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Onderwerp: Verbeteren kwaliteit en toegankelijkheid halteplaatsen 
 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
Voor de komende jaren staat binnen de gehele provincie Utrecht de bereikbaarheid per auto 
onder grote druk. Toenemende verkeersintensiteiten en grootschalige werkzaamheden zijn 
daarvan de oorzaak. Stimuleren van gebruik van alternatieve vormen van vervoer zullen een 
belangrijke bijdrage moeten leveren bij het handhaven c.q. verbeteren van de bereikbaarheid 
en van het economisch functioneren van de provincie.  
De bereidheid om gebruik te maken van alternatieve vormen van vervoer hangt in de praktijk 
sterk af van de kwaliteit van de gehele reisketen. Indien de beleving van deze kwaliteit te ver 
af ligt van de kwaliteit van een reis per auto, zullen mensen blijven kiezen voor de auto en zal 
congestie zich handhaven of juist verder ontstaan. De kwaliteit van halteplaatsen en 
overstappunten vormen bij de beleving van de reisketen een belangrijk onderdeel voor wat 
betreft toegankelijkheid, uitstraling, comfort en sociale veiligheid. 
Daarnaast is er een groeiend deel van de bevolking is met een mobiliteitsbeperking, zowel 
onder ouderen als onder jongeren, waardoor een toenemende noodzaak bestaat tot verbeteren 
van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Inmiddels zijn hiervoor door de Minister 
van Verkeer en Waterstaat richtlijnen opgesteld en zijn aan de OV- autoriteiten budgetten ter 
financiering beschikbaar gesteld.   
In dit kader vormt de kwaliteit en toegankelijkheid van halteplaatsen een belangrijke schakel 
in het strategisch mobiliteitsbeleid.  
In het Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht  (SMPU) is dit verwoord onder het hoofdstuk 
openbaar vervoer waar als visie en doel is opgenomen “dat het openbaar vervoer bijdraagt 
aan het bereikbaar en leefbaar houden van Midden-Nederland als keuzemogelijkheid voor de 
reiziger. Om de reiziger die over een auto beschikt te verleiden tot het openbaar vervoer moet 
de kwaliteit zichtbaar verbeteren. Imago, comfort, toegankelijkheid en sociale veiligheid zijn 
daarbij van invloed”.
Naast betrouwbaarheid, frequentie en snelheid van het OV gaat het dus ook om zaken als 
imago, comfort, toegankelijkheid en sociale veiligheid. Voor die laatste zaken zijn kwalitatief 
goede haltes van groot belang. Een in 2006 uitgevoerde schouw van de halteplaatsen heeft 
uitgewezen dat de algehele kwaliteit van de haltes erg slecht is en dat er met name op de 
punten van comfort en toegankelijkheid veel verbeteringen noodzakelijk zijn.   
 
Bij de aanbestedingen van de ov-concessies wordt permanent gestreefd naar verbeteringen 
van betrouwbaarheid, frequentie en snelheid. De halteplaatsen vormen echter een onderdeel 
van de reisketen die niet direct valt binnen de aanbesteding van de ov-concessies, maar valt 
onder de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Ze vormen als het ware het visuele 
visitekaartje voor de provincie en de gemeente om reizigers te stimuleren gebruik te maken 



