk
gemiddelde. Een tariefverhoging van 92,45% in het gehele concessiegebied is de maximale
tariefverhoging. Hierbij is de som van de woonlasten en de kosten voor openbaar vervoer
nog altijd 1,5 procentpunt lager dan het landelijk gemiddelde.
Het draagvlak voor de hiervoor genoemde tariefstrategieën is in beide concessiegebieden
echter laag tot zeer laag. De geïnterviewde partijen zijn van mening dat een tariefverhoging
niet zal werken omdat er teveel reizigers zullen afvallen. Daarnaast vinden sommige het niet
eerlijk doordat de prijs-kwaliteitverhouding al scheef is getrokken de laatste jaren. Een ander
tegenargument is dat men het niet eerlijk vindt om reizigers in het landelijk gebied meer te
laten betalen. Voordat dergelijke tariefverhogingen doorgevoerd worden zien zij liever eerst
andere mogelijkheden zoals het aantrekken van meer reizigers of het inzetten van openbaar
vervoer op een geheel andere manier die beter aansluit bij de kenmerken van het landelijk
gebied. Een tariefverhoging in de spitsuren heeft het minst lage draagvlak. Verwacht wordt
dat hier de meeste opbrengsten kunnen worden gegenereerd. De vervoersmaatschappijen
zien een tariefverhoging in de spitsuren graag in combinatie met een tariefverlaging in de
daluren. Hierdoor zullen de reizigers meer gespreid over de dag gaan reizen wat voor de
vervoersmaatschappijen gunstig is.
De verschillen in resultaten tussen de concessiegebieden worden veroorzaakt door de
specifieke kenmerken van de gebieden. In Noord- en Zuidwest Friesland is de financiële
opgave hoger dan in Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden in Noorden Zuidwest Friesland om deze financiële opgave op te vangen. Daarnaast bedraagt de
rechtvaardige tariefverhoging in Noord- en Zuidwest Friesland 176%. Ook dit percentage is
hoger dan in Zeeuws-Vlaanderen waar het om 85% gaat. In verband met de prijselasticiteit is
het niet mogelijk om een tariefverhoging van 176% door te voeren. In Zeeuws-Vlaanderen
kan de rechtvaardige tariefverhoging wel doorgevoerd worden. De voorgestelde
tariefverhogingen in dit onderzoek zijn afhankelijk van het concessiegebied. Wanneer deze
vormen van prijsdifferentiatie in andere gebieden wordt toegepast dient eerst te worden
onderzocht wat de financiële opgave is en hoeveel de som in woonlasten en kosten voor
openbaar vervoer verschilt van het landelijk gemiddelde.
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§ 7.3 Doelstelling

De volgende doelstelling is voor dit onderzoek geformuleerd:
In hoeverre kan een tariefinstrument bijdragen aan het in stand houden van het openbaar
vervoer in het landelijk gebied ondanks de overheidsbezuinigingen?
Tariefstrategieën in de vorm van prijsdifferentiatie kunnen in verschillende mate een bijdrage
leveren aan het in stand houden van het openbaar vervoer in het landelijk gebied. Een
tariefverhoging van 49,5% in het gehele concessiegebied of 80,80% in de landelijke
gebieden in Noord- en Zuidwest Friesland zorgt ervoor dat het huidige voorzieningenniveau
in stand kan worden gehouden. Deze optie kan echter op weinig maatschappelijke en
politieke steun rekenen. In Zeeuws- Vlaanderen kan een tariefverhoging van 26,89% in het
gehele concessiegebied of 33,05% in de landelijke gebieden of 54,04% in de spitsuren de
financiële opgave opvangen. De strategieën verschillen weinig op effectiviteit, efficiëntie en
rechtvaardigheid. Het draagvlak is het minst laag voor een tariefverhoging in de spitsuren.

§ 7.4 Discussie

Tijdens het bespreken van het onderzoek zijn er meermalen vragen gesteld over
onderwerpen die niet expliciet zijn opgenomen in dit onderzoek. De onderwerpen worden in
deze paragraaf besproken. Het betreft het effect van de tariefverhoging op de verschillende
sociale groepen in verband met de sociale functie van het openbaar vervoer. Daarnaast
wordt het mogelijke effect van de tariefverhoging op de woonlasten besproken. In de derde
subparagraaf wordt toegelicht dat de gestelde tariefverhogingen als een bovengrens
beschouwd moeten worden om de financiële opgave op te vangen.

