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1 Inleiding 
 

Voor u ligt de Nota van Uitgangspunten voor Regiotaxi Holland Rijnland, 
het nieuwe regionale systeem voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
(CVV) dat per januari 2011 in Holland Rijnland gaat rijden. 

 

Regiotaxi is een vorm van openbaar vervoer waarbij met een deeltaxi 
wordt gereisd. Nu zijn er binnen de regio nog twee verschillende syste-
men met verschillende regelingen, namelijk Regiotaxi Leidse Regio en 
Regiotaxi Bollenstreek.1 Een groot deel van de reizigers in deze twee 
Regiotaxisystemen zijn reizigers die een vervoersindicatie hebben in het 
kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

 

Met één systeem voor Holland Rijnland wordt nu gekozen voor een een-
duidig regionaal vervoerssysteem. Dit betekent onder andere dat de ta-
rieven straks eenduidiger en transparanter worden. Regiotaxi Holland 
Rijnland is als deel van het Openbaar Vervoer (OV) een uitwerking van 
de OV-visie Holland Rijnland en is te beschouwen als een aanvulling op 
het bestaande OV. 

 

Geschiedenis 

 

In 2002 kwam één regionaal dekkend CVV-systeem al ter sprake in het 
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) van Holland Rijnland. In 
2006 is binnen de 12 gemeenten van Holland Rijnland een voorberei-
dings- en besluitvormingstraject gestart om te komen tot één regionaal 
systeem van CVV.  

 

Als sluitstuk van dit overleg- en besluitvormingstraject heeft het Alge-
meen Bestuur van Holland Rijnland op 28 oktober 2009 besloten om per 
1 januari 2011 één openbaar toegankelijk systeem voor CVV in te voe-
ren in de gehele regio. 

 

Het nieuwe contract van Regiotaxi Holland Rijnland zal een looptijd van 
4 jaar hebben met de mogelijkheid van een verlenging van 2 jaar.  

 

Vorming van bestek 

 

Vooruitlopend op deze besluitvorming en gezien de zeer strakke plan-
ning om tot invoering per januari 2011 te komen, heeft het Dagelijks 
Bestuur van Holland Rijnland al in september 2009 opdracht gegeven 
aan adviesbureau Balancia om de vorming van een bestek en de aanbe-

                                           
1
 Regiotaxi Leidse Regio (formele naam: “Regiotaxi”) is een open systeem (toegankelijk 
voor iedereen) voor de 6 gemeenten in de Leidse Regio. Regiotaxi Bollenstreek is een 
gesloten systeem (alleen toegankelijk voor WMO-geïndiceerden) en senioren voor de 5 
gemeenten in de Bollenstreek. De gemeente Katwijk kent nog geen CVV-systeem.  
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steding te begeleiden. Balancia voert de opdracht uit in nauwe samen-
werking met adviesbureau Conquist. 
 
Deze Nota van Uitgangspunten is het eerste product in dit traject. De 
Nota van Uitgangspunten vormt het kader voor het beste, geeft alle es-
sentiële onderdelen van het bestek en is samengesteld in nauw overleg 
met ambtelijke vertegenwoordigingen van de 12 gemeenten. 
 
Opbouw van de Nota van Uitgangspunten 
 
In hoofdstuk 2 van deze Nota vindt u de kaders van het nieuwe Regio-
taxi systeem met onder andere de doelstelling. 
 
Hoofdstuk 3 geeft de uitgangspunten voor het Programma van Eisen, 
het hart van het toekomstige bestek. Dit hoofdstuk is dan ook te zien als 
een soort lichte versie van de vervoerkundige eisen van het bestek. 
Ontdaan van alle technische details, geeft dit hoofdstuk een heldere be-
schrijving hoe het vervoer er straks – na de vaststelling van deze Nota 
van Uitgangspunten - uit gaat zien. 
 
Hoofdstuk 4 geeft het financiële kader van het bestek. Hierin komt on-
der andere de afgesproken systematiek aan de orde om in de taxi voor 
iedereen dezelfde reizigerstarieven te hanteren. 
 
Hoofdstuk 5 geeft tenslotte een beschrijving van de vervolgfasen. Dit 
hoofdstuk geeft ondermeer aan wat er na de vaststelling van deze Nota 
van Uitgangspunten door de verschillende gemeenten gebeurt. 
 
De Nota sluit in hoofdstuk 6 af met een Frequently Asked Questions 
(FAQ) met antwoorden op veelgestelde vragen. 
 
Over deze versie van de Nota van Uitgangspunten 
 
Deze versie van de Nota van Uitgangspunten wordt op 3 december 2009 
ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland. Pas als de Nota van Uitgangspunten wordt vastgesteld door 
het Dagelijks Bestuur heeft deze versie een formele status. 
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2 Kaders Regiotaxi Holland Rijnland 
 

2.1 Doelstelling 
 

Refererend aan het besluit van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijn-
land van 21 december 2006 en het besluit van het Algemeen Bestuur 
van Holland Rijnland van 28 oktober 2009, wordt de volgende doelstel-
ling gehanteerd. 

