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Voorwoord
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021

“Uit dit jaaroverzicht blijkt dat het provinciale 
openbaar vervoer in 2021 op vrijwel alle 
fronten goed blijft presteren, ondanks de 
uitdagingen van de afgelopen periode.“

Maarten van Gaans-Gijbels, gedeputeerde Energie, 
Mobiliteit & Europa

Voor u ligt een overzicht van de belangrijkste kernprestaties en gebeurtenissen van het openbaar vervoer in de provincie Limburg 

in 2021. Het provinciale openbaar vervoer presteerde in 2021 op vrijwel alle fronten goed, ondanks de vele uitdagingen van de 

afgelopen periode. Toch moeten we samen verder blijven bouwen aan verbeteringen van ons OV-systeem. Denk daarbij aan de 

uitvoeringskwaliteit op de Maaslijn en het verbeteren van onze internationale verbindingen naar Duitsland en België via 

bijvoorbeeld onze Drielandentrein. 

Afgelopen jaar zagen we in onze provincie mooie successen zoals de lancering van de MaaS-app Glimble, de uitrol van nog meer 

(Arriva) deelfietsen in Maastricht, de aftrap van de nieuwe subsidieregeling van de Wensbus en dat de OV-dienstregeling stapje 

voor stapje weer werd uitgebreid.

De gevolgen van de corona-pandemie waren ook in 2021 zichtbaar en voelbaar. En nu, op het moment van schrijven van deze 

terugblik, zien we dat reizigersaantallen nog niet op het “oude niveau” zijn. Ondanks deze enorme uitdaging en de beperkende 

maatregelen, heeft het OV in 2021 optimaal gepresteerd. Ik wil hierbij dan ook mijn waardering uitspreken voor alle vervoerders, 

organisaties en vooral het personeel dat hier samen voor heeft gezorgd. 

De pandemie heeft echter ook geleid tot creativiteit en nieuwe inzichten. Zo is duidelijk geworden dat naast de standaard-

dienstregeling een aantal tussenvormen gewenst zijn. Meer flexibiliteit in de dienstregeling zorgt ervoor dat het Limburgse OV nog 

beter zal aansluiten bij de actuele en veranderende reizigersbehoefte. Het zal in de toekomst nog schoner, slimmer en sneller 

moeten. 

Dit vraagt natuurlijk éérst om een bruikbaar beeld van het openbaar vervoer dat deze provincie in de toekomst nodig heeft, zodat

we vandaag en morgen de juiste beslissingen kunnen nemen. Het provinciebestuur werkt hier samen met al haar partners aan via 

het recent opgeleverde Ontwikkelplan OV Limburg, dat later dit jaar officieel wordt gelanceerd. Met dit plan kunnen het College 

van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten samen de basis leggen voor optimaal provinciaal openbaar vervoer. 

Nadrukkelijk nodig ik iedereen uit om mee te denken over wat er in de toekomst nog beter kan. We doen het immers niet voor 

onszelf, maar voor de reizigers in Limburg.

Maarten van Gaans-Gijbels

Gedeputeerde Energie, Mobiliteit & Europa



Reizigersoverleg Limburg
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021

Reizigersoverleg Limburg (ROL) komt op voor de belangen van de reiziger 
in het openbaar vervoer in Limburg. Het ROL doet dat voor het busvervoer en 
voor het regionale treinvervoer. Vervoerder Arriva en de provincie Limburg 
hebben het ROL erkend als vertegenwoordiger van de reizigers in het 
openbaar vervoer. Zij vragen het ROL om advies in zaken die met het 
openbaar vervoer te maken hebben. 

Het afschuwelijke jaar 2020 bracht een nieuwe pandemie COVID-19, met als gevolg een grote invloed op 

reizigersvraag en –aanbod. In de zomer van 2021 leek alles in eerste instantie weer een beetje normaal te 

worden. Echter, we hadden te vroeg gejuicht, een tweede lockdown volgde in de herfst en winter van 2021.

Het wordt lastig om te voorspellen wat het nieuwe normaal wordt, als er al een nieuw normaal komt. Dit heeft 

zowel invloed op thuiswerken, naar school gaan, recreatief verkeer maar natuurlijk ook aanbod. De 

Beschikbaarheidsvergoeding van de Rijksoverheid heeft voorlopig het openbaar vervoer in stand gehouden, 

maar hoe lang kan dit nog?

Dit heeft ook invloed op de rol van het ROL (Reizigersoverleg Limburg) waar we natuurlijk vooral moeten 

letten op de belangen van reizigers zonder de problematiek voor de vervoerders te vergeten.

We blijven ook in 2022 oog houden voor deze balans.

Harry Schouten

Voorzitter Reizigersoverleg Limburg

De vergaderingen van het Reizigersoverleg Limburg zagen er in de afgelopen twee 

jaar ook anders uit. De leden van het ROL vergaderen sinds de uitbraak van de 

pandemie ook via Microsoft Teams.

Op donderdag 29 september 2022 organiseert de Provincie Limburg samen met haar partners de 
Limburgse dag van het OV. Het ROL organiseert samen met de Provincie Limburg een deelsessie 
waarin we samen met u willen nadenken over de bereikbaarheid van de kleinere kernen in Limburg. 
Meer informatie volgt deze zomer op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl.  

http://www.reizigersoverleglimburg.nl/


Arriva Limburg
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“Veranderen is normaal en aanpassen is wat 
wij allemaal doen. Steeds weer en iedere 
dag. Wij doen dat graag.”

- Michiel Cusell, Regiodirecteur Arriva Limburg

In de terugblik op 2020 stelde ik vast dat veel niet normaal was, daarmee doelend op de intrede van Corona. Terugkijkend op 2021 bleek 

‘niet normaal’ opeens normaal maar acteerden we met elkaar wel anders. Juist ook wij als aanbieder van mobiliteit, in ons doel om de 

reiziger goed te kunnen voorzien in haar behoeftes en tegelijk het maatschappelijk belang te dienen. Dit alles in harmonie met een 

verantwoorde bedrijfsvoering. Het is mooi om vast te stellen dat wij inmiddels de reizigers weer zien terugkeren en wij met elkaar weer meer 

aanbod van Openbaar Vervoer hebben dan in 2020. 

In 2021 hebben wij opnieuw en onverminderd ingezet op onze pijler Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In absolute zin 

hebben wij meer geld geïnvesteerd in het domein MVO. Wij zijn ervan overtuigd dat dit juist nu van het grootste belang is. Arriva is 

onderdeel van de maatschappij. In Nederland, en zeker ook in Limburg. Daar zijn wij ontzettend trots op en daar handelen we ook naar. 

Behalve met geld investeerde Arriva ook in MVO via de samenwerking Groen en Logistiek van de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. 

Daarnaast zijn we super trots op de uitbreiding van de ServiceTeams in Limburg, twee enthousiaste collega’s vertellen verderop in het 

jaaroverzicht meer over hun ervaringen in deze unieke teams.

