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Beschrijving maatregel Met een MinderHinderpas kan de pashouder voor een vastliggende periode 
tijdens werkzaamheden gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. De 
MinderHinderpas wordt aan automobilisten verstrekt op basis van
kentekenregistratie op een bepaald wegvak of aanvraag via internet. 
Bij MinderHinderpassen is in veel gevallen sprake van een ingroeimodel: de 
eerste 3 maanden is de pas gratis, daarna wordt een (in de tijd groeiende) 
eigen bijdrage gevraagd.

Doel maatregel De MinderHinderpas wordt ingezet om een aantal weggebruikers te verleiden 
van het OV gebruik te maken en zo de verkeersdruk te verminderen.

Doelgroep Automobilisten

Beoogt effect op Andere modaliteit
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Kosten Eén voorbeeldproject met 905 pashouders kostte €325.000 euro  (€50.000 
voor kentekenregistratie & versturen brieven, €275.000 voor back-office & 
vervoerder).

Variabelen die van invloed zijn op kosten • Duur van de werkzaamheden
• Eigen bijdrage

Effect uitgedrukt in aantal wegmijdingen Gemiddeld 40 dagelijkse wegmijdingen op de weg/ corridor waar de 
werkzaamheden plaatsvinden per 1.000 mensen die de maatregel 
aangeboden hebben gekregen.
Lange termijneffecten: in één project is gemeten dat 34% van de deelnemers 
van plan is vaker met het OV te reizen. In een ander project is 70% positiever 
gaan denken over het OV (maar 15% ook negatiever).

Variabelen die van invloed zijn op effecten • Mate van hinder
• Duur van de werkzaamheden
• Wervingsmethode
• Verplichting minimaal gebruik (bijv. 3 dagen per week)
• Eigen bijdrage
• Voor- en natransport in pas?
• OV beschikbaarheid en capaciteit
• Bij gelijktijdige toepassing van spitsmijdenprojecten, blijkt er maar 

beperkte concurrentie te zijn tussen de twee alternatieven
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Initiatief / trekker bij Overheid

Benodigde partijen Wegbeheerder, vervoerders
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Waar moet je aan denken Werving van respondenten liep vaak via automatische kentekenregistratie. Dit 
is niet langer zonder meer mogelijk n.a.v. van de aangenomen moties in de 
Tweede Kamer over spitsmijdenprojecten. Minder Hinder passen worden al 
een aantal jaren niet meer uitgereikt. Binnen het programma Beter Benutten 
zijn wel recent diverse OV probeerabonnementen ingezet.

Voorbeelden van eerdere toepassing A6 Hollandse Brug, A9 B Groot Onderhoud, A12 Woerden-Gouda, A73 
Swalmertunnel en Roertunnel (alleen voor 2011)

Contactpersoon / contactpunt AmsterdamBereikbaar@vervoerregio.nl
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