 

De aanbesteding van Regiotaxi Holland Rijnland heeft als doel om per 
januari 2011 te komen tot één functionerend, regionaal dekkend CVV-
systeem (gecombineerd voor WMO-/doelgroepenvervoer en aanvullend 
OV) met waar wenselijk beperkte specifieke lokale invulling en integratie 
met vergelijkbare productformules (als Treintaxi). 

 

2.2 Kaders voor de aanbesteding 
 

In 2007 en 2008 hebben twee ambtelijke werkgroepen vanuit de ge-
meenten gewerkt aan een inventarisatie van de WMO-regelingen2, de 
verschillende vervoersaspecten van een CVV systeem en aan de uit-
gangspunten van het nieuwe CVV-systeem. In paragraaf 2.2 uit het 
eindrapport van augustus 2008 adviseert de gezamenlijke werkgroep te 
kiezen voor één regionaal gecombineerd CVV-systeem in Holland Rijn-
land met voor alle gemeenten dezelfde vervoerskenmerken. 

 

Voor de aanbesteding is een aantal kaders vormgegeven gebaseerd op 
deze vervoerskenmerken aangevuld met een concretisering van de zin-
snede “waar wenselijk beperkte specifieke lokale invulling” uit de boven-
staande doelstelling. 

 

Dit leidt tot de volgende kaders voor de aanbesteding: 

 

1. Regiotaxi Holland Rijnland is voor iedereen toegankelijk. Het is een 
OV-systeem maar anders dan ‘dienstgeregeld’ is het geheel ‘vraag-
afhankelijk’. 

 
2. Iedereen die van Regiotaxi Holland Rijnland gebruik maakt betaalt 

aan de vervoerder hetzelfde tarief, dat wil zeggen het reguliere OV-
tarief en twee WMO-tarieven (voor WMO’ers onder de 65 jaar en 
voor WMO’ers van 65 jaar en ouder (er zijn dus drie tarieven). Het 
van toepassing zijnde tarief kan direct in de taxi betaald worden (in 
ieder geval contant). 

                                           
2
 Als er gesproken wordt over een WMO-regeling, dan wordt daarmee de WMO-
verordening, het WMO-besluit en/of de WMO-beleidsregels bedoeld.  
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3. Gemeenten kunnen specifieke tarieven hanteren (naast het tarief 

voor WMO-geïndiceerden) voor specifieke doelgroepen zoals oude-
ren. Verrekening vindt in dat geval plaats achteraf tussen gemeente 
en reiziger.  

 
4. De aanbesteding van Regiotaxi Holland Rijnland zal in principe niet 

leiden tot noodzakelijke aanpassingen van gemeentelijke WMO-
regelingen. Een gemeente is echter vrij om de WMO-regeling aan te 
passen indien een specifieke lokale invulling daar toe leidt. 

 
5. Een rit geboekt op vertrektijd met Regiotaxi Holland Rijnland moet 

minimaal een uur vooraf worden gereserveerd. Er geldt dan een spe-
ling van maximaal een kwartier rondom de afgesproken ophaaltijd. 
Ritten die worden geboekt op aankomsttijd dienen 2 uur van te vo-
ren gereserveerd te worden. In dat geval heeft de reiziger de garan-
tie dat hij niet te laat zal arriveren (aankomstspeling van een kwar-
tier vooraf tot het afgesproken aankomsttijdstip). 

 
6. Er wordt afgerekend volgens de OV-systematiek: een opstapzone 

plus het aantal gereisde zones (of volgens eventueel gewijzigde OV-
systematiek conform de OV-chipkaart). WMO-cliënten kunnen van 
het systeem gebruik maken tegen een gereduceerd tarief. 

 
7. Het vervoersgebied van Regiotaxi Holland Rijnland beslaat vijf OV-

zones vanaf het vertrekadres, met de mogelijkheid meer te rijden 
tegen een afwijkend marktconform tarief. 

 
8. Regiotaxi Holland Rijnland rijdt van deur tot deur, mogelijk aange-

vuld met een paar ophaalpunten. 
 
9. De rijtijd van Regiotaxi Holland Rijnland is 7 dagen per week, in ie-

der geval van 6.00 tot 24.00 uur en optioneel, 24 uur per dag. Dit 
hangt af van de aanbieding door de vervoerder. Voor een nachtrit 
geldt een toeslag per zone, ook voor de opstapzone. 

 

2.3 Zeven aspecten van de WMO-regelingen 
 

In het in de vorige paragraaf genoemde eindrapport van de twee amb-
telijke werkgroepen (uit augustus 2008) wordt in hoofdstuk 3 aangaan-
de zeven aspecten van de verschillende WMO-regelingen geadviseerd. 
In het besluit van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland van 28 oktober 2009 worden deze adviezen overgeno-
men. 

 

Dit leidt tot de volgende kaders en vrijheidsgraden op de zeven aspec-
ten (hierbij kan per aspect voor een lokale invulling worden gekozen): 
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Aspect 1: Inkomensgrens voor CVV 

Er is geen uniformering van de inkomensgrenzen die de verschillende 
gemeenten hanteren. Deze inkomensgrens varieert tot 2x het bijstands-
niveau. 