2021 gaf ook een eerste indicatie van een veranderende krappe arbeidsmarkt. Dit in combinatie met een grote personeelsuitstroom de

komende jaren omdat veel collega’s gaan genieten van een welverdiend pensioen. Het biedt kansen om ons personeelsbestand nóg meer 

een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. Wij geloven dat onze organisatie effectiever is als deze divers is opgebouwd, waar plek 

is voor iedereen. Een organisatie als Arriva is voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s, maar door bovengenoemde ontwikkelingen is 

werving van nieuwe collega’s een belangrijk speerpunt in 2021 en de jaren daarna. De eerste resultaten van wervingscampagnes op social

media, via opleidingsbedrijven en via eigen collega’s verwachten we deze zomer te zien.

In de tweede helft van 2021 zijn wij druk bezig geweest met het gereed maken van al onze dieselbussen voor HVO (Hydrotreated Vegetable

Oil) diesel. Deze dieselsoort geeft 90% reductie in CO2 uitstoot in vergelijking met B7 diesel. Dat maakt dat van alle ruim 200 Openbaar 

Vervoer bussen actief in Limburg er 96 volledig elektrisch zijn en de rest sinds 2022 op HVO rijdt. Daar zijn wij heel trots op, en natuurlijk op 

het feit dat gedeputeerde Maarten van Gaans deze mijlpaal heeft gemarkeerd door één van onze bussen te bestickeren met een HVO logo.

In 2022 ligt de nadruk op een verdere toename van de reizigers en introduceren wij het nieuwe betalen (OVPay) wat ons de mogelijkheid 

geeft producten in de markt te brengen die nog beter aansluiten bij de behoeften van de reizigers. Een verandering en een kans. Heel 

normaal. Laat dit dan ook meteen maar de conclusie zijn: Veranderen is normaal en aanpassen is wat wij allemaal doen. Steeds weer en 

iedere dag. Wij doen dat graag. 

Michiel Cusell

Regiodirecteur Arriva Limburg

https://www.arriva.nl/routetoekomst


Thema’s
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BusTrein

Covid-19

Eerste terugblik op 2021: Extra thema’s in dit overzicht

Via onderstaande themavelden kunt u de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties van 2021 terugvinden. 

De keuze voor de indeling van onderstaande 5 thema’s komt voort uit de nieuwe structuur uit het Ontwikkelplan OV Limburg. 

Aanvullende MobiliteitKnooppunten

Randvoorwaarden

Terugblik vanuit 

Reizigersoverleg Limburg

Terugblik vanuit

Arriva Limburg

Toekomst OV Limburg



Hoogtepunten 2021
Kernprestaties Arriva 2021

Trein Bus



Trein & Bus in 2021
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021

Vernieuwd stadsnetwerk Maastricht

Al geruime tijd denkt Arriva in samenwerking met de 
gemeente Maastricht en de Provincie Limburg na over 
de bereikbaarheid van het centrum in Maastricht.

De meestal beperkte ruimte voor bussen, het 
toenemend aantal evenementen (pré-Covid) en de 
vraag voor een goede bereikbaarheid per bus maken 
het bereikbaar houden van het centrum een uitdaging.

Met de start van de nieuwe dienstregeling zijn er 
nieuwe centrum(ring)lijnen gecreëerd die de 
binnenstad vanuit verschillende hoeken makkelijker 
bereikbaar maakt. De lokale ontsluitende buslijnen zijn 
aangepast aan de actuele reizigersvraag, om deze 
verbeteringen mogelijk te maken.

Bekijk het nieuwe lijnennet Maastricht

PIP Maaslijn vastgesteld

Om de verbeteringen aan de Maaslijn mogelijk te maken hebben 
de Provincies Limburg en Noord Brabant een Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Een PIP is een ruimtelijk 
besluit. Het kan worden vergeleken met een bestemmingsplan 
van de gemeente. In zo’n plan staat welke ruimtelijke 
ontwikkelingen op een bepaalde locatie wel of niet zijn 
toegestaan. 

Beide Ontwerp-Provinciale Inpassingsplannen en het MER lagen 
van 29 april tot en met 9 juni 2021 ter inzage. De ingediende 
zienswijzen zijn verwerkt in een nota van antwoord die 
onderdeel uit maakt van de definitieve inpassingsplannen die 
eind 2021 door provinciale staten van beide provincies zijn 
vastgesteld. 

Lees verder op de website van de Maaslijn

Nieuw verbindingen in Midden-Limburg

Met de start van de nieuwe dienstregeling in 
december 2021 heeft Arriva gekozen om het netwerk 
in Midden-Limburg flink te verbeteren.

Zo profiteren alle grote kernen in de driehoek Weert-
Roermond-Venlo van (nieuwe) directe verbindingen 
met de hiervoor genoemde steden. Door de nieuwe 
opzet is de frequentie op de verbinding Panningen en 
Venlo verhoogd naar 4x/uur. Hierdoor kunnen 
reizigers op deze as ieder kwartier snel van en naar 
Venlo reizen. 

Tenslotte zijn ook aansluitingen verbeterd op de 
treinstations van Blerick en Venlo, zodat reizigers snel 
kunnen doorreizen vanuit trein op bus en andersom.

Wat veranderde in het Vervoerplan 2022?

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/4b35aa1f-3610-4d2d-9a70-e45acb7fd9cc
http://demaaslijn.nl/
https://www.arrivapdf.nl/web/file?uuid=65ea4bb2-12db-4e0d-be5b-a4f2b8f67cc9&owner=af8aec32-6c73-47d5-af4d-f1553a2c3b77&contentid=18659


Trein & Bus in 2021
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OV-Klantenbarometer in 2021
2021 was een bijzonder jaar. Het openbaar vervoer 

was anders, en ook het onderzoek was anders. 

Reizigers moesten mondkapjes op, er werd minder 

gereisd, het onderzoek vond in een korte periode 

plaats en het aantal opgehaalde enquêtes lag lager. 

Desondanks geeft het reizigersonderzoek een goed 

beeld van de mooie klanttevredenheid van het 

openbaar vervoer in 2021. Wat minder goed mogelijk 

is, is een vergelijk in de tijd. 

Ook voor Limburg stegen vrijwel alle (eind)cijfers in de 

jaarlijkse OV-Klantenbarometer. De volledige 

resultaten zijn verderop in het jaaroverzicht te vinden.

Ga naar het onderdeel OV-Klantenbarometer

In een halfuur van Horst naar Venlo…

Sinds december rijdt Arriva ieder uur tussen Horst 
(kern) en Venlo met een nieuwe scholierenlijn (686). 
Deze lijn rijdt speciaal om scholieren, studenten en 
forenzen uit de regio van Horst een extra snelle 
reisoptie te geven naar de belangrijkste onderwijs- en 
centrumlocaties in Venlo. Met deze lijn zijn reizigers 
binnen een halfuur in Venlo.

Een mooie bijkomstigheid is dat deze lijn ook stopt bij 
de Brightlands Greenport Campus in Venlo. Hiermee 
is Greenport / Freshpark en de Innovatoren weer op 
werkdagen bereikbaar met het OV.