§ 7.4.1 Sociale groepen
Een van de doelen van het openbaar vervoer is mobiliteit bieden voor reizigers die geen
andere optie hebben. Dit kan zijn omdat zij geen rijbewijs hebben of omdat zij zich geen
ander vervoersmiddel kunnen permitteren. In dit onderzoek is er voornamelijk gekeken naar
reizigers met een laag inkomen. De reden hiervoor is dat huishoudens met een laag inkomen
vaak gezien worden als een belangrijke doelgroep van het openbaar vervoer. Daarnaast
geven deze huishoudens relatief meer uit aan openbaar vervoer en woonkosten vergeleken
met huishoudens met een hoger inkomen. Er kan ook afgevraagd worden wat de gevolgen
van de besproken tariefstrategieën zijn voor andere sociale groepen. Het CBS (2011E)
onderscheidt acht sociale groepen; personen jonger dan 6 jaar, personen die minder dan 30
uur per week werkzaam zijn, personen die meer dan 30 uur per week werkzaam zijn,
werkloos of werkzoekend, scholier of student, personen die in het eigen huishouden werken,
gepensioneerden en WAO‟ers. Voor dit onderzoek zijn er aanvullende groepen te noemen
die ook erg interessant zijn bijvoorbeeld personen of huishoudens zonder rijbewijs. Om de
gevolgen voor deze groepen te kunnen inschatten is het van belang te weten in hoeverre
deze groepen gebruik maken van het openbaar vervoer. MuConsult (2010) heeft dit voor de
provincie Friesland onderzocht. Dergelijke gedetailleerde informatie is niet beschikbaar van
de provincie Zeeland. In Tabel 7.1 is het aantal gebruikers van de bus in het landelijk gebied
weergegeven.
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Tabel 7.1: Gebruikers van de bus in het landelijk gebied van Friesland

Sociale groep

Huidige gebruikers
van de bus in het
landelijk gebied

Huisvrouw/huisman
Gepensioneerd/ VUT
Scholier of student
Arbeidsongeschikt
Werkzoekend
Betaald werk, max 11 uur/week
Betaald werk, max 12-30 uur/week
Betaald werk, min. 30 uur/week
Rijbewijs in bezit
(Bijna) altijd de beschikking over een
auto
Vaak de beschikking over een auto

8%
6%
26%
4%
4%
4%
15%
33%
73%
33%
20%

Bron: MuConsult (2010)

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat van de sociale groepen waar het openbaar
vervoer op inspeelt, tussen de 4% en 26% gebruik maakt van de bus in het landelijk gebied.
Uit de gegevens blijkt namelijk dat meer dan de helft van de reizigers bijna altijd of vaak de
beschikking heeft over een auto. Daarnaast heeft bijna driekwart van de reizigers een
rijbewijs. Wanneer het aanbod van het openbaar vervoer daalt, zal 10% van de ritten niet
meer worden gemaakt. 73% van de ritten wordt op een andere manier gemaakt (MuConsult,
2010).
Er kan gesteld worden dat het verhogen van de tarieven er niet voor zorgt dat de personen
geen mogelijkheid meer hebben om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Zij
hebben immers nog andere mogelijkheden. Het aandeel werkzoekend en arbeidsongeschikt
is slechts 8%. De precieze gevolgen voor deze groep zijn pas zichtbaar wanneer bekend is
of zij de mogelijkheid tot alternatieve vormen van vervoer hebben en wat hun huishoudelijk
budget is. Hetzelfde geldt voor de groep die gepensioneerd of met de VUT is. Het aandeel
scholieren of studenten is 26% (MuConsult, 2010). De tariefelasticiteit, -0,56, van deze groep
is hoger dan de elasticiteit waar in dit onderzoek vanuit is gegaan (MuConsult, 2003). Dit
houdt in dat er meer scholieren gebruik zullen maken van andere mogelijkheden dan dit
onderzoek verwacht. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het huishoudelijk budget van
deze groep. Onduidelijk is wat het precieze effect voor de gezinnen met scholieren is
wanneer het tarief verhoogd wordt. Op lange termijn kan een fikse tariefverhoging ervoor
zorgen dat huishoudens besluiten dichterbij scholen te gaan wonen zodat de vervoerskosten
lager zullen zijn of om de scholieren naar een school te sturen die dichter bij huis is.
§ 7.4.2 Effect tariefverhoging op woonlasten
In dit onderzoek zijn de kosten voor wonen en de kosten voor openbaar vervoer aan elkaar
gekoppeld. De som van deze kosten geeft informatie over de rechtvaardigheid van het
beleid. Er is echter geen rekening gehouden met de onderlinge relatie van deze twee kosten.
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Meer dan driekwart van de verschillen in de grondprijs wordt bepaald door slechts een aantal
factoren. Dit zijn factoren als de bereikbaarheid van banen, overlast en voorzieningen (CPB,
2010). Een goede bereikbaarheid van de woning met het openbaar vervoer verhoogt de
waarde van een woning en daarmee de woonlasten (Groenland en Visser, 2008). Het is dan
ook denkbaar dat de waarde van de woning kan dalen zodra het openbaar vervoer
wegbezuinigd wordt. Hierdoor zullen de woonlasten dalen. Dit geeft echter alleen informatie
over de aanwezigheid van het openbaar vervoer en nog niet over het tarief. In de literatuur
zijn geen gegevens gevonden over het effect van een tariefverhoging in het openbaar
vervoer op de waarde van het vastgoed. Dit is wel een interessant onderwerp voor
vervolgonderzoek (zie subparagraaf 7.5.4).
§ 7.4.3 Overschatting berekeningen
In de berekeningen voor de verschillende vormen van tariefdifferentiatie is enkel gebruik
gemaakt van het volledige tarief. Er zijn echter ook reizigers die gebruik maken van
kortingskaarten. Hierdoor zijn de reizigersopbrengsten overschat. Daarnaast stijgt de
prijselasticiteit naarmate de prijs toeneemt. Dit houdt in dat naarmate de prijs verder stijg er
naar verhouding meer reizigers zullen afvallen. Uit onderzoek blijkt dat dit niet voor het
openbaar vervoer geldt. Naarmate de prijs verder stijgt zullen enkel de „captives‟ overblijven.
Deze groep reizigers heeft geen andere mogelijkheid tot vervoer. De prijselasticiteit van
captives is hierdoor lager. Dit maakt dat de prijselasticiteit van het openbaar vervoer
stagneert naarmate de prijs verder stijgt (MuConsult, 1997). In dit onderzoek is hier geen
rekening mee gehouden. Er zullen minder reizigers uitvallen dan verwacht wordt in dit
onderzoek. Dit houdt in dat de tariefverhogingen die zijn geformuleerd een bovengrens
vormen voor het opvangen van de financiële opgave.