 

Aspect 2: Vervoerswaarde 

In alle WMO-verordeningen wordt bij het verstrekken van de vervoers-
voorziening uitgegaan van een vervoersbudget tussen de 1500 en 2000 
kilometers per persoon per jaar (met een gemiddelde van 1750 kilome-
ters). 

 

Aspect 3: Werken met OV-zones 

Er wordt gewerkt met OV-zones waarbij – conform de strippenkaartsys-
tematiek – altijd een opstapzone in rekening gebracht wordt. 

 

Aspect 4: Tegemoetkoming CVV 

Er geldt voor een deel van de gemeenten een tegemoetkoming CVV 
voor WMO-geïndiceerden van 384 zones per persoon per jaar. Dit wil 
zeggen dat elke WMO-geïndiceerde in totaal 384 zones (inclusief op-
stapzone) per jaar kan reizen volgens het lage WMO-reizigerstarief. De-
ze 384 zones komen overeen met gemiddeld 1750 kilometer. Als in een 
jaar deze 384 zones zijn opgemaakt, reist de WMO-geïndiceerde verder 
met de Regiotaxi tegen het hogere OV-tarief.   

 

Aspect 5: Aangepaste vergoeding voor WMO-cliënten met scootmobiel 

Voor WMO-geïndiceerden die ook een scootmobiel in het kader van de 
WMO vergoed krijgen, geldt voor een deel van de gemeenten een 
maximum van 50% van de 384 zones, dat wil zeggen 192 zones per 
persoon per jaar. 

 

Aspect 6: Aangepaste vergoeding voor echtgenoten 

Echtparen die allebei WMO-geïndiceerd zijn krijgen ieder een budget van 
384 zones. Voor de eigen bijdrage van deze echtparen hanteren de ver-
schillende gemeenten verschillende uitgangspunten die voor de aanbe-
steding van Regiotaxi Holland Rijnland geen consequenties hebben.  

 

Aspect 7: Eigen bijdrage gebruik CVV 

WMO-geïndiceerden dienen een eigen bijdrage van € 0,45 (in 2008) per 
zone te betalen. Per 1-1-2009 bedraagt dit bedrag € 0,50. 
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3 Uitgangspunten Programma van Eisen 
 

Dit hoofdstuk geeft per categorie de uitgangspunten voor het samen te 
stellen Programma van Eisen. Dit hoofdstuk is te zien als een soort lichte 
versie van de vervoerkundige eisen van het bestek en geeft een beknop-
te en heldere beschrijving hoe het vervoer er per januari 2011 uit gaat 
zien. 

 

Het Programma van Eisen heeft als rode lijn een aansturing op functio-
nele eisen (niet op output). Daarbij ligt het in de bedoeling om innovatie 
van het vervoerproduct te stimuleren. In de uiteindelijke besteksfase zal 
de beoordeling van de verschillende aanbiedingen plaatsvinden op basis 
van prijs, kwaliteit en innovatie. 
 
De looptijd van het contract zal 4 jaar zijn (van januari 2011 tot en met 
december 2014). De mogelijkheid wordt opengehouden om per januari 
2013 het contract uit te breiden met de gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Nieuwkoop en Rijnwoude (die naar verwachting per april 2010 zich aan-
sluiten bij het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland). 
 
Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid het contract te verlengen 
met een periode van 2 jaar (van januari 2015 tot en met december 
2016). 

 

3.1 Reisgebied en openingstijden 
 

Klanten van Regiotaxi Holland Rijnland kunnen reizen vanaf het grond-
gebied van de 12 gemeenten in Holland Rijnland. Indien er sprake is van 
een retourrit (vanaf een locatie buiten het grondgebied van de 12 ge-
meenten) moet deze rit bij de heenrit geboekt worden. 

 

Klanten kunnen maximaal 5 zones reizen vanaf de OV-zone waarin de 
reis aanvangt. Bij overschakeling naar de OV-chipkaart zal de maximale 
afstand van 5 zones vervangen worden door een vergelijkbaar aantal 
kilometers. 

 

Klanten zijn altijd in de mogelijkheid om verder te reizen dan 5 OV-
zones. Er wordt in dat geval door de vervoerder na de 5e zone een 
marktconform vastgesteld tarief gevraagd. Dit tarief wordt per kilometer 
berekend voor een of meer klanten die gezamenlijk de reis maken (dus 
niet per persoon). De vervoerder zal hier tarief voor bepalen wat hij hel-
der communiceert aan de klanten. Dit tarief valt buiten het contract van 
de Regiotaxi Holland Rijnland.  

 

De openingstijden van Regiotaxi Holland Rijnland (tijden waarop ritten 
kunnen aanvangen) is 7 dagen per week, in ieder geval van 6.00 tot 
24.00 uur. Inschrijvers worden gevraagd een 24-uursopenstelling aan te 
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bieden. Afhankelijk van de kosten zal deze optie afgenomen worden of 
niet. 

