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DATUM 24-6-2016 

AAN Commissie MME 

VAN Jacqueline Verbeek-Nijhof 

DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP OV-fietsen bij bus- en tramhaltes 

 

 

Geachte leden van de commissie MME,  

 

Afgelopen commissievergadering kreeg ik van de D66-fractie onderstaande vragen over OV-fietsen bij bus- en 

tramhaltes. Na beantwoording heeft u mij gevraagd de antwoorden ook nog een keer in een memo na te zenden, 

om het nog eens na te lezen. Bij deze stuur ik u de gevraagde informatie.  

 

Gestelde vraag D66-fractie over OV-fietsen bij bus- en tramhaltes 

De provincie Noord-Holland gaat een pilot uitvoeren met Ov-Fietsen bij drukke busstations. Dit om het gebruik 

van het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en deur tot deur vervoer mogelijk te maken met het openbaar 

vervoer. Ook in Rotterdam krijgen meer en meer metrostations een locatie om Ov-Fietsen te huren (bron: 

http://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2016/05/meer-metrostations-ret-krijgen-ov-fietsen).  

Ook in het coalitieakkoord  en door vele partijen in de Staten worden regelmatig duidelijke ambities uitgesproken 

die daarop aansluiten. De Provincie Utrecht wil het woon-werkverkeer met de fiets verdubbelen in 2030.  

Uit een onderzoek dat de Fietsersbond in 2011 heeft uitgevoerd in opdracht van NS/OV-Fiets onder haar 

particuliere pashouders blijkt verder dat 88% van de pashouders wel eens een OV-fiets zou willen huren op een 

bus-, metro- of ponthalte. Als die beschikbaar zou zijn zou het fietsgebruik kunnen toenemen en de provincie 

sneller haar doelen kunnen bereiken. 

De D66 Statenfractie heeft over dit onderwerp de volgende rondvraagpunten voor de commissievergadering 

MME van 13 juni: 

1. Hoe kijkt het College van Gedeputeerde Staten aan tegen de pilot van de provincie Noord-Holland om te 
experimenteren met Ov-Fietspunten bij drukke bushaltes en het bericht dat steeds meer metrostations in 
Rotterdam Ov-Fietspunten krijgen? 

2. Is het College het met de D66 Statenfractie eens dat een fijnmazeriger netwerk van Ov-huurfietsen kan 
bijdragen aan een beter openbaar vervoer en bereikbaarheid in de provincie Utrecht? 

3. Is het College van Gedeputeerde Staten evt. samen met Ov-partners bereid om een pilot te starten met 
Ov-huurfietsen bij drukke bus- of tramhaltes in de provincie Utrecht en de uitslagen hiervan na een jaar 
te rapporteren aan de Staten? 

 

OV fietspunten in de provincie Utrecht 

In de provincie Utrecht is de pilotfase wat betreft OV-fietspunten bij drukke bus/tramhaltes inmiddels afgerond. 

We hebben de visie dat een verplaatsing van een reiziger steeds vaker een optelsom is van afzonderlijke ritten 

met verschillende vervoerwijzen. Daarom streven we naar een samenhangend stelsel van 

verplaatsingsmogelijkheden om zo de reiziger te helpen om sneller, gemakkelijker en comfortabeler op zijn of 

haar bestemming te komen. OV fietspunten bij drukke bushaltes kunnen daar aan bijdragen. In de provincie 

Utrecht zijn daarom al OV-fietslocaties bij bushaltes gerealiseerd op de volgende locaties:  

- In Utrecht bij de bushaltes: P&R De Uithof, Heidelberglaan, Janskerkhof, P&R Westraven, Rijnsweerd, 
P&R Papendorp en Vredenburg 

- In Zeist bij het  busstation 
- In Vianen bij het busstation Lekbrug 
- In Bunnik bij halte Werkhoven 
- In Nieuwegein bij halte stadscentrum 
- In IJsselstein bij halte Binnenstad 

http://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2016/05/meer-metrostations-ret-krijgen-ov-fietsen


 
 
 
 

2 
 

 

Ook in het programma Beter Benutten Vervolg dat Rijk, regio en bedrijfsleven samen uitvoeren om de 

bereikbaarheid van de regio Utrecht te verbeteren worden voorstellen gedaan om OV-fietsen op OV-knooppunten 

aan te bieden. 

 

We zien dus zeker kansen! Wel merken we op dat het OV-fietsgebruik vooral groeiende en gekoppeld is aan het 

railgebonden vervoer. Ter illustratie: De OV-fietsenstallingen op Utrecht Centraal is verantwoordelijk voor 

ongeveer 17% van alle OV-fietsverplaatsingen in heel Nederland. Toch ziet het college ook kansen om bij de 

grotere bus/tramstations deelfietssystemen verder uit te rollen. De markt heeft hierbij ook een rol door een 

sluitende exploitatie over alle verhuurlocaties te realiseren. Dat geldt nu ook voor de OV-fietslocaties van NS-

fiets. Daarvoor is een minimumomvang van het aantal uitstappers noodzakelijk. Daarmee komt vanzelfsprekend 

niet iedere bus/tramhalte in aanmerking voor een dergelijk deelfietssysteem. 

 

Verder heeft Syntus in zijn aanbieding meegenomen om in Leusden ook met een deelfietssysteem te willen gaan 

werken bij een 5-tal bushaltes. Dit gaat om een project met ongeveer 100 huurfietsen. Met een Syntus-

abonnement mag een reiziger met abonnement deze fiets 12 uur gratis huren. Reizigers zonder abonnement 

betalen een kleine bijdrage. Ook het gebruik van dit systeem zullen wij monitoren. 

 