Bekijk de actuele dienstregeling van lijn 686

Versnellingsmaatregelen OV

Een van de actielijnen waar samen met Arriva aan wordt 
gewerkt is het stapsgewijs verbeteren van de verschillende 
busproducten in Limburg. Door het netwerk te versterken 
behouden we de hoge kwaliteit en maken we het netwerk 
toekomstbestendiger. In Landgraaf en Stein zijn in 2021 een 
aantal maatregelen doorgevoerd om reistijden te verkorten en 
aansluitingen te verbeteren. In Landgraaf wordt nu gewerkt aan 
de tweede fase van het verbeterproject. Hierover is Arriva in 
goed overleg met de omgeving, de gemeente Landgraaf en de 
Provincie Limburg. Ook op andere locaties in de provincie wordt 
samen met de betrokken partijen gewerkt aan het verbeteren 
van het netwerk. Ook gemeenten komen zelf met het initiatief 
om busroutes te wijzigen en te verbeteren.

https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2021/juli/rijk-provincies/
https://www.arriva.nl/limburg/reisinformatie/dienstregeling.htm


Kernprestaties Arriva (OV-Concessie)
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021-H1

Trein Punctualiteit Rituitval Instappers Klantreacties

Bus Punctualiteit Rituitval Instappers Klantreacties

Prestaties Arriva over het jaar 2021 (H1)

Kies een van de thema’s of 

scroll verder voor de prestaties per thema



Kernprestaties Arriva (OV-Concessie)
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021
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Wat verstaan we onder “aankomstpunctualiteit” bij trein?
Percentage van de treinen welke binnen 180 seconden na de geplande aankomsttijd arriveren op een knooppunt of 

eindstation. Deze gegevens zijn afkomstig van ProRail en worden bijgehouden voor alle treinen in Nederland. Per verbinding 

is in de Concessie OV een prestatienorm voor Arriva vastgelegd.

Aankomstpunctualiteit Trein RS11 – Roermond-Nijmegen (Maaslijn)
Vastgestelde norm (Concessie) > 92,0% 

Vergeleken met 2020 wijkt 2021 in het eerste half jaar weinig af. 

Het aantal reizigers was door de nieuwe lockdown ook in de eerste helft 

van 2021 beduidend lager dan in 2019. De treinen op de Maaslijn reden 

nog met een aangepaste dienstregeling waarbij de korte ritten tussen 

Cuijk/Venray-Nijmegen nog niet reden. Dit resulteert dus ook hier in een 

hogere betrouwbaarheid op de gehele Maaslijn.

In februari leidde het winterweer en een aanrijding met een vrachtwagen 

(met grote schade en langdurig herstel aan een overweginstallatie) tot 

een daling van de prestaties in deze maand.

In het najaar was het jaarlijkse herfsteffect zichtbaar in combinatie met in 

september sterk toegenomen reizigersaantallen. Daarnaast werden de  

korte ritten tussen Venray-Nijmegen hervat, waardoor de LINT-

treinstellen ook weer volledig werden ingezet. Deze treinen kennen een 

lagere betrouwbaarheid wat ook duidelijk zichtbaar is in deze grafiek.

Overzicht Volgend traject



Kernprestaties Arriva (OV-Concessie)
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Wat verstaan we onder “aankomstpunctualiteit” bij trein?
Percentage van de treinen welke binnen 180 seconden na de geplande aankomsttijd arriveren op een knooppunt of 

eindstation. Deze gegevens zijn afkomstig van ProRail en worden bijgehouden voor alle treinen in Nederland. Per verbinding 

is in de Concessie OV een prestatienorm voor Arriva vastgelegd.

Aankomstpunctualiteit Trein RS12 – Maastricht-Roermond
Vastgestelde norm (Concessie) > 93,0%

Net als in 2019 en 2020 zijn de prestaties op deze lijn bijzonder hoog. De 

hoge prestatie blijft vanuit de operationele zijde ook opvallend, aangezien 

de RS12 rijdt over een zogenaamd “samenlooptraject”. Op dit traject 

deelt Arriva het spoor met de intercity’s van NS. 

In februari liep de prestatie iets terug wegens het winterweer, maar 

bleven de prestaties verder boven de norm.

Op deze verbinding heeft het najaar maar beperkte invloed gehad. 

Aangezien het traject tussen Maastricht-Roermond door verschillende 

vervoerders / gebruikers wordt gebruikt krijgt bijvoorbeeld rijp amper kans 

om zich aan de bovenleiding vast te vriezen.

Overzicht Volgend traject
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Wat verstaan we onder “aankomstpunctualiteit” bij trein?
Percentage van de treinen welke binnen 180 seconden na de geplande aankomsttijd arriveren op een knooppunt of 

eindstation. Deze gegevens zijn afkomstig van ProRail en worden bijgehouden voor alle treinen in Nederland. Per verbinding 

is in de Concessie OV een prestatienorm voor Arriva vastgelegd.

Aankomstpunctualiteit Trein RS15 – Kerkrade C-Heerlen-Sittard
Vastgestelde norm (Concessie) > 93,0%

In tegenstelling tot de uitvoering in 2020 liggen de prestaties op de RS15 

weer boven de norm. Ondanks deze goede prestatie blijft de 

Drielandentrein van/naar Aachen (RE18) een negatief effect hebben op 

de uitvoering van deze trein. Dit effect is minder sterk zichtbaar door de 

lagere reizigersaantallen. Lagere reizigersaantallen leiden immers tot een 

minder grote druk op de treindiensten tijdens bijvoorbeeld de spitsuren.

In de tweede helft van het jaar kwamen de prestaties op de RS15 meer 

onder druk komen te staan door de jaarlijkse seizoenseffecten (bladval, 

gladde sporen, rijp aan de bovenleiding) in combinatie met de druk van 

de Drielandentrein van/naar Aachen (RE18). Dit laatste effect zal na 

oplevering van de spoorverdubbeling (zomer 2022) naar verwachting 

afnemen waardoor de prestaties op de treinen tussen Kerkrade-Heerlen-

Sittard weer zullen verbeteren naar het oude niveau van voor 2019.

Daarnaast heeft Arriva veel nieuw personeel moeten opleiden in 2021. Dit 

personeel rijdt gedurende hun eerste weken nog iets voorzichtiger dan 

ervaren machinisten. Dit zorgt ervoor dat de punctualiteit verder tijdelijk 

nog iets afneemt.

Overzicht Volgend traject
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Wat verstaan we onder “aankomstpunctualiteit” bij trein?
Percentage van de treinen welke binnen 180 seconden na de geplande aankomsttijd arriveren op een knooppunt of 

eindstation. Deze gegevens zijn afkomstig van ProRail en worden bijgehouden voor alle treinen in Nederland. Per verbinding 

is in de Concessie OV een prestatienorm voor Arriva vastgelegd.

Aankomstpunctualiteit Trein RS18 – Maastricht-Heerlen (stoptrein)
Vastgestelde norm (Concessie) > 95,0%

Gedurende het jaar presteert de RS18 nog steeds conform de hoge norm 

van 95%. Er zijn vrijwel geen bijzonderheden te melden over het eerste 

halfjaar.