 

3.2 Aanmelden van ritten 
 

Het vervoer omvat twee soorten ritten: 

- Ritten met een opgegeven vertrektijd: deze dienen minimaal 1 
uur van te voren worden aangemeld. 

- Ritten met een opgegeven aankomsttijd: deze dienen minimaal 2 
uur van te voren worden aangemeld. 

 

Ritten kunnen tot een jaar van tevoren aangemeld worden. Aanmelding 
van ritten kan telefonisch plaatsvinden of via een registratiemodule op 
de website van de vervoerder. Aanmelden van ritten per e-mail of per 
fax is niet toegestaan. Voor mensen met een visuele handicap bestaat 
de mogelijkheid via Visicom een rit te boeken.  

 

Bij het aanmelden van ritten dient de klant het vertrek- en aankomst-
adres op te geven. Als service naar de reiziger heeft de vervoerder een 
groot aantal bestemmingen in zijn bestand opgenomen waarbij de klant 
alleen de naam van de bestemming hoeft op te geven en geen volledig 
adres hoeft te weten. Tot deze bestemmingen behoren in ieder geval: 
alle treinstations, huidige opstappunten (van Regiotaxi Leidse Regio), 
gemeentehuizen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen in de 12 gemeen-
ten. 

 

3.3 Ophalen en brengen 
 

Bij ritten met een opgegeven vertrektijd ligt de daadwerkelijke ophaal-
tijd tussen -15 en +15 minuten rondom de opgegeven vertrektijd. 

 

Bij ritten met een opgegeven aankomsttijd ligt de daadwerkelijke aan-
komsttijd tussen -15 en 0 minuten rondom de opgegeven aankomsttijd. 

 

Mocht de daadwerkelijke ophaaltijd of aankomsttijd buiten deze marges 
liggen, dan ontvangt de klant van de chauffeur een tegoedbon voor een 
rit van één zone (waarbij de mogelijkheid bestaat om meerder tegoed-
bonnen te gebruiken voor een langere rit). 

 

Er wordt gewerkt met een terugbel- of SMS-service (automatisch of per-
soonlijk) waarbij de klant circa 10 minuten van te voren een melding 
krijgt van het exacte tijdstip van aankomsttijd van de rit. 
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3.4 Combineren en omrijden 
 

Vervoerder kan ritten combineren waarbij meerdere reizigers in een 
voertuig rijden. Vervoerder kan dit doen bij Regiotaxiritten onderling 
maar kan ook Regiotaxiritten combineren met ritten uit eigen vervoer.  

 

Bij het combineren geldt een omrijdfactor van 1,6 ten opzichte van de 
kortste route. Dat wil zeggen dat het aantal kilometers van de daadwer-
kelijke route maximaal 60% hoger mag liggen dan de kortste route over 
de openbare weg. Daarnaast geldt als eis dat iemand nooit langer dan 
een half uur extra reistijd kan hebben. 

 

3.5 Personeel en materieel 
 

Vervoerder beschikt over deskundig rijdend personeel dat correct ge-
kleed gaat, Nederlands spreekt en servicegericht is. Het personeel helpt 
de klant altijd bij het in- en uitstappen. Al het rijdend personeel is in be-
zit van een geldig EHBO-diploma en goed op de hoogte van de CVVR 
(Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden). 

 

Alle in te zetten voertuigen moeten voldoen aan alle relevante wettelijke 
eisen en bepalingen, waaronder veiligheidsgordels, een brandblusser, 
etc. Voertuigen dienen herkenbaar te zijn als voertuig van Regiotaxi Hol-
land Rijnland. Vervoerder dient voldoende voertuigen in te zetten waar-
mee reizigers met een rolstoel en scootmobiel vervoerd kunnen worden. 
Rolstoelen moeten altijd volgends de CVVR-eisen vastgezet worden.  

 

3.6 Vervoerscentrale en administratie 
 

De vervoerder heeft de beschikking over een vervoerscentrale en dient 
dit aan te tonen in zijn offerte. De vervoerscentrale handelt de aanmel-
ding van ritten (per telefoon en via de website) af, plant het vervoer, 
coördineert het vervoer op straat en treedt op in noodsituaties.  

 

Naast het aanmelden van ritten, verzorgt de vervoerscentrale het in al-
gemene zin geven van informatie aan (potentiële) reizigers van Regio-
taxi Holland Rijnland. 

 

De vervoerscentrale beschikt over voldoende personeel (ook in piektij-
den) waardoor de klant die belt nooit langer dan 60 seconden hoeft te 
wachten voordat hij persoonlijk te woord wordt gestaan. 

 

Alle communicatie met de vervoerscentrale dient traceerbaar te zijn. Dit 
wel zeggen dat alle ritreserveringen (via telefoon en website) tot 2 jaar 
na dato bewaard dient te blijven.  
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3.7 Klantenpassen 
 

Reizigers kunnen een klantenpas aanvragen bij de vervoerder waarbij de 
vervoerder een kostenvergoeding van maximaal € 5,00 per pas kan vra-
gen. Voor het reizen tegen het WMO-tarief is een klantenpas verplicht. 