§ 7.5 Aanbevelingen

Naar aanleiding van het onderzoek kunnen er enkele aanbevelingen gedaan worden. In
deze paragraaf worden de aanbevelingen verwoord.

§ 7.5.1 Verhogen draagvlak
Een eerste aanbeveling heeft betrekking op het verhogen van het draagvlak. Het is
opvallend dat het draagvlak voor alle strategieën laag tot zeer laag is. Onvoldoende
draagvlak kan voortkomen uit de volgende elementen:
- De baten zijn niet duidelijk voor de betrokkenen;
- De effecten op de welvaartsverdeling zijn groot;
- Het prijsbeleid kan invloed hebben op het gedrag van de reiziger, wat effect kan hebben
op de dagelijkse gebruiken van mensen. Dit kan ook een andere locatiekeuze tot
gevolg hebben (Sikow-Magny, 2003).
Uit dit onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om de financiële opgave geheel of
grotendeels op te vangen door een tariefverhoging. Het verhogen van het draagvlak is dan
ook een logische eerste stap. Draagvlak kan verhoogd worden door:
- De tariefstrategie goed aan te laten sluiten bij het probleem. Dit houdt voor dit
onderzoek in dat de tariefstrategie in moet spelen op de karakteristieken van het
landelijk gebied;
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De tariefstrategie moet effectief zijn. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat de
sommige vormen van prijsdifferentiatie de gehele financiële opgave kunnen opvangen
en als effectief kunnen worden bestempeld;
- De opbrengsten van de tariefstrategie moeten goed voorspeld kunnen worden. Hierbij
dient rekening te worden gehouden met de prijselasticiteit;
- De tariefstrategie dient rechtvaardig te zijn. Op basis van de woonlasten en de kosten
die men heeft voor het openbaar vervoer kan gesteld worden dat er ruimte is voor een
tariefverhoging in de concessiegebieden van dit onderzoek. Wanneer de
tariefstrategieën in andere concessiegebieden wordt toegepast, dienen de kosten voor
wonen en openbaar vervoer opnieuw in kaart te worden gebracht;
- De mensen moeten vertrouwen in de tariefstrategie hebben;
- Een tariefstrategie wordt eerder geaccepteerd wanneer het een onderdeel is van een
pakket aan maatregelen. De combinatie van maatregelen wordt in de volgende
subparagraaf aangehaald;
- Als laatste moeten de tariefstrategieën duidelijk gecommuniceerd worden. De effecten
en de rechtvaardigheid van de strategie moeten helder zijn voor de reizigers (SikowMagny, 2003).
Uit de interviews is gebleken dat de verwachte werking van tariefdifferentiatie niet juist wordt
ingeschat. De vervoersmaatschappijen hebben echter wel aangegeven dat het van belang is
allereerst onderzoek te doen naar de huidige prijsbeleving en de effecten van de
tariefdifferentiatie. Dit heeft met het derde punt te maken. Daarnaast verschilt de visie over
rechtvaardigheid met dit onderzoek. De reizigersorganisaties vinden het niet rechtvaardig dat
de bezuinigingen direct doorgevoerd worden naar de reizigers. De provincie zal volgens hen
allereerst eigen middelen moeten aanwenden. Op basis van het voorgaande kan
geconcludeerd worden dat de kennis met betrekking tot tariefdifferentiatie vergroot kan
worden bij de betrokken partijen. Dit kan bewerkstelligd worden door de partijen te
informeren en te discussiëren over het onderwerp.
-

§ 7.5.2 Maatregelen combineren
De tariefverhogingen die in dit onderzoek voorgesteld zijn, zijn fors vergeleken met de
tariefverhogingen van de afgelopen jaren. Op basis van de som van woonlasten en de
kosten voor het openbaar vervoer zijn de tariefverhogingen gerechtvaardigd. In plaats van de
bezuinigingen geheel op te vangen met behulp van de tariefverhoging kan er ook gekeken
worden naar een combinatie van maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het
genereren van inkomsten van derden of bezuinigen op de interne kosten van de
vervoersmaatschappij. Verder kunnen extra reizigers aangetrokken worden door het
vervoersbewijs te koppelen aan andere bedrijven, bijvoorbeeld een overnachting in een
hotel. Daarnaast kan de overheidsbijdrage verhoogd worden wanneer de provincie eigen
middelen aanwendt voor het openbaar vervoer. Het verlagen van het aanbod in combinatie
met een tariefstrategie is niet aan te raden. Het voorzieningenniveau verlagen draagt bij aan
de neerwaartse spiraal van het openbaar vervoer in het landelijk gebied.
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Figuur 7.2: Voorbeeld van een combinatiekaart