van andere vormen van vervoer dan de auto. Als de halte aangenaam, praktisch, veilig en 
schoon is ingericht, zal het acceptabeler zijn om het openbaar vervoer te gebruiken. De 
kwaliteit van de halte vormt daarmee een belangrijke factor bij de keuze van het reisgedrag. 
De kwaliteitsverbetering kan worden gecombineerd met het verbeteren van de 
toegankelijkheid. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft normen opgesteld voor de 
toegankelijkheid van halteplaatsen. Uiterlijk in 2010 zal landelijk gemiddeld 46% van de 
halteplaatsen aan deze nieuwe norm moeten voldoen. Voor de provincie Utrecht komt dit neer 
op 45%. Hiermee zal ongeveer 67% van de reizigers bereikt worden, uitgaande van het feit 
dat de drukste haltes als eerste aangepast worden. De minister heeft hiervoor aan OV- 
autoriteiten een budget beschikbaar gesteld. Voor de provincie Utrecht betreft dit een bedrag 
van € 2,7 miljoen. De provincie heeft daartoe een overeenkomst gesloten met de 
staatssecretaris (zie bijlage 1) waarin is opgenomen dat de provincie zich zal inspannen om 
binnen haar concessiegebied de doelstelling van de 45% toegankelijkheid te realiseren voor 
uiterlijk medio 2010. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten GS 
- Vaststelling SMPU, 2003. 
- Uitvoeringsprogramma UMP 2007 – 2011, 4 juli 2006.  
GS hebben besloten tot het vaststellen van het UMP, waarin dit project is opgenomen. 
- Nota van Wijzigingen ten behoeve van actualisatie SMPU, 23 januari 2007. Hierin is extra 
budget van € 4 miljoen voor verbeteren kwaliteit haltes gevraagd.   
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Iedere wegbeheerder is verantwoordelijk voor aanleg en beheer van halteplaatsen langs zijn 
wegen. Daar waar de provincie geen wegbeheerder is, zijn wij afhankelijk van de 
medewerking van andere wegbeheerders om de doelstelling van het ministerie te realiseren.  
Vanuit een eerste overlegronde is gebleken dat aanpassing van halteplaatsen binnen 
gemeenten niet hoog op de uitvoeringslijst staat. Niet zo zeer de financiën, maar meer de 
beschikbare capaciteit en prioriteit zijn daarvan de oorzaak. Gemeenten dragen zelf geen 
verantwoordelijkheid voor openbaar vervoer en zijn ten aanzien van bushalten slechts als 
wegbeheerder verantwoordelijk voor onderhoud. Kwaliteit en toegankelijkheid van de halte 
worden in veel gevallen door de gemeenten niet direct tot hun verantwoordelijkheid gerekend. 
Dit terwijl juist de OV-autoriteit, in casu de provincie Utrecht, wel verantwoordelijk is voor 
kwaliteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Het belang van een goed openbaar 
vervoer wordt door de gemeenten weliswaar steeds uitgedragen, maar daarvoor wordt 
gemakkelijk naar de provincie verwezen als verantwoordelijke om dat te realiseren.   
 
Gelet op de voortgang bij het realiseren van de doelstelling vanuit het SMPU en de 
verplichting tegenover de Minister ten aanzien van het verbeteren van toegankelijkheid, is er 
gekozen voor een procedure waarbij we gemeenten voorstellen zowel het ontwerp als de 
uitvoering van de halteverbetering uit te voeren door de provincie. Dit met in achtneming van 
de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor procedures, vergunningen, inspraak en 
communicatie. Het ontwerp zal plaatsvinden op basis van een door de provincie opgesteld 
standaard kwaliteitshalte, conform de in overleg met gemeenten opgestelde kwaliteitsmatrix. 
Na uitvoering van de halteverbetering zal deze weer worden overgedragen aan de 
wegbeheerder met verplichting deze vervolgens te onderhouden.  
 
Het voordeel van de door ons gekozen aanpak is een betere garantie op een uniforme aanpak 
en uitstraling van de halteplaatsen, terwijl door het grotere aantal haltes middels aanbesteding 
financiële voordelen te behalen zijn. Belangrijk aspect daarbij is dat het realiseren van de 



kwaliteitsverbetering niet afhankelijk is van gemeentelijke prioriteiten, maar van de 
provinciale planning. Als nadeel kan worden gezien dat de provincie werken uitvoert op het 
gebied van andere wegbeheerders. Deze zullen daarvoor vooraf nadrukkelijk hun instemming 
moeten verlenen.  
Ook het BRU gaat afspraken maken met wegbeheerders om de toegankelijkheid en overige 
kwaliteit van haltes te verbeteren. 
Samen met gemeenten, BRU en consumentenorganisaties is een Kwaliteitsmatrix bushaltes 
opgesteld (zie bijlage 2). Hierin is vastgelegd aan welke kwaliteitsaspecten kwalitatief goede 
bushaltes dienen te voldoen. Toekomstig aan te passen haltes dienen aan deze kwaliteitseisen 
te voldoen. Deze matrix vormt de basis van het project. 
 
Financiën 
Uitgaande van de wijze van aanpak, het beschikbare budget vanuit het Uitvoerings Meerjaren 
Programma (UMP) en de subsidie vanuit het ministerie, is op basis van een aantal scenario’s 
gekozen voor een eigen bijdrage van wegbeheerders op grond van een 80/20 regeling. De 
gemeenten betalen dan een eigen bijdrage van 20%, verhoogd met de kosten van eventuele 
aanvullende gemeentelijke wensen (zoals design-lantaarnpalen of stadsplattegronden). 
Aanpassing gebeurt conform de Kwaliteitsmatrix. 
Voor de provincie betekent dit dat dekking gezocht moet worden voor 80% van de kosten van 
de kwaliteitsverbetering. In het Uitvoeringsprogramma UMP 2007 – 2011 is € 1.161.000,- 
gereserveerd voor verbetering van de kwaliteit van bushalten. De in de actualisatie van het 
SMPU opgenomen extra € 4.164.000,- is echter benodigd om de eerder geschetste ambities te 
kunnen realiseren. Dit extra bedrag is door het college van GS al geaccordeerd (op 23-01-
2007), maar u zal hierover (in december) nog een besluit moeten nemen.  
Daarnaast zal er vanuit het ministerie van V&W een subsidie van € 2.691.719,- beschikbaar 
worden gesteld, na ondertekening van de overeenkomst. De verantwoording over de 
uitvoering vindt plaats in de reguliere verantwoordingscyclus. 
 