 

Met betrekking tot klantenpassen zijn er drie groepen reizigers: 

1. reguliere OV-klantenpassen 

2. klantenpassen voor WMO-geïndiceerden 

3. reizigers die reizen zonder klantenpas 

 

De klantenpas bestaat uit een fysieke pas die de klant binnen 2 weken 
na aanvraag krijgt thuisgestuurd. Klanten met een klantenpas dienen de 
klantenpas bij aanvang van de rit altijd aan de chauffeur te tonen die de 
klantenpas door een kaartlezer in het voertuig haalt. 

 

Naast individuele aanvragen voor klantenpassen, kunnen organisaties 
ook collectief klantenpassen aanvragen voor een bepaalde groep. Dit is 
in ieder geval van toepassing op de 12 gemeenten die voor de start van 
Regiotaxi Holland Rijnland de bestanden met WMO-geïndiceerden aan 
de vervoerder leveren. De vervoerder kan dan zorgen voor tijdige ver-
zending van de klantenpassen voor WMO-geïndiceerden (waarbij de 
kosten van de passen – max. € 5 per pas - in rekening bij de gemeenten 
wordt gebracht). Ook kan gedacht worden aan gemeenten die een regu-
liere klantenpas voor bepaalde doelgroepen aanvragen of aan bedrijven 
en organisaties die voor hun klanten of personeel klantenpassen aan-
vragen.  

 

3.8 Reizigerstarieven 
 

De volgende soorten tarieven (alle tarieven incl. 6% btw) zijn van toe-
passing in de taxi: 

- WMO-tarief 65 plus (€ 0,35 per zone, dit komt globaal overeen 
met het tarief de huidige roze strippenkaart). 

- WMO-tarief 65 min (€ 0,50 per zone, dit komt globaal overeen 
met het tarief de huidige blauwe strippenkaart).  

- OV-tarief (€ 2,65 per zone, het huidige tarief dat geldt in Regio-
taxi Leidse Regio).  

- Markttarief (een tarief per kilometer per taxirit - niet per reiziger 
maar voor het voertuig zoals bij een gewone straattaxirit). 

 

De eerste twee tarieven zijn voor WMO-geïndiceerden geldig zolang men 
binnen het door de gemeente vastgestelde maximum aantal zones (in-
dien van toepassing, een deel van de gemeenten hanteert een maxi-
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mum van 384 zones per persoon per jaar). Het laatste tarief wordt hier 
buiten beschouwing gelaten omdat verrekening van dit tarief geheel 
tussen vervoerder en reiziger plaats vindt. 

 

Reizigers in het bezit van een OV-begeleiderskaart of een WMO-indicatie 
voor begeleiding hoeven niet te betalen voor hun begeleiders. Ook voor 
kinderen onder de 4 jaar, SOHO- en geleidehonden en kleine huisdieren 
(in een tas) kunnen gratis meereizen. 

 

Aparte aandacht verdienen mantelzorgers die mensen begeleiden naar 
een dagbesteding en dan weer zelf terugreizen. Voor de besteksfase 
wordt nog onderzocht om dit aan te bieden voor mensen met een socia-
le indicatie. 

 

3.9 Overig 
 

De vervoerder zorgt voor een degelijke en overzichtelijke ritadministratie 
die aan een aantal specifieke voorwaarden voldoet. Tot deze voorwaar-
den – die verder in het bestek gegeven worden – horen in ieder geval 
voorwaarden waardoor de punctualiteit van rituitvoering goed door de 
opdrachtgever te monitoren is. 

 

Na afloop van elke kalendermaand levert de vervoerder in een afgespro-
ken format managementinformatie en/of ritdata van de betreffende 
maand op aan de opdrachtgever specificeren format. 

 

De vervoerder zorgt voor een degelijke klachtenprocedure die hij duide-
lijk communiceert naar de reizigers. Deze klachtenprocedure dient een 
goede procedurele afhandeling van de klacht te waarborgen en een 
goede inhoudelijke afhandeling van de klacht te garanderen. Tevens 
dient de klachtenprocedure duidelijk aan te geven dat de klant altijd de 
mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de  Geschillencommissie 
Openbaar Vervoer, onderdeel van de Stichting Geschillencommissies 
voor Consumentenzaken (www.sgc.nl). 

 

Vervoerder dient in zijn aanbieding aan te geven hoe hij om gaat met 
een aantal thema’s. Het is hierbij de uitdrukkelijke intentie van de op-
drachtgever om de inschrijvers innovatieve concepten te laten voordra-
gen. Het gaat hierbij om de volgende thema’s: 

1. verdere verbetering van het vervoersproduct, vooral op het ge-
bied van stiptheid van de rituitvoering en informatievoorziening 
(marketing) aan de reizigers; 

2. duurzame voertuigtechnologieën; 

3. landelijke invoering OV-chipkaart; 

4. vergrijzing en consequenties op mobiliteit; 

5. re-integratie van inwoners van Holland Rijnland die momenteel 
geen werk hebben. 
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4 Financiën 
 

4.1 Reizigerstarieven en subsidie 
 

Zoals in paragraaf 3.8 beschreven staat, betaalt de reiziger een tarief 
aan de vervoerder. Afhankelijk van de situatie betaalt hij een WMO-
tarief (voor WMO-geïndiceerden) of een tarief voor overige reizigers. Het 
WMO-tarief valt uiteen in een tarief voor mensen onder de 65 jaar (65 -) 
en mensen vanaf 65 jaar (65 +). 