Bron: Meurs (2010)

§ 7.5.3 Compensatie specifieke sociale groepen
In subparagraaf 7.4.1 is aangegeven dat enkele sociale groepen minder vertegenwoordigd
zijn in het openbaar vervoer dan andere groepen. Een tariefverhoging raakt ook de reizigers
die het financieel zeer krap hebben. In het onderzoek is hier rekening mee gehouden door uit
te gaan van huishoudens met een laag inkomen. Desondanks zullen er reizigers zijn die de
voorgestelde tariefverhoging niet kunnen betalen maar wel afhankelijk zijn van het openbaar
vervoer. Deze groep is echter kleiner dan wellicht verwacht werd (zie hiervoor subparagraaf
7.4.1). Tijdens de interviews is aangegeven dat deze groepen gecompenseerd kunnen
worden. Dit kan door hen een bepaalde korting te geven. Deze extra uitgavenpost kan
worden opgevangen door andere groepen niet meer te ontzien. Bijvoorbeeld door ouderen
niet meer standaard een korting op het openbaar vervoer te geven.

§ 7.5.4 Vervolgonderzoek
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van data die niet altijd actueel was en data die onderling
niet altijd goed te vergelijken was. Voor een preciezer beeld zou vervolgonderzoek nodig
zijn. Hiervoor zal allereerst een diepgaandere afbakening van rechtvaardigheid gecreëerd
kunnen worden. De sociale functie kan hier uitgebreid bij betrokken worden. Door middel van
een uitgebreide enquête kunnen de kosten die huishoudens hebben door wonen en
openbaar vervoer nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Hierbij kunnen meerdere
uitgavenposten betrokken worden zoals de overige vervoerskosten. Daarnaast is al
aangegeven dat er weinig bekend is over het effect van een tariefverhoging op de
woningwaarde. Dit is een element wat ook meegenomen kan worden in het
vervolgonderzoek. Een ander interessant vervolgonderzoek is het ontwerpen van een
nieuwe manier om het openbaar vervoer in het landelijk gebied aan te bieden. Hierbij dient
rekening te worden gehouden met de karakteristieken van het landelijk gebied die het
openbaar vervoer daar kwetsbaar maken.
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Bijlage 1: Overzichtskaart omgevingsadressendichtheid

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2011)
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Bijlage 2: Overzicht lijnennet en stedelijkheidsgraad concessiegebied
Noord- en Zuidwest Friesland

Bron: Naar OVinfo.nl (2011,B) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2011)
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Bijlage 3: Overzicht lijnennet en stedelijkheidsgraad concessiegebied
Zeeuws-Vlaanderen