Ondanks het winterweer (februari) zijn ook de prestaties in deze maand 

goed overeind gebleven. In juni heeft een langdurige wisselstoring wel 

gezorgd voor een kleine afname in de aankomstpunctualiteit.

In het najaar heeft de Heuvellandlijn zoals ieder jaar last van gladde 

sporen. Hierdoor nemen de prestaties in deze maanden altijd iets af.

Overzicht Volgend traject
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Wat verstaan we onder “aankomstpunctualiteit” bij trein?
Percentage van de treinen welke binnen 180 seconden na de geplande aankomsttijd arriveren op een knooppunt of 

eindstation. Deze gegevens zijn afkomstig van ProRail en worden bijgehouden voor alle treinen in Nederland. Per verbinding 

is in de Concessie OV een prestatienorm voor Arriva vastgelegd.

Aankomstpunctualiteit Trein RE18 – Maastricht-Heerlen-Aachen Hbf
Vastgestelde norm (Concessie) > 95,0%

De RE18 scoort wederom nagenoeg gelijk aan de punctualiteitprestaties 

in 2019 en 2020. Het overbelaste Duitse spoor tussen Herzogenrath en 

Aachen Hbf blijft ook in 2021 zorgen voor regelmatig oponthoud bij 

vertrek uit Aachen. Hierdoor vertrekt de RE18 vanaf het startpunt al met 

een (kleine) vertraging die blijft doorwerken tot in Heerlen. Deze 

vertraging heeft in Nederland weer tot gevolg dat de RS15 treinen ook 

moeten wachten. Kortom, het latere vertrek in Aachen kan leiden tot een 

domino-effect tussen Landgraaf en Heerlen. De spoorverdubbeling zal 

voor de RS15 naar verwachting een forse verbetering opleveren.

In het najaar kwam een specifiek probleem van dit traject (RE18) weer 

terug, namelijk rijp aan de bovenleiding. Doordat dit traject niet frequent 

wordt bereden (alleen Arriva maakt hier overdag ieder uur gebruik van) 

krijgt rijp meer kans om zich te hechten aan de bovenleiding. Wanneer er 

sprake is van rijp aan de bovenleiding kan een trein stilvallen door een 

zogenaamde spanningsdip. Met ProRail wordt onderzocht of hier een 

alternatieve oplossing voor kan worden ontwikkeld.

Overzicht Volgende prestatie 
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Wat verstaan we onder “verwijtbare rituitval” bij trein?
Alle uitgevallen kilometers (uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de geplande dienstregeling) die zijn ontstaan door

de vervoerder (materieelstoringen, logistieke redenen of door personeel). Niet-verwijtbare rituitval, denk hierbij aan sein-, 

wissel-, overweg- en stroomstoringen, zijn hiervoor al in mindering gebracht. 

Als laatste stap worden in de komende maanden nog de inzet van treinvervangend vervoer (bussen) in mindering gebracht. 

De verwerking van deze cijfers duurt langer waardoor deze cijfers pas later dit jaar bekend zijn. Uiteindelijk zijn deze cijfers

leidend voor de definitieve vaststelling van de exploitatiebijdrage en het bepalen van een eventuele prestatieboete.

Verwijtbare rituitval Trein (diesel) Treintrajecten Diesel 
RS11 – Roermond-Nijmegen
Vastgestelde norm (Concessie) < 0,20%

Zoals in de voorgaande jaren ook al steeds meer zichtbaar werd, de 

treinen van het type LINT, welke worden ingezet op het traject Venray-

Nijmegen, zijn verouderd waardoor de betrouwbaarheid afneemt. 

In de eerste helft van 2021 heeft de korte slag tussen Venray-Nijmegen 

(en de spitstreinen) nog niet gereden waardoor dit type treinstel niet 

hoefde te worden ingezet. Dit zorgt ervoor dat de rituitval zeer laag is 

gebleven, gelijk aan de situatie in 2020.

Diverse ingrepen hebben al plaatsgevonden om de betrouwbaarheid van 

de treinstellen te verbeteren, enk hierbij aan het volledig vervangen van 

de koppelingen om het combineren/splitsen van treinstellen te 

verbeteren. Ook in de komende jaren, die we in afwachting zijn van de 

realisatie van de elektrificatie van de Maaslijn, zal er nog effort van Arriva

nodig zijn om de treinstellen betrouwbaar in dienst te kunnen houden.

Vanaf september zijn de LINT treinstellen weer ingezet, dit heeft gelijk 

een forse impact op de rituitval (deze neemt direct toe).

Overzicht Elektrische trajecten



Kernprestaties Arriva (OV-Concessie)
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021

0,00%

0,40%

0,80%

1,20%

1,60%

2,00%

2020 2021

Wat verstaan we onder “verwijtbare rituitval” bij trein?
Alle uitgevallen kilometers (uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de geplande dienstregeling) die zijn ontstaan door 

de vervoerder (materieelstoringen, logistieke redenen of door personeel). Niet-verwijtbare rituitval, denk hierbij aan sein-, 

wissel-, overweg- en stroomstoringen, zijn hiervoor al in mindering gebracht. 

Als laatste stap worden in de komende maanden nog de inzet van treinvervangend vervoer (bussen) in mindering gebracht. 

De verwerking van deze cijfers duurt langer waardoor deze cijfers pas later dit jaar bekend zijn. Uiteindelijk zijn deze cijfers

leidend voor de definitieve vaststelling van de exploitatiebijdrage en het bepalen van een eventuele prestatieboete.

Verwijtbare rituitval Trein (elektrisch) Treintrajecten Elektrisch 
RS12 / RS15 / RS18-RE18
Vastgestelde norm (Concessie) < 0,20%

De treinen op de andere elektrische trajecten presteerden net als in 2020 

wederom beduidend beter dan in 2019 qua rituitval. Het Covid-19 effect 

(minder reizigers en op een aantal trajecten soms minder ritten) zal hier 

wellicht weer een rol hebben gespeeld.

Een aantal bijzonderheden qua grote verstoringen in het treinverkeer:

• In februari heeft het treinverkeer last gehad van winterweer waardoor 

op bepaalde momenten geen treinen konden rijden.

• In juni zorgde een grote wisselstoring in Zuid-Limburg voor meer 

rituitval dan gebruikelijk, door de lage rituitval in de rest van de 

maand is dit effect niet sterk zichtbaar.

• In het najaar nam de rituitval iets toe vanwege het eerder genoemde 

herfsteffect. Verder waren er geen bijzonderheden.

Overzicht Diesel trajecten
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Wat verstaan we onder “instappers” bij trein?
Het aantal keer dat een reiziger heeft ingecheckt voor de regionale treinen van Arriva in Limburg. 

Voor papieren kaartsoorten wordt op basis van historische data en vergelijkingsmateriaal een aanname gebruikt voor het 

aantal keer dat reizigers met een bepaald product inchecken.

Instappers Trein Alle treintrajecten

Het aantal reizigers neemt sinds begin 2021 weer licht toe en volgt 

hiermee de landelijke ontwikkelingen qua versoepelingen binnen het 

Coronabeleid.