 

De reizigerstarieven dekken echter maar een deel van de kosten. Onder-
staand overzicht geeft de structuur van de financiële verrekening per 
reizigerszone. 

 

 

Financiering Regiotaxi Holland Rijnland

Prijzen inclusief 6% BTW per reizigerszone

Prijspeil 2010

Zone Zone Zone

WMO'er WMO'er overige

65 - 65 + reiziger

  = reizigerstarief

  = bijdrage gemeenten (minimaal)

  = bijdrage gemeenten (maximaal)

  = bijdrage Provincie Zuid Holland (minimaal)

  = bijdrage Provincie Zuid Holland (maximaal)

€ 0,35€ 0,50

€ 2,65

€ 4,00 € 4,15

€ 1,85

€ 2,00 € 2,00 € 2,00

€ 6,50

€ 4,50

€ 2,65

max. kostprijs

min. kostprijs

max. reiz.tarief
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Zoals uit het overzicht blijkt, dekken de reizigerstarieven (in groen) 
slechts een klein deel van de kosten. De vervoerder ontvangt de reizi-
gerstarieven direct van de reizigers. Zeker bij WMO-geïndiceerden be-
taalt de reiziger maar een laag tarief (€ 0,35 of € 0,50 per zone). Dit is 
bij lange niet genoeg om het vervoer dekkend te maken. De kostprijs 
per zone ligt namelijk een stuk hoger. 

 

Daarom ontvangt de vervoerder een vast bedrag per reizigerszone voor 
het verschil tussen het reizigerstarief en de kostprijs. In de aanbesteding 
wordt de vervoerder gevraagd een kostprijs af te geven. Dit bedrag mag 
niet lager dan € 4,50 zijn en niet hoger dan € 6,50. De gedachte achter 
deze bandbreedte is om hele lage en hele hoge aanbieders uit te sluiten. 
Op deze wijze kunnen ondermeer prijsvechters met een te laag kwali-
teitsniveau uitgesloten worden.  

 

Voor de WMO-geïndiceerden wordt het verschil tussen het reizigerstarief 
en de kostprijs direct door de gemeenten betaald (in geel en rood aan-
gegeven in de figuur – gemeenten ontvangen hiervoor direct een fac-
tuur van de vervoerder), voor de OV-reizigers betaalt de Provincie Zuid 
Holland het verschil (in licht- en donkerblauw aangegeven). 

 

4.2 Beheerskosten 
 

Voor een kwalitatief goed vervoer is het belangrijk om vanuit de op-
drachtgever het toekomstige Regiotaxicontract goed te beheren. Onder 
dit contractbeheer vallen onder andere: 

- regelmatig afstemmingsoverleg met de vervoerder; 

- het samenstellen en analyseren van managementinformatierap-
portages; 

- het verzorgen van publiciteit, communicatie en marketing; 

- het berekenen en toedelen van (jaarlijkse) bonussen en malus-
sen; 

- het berekenen en toedelen van boetes indien de kwaliteit van het 
vervoer onvoldoende is. 

 

Als tegemoetkoming voor de beheerskosten draagt de Provincie Zuid-
Holland naar verwachting € 45.000 per jaar bij. Vanuit de begroting van 
de Holland Rijnland zal daarbij minimaal € 45.000 per jaar gereserveerd 
worden. 

 

4.3 Verrekening via gemeentelijke back-office 
 

Naast bovenstaande tarievenstructuur staat het elke gemeente vrij om 
tarieven voor specifieke doelgroepen te hanteren. Belangrijke voorwaar-
de hierbij is dat de verrekening geheel via de gemeente gaat. 
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Indien een gemeente tarieven voor specifieke doelgroepen wil hanteren, 
is een randvoorwaarde om hier een gemeentelijke back-office voor in te 
richten. Bepaalde gemeenten zullen mogelijk een eerste gratis zone3 of 
een laag tarief voor inwoners van 65 of 75 jaar en ouder (zonder WMO-
vervoersindicatie) willen hanteren. Deze inwoners betalen dan aan de 
vervoerder het reguliere (hoge) OV-tarief. Via de gemeentelijk back-
office krijgen zij vervolgens een vergoeding waarna ze per saldo het 
specifieke (lage) tarief hebben betaald. 

 

4.4 Inschatting van de kosten per gemeenten 
 

De financiële consequenties van de start van Regiotaxi Holland Rijnland 
per januari 2011 zijn op dit moment nog niet helemaal te overzien. Wel 
is het zo dat het samenvoegen van twee systemen tot één systeem in 
principe kostenbesparend gaat werken (vanwege het schaalvoordeel). 
De verwachting is dat het aantal verreden reizigerszones in 2011 niet 
substantieel hoger zal liggen dan het aantal zones in 2007 en 2009. Wel 
is het zo dat de gemeenten in de Bollenstreek een ander financieel 
plaatje kunnen krijgen omdat zij tot nu toe met variërende eigen zoneta-
rieven werken. 