Bron: naar OVinfo.nl (2011) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2011)
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Bijlage 4: Buslijnen naar stedelijkheidsgraad concessiegebied Noord- en
Zuidwest Friesland
Landelijk
Lijn 22: Warten, Wergea, Goutum, Leeuwarden
Lijn 33: Sneek, Scharnegoutum, Boazum, Easterlittens, Winsum, Wielsryp, Tzum, Franeker
Lijn 44: Bolsward - Parrega, - Workum - Koudum - Balk - Lemmer
Lijn 45: Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga (- Harich - Balk) (Woudsend Hommerts - Sneek)
Lijn 46: Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega
Lijn 47: Sneek - Hommerts - Woudsend - Ypecolsga - Balk - Sondel - Nijemirdum Oudemirdum - Rijs - Bakhuizen - Hemelum
Lijn 50: Leeuwarden - Dokkum / Dokkum - Lauwersoog
Lijn 51: Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude
- Dokkum
Lijn 52: Ringlijn Dokkum Busstation - Oostmahorn Esonstad
Lijn 53: Dokkum - Damwoude - De Falom - Veenwouden - Quatrebras - Burgum
Lijn 54: Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens Jelsum - Leeuwarden
Lijn 60: Dokkum - Waaxens - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum Leeuwarden
Lijn 62: Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - Zwaagwesteinde - Veenwouden
- Hurdegaryp - Leeuwarden
Lijn 63: Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost
Lijn 70: Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie Minnertsga
Lijn 72: Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden
Lijn 73: Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Oude Bildtzijl Vrouwenparochie - Stiens - Jelsum - Leeuwarden
Lijn 92: Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden
Lijn 93: Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum Leeuwarden
Lijn 94: Sneek - Goenga - Gauw - Sibrandabuorren - Tersoal - Raerd - Reduzum
Lijn 95: Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden
Lijn 96: Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop
Afsluitdijk
Lijn 97: Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Zweins - Franeker - Herbaijum - Harlingen - Kop
Afsluitdijk
Lijn 441: Hallum – Berlikum
Lijn 442: Tzum – Berlikum
Lijn 443: Harlingen – Berlikum
Lijn 651: Dokkum - Leeuwarden
Weinig stedelijk
Lijn 36: Bolsward, Witmarsum, Arum, Achlum, Franeker
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Lijn 41: Balk - Wijckel - Sloten - Tjerkgaast - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure Heerenveen
Lijn 42: Sneek - Hommert - Tjerkgaast - Follega - Lemmer - Rutten - Bant - Emmeloord
Lijn 48: Lemmer - Oosterzee - Echtenerbrug - Delfstrahuizen - Rotsterhaule - Sint
Johannesga - Rottum - Heerenveen
Lijn 71: Harlingen - Midlum - Sexbierum - Tzummarum - Minnertsga - Leeuwarden
Lijn 75: Franeker - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum Midlum - Harlingen
Lijn 98: Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum
Lijn 99: Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum Kimswerd - Harlingen
Matig stedelijk
Lijn 28: Heerenveen, Haskerdijken, Akkrum, Jirnsum Grou, Leeuwarden
Lijn 198: Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward
Sterk stedelijk
Lijn 66: Holwerd - Leeuwarden
Lijn 305: Alkmaar – Leeuwarden
Lijn 351: Heerenveen – Harlingen
Lijn 444: Leeuwarden – Berlikum
Bron: Naar OV in Nederland.nl (2011,B), OVinfo.nl (2011,B) en Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (2011)
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Bijlage 5: Buslijnen naar stedelijkheidsgraad concessiegebied ZeeuwsVlaanderen
Landelijk
Lijn 3: Oostburg Ziekenhuis - Breskens Veerhaven
Lijn 4: Oostburg Ziekenhuis - Sluis Ridderstraat
Lijn 12: Maldegem Markt - Oostburg Ziekenhuis
Lijn 42: Brugge Station NMBS - Breskens Veerhaven
Lijn 10: Terneuzen Busstation Westerscheldetunnel - Hulst Busstation
Lijn 15: Breskens Veerhaven - Biervliet Busstation
Lijn 16: Terneuzen Busstation Westerscheldetunnel - Ossenisse Lageweg
Lijn 27: Nieuw Namen Centrum - Hulst Busstation
Lijn 412: Waterlandkerkje / Sluis - Cadzand Bad
Lijn 89/498: Buurtbus Walsoorden Walsoordensestraat - Clinge De Sterre
Weinig stedelijk
Lijn 1: Oostburg Ziekenhuis – Biervliet – Terneuzen – Axel - Hulst Busstation
Lijn 6: Westdorpe Molenstraat / Zelzate Debbauthoek - Terneuzen Busstation
Westerscheldetunnel
Lijn 7: Terneuzen Busstation Westerscheldetunnel - Hulst Busstation
Lijn 9: Terneuzen, Busstation Westerscheldetunnel - DOW Chemicals
Lijn 11: Sas van Gent Suikerplein - Terneuzen Busstation Westerscheldetunnel
Lijn 13: Axel Nassaustraat - Sas van Gent Suikerplein
Lijn 21: Terneuzen Busstation Westerscheldetunnel - Hulst Van der Maelstedeweg
Lijn 601: Oostburg Ziekenhuis - Terneuzen Aangeenbrugschool
Lijn 607: Terneuzen Alvarezlaan - Axel Gaspar v.d. Heijdenschool
Lijn 608: Sas van Gent Suikerplein - Hulst Reynaertcollege
Lijn 617: Zaamslag Busstation - Axel Nassaustraat
Stedelijk
Lijn 19: Hulst Busstation - Breda Station NS
Bron: Naar OV in Nederland.nl (2011,C), OVinfo.nl (2011) en Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (2011)
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Bijlage 6: Opzet interview
Doelen: - Informatie met betrekking tot DRU tarief
- Gevolgen van rijksbezuinigingen voor ov in landelijk gebied zoveel mogelijk
achterhalen
- Peilen van politiek draagvlak
- Peilen maatschappelijk draagvlak
- Eventueel input voor tariefstrategie
Soort interview: Semi gestructureerd zodat er de benodigde doelen wel behaald worden
maar er toch doorgevraagd kan worden waar nodig. Het interview wordt afgestemd op de
partij die geïnterviewd wordt. Niet alle vragen zijn voor elke partij van toepassing.
Opzet interview
Korte uitleg over de opzet van het interview: Interview voor afstuderen op het gebied van
tariefstrategieën in het openbaar vervoer met name openbaar vervoer in het landelijk gebied.
Allereerst zullen er enkele algemene vragen gesteld worden mbt rijksbezuinigingen en DRUtarief. Vervolgens zal er gevraagd worden naar het huidige beleid. Daarna worden de
tariefstrategieën voorgelegd en wordt er naar uw mening gevraagd.