Het gebruik ligt hiermee nog steeds beduidend lager dan in het laatste 

jaar voor Covid-19 (2019). Ter illustratie is het normale (winter)niveau 

nog terug te zien in de maanden januari en februari van 2020.

Afgelopen jaar lag de bezetting in de eerste twee maanden van 2021 op 

een kleine 30% van het aantal reizigers in 2019.

Na de zomer steeg het aantal reizigers in één klap fors met het volledig 

openstellen van het onderwijs en de ingezette versoeplingen. Bij de 

nieuwe lockdown in december nam het aantal reizigers weer direct af. In 

december miste Arriva vooral de sociaal-recreatieve reiziger die normaal 

op pad gaat voor de jaarlijkse kerstmarkten / Magisch Maastricht of 

andere (shoppings)evenementen.

Zie ook de Covid-19 special in het jaaroverzicht verderop voor verdere 

toelichting.

Overzicht Dieseltraject
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Wat verstaan we onder “klantreacties” bij trein?
Aantal geregistreerde meldingen (over trein) van reizigers bij de verschillende klantenservice kanalen van Arriva in Limburg.

Klantreacties Trein Alle treintrajecten

Ten opzichte van 2019 is het aantal klantreacties nog steeds beduidend 

lager dan voorheen. 

Naast de gebruikelijke meldingen rondom de dienstregeling en de 

uitvoering worden sinds de start van de pandemie steeds meer vragen 

gesteld die te relateren zijn aan de Covid-19 situatie (reisregels 

waaronder het gebruik van mondkapjes en aangepaste dienstregeling). 

Ook wordt er regelmatig gereageerd op de mondkapjesplicht.

Op het moment dat de reizigersaantallen weer toenamen (september) 

nam ook het aantal klantreacties weer toe. Zo werden er weer meer 

vragen gesteld over de dienstregeling en de actuele maatregelen. 

Overzicht
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Wat verstaan we onder “aankomstpunctualiteit” bij bus?
Percentage van de bussen welke binnen 180 seconden na de geplande aankomsttijd arriveren op een knooppunt of 

eindstation. Deze gegevens zijn afkomstig uit het datawarehouse van Arriva en worden beschikbaar gesteld via het Arriva

dashboard. De cijfers worden steekproefsgewijs vergeleken met beschikbare onafhankelijke open OV-data (NDOV).

Aankomstpunctualiteit Bus
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Bus Limburg
Vastgestelde norm (Concessie) > 90,0% 

De effecten van de nieuwe dienstregeling zijn dit jaar moeilijker terug te 

zien binnen de punctualiteitscijfers door de effecten van Covid-19.

Reizigers keren langzaamaan weer terug in de spitsuren waardoor er 

meer druk ontstaat op het totale systeem. Meer reizigers stappen weer in 

en –uit waardoor halteren bij haltes en knooppunten meer tijd kost. 

Daarnaast nam in tegenstelling tot normale jaren neemt de punctualiteit 

richting de zomer af, vanwege het toenemende wegverkeer (na het 

aflopen van de beperkingen / lockdown). Door meer drukte op de weg 

daalt de punctualiteit voor de bussen in Limburg naar het “gebruikelijke” 

niveau dat boven de 90% zit.

Vanaf september zien we dat niet alleen de reizigers weer meer 

terugkeren, maar dat ook de drukte op de weg verder toeneemt. Hierdoor 

neemt de punctualiteit iets af ten opzichte van de eerste helft van 2021.

In het najaar staan de prestaties jaarlijks meer onder druk vanwege 

hogere reizigersaantallen, meer drukte op de weg en (slechtere) 

weersomstandigheden.

Overzicht Rituitval bus



Kernprestaties Arriva (OV-Concessie)
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021

Wat verstaan we onder “rituitval” bij bus?
Alle uitgevallen verwijtbare kilometers (uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de geplande dienstregeling). Uitval 

welke is veroorzaakt door factoren waar de vervoerder geen invloed op heeft (denk hierbij aan een verkeersongeval, 

plotselinge wegafsluiting of calamiteit) zijn dus niet meegenomen in bovenstaande cijfers. De lijst met externe factoren is 

vastgesteld in de Concessie als bijlage F.9.13 (Operationalisering MIPOV-tabel).

Rituitval Bus
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Bus Limburg
Vastgestelde norm (Concessie) < 0,50% (max)

De rituitval blijft ook in 2021 ver beneden de gestelde maximale norm van 

0,5%. Behalve dat we tevreden zijn over deze prestatie zijn er geen grote 

bijzonderheden te melden op het gebied van rituitval bij de bussen in 

Limburg.

In november steeg het ziekteverzuim enorm doordat personeel vanwege 

(preventieve) quarantaine regels als gevolg van Covid-19 thuis kwam te 

zitten. Deze uitval daalde in december weer licht, maar wordt naar 

verwachting in het voorjaar van 2022 (bij de nieuwe versoepelingen) weer 

zichtbaar.

NB: In december lijkt de rituitval fors hoger dan gemiddeld, dit heeft te 

maken met het vervroegen van de vakantiedienstregeling als gevolg van 

de nieuwe lockdown (midden december). Hierdoor viel het aantal 

reizigers fors terug en zijn (spits)ritten op het laatste moment handmatig 

geschrapt waardoor deze in de categorie rituitval zijn terechtgekomen. Bij 

de definitieve vaststelling van de exploitatiebijdrage in de zomer 2022 

wordt dit gecorrigeerd.

Overzicht Instappers bus
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Wat verstaan we onder “instappers” bij bus?
Het aantal keer dat een reiziger heeft ingecheckt in de bussen van Arriva in Limburg. 

Voor papieren kaartsoorten wordt op basis van historische data en vergelijkingsmateriaal een aanname gebruikt voor het 

aantal keer dat reizigers met een bepaald product inchecken.

Instappers Bus Bus Limburg

Het aantal reizigers neemt sinds begin 2021 weer licht toe en volgt 

hiermee de landelijke ontwikkelingen qua versoepelingen binnen het 

Coronabeleid.

Het gebruik ligt hiermee nog steeds beduidend lager dan in het laatste 

jaar voor Covid-19 (2019). Ter illustratie is het normale (winter)niveau 

nog terug te zien in de maanden januari en februari van 2020.

Afgelopen jaar lag de bezetting in de eerste twee maanden van 2021 op 

een kleine 30% van het aantal reizigers in 2019.

Na de zomer steeg het aantal reizigers in één klap fors met het volledig 

openstellen van het onderwijs en de ingezette versoeplingen. Bij de 

nieuwe lockdown in december nam het aantal reizigers weer direct af. In 

december miste Arriva vooral de sociaal-recreatieve reiziger die normaal 

op pad gaat voor de jaarlijkse kerstmarkten / Magisch Maastricht of 

andere (shoppings)evenementen.

Zie ook de Covid-19 special in het jaaroverzicht verderop voor verdere 

toelichting.