 

Voor de te verwachte financiële consequenties kan elke gemeente ge-
bruik maken van de beschikbare aantal reizigerszones in 2007 en de 
eerste helft van 2009 volgens onderstaande tabel. In deze tabel staat 
tevens een eerste inschatting van het aantal zones in 2011 gegeven. In 
het bestek zal een gedetailleerde inschatting van het aantal zones en de 
financiën gegeven worden. 

 

Gemeente Inwoners 
(31-5-
2009) 

Pashou-
ders 
(2009) 

Reizigers-
zones 
(2007) 

Reizigers-
zones (1e 
helft 2009) 

Reizigers-
zones (1e  
schatting 
2011) 

Kaag en 
Braassem (1) 

25.524    618 50.818 ? 54.000 

Leiden 117.037 3.269 238.694 113.380 240.000 

Leiderdorp 26.441    546 37.921 20.024 40.000 

Oegstgeest 22.672    304 16.700 8.016 18.000 

Voorschoten 23.102    406 25.332 11.184 26.000 

Zoeterwoude 8.113    320     19.948 10.416 22.000 

Hillegom 20.425 1.161 (2) 57.335 ? 60.000 

                                           

3 De gemeenten in de Bollenstreek hanteren momenteel een eerste gratis zone. Dat wil 
zeggen dat bij korte ritten in 1 zone de WMO’er momenteel gratis reist (vanuit de ge-
dachte dat mensen zonder beperking voor die ritten de fiets pakken die bijna niets kost). 
Met de komst van Regiotaxi Holland Rijnland zullen zij 2 x € 0,50 = € 1,00 in de taxi be-
talen. Via de gemeentelijke back-office wordt dit dan verrekend. Dit is een gevolg van het 
besluit dat genomen is. 
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Lisse 22.297 1.463 (2) 32.428 ? 34.000 

Noordwijk 25.421    768 (2) 64.648 ? 68.000 

Noordwijker-
hout 

15.469    667 (2) 47.016 ? 50.000 

Teylingen 35.697 1.345 (2) 52.757 ? 55.000 

Katwijk (3) 61.371 n.v.t. n.v.t. ? 134.000 

OV-reizigers n.v.t. ? ? 18.533 80.000 

TOTAAL 403.569  592.779  881.000 

(1) De gemeente Kaag en Braassem is op 1-1-2009 ontstaan door samenvoeging van de gemeen-
ten Alkemade en Jacobswoude. Het aantal zones over 2007 verwijst bij deze gemeente naar 
2008. 

(2) Cijfers over 2007 toen de Bollenstreek-gemeenten nog een andere zonesystematiek hanteer-
den. 

(3) Katwijk heeft op dit moment nog geen CVV-systeem. Schatting zones 2011 is gemaakt op 
basis van huidige verkoop van circa 37.000 kaarten per jaar voor belbus x 3 zones per rit (= 
landelijk gemiddelde) + opslag van 20%. 



Regiotaxi Holland Rijnland - Nota van Uitgangspunten 17 

5 Vervolgfasen 
 

5.1 Besluitvormingsfase Nota van Uitgangspunten 
 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 gesteld, wordt deze Nota van Uitgangspunten 
op 3 december 2009 ter besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland voorgelegd. 

 

Vervolgens dienen de 12 gemeenten de Nota van Uitgangspunten vast 
te stellen. Naar verwachting zal dit in een aantal gemeenten door het 
College van B&W plaatsvinden terwijl in een aantal andere gemeenten 
de Nota van Uitgangspunten tevens door de Gemeenteraad vastgesteld 
zal worden. 

 

Eind februari 2010 dienen alle gemeenten definitief akkoord te zijn met 
de Nota van Uitgangspunten. 

 

5.2 Naar een volwaardig bestek 
 

Parallel aan het traject om de Nota van Uitgangspunten vast te stellen 
zal vanaf de tweede helft van november 2009 gewerkt worden aan het 
bestek. Medio december 2009 is een conceptbestek beschikbaar dat ju-
ridisch gecheckt wordt. In januari en februari 2010 wordt dit bestek ver-
der vervolmaakt tot een volwaardig bestek met alle technisch-juridische 
aspecten en het tijdpad van de aanbestedingsprocedure.  

 

5.3 Vaststelling bestek en aanbestedingsfase 
 

Het bestek wordt ter informatie aan de gemeentebesturen gezonden. De 
gemeenten stellen dus wel deze Nota van Uitgangspunten vast maar 
niet het bestek. 

 

Het bestek wordt vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan het 
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland op 15 april 2010. Vervolgens 
wordt het bestek besproken in de desbetreffende portefeuillehouders-
overleggen op 20 en 21 mei waarna het definitieve besluit genomen 
worden in het Algemeen Bestuur van 30 juni 2010. 