1. In hoeverre verwacht u dat eventuele rijksbezuinigingen effect zullen hebben op het
openbaar vervoer in het landelijk gebied? Kunt u dit concreter maken (Hoeveel procent
van de bezuinigingen BDU worden doorgevoerd naar OV? En hoeveel in het landelijk
gebied?).
2. In hoeverre verwacht u dat deze bezuinigingen voor problemen zorgen binnen het ov in
het landelijk gebied? Waar uit zich dit in? (Bijvoorbeeld het schrappen van dunne lijnen
die veel voorkomen in het landelijk gebied.
3. Hoeveel geld moet er opgehaald worden om het openbaar vervoer in stand te houden?
4. Hoe hoog is het DRU tarief in de concessie Noord en Zuidwest Friesland?
5. Waar bestaat dit tarief uit? (overheidsbijdrage/ kosten voor vervoer of beiden, hoeveel
procent is overheidsbijdrage).
Tariefbeleid
6. In hoeverre bent u tevreden met het huidige tariefbeleid?
7. In hoeverre hebt u vertrouwen in het huidige tariefbeleid?
8. Waar uit zich dat in? (instemmen, bezwaar indienen of juist meewerken aan de
ontwikkeling ervan)
9. Vindt u dat er een probleem is binnen het huidige tariefbeleid met betrekking tot
kostendekkingsgraad/ bezuinigingen?
10. In hoeverre moet hier iets aan gedaan worden? (hoe hoog staat het op de
prioriteitenlijst?)
Korte uitleg tariefstrategie: Kostendekkingsgraad zal moeten stijgen als het
voorzieningenniveau in stand moet worden gehouden ondanks de bezuinigingen. Hiervoor
kan een tariefstrategie ingezet worden. Een mogelijkheid die hier onderzocht wordt is het
verhogen van de prijs voor mensen die reizen in het landelijk gebied. Dit omdat het meer
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kost om openbaar vervoer in het landelijk gebied aan te bieden, in vergelijking met stedelijke
gebieden. Er kunnen verschillende prijzen gehanteerd worden voor het reizen in landelijker
gebied of voor het reizen buiten of juist in de spits. Alle onderstaande vragen worden apart
gesteld voor prijsdifferentiatie naar tijd en prijsdifferentiatie naar gebied.
11. In hoeverre zou u vertrouwen hebben in een dergelijke tariefstrategie? Denkt u dat met
behulp van deze tariefstrategie de kostendekkingsgraad zou stijgen en het
voorzieningenniveau van het ov in het landelijk gebied in stand kan worden gehouden?
En in hoeverre verwacht u dat het voorzieningenniveau in stand kan worden gehouden
(wellicht geen 100%)?
12. Zou u achter een dergelijke tariefstrategie staan?
13. Waar uit zicht dit in? (instemmen, meehelpen ontwikkelen, bezwaar indienen,
protesteren)
14. Hoe denkt u dat andere partijen hier tegenover staan (reizigersorganisatie), overheid en
vervoersmaatschappij)?
15. Waarom denkt u dat?
16. Welke reactie verwacht u van hen zodra deze tariefstrategie uitgevoerd zou worden?
Input tariefstrategie
17. Hoe denkt u dat een nieuw tariefsysteem ingericht zou moeten worden? (bijvoorbeeld
prijsdifferentiatie op basis van tijd) Heeft u zelf een andere manier om de
kostendekkingsgraad te verhogen?
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Bijlage 7: Codeboek interview
Code

Beschrijving

Beoordeling

Vragen

PR

Provincie

-

BETR

Met welke betrokken partij is het interview
afgenomen?

BDU-eff

In hoeverre zullen de BDU bezuinigingen
effect hebben op het OV in het landelijk
gebied

BDUperc
BDUprob

Effect bezuinigingen BDU op OV concreter
maken mbv ruwe percentages
In hoeverre zorgen deze bezuinigingen voor
problemen?

Zeeland
Friesland
Provincie
Vervoersmaatschappij
Reizigersorganisatie
Geen effect
Weinig effect
Redelijk effect
Veel effect
Zeer veel effect
%

2

BDU-uit
DRU
DRU-trf

Waar uit zich dit in?
Hoe hoog is het DRU tarief
Waar bestaat dit tarief uit?

TB-tevr

Tevredenheid met huidig tariefbeleid

TB-vert

Mate van vertrouwen in het huidige
tariefbeleid

TB-staat

In hoeverre staat u achter het beleid?

TB-uit

Waar uit zich deze tevredenheid,
vertrouwen in?

Geen probleem
Klein probleem
Probleem
Groot probleem
Zeer groot probleem
€
Enkel
overheidsbijdrage
Enkel
reizigersinkomsten
Beiden
Zeer ontevreden
ontevreden
Geen mening
Tevreden
Zeer tevreden
Zeer weinig
vertrouwen
Weinig vertrouwen
Geen mening
Vertrouwen
Zeer veel vertrouwen
Absoluut niet
Niet
Geen mening
wel
Absoluut wel
-
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TB-prob

In hoeverre is het huidige tariefbeleid een
probleem voor het voorzieningenniveau?

TB-priori

In hoeverre moet er iets aan deze
problemen gedaan worden?

TS-Tvert

In hoeverre heeft u vertrouwen in een
tariefstrategie gericht op prijsverschil op
basis van tijd

TSTwerk

In hoeverre verwacht u dat een dergelijke
tariefstrategie effectief zou zijn?

TSTstaat

In hoeverre zou u achter een tariefstrategie
gericht op prijsverschil op basis van tijd
staan?

TS-Tuit
TS-Tro

Waar uit zich dit in?
Hoe denkt u dat de reizigersorganisatie
tegenover prijsdifferentiatie naar tijd in het
landelijk gebied staan?

TS-Trow
TS-Tror

Waarom denkt u dat?
Welke reactie verwacht u van de
reizigersorganisatie
Hoe denkt u dat de vervoersmaatschappij
tegenover prijsdifferntiatie naar tijd in het
landelijk gebied staan?

