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Beschrijving maatregel De inzet van aanvullend openbaar vervoer (bus en trein)  gebeurt meestal in 
combinatie met tariefacties zoals VanAnaarBeter kaartjes en MinderHinder
passen. De tariefacties proberen weggebruikers over te halen van het OV 
gebruik te maken om zo de hinder door de wegwerkzaamheden te 
verminderen.

Doel maatregel Door de inzet van aanvullend openbaar vervoer wordt de verwachte extra 
vraag naar OV gefaciliteerd. Het faciliteren van de extra vraag als gevolg van 
‘promoten’ gebruik openbaar vervoer

Doelgroep Automobilisten 

Beoogt effect op Gebruik van andere modaliteit dan auto
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Kosten Inzet van extra DRU’s (dienst regeling uren). DRU-kosten verschillen per 
modaliteit. Het CROW biedt de volgende kentallen per uur: bus €100, tram 
€200, metro €450, regionale trein €400-800. Welk aandeel hiervan door 
subsidie wordt betaald, verschilt per modaliteit en is ook afhankelijk van 
concessie specifieke afspraken.

Variabelen die van invloed zijn op kosten • Mate waarin aanvullend OV tot domein van de betreffende concessie 
hoort

• Mate waarin de concessie bepalingen bevat over tarief meerwerk
• Tijdstip wanneer in gesprek gegaan wordt met OV-bedrijf

Effect uitgedrukt in aantal wegmijdingen Effect is mede afhankelijk van de aard inzet. Bij een MinderHinder pas is het 
aantal mijdingen hoger dan bij Van AnaarBeter kaartjes.

Variabelen die van invloed zijn op effecten • Beschikbaarheid materieel
• Inzetbaarheid personeel 
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Benodigde voorbereidingstijd 3 maanden – 1 jaar (i.v.m. inplannen capaciteit) 

Initiatief / trekker bij Het project

Benodigde partijen Gemeente, Provincie (consessieverlener), OV bedrijven (consessiehouder), 
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Waar moet je aan denken • Hoeveel extra reizigers verwacht je
• Flexibiliteit in inzet (afschalen)
• Beschikbaarheid materieel

Voorbeelden van eerdere toepassing A1 Muiderbrug, A2 Everingen – Deil, A4-A10 Zuid, A9 Gaasperdammerweg, 
A1 SAGO, A6 Hollandsebrug
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BestemmingReistijdstipRoute

Slim Reizen in de metropoolregio Amsterdam

Vervoermiddel

Aanvullend Openbaar vervoer