Overzicht Klantreacties bus
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Wat verstaan we onder “klantreacties” bij bus?
Aantal geregistreerde meldingen (over bus) van reizigers bij de verschillende klantenservice kanalen van Arriva in Limburg.

Klantreacties Bus Bus Limburg

Ten opzichte van 2019 is het aantal klantreacties nog steeds beduidend 

lager dan voorheen. 

Naast de gebruikelijke meldingen rondom de dienstregeling en de 

uitvoering worden sinds de start van de pandemie steeds meer vragen 

gesteld die te relateren zijn aan de Covid-19 situatie (reisregels 

waaronder het gebruik van mondkapjes en aangepaste dienstregeling). 

Ook wordt er regelmatig gereageerd op de mondkapjesplicht.

Op het moment dat de reizigersaantallen weer toenamen (september) 

nam ook het aantal klantreacties weer toe. Zo werden er weer meer 

vragen gesteld over de dienstregeling en de actuele maatregelen. 

De gebruikelijke piek na een nieuwe dienstregeling vond dit jaar ook pas 

na de zomer plaats aangezien veel reizigers toen pas te maken kregen 

met de nieuwe dienstregeling die in december was gestart.

Overzicht Punctualiteit bus
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Reisinformatie over bushaltes

In 2021 zijn de interne voorbereidingen gestart om de 
kwaliteit van de reisinformatie met betrekking tot bushaltes 
te verbeteren. Vanaf 2022 stappen we als Provincie 
Limburg volledig over op de landelijke Centrale 
Haltedatabase (CHB) voor wat betreft de informatie over 
de voorzieningen op haltes.

In 2022 staan extra kwaliteitsslagen worden gemaakt om 
de datakwaliteit van onze haltes in Limburg te verbeteren. 
Zo maken we beter inzichtelijk wat reizigers op een halte in 
Limburg kunnen verwachten. Dit laatste is vooral van 
belang voor reizigers die willen weten of hun halte volledig 
of beperkt toegankelijk is.

De informatie uit het CHB wordt ook gebruikt om de 
informatie in de diverse reisapps te voorzien van de juiste 
halte informatie. Reizigers kunnen ook een kijkje nemen in 
de publieke halte-viewer via onderstaande link.

Open de publieke halte-viewer (CHB)

Station Valkenburg op #3 in 2021 

Dit jaar is station Valkenburg op plek 3 geëindigd in de 
landelijke jaarlijkse Stationsbelevingsmonitor. Dit is een 
jaarlijks onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door 
I&O research in opdracht van NS en ProRail. Station 
Valkenburg kreeg een 8,0 van de reizigers. Andere kleinere 
stations als Voerendaal (7.8), Susteren (7.7), Mook 
Molenhoek (7.6) en Meerssen (7.5) scoorden ook hoog op de 
lijst. 

De (landelijke) winnaar van vorig jaar (Klimmen-Ransdaal) 
ontbreekt dit jaar in het onderzoek. Door Covid-19 waren er 
helaas te weinig reizigers voor een representatieve 
steekproef.

Bekijk alle resultaten van de stationsbelevingsmonitor

Opening Stationshal Maastricht

Station Maastricht is na een restauratie van ruim 2,5 jaar in 
volle glorie hersteld. Het station heeft meer licht en ruimte 
en past weer helemaal in deze tijd. Daarnaast zijn oude 
elementen van het monumentale pand teruggebracht. Het 
station werd volledig in gebruik genomen in 1916, maar is 
nooit officieel geopend vanwege de Eerste Wereldoorlog. 
Daarom is het station dit keer feestelijk en officieel 
geopend.

Nu het station weer in ere is hersteld zijn er verschillende 
oude schatten van het station weer zichtbaar geworden 
voor reizigers die vaak verborgen zaten achter 
voorzetwanden, achter behang of soms zelfs weg waren 
van het station maar weer teruggevonden. Op het station 
kunnen bezoekers QR-codes scannen bij de ‘Schatten van 
het station’. Op die manier is meer informatie te vinden 
over de oude monumentale details.

Bekijk de openingsfilm op Limburg.nl

http://halteviewer.ov-data.nl/
https://www.prorail.nl/nieuws/waardering-voor-stations-stijgt-door
https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2021/november/station-maastricht/
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Knooppunten in ontwikkeling

Begin 2021 is de ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 
2040 landelijk vastgesteld. Als uitwerking hiervan is o.a. 
gewerkt aan een Landelijke Actie-agenda Knooppunten. 

De Actie-agenda dient als een agenderingsinstrument. 
Het geeft aan voor welke knooppunten we richting 2040 
een opgave verwachten en brengt daarvoor een eerste 
prioritering aan. 

De hoofdopgaven van de ontwikkelopgave zijn drieledig:

1. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit knooppunten;

2. Verbeteren functionele kwaliteit knooppunten;

3. Schaalsprong knooppunten.

Ontwerpbestemmingsplan station 
Horst-Sevenum opgeleverd

Een nieuwe stap in het stationsproject van Horst-
Sevenum is opgeleverd in 2021. Het 
ontwerpbestemmingsplan is namelijk in de zomer van 
2021 opgeleverd en begin 2022 vastgesteld.

Hiermee komt de vernieuwing van station Horst-
Sevenum weer een stap dichterbij. Gemeente Horst 
aan de Maas, ProRail, het Ministerie van I&W en de 
Provincie Limburg werken in dit project samen aan het 
vernieuwen van de stationsomgeving. In deze nieuwe 
omgeving is straks meer plaats om je fiets of auto te 
parkeren en wordt een volwaardig busstation 
aangelegd, zodat reizigers gemakkelijk kunnen 
overstappen tussen trein en bus. 

Ten slotte wordt de verkeers- en overwegveiligheid 
verbeterd door de aanleg van een nieuwe rotonde en 
een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de 
N556.

Stations op de “Kolenlijn” vernieuwd

Het begon met één project en het werden er steeds meer. 
Totdat er zoveel verschillende verbouwplannen lagen voor 
stations langs ‘de kolenlijn’ tussen Sittard en Heerlen dat 
ProRail besloot ze samen te voegen tot een grote 
gecombineerde aanpak. De geïntegreerde aanpak van ProRail 
zorgde ervoor dat het gebied weer toegankelijk en modern is 
én klaar voor de toekomst. 

Iedereen moet zelfstandig met de trein kunnen reizen. Ook als 
je reist met een kinderwagen of een rolstoel of als je een 
functionele beperking hebt. Daarom maakt ProRail de stations 
toegankelijk voor álle reizigers. Dat houdt in dat alle perrons op 
de stations op een hoogte van 76 centimeter zijn gebracht 
zodat reizigers zonder drempels de trein in kunnen stappen.