TS-Tvm

TSTvmw
TS-Tvmr
TS-Tpr

Waarom denkt u dat?
Welke reactie verwacht u van de
vervoersmaatschappij
Hoe denkt u dat de provincie tegenover
prijsdifferentiatie naar tijd in het landelijk
gebied staan?
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Geen probleem
Klein probleem
Probleem
Groot probleem
Zeer groot probleem
Zeer lage prioriteit
Lage prioriteit
Prioriteit
Hoge prioriteit
Zeer hoge prioriteit
Zeer weinig
vertrouwen
Weinig vertrouwen
Geen mening
Vertrouwen
Zeer veel vertrouwen
Niet effectief
Effectief
Zeer effectief
Absoluut niet
Niet
Geen mening
wel
Absoluut wel
Absoluut niet
Niet
Geen mening
wel
Absoluut wel
-

9

Absoluut niet
Niet
Geen mening
wel
Absoluut wel
-

14

-

16

Absoluut niet
Niet
Geen mening
wel
Absoluut wel

14

10

11

11

12

13
14

15
16

15
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TS-Tprw
TS-Tprr
TSGvert

Waarom denkt u dat?
Welke reactie verwacht u van de provincie
In hoeverre heeft u vertrouwen in een
tariefstrategie gericht op prijsverschil op
basis van gebied

TSGwerk

In hoeverre verwacht u dat een dergelijke
tariefstrategie effectief zou zijn?

TSGstaat

In hoeverre zou u achter een tariefstrategie
gericht op prijsverschil op basis van gebied
staan?

TS-Guit
TS-Gro

Waar uit zich dit in?
Hoe denkt u dat de reizigersorganisatie
tegenover prijsdifferentiatie naar gebied in
het landelijk gebied staan?

TS-Grow Waarom denkt u dat?
TS-Gror Welke reactie verwacht u van de
reizigersorganisatie
TS-Gvm Hoe denkt u dat de vervoersmaatschappij
tegenover prijsdifferentiatie naar gebied in
het landelijk gebied staan?

TSGvmw
TSGvmr
TS-Gpr

Waarom denkt u dat?
Welke reactie verwacht u van de
vervoersmaatschappij
Hoe denkt u dat de provincie tegenover
prijsdifferentiatie naar gebied in het landelijk
gebied staan?

TS-Gprw Waarom denkt u dat?
TS-Gprr Welke reactie verwacht u van de provincie
TS-input Andere manieren om de
kostendekkingsgraad te verhogen
TS-inuit
Uitleg waarom deze manier wel zou werken
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Zeer weinig
vertrouwen
Weinig vertrouwen
Geen mening
Vertrouwen
Zeer veel vertrouwen
et effectief
Effectief
Zeer effectief
Absoluut niet
Niet
Geen mening
wel
Absoluut wel
Absoluut niet
Niet
Geen mening
wel
Absoluut wel
-

15
16
11

Absoluut niet
Niet
Geen mening
wel
Absoluut wel
-

14

-

16

Absoluut niet
Niet
Geen mening
wel
Absoluut wel
-

14

-

17

11

12

13
14

15
16

15

15
16
17
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Bijlage 8: Berekeningen hoofdstuk 5
In hoofdstuk 5 worden de volgende gegevens weergegeven:
- Het nieuwe tarief.
- De procentuele tariefverhoging.
- De procentuele stijging van het totaal aan reizigersopbrengsten.
- De procentuele daling van het totaal aan reizigerskilometers.
- Hoeveel procent de tariefverhoging opvangt van de financiële opgave.
Per mogelijke tariefstrategie wordt uitgelegd hoe de bovenstaande elementen worden
berekend.
Opvangen financiële opgave in het gehele concessiegebied
- Tijdens de interviews is aangegeven hoe hoog de financiële opgave is. Er is per
concessiegebied bepaald hoeveel procent dit is van de totale overheidssubsidie.
Vervolgens is er gekeken naar de verhoging in reizigersopbrengsten die hiervoor
nodig is.
o Financiële opgave in €/ huidige reizigersopbrengsten = benodigde verhoging
reizigersopbrengsten in %. Voor de vergelijking in de volgende stap wordt er
uitgegaan van een opbrengstenverhoging van 20% (1,2).
- Via een vierkantsvergelijking wordt bepaald hoeveel tariefstijging er nodig is om deze
benodigde reizigersopbrengsten te behalen. Hierbij is rekening gehouden met een
prijselasticiteit van -0,35. De vierkantsvergelijking is als volgt opgezet:
o (1+P1)*(1+P2) = 1,2
 P1: De tariefverhoging, P2: prijselasticiteit van -0,35
 1,2 staat voor de procentuele stijging in de reizigersopbrengsten
 Voor het omzetten van deze formule naar een vierkantsvergelijking wordt de
P een x
o (1+X)*(1-0,35X) = 1,2
 De haakjes worden als volgt weggewerkt:
 1*1 = 1
o 1 – 1,2 = -0,2
 X*1 = X
 1*-0,35X = -0,35X
o X -0,35X = 0,65X
 X*-0,35X = -0,35X2
o -0,35X2 + 0,65X – 0,2
- Daarbij is het bepalen van de determinant (D) ook van belang. Met behulp van deze
determinant kan worden bepaald of er een oplossing is en zo ja of er één of twee
mogelijkheden zijn. Wanneer D groter is dan 0 zijn er twee oplossingen mogelijk.
Wanneer D gelijk is aan 0 is er 1 oplossing mogelijk en wanneer D kleiner is dan 0
zijn er geen oplossingen. Zie hiervoor de onderstaande afbeelding.
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-