 

Begin juli 2010 kan het bestek vervolgens gepubliceerd worden waarna 
inschrijvers een offerte kunnen samenstellen en indienen. Gunning van 
het contract is voorzien rond 1 oktober 2010. Per begin januari 2011 
gaat de nieuwe Regiotaxi Holland Rijnland daadwerkelijk rijden. 
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6 FAQ 
 

In deze FAQ (Frequently Asked Questions) vindt u een antwoord op en-
kele veel gestelde vragen. 

 

1. Regiotaxi’s, wat zijn dat nu precies? 

Regiotaxi’s rijden in veel regio’s in Nederland van in aanvulling op en ter 
vervanging van reguliere buslijnen. Deze taxi's en busjes kennen geen 
dienstregeling en lijnen. Ze zijn duurder dan de bus, maar goedkoper 
dan een gewone taxi. Bijna alle Regiotaxi’s in Nederland staan ook open 
voor mensen met een fysieke beperking die geen gebruik kunnen maken 
van het reguliere openbaar vervoer. Deze reizigers maken gebruik van 
de Regiotaxi met een vervoersindicatie in het kader van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning. Zij betalen doorgaans een lager tarief. 

 

2. Ik heb wel eens van de Rijnstreekhopper, de OV-taxi en 
CVV gehoord, wat zijn dat dan? 

De Rijnstreekhopper en de OV-taxi zijn Regiotaxi’s die onder een andere 
productformule rijden. Het zijn dus Regiotaxisystemen die onder een 
andere naam fungeren. CVV is de meer formele naam van de Regiotaxi-
systemen. CVV staat voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. 

 

3. Wat maakt Regiotaxi Bollenstreek anders dan Regiotaxi 
Leidse Regio? 

Regiotaxi Bollenstreek is bestemd voor de inwoners van de 5 gemeenten 
in de Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en 
Teylingen). Het systeem is toegankelijk voor WMO-geïndiceerden en in 
sommige gemeenten voor senioren vanaf 65 of 75 jaar. Regiotaxi Leidse 
Regio is bestemd voor alle inwoners van de 6 gemeenten in de Leidse 
Regio (Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten 
en Zoeterwoude). Het systeem is toegankelijk voor zowel OV-reizigers 
als WMO-geïndiceerden. Deze laatste groep betaalt een laag tarief dat 
nog wat lager ligt als de WMO-geïndiceerde 65 jaar of ouder is.  

 

4. Twee Regiotaxisystemen betekent dus ook twee ver-
voerders? 

Eén vervoerder kan meerdere Regiotaxicontracten rijden maar in dit ge-
val is het ZCN Totaalvervoer die op dit moment in de Bollenstreek rijdt 
en Connexxion die in de Leidse Regio rijdt. 

 

5. En hoe zit het dan met looptijden van de contracten met 
deze twee vervoerders? 

De looptijd van het Bollenstreekcontract is januari 2009 t/m december 
2010. Connexxion rijdt de Leidse Regio volgens een contract van januari 
2007 t/m december 2010.  
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6. Is straks de OV-chipkaart geldig in Regiotaxi Holland 
Rijnland? 

Ja, de OV-chipkaart is straks geldig in Regiotaxi Holland Rijnland maar 
het is op dit moment nog onduidelijk wanneer dit precies zal plaatsvin-
den. Dit hangt ondermeer af hoe voorspoedig de landelijke invoering 
van de OV-chipkaart verloopt, wanneer andere Regiotaxisystemen over-
gaan op de OV-chipkaart en wat de provincie Zuid-Holland precies be-
sluit over de invoering van de OV-chipkaart in de regio. In het contract 
met de vervoerder zal in ieder geval duidelijk komen te staan dat hij 
moet meewerken aan de invoering van de OV-chipkaart en welke voor-
waarden precies gelden. 

 

7. Wat wil Holland Rijnland eigenlijk met het openbaar ver-
voer in de regio? 

In 2008 heeft de Holland Rijland een OV-visie Holland Rijnland uitge-
bracht. Deze visie geeft een gelaagd systeem van OV bestaande uit vier 
lagen: treinverbindingen, hoogwaardig openbaar vervoer, regionaal bus-
vervoer en de Regiotaxi. Holland Rijnland heeft als samenwerkingsor-
gaan van 12 gemeenten overigens geen directe bevoegdheid over het 
openbaar vervoer maar wil met deze OV-visie het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, de Provincie Zuid-Holland en de inliggende gemeenten 
stimuleren te werken aan een beter openbaar vervoer in de regio. 

 

8. Toegankelijkheid, hoe zit het daarmee? 

Het streven van de rijksoverheid en de Provincie Zuid-Holland is om het 
openbaar busvervoer in 2010 zoveel mogelijk toegankelijk te hebben. 
Bijna al het busmaterieel is al toegankelijk en op dit moment wordt hard 
gewerkt aan het toegankelijk maken van zoveel mogelijk bushaltes. Re-
giotaxi Holland Rijnland is 100% toegankelijk. 