Lees meer over dit project op de site van ProRail

Foto 1 & 2: Fotograaf Stefan Verkerk in opdracht van ProRail

http://prorail.nl/nieuws/innovaties-langs-de-lijn-heerlen--sittard
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Aftrap nieuwe subsidieregeling voor de Wensbus

In oktober 2021 is een nieuwe subsidieregeling voor de Wensbus open gesteld. De Provincie Limburg ondersteunt met deze 
subsidieregeling bestaande en nieuwe vrijwilligersinitiatieven, die lokaal vervoer verzorgen in gebieden met weinig of geen 
openbaar vervoer. Hiermee wordt de bereikbaarheid van kleine kernen en voorzieningen in landelijke gebieden bevorderd en 
worden inwoners van deze gebieden ook in de komende jaren geholpen om mobiel te blijven en deel te nemen aan de 
maatschappij. Door het open stellen van de nieuwe regeling kunnen de organisaties hun dienstverlening blijven aanbieden en 
hebben ze financiële zekerheid t/m 2027.

 Meer informatie over de regeling op Limburg.nl

Voorbereidingen Velocity in Parkstad

In 2021 zijn de fysieke voorbereidingen gestart voor de 
lancering van het (elektrische) deelfietsensysteem Velocity
in Stadsregio Parkstad.

Op 20 stations kunnen reizigers vanaf het voorjaar van 
2022 gebruikmaken van de elektrische deelfiets op trein- en 
busstations, bedrijventerreinen en centra. 

Met dit initiatief sluit Parkstad aan op het bestaande 
Velocity-netwerk van meer dan 100 stations in de 
stadsregio Aachen (DE). Hiermee bouwen de Stadsregio 
Parkstad, Zuid-Limburg Bereikbaar en de Provincie Limburg 
mee aan een uniek grensoverschrijdend elektrisch 
deelfietsnetwerk in de Euregio.

 Weten hoe het werkt? Bekijk de website van Velocity

https://www.velocity-limburg.nl/
https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/@6996/subsidie-wensbus/
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Samenwerking Omnibuzz, Arriva en 
Provincie (Wensbus)

Sinds 2020 zijn Omnibuzz en de Provincie in gesprek 
over verbetering van de samenwerking tussen 
doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Deze twee 
vervoersvormen vormen samen een belangrijk deel 
van de mobiliteit in Limburg. 

Een aantal trends en ontwikkelingen in Limburg, zoals 
vergrijzing maar ook veranderende mobiliteits-
behoeften betekenen dat samenwerking veel kan 
opleveren voor de reizigers, zoals bekendheid en 
toegang tot het openbaar vervoer of  zelfstandiger 
kunnen reizen.

Arriva Deelfiets breidt zich verder uit

In 2020 werd de Arriva Deelfiets stap voor stap uitgerold in 
Maastricht. In 2021 kwamen er weer nieuwe locaties binnen 
Maastricht bij waardoor de fiets nu op 28 locaties in de stad 
beschikbaar is.

Ook in de rest van Limburg wordt nagedacht over de 
mogelijkheden voor deze deelfietsen. In Schinnen zijn nu twee 
locaties beschikbaar in samenwerking met de brouwerij in Thull. 
Reizigers kunnen op station Schinnen en bij de brouwerij een 
Arriva deelfiets gebruiken.

 Weten hoe het werkt? Bekijk de website van Arriva

Bij het zetten van de volgende stap in de 
samenwerking tussen Omnibuzz en het OV is het van 
belang dat we begrijpen waarom reizigers kiezen voor 
welk type systeem (OV, Omnibuzz of anders). 

In 2020 is een eerste stap in deze samenwerking 
gemaakt door het gezamenlijk laten uitvoeren van een 
onderzoek naar de reismotieven van reizigers boven 
de 55 jaar oud, een belangrijke doelgroep binnen ons 
mobiliteitssyteem.

Het onderzoek is in 2021 uitgevoerd en voltooid. De 
resultaten worden in 2022 meegenomen als basis 
voor een Gezamenlijk Actieplan, waarin Omnibuzz, 
Arriva, Provincie Limburg en andere stakeholders 
zullen samenwerken om de verbinding tussen de 
verschillende vervoersvormen te verbeteren.  

Er is al eerder succesvolle samenwerking geweest. 
Arriva en Omnibuzz hebben al diverse initiatieven 
gestart zoals open dagen om reizigers wegwijs te 
maken in het openbaar vervoer en bijvoorbeeld de 

Voor Elkaar Pas. Hiermee kunnen Omnibuzz-
klanten eenvoudig en voordelig met het OV reizen. 
Initiatieven als deze pas zullen verder ontwikkeld 
worden. 

https://www.arriva.nl/limburg/reisinformatie/arriva-deelfiets.htm
https://www.arriva.nl/limburg/abonnementen-kaartjes-1/voor-elkaar-pas.htm
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OV Pay komt weer een stap dichterbij!

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de 

invoering van nieuwe betaalwijzen, zoals betalen met 

je bankpas of mobiele telefoon. Het streven is dat per 

1 januari 2024 het oude systeem uitgezet wordt en 

dus overal in Nederland het nieuwe betalen 

geïmplementeerd is. Dit betekent niet alleen meer 

gemak voor de reiziger, maar ook nieuwe 

mogelijkheden voor proposities, doordat reisproducten 

niet op het betaalmiddel zelf worden geladen, maar in 

de backoffice verwerkt worden. In 2022 worden de 

nieuwe betaalwijzen ingevoerd in Limburg.

Tarieven: Nieuw Productenpalet / LTK

Samen met Arriva zijn in 2021 eerste stappen gezet 

richting een nieuwe Limburgse productenpalet. 

Uitgangspunt hiervoor zijn de landelijk 

overeengekomen nieuwe productfamilies. Op basis 

van een inhoudelijke gap-analyse zijn proposities 

ontwikkeld. Deze worden in de loop van 2022 

geanalyseerd op haalbaarheid en tarieven.

Ook het landelijke traject om tot een nieuw LTK 

(landelijk tarievenkader) te komen, loopt verder. Naar 

verwachting zijn de hiervoor benodigde analyses in de 

zomer 2022 afgerond en kan daarna besluitvorming 

plaats vinden.

MaaS-pilot glimble nu echt van start!

Je reis plannen, boeken en betalen met één app, ook als het 
gaat om een grensoverschrijdende verplaatsing? Dat kan met 
de Glimble app van Arriva. Naast gebruiksgemak biedt de app 
reizigers informatie over verschillende vervoersmogelijkheden 
om snel en comfortabel van deur tot deur te reizen. Denk aan 
(deel)auto’s, openbaar vervoer, (deel)fietsen en taxi’s. Zo 
worden alternatieven voor de auto gestimuleerd, reizen 
gemakkelijker gemaakt en de bereikbaarheid verbeterd. De 
pilot Mobility as a Service, kortweg MaaS, is een initiatief van 
de Provincie Limburg en het Ministerie van IenW. De provincie 
werkt voor de realisatie samen met Programmabureau Zuid-
Limburg Bereikbaar. Glimble is in juli 2021 gelanceerd voor alle 
reizigers in Limburg.

Download de Glimble app en reis mee

http://www.glimble.nl/


Randvoorwaarden in 2021
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021

Cristiane: “Wat ik allemaal heb meegemaakt vraag je? Je kunt beter vragen wat ik niet heb gezien, of wat 
ik niet heb meegemaakt. Ik heb sinds 22 februari werkelijk elke hoek van Arriva in Limburg mogen 

bekijken. We hebben verschillende werkzaamheden gedaan, we hebben mee mogen lopen met 
medewerkers, spraken heel veel mensen die bij Arriva werken en ook de reizigers. 