-

Voor het bepalen van de determinant is de volgende formule gebruikt:
o D = b2-4ac
 D = Determinant
 b = 0,65
 a = -0,35
 c = -0,2
o D = (0,65)2 – 4 * (-0,35) * (-0,2) = 0,1425
Nu de determinant bekend is kan de X (tariefverhoging) worden uitgerekend met de
volgende formule
o

x1, 2 =

x1 = 38,9%
Dit houdt in dat om een opbrengstenverhoging van 20% te bewerkstelligen het tarief
met 38,9% omhoog zal moeten gaan.
De tariefverhoging * -0,35 geeft de procentuele daling in het aantal
reizigerskilometers weer.
Het percentage van de financiële opgave wat wordt opgevangen door de
tariefstrategie wordt berekend op basis van de stijging in reizigersopbrengsten en de
financiële opgave.
o Verschil in reizigersopbrengsten (absoluut) / financiële opgave (absoluut)
o

-

Opvangen financiële opgave in het landelijk gebied, spits en dal.
- Op basis van de lijninformatie is er per lijn bepaald of het onderdeel is van het
landelijk gebied (zie hiervoor bijlage 4 en 5). Voor de spits en de daluren geldt dat
tijdens de interviews is aangegeven hoeveel procent van de reizen tijdens de spits
worden gemaakt. Zowel het aantal reizigerskilometers als het aantal
reizigersopbrengsten zijn op basis van deze gegevens voor deze groepen bepaald.
- De benodigde reizigersopbrengsten om de financiële opgave op te vangen wordt op
dezelfde manier berekend als in de vorige toelichting.
o Financiële opgave in €/ huidige reizigersopbrengsten in deelgroep = benodigde
verhoging reizigersopbrengsten in deelgroep %.
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De formules die in de vorige toelichting zijn uitgelegd worden ook hier toegepast.
Voor het gehele landelijke gebied geldt ook een prijselasticiteit van -0,35. Voor de
spitsuren geldt een prijselasticiteit van -0,25 voor de daluren is dit -0,55.

Rechtvaardige tariefverhoging
- Op basis van hoofdstuk vier is vastgesteld wat een rechtvaardige tariefverhoging is in
beide concessiegebieden. In Noord-en Zuidwest Friesland gaat het om een
tariefverhoging van 176% in Zeeuws-Vlaanderen is dit 85%.
- Met behulp van de prijselasticiteit is berekend hoeveel minder reizigerskilometers er
gemaakt zullen worden zodra de tariefverhoging doorgevoerd wordt. Wanneer dit niet
mogelijk is, is er gekeken naar de meest haalbare tariefverhoging op basis van de
vierkantsvergelijking.
- Na het bepalen van de tariefverhoging zijn de reizigersopbrengsten, het aantal
afgevallen reizigerskilometers berekend in percentages en hoeveel procent van de
financiële opgave wordt opgevangen.
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Bijlage 9: Berekeningen hoofdstuk 6
Effectiviteit
- Allereerst wordt de nieuwe bijdrage van de overheid berekend. Hiervoor wordt de
financiële opgave van de huidige bijdrage afgetrokken.
- Vervolgens wordt de kostendekkingsgraad opnieuw berekend na het invoeren van
een tariefstrategie. Hiervoor wordt met behulp van de procentuele stijging in
reizigersopbrengsten de reizigersopbrengsten na de tariefstrategie berekend. De
reizigersopbrengsten zijn in hoofdstuk 5 gegeven.
- De kosten per DRU voor de vervoersmaatschappij worden berekend door de nieuwe
reizigersopbrengsten te delen door het aantal DRU‟s. Dit geeft de nieuwe kosten per
DRU voor de vervoersmaatschappij.
- De kostendekkingsgraad wordt berekend door de nieuwe kosten per DRU te delen
het DRU tarief.
- Aan de hand van de nieuwe kostendekkingsgraad wordt berekend hoeveel DRU‟s er
ingekocht kunnen worden door de overheid.
- Het verschil in DRU‟s vergeleken met de nulsituatie geeft aan hoeveel meer of minder
DRU‟s er procentueel gezien kunnen worden aangeboden. Dit percentage is in de
tabellen van hoofdstuk 6 genoemd.
Efficiëntie
- Het berekenen van de efficiëntie komt overeen met de eerste vier stappen van
effectiviteit.
- De
nieuwe
kostendekkingsgraad
wordt
vergeleken
met
de
oude
kostendekkingsgraad. Het verschil is in de tabellen van hoofdstuk 6 weergegeven.
Rechtvaardigheid
- De kosten voor openbaar vervoer, uit het onderzoek naar de effecten van de
kilometerheffing op het wagenpark (MuConsult, 2002), zijn met de procentuele
tariefverhoging uit de tariefstrategieën verhoogd.
- Vervolgens is er berekend hoeveel procent van het huishoudelijk budget (enkel laag
inkomen) uitgegeven wordt aan openbaar vervoer. Dit is per regio gedaan.
- Deze nieuwe percentages zijn voor de provincie Friesland en Zeeland opgeteld bij de
woonlasten. Deze woonlasten zijn in hoofdstuk 4 al benoemd.
- De nieuwe som van woonlasten en kosten voor het openbaar vervoer worden
vergeleken met de nulsituatie (grafiek 4.11).
- Het verschil tussen deze twee situaties is in de tabellen van hoofdstuk 6
weergegeven.
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