Beschikbare bedragen kwaliteitsverbetering bushaltes 

 Richtprogramma 
oud  

UMP 2007-2011 Extra aanvraag 
Richtprogramma 
via actualisatie 
SMPU (PS- 
besluitvorming in 
december) 

UMP 2008-2012 Nog op te 
nemen in 
UMP 2009-
2013 

Verbeteren 
kwaliteit bushaltes 

€ 1.400.000 € 1.161.000 € 4.164.000 € 5.400.000 

Verbeteren 
toegankelijkheid 

€ 750.000 0  0 € 750.000 

Verbeteren sociale 
veiligheid 

€ 250.000 0  0 € 250.000 

Subsidie 
ministerie 

 € 2.700.000  

totaal € 2.400.000 € 1.161.000 € 4.164.000 € 8.100.000 € 1.000.000 

Het totale bedrag wat beschikbaar is voor kwaliteitsverbetering bushaltes is € 9.100.000,- (als 
u instemt met het voorstel actualisatie SMPU en het voorstel voor UMP 2009-2013 wordt 
goedgekeurd). Er is in 2006 en 2007 totaal € 168.000,- besteed. Er zijn kosten gemaakt voor 
het verrichten van de halteschouw, het plaatsen van informatiekasten in de abri’s en inhuur 
van de projectleider en projectondersteuning. 



In 2008 zullen in de procedure voor het UMP 2009-2013 de bedragen in de laatste kolom 
worden gereserveerd. 
 
Juridisch 
De gekozen aanpak betekent dat via de provincie zowel de voorbereiding als de uitvoering 
van de aanpassingen van halteplaatsen binnen gemeentelijk wegbeheer zal plaatsvinden. 
Hiervoor zullen gemeenten bestuurlijk hun instemming moeten verlenen. Een aantal 
gemeentelijke verantwoordelijkheden voor procedures, vergunningen, inspraak en 
communicatie zullen blijven bij de betreffende gemeenten. De aansprakelijkheden tijdens de 
uitvoering zullen afzonderlijk juridisch moeten worden vastgelegd.     
In de Wet Gelijke behandeling wordt naar verwachting een passage opgenomen over 
toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Hiervoor is een initiatief voorstel ingediend bij de 
Tweede Kamer. Hiermee kunnen burgers wegbeheerders aanspreken op het beter toegankelijk 
maken van bushaltes. 
 
Communicatie 
De nieuwe haltevoorzieningen zijn een concreet en aansprekend initiatief, waaruit blijkt hoe 
de provincie het openbaar vervoer verbetert en daarin een voortrekkersrol speelt. Al bij de 
start van dit project was er veel (landelijke) publiciteit. Deze aandacht moet worden 
vastgehouden, met oog voor behoud van zichtbaarheid van de provincie. Met de afdeling 
Communicatie zijn daarom afspraken gemaakt over het begeleidend informatietraject. Nadat 
bekend is welke Utrechtse gemeenten meewerken, worden afspraken gemaakt over 
communicatie en lokale publiciteit rondom zowel de start als oplevering van de haltes-nieuwe 
stijl in elke gemeente. Hiervoor wordt een evenement/foto- en persmoment georganiseerd 
m.m.v. de gemeentevoorlichting. Om de uitrol zichtbaar en herkenbaar te maken, zal gebruik 
gemaakt worden van een terugkerend beeldelement/projectlogo dat bij elke abri wordt 
geplaatst. Belangenorganisaties als Clientenbelang Utrecht en andere in het ROCOV 
vertegenwoordigde organisaties zullen schriftelijk en mondeling op de hoogte gehouden 
worden van de voortgang van dit project. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen, 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma, 
 

Bijlages: 
1. Brief en “overeenkomst inzake het verbeteren van de haltetoegankelijkheid in het stads- en 

streekvervoer per bus” met de minister van Verkeer en Waterstaat  
2. Kwaliteitsmatrix bushaltes 
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