Ik kwam er zo achter dat het werk van de stewards bij Arriva, bij mij past. Het samenwerken met een leuke 
groep mensen, het reizigerscontact. Ik voelde me als collega echt opgenomen in het team in de uren die ik 

heb meegelopen. Arriva is nog niet van mij af.” sluit ze lachend af. 

Meer diversiteit dankzij de nieuwe
ServiceTeams bij Arriva

Sinds 2016 investeert Arriva landelijk in het bieden van 
werkplekken aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een 
arbeidshandicap, andere etnische achtergrond of mensen 
die al langere tijd zonder baan zitten. In 2016 startte 
Arriva met het eerste ServiceTeam in regio Oost. Dit 
succesvolle concept wordt sinds 2021 ook in Limburg 
toegepast. Inmiddels heeft Arriva landelijk al ruim 230 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans 
geboden op een mooie loopbaan met betaald werk. 
Hiermee ontstaat er meer diversiteit in het 
personeelsbestand en neemt Arriva haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Begin 2021 gingen 10 mensen van start als medewerker 
van het ServiceTeam bij Arriva in Limburg. In 
samenwerking het WSP Parkstad zijn de kandidaten 
geworven die een half jaar lang ervaring opdeden. Omdat 
het ServiceTeam in Limburg Zuid zo’n succes was, is 
besloten om ook in Limburg Noord een ServiceTeam op 
te starten. Hiernaast een paar ervaringen van de 
Limburgse deelnemers van het eerste uur.

Jasper: “Voordat ik begon wist ik wel al iets van het bedrijf omdat een familielid buschauffeur is. Ik dacht dat 
ik het heel leuk zou vinden en dat bleek ook zo te zijn. Bij andere bedrijven waar ik wel eens werkte, in een 
warenhuis en een fabriek, ging ik soms met tegenzin. Ik ben bij Arriva elke dag met veel plezier aan het werk 
geweest. 

De goede werksfeer in ons Team en met de collega’s van Arriva zorgde daarvoor. Hier mag je tijd nemen om 
je collega’s te leren kennen en wat van hen op te steken. Sterker nog, dat is de bedoeling.

En zo heb ik na de eerste maand dan ook besloten dat ik zou beginnen met het halen van mijn rijbewijs. Na 
afloop van de ServiceTeam-periode mocht ik -na het behalen van mijn rijbewijs- bij Arriva blijven en kon ik 
aan de slag als chauffeur van de kleine bus. Ik ga nu voor een baan als buschauffeur op de grote bus. Ik 
vermoedde al dat het een leuk en veelzijdig beroep was, maar nu weet ik het zeker en ga ik ervoor.

Mocht iemand nadenken over deelname 
aan het ServiceTeam… Ik zeg doen – twijfel niet!”



Resultaten tevredenheidsonderzoek

OV Klantenbarometer 2021



OV-Klantenbarometer 2021
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021

Wat is de OV-Klantenbarometer?
De OV-Klantenbarometer is hét landelijke onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer.

Het gehele openbaar vervoer maakt deel uit van het onderzoek, dat wil zeggen al stad- en streekvervoer, regionale treinen, treinen op het hoofdrailnet en de Friese waddenveren. In 2019 zijn ook het 

hoofdrailnet en de Friese waddenveren aangesloten. In 2020 heeft vanwege Covid19 (vrijwel) geen geheel onderzoek plaatsgevonden. Het veldwerk in het eerste kwartaal heeft – althans in Limburg –

nog voor het grootste deel kunnen plaatsvinden maar is niet representatief in vergelijking met de andere jaren. In 2021 zag het er lange tijd naar uit dat er ook geen onderzoek kon plaatsvinden, tot dat in 

de zomer werd besloten om het onderzoek weer te herstarten. Het hele onderzoek heeft daardoor in de periode tussen de herfstvakantie en Sinterklaas plaatsgevonden.

Algemeen oordeel per 

onderzoeksgebied Bus

Belangrijke aandachtspunten bij deze editie

Wij hebben de concessie Limburg in zes 

onderzoeksgebieden laten onderverdelen en in elk 

onderzoeksgebied is het aantal respondenten hoger 

geweest dan 350, waardoor we kunnen spreken van een 

alsnog redelijk geslaagd onderzoek. De respons is 

weliswaar lager dan in voorgaande jaren, maar dat neemt 

niet weg dat de resultaten toch vergelijkbaar zijn. Het 

verschil met het onderzoek in 2019 is dat het hele 

onderzoek in het vierde kwartaal is gehouden en niet per 

kwartaal, waardoor seizoensinvloeden nu buiten 

beschouwing zijn gebleven.

Hoewel in elk onderzoeksgebied sprake was van 

voldoende respons, is - zoals al gezegd - het aantal 

respondenten aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. 

Dat houdt in dat de nauwkeurigheidsmarges rond de 

resultaten groter zijn. 

Algemeen oordeel per 

onderzoeksgebied Trein

Alle (sub)resultaten bekijken?

Bekijk ze in de online tool 

van het CROW-KpVV

Kies een van de thema’s of 

bekijk de online-tool voor alle resultaten

https://www.ovklantenbarometer.nl/resultaten.php
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Wat is de OV-Klantenbarometer?
De OV-Klantenbarometer is hét landelijke onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer.

Het gehele openbaar vervoer maakt deel uit van het onderzoek, dat wil zeggen al stad- en streekvervoer, regionale treinen, 

treinen op het hoofdrailnet en de Friese waddenveren. In 2019 zijn ook het hoofdrailnet en de Friese waddenveren 

aangesloten. 

Algemeen oordeel per onderzoeksgebied Bus Bus Limburg

Noord- en Midden-Limburg

Hier lijkt de klantvriendelijkheid van het personeel licht te zijn afgenomen 

(-0,3). Verder valt de fors lagere waardering voor de ritfrequentie op ten 

opzichte  van 2019, (-0,7). Deze komt uit op 5,7. Daar tegenover staat 

een hogere waardering voor de overstaptijd (+0,5). Bedacht moet worden 

dat de afschalingen van de dienstregeling als gevolg van Covid

voornamelijk in Noord- en Midden-Limburg een uitwerking hebben gehad: 

daar waar in de basis een halfuurdienst aanwezig was, werd afgeschaald 

naar uurdiensten. Dat is, in vergelijking met bijvoorbeeld Maastricht en 

Parkstad (waar kwartierdiensten naar halfuurdiensten gingen) een forse 

stap waarbij ook moet worden bedacht dat een uurdienst door een 

reiziger niet meer als een aantrekkelijk aanbod wordt gezien. 

Zuid-Limburg

Opvallend is de hogere waardering voor de prijs (+0,5). Daartegenover is 

er een lagere waardering voor de stiptheid en de overstaptijd (beide -0,3). 

Deze lagere waardering is des te vreemder omdat het juist door het 

beperkte aantal reizigers en de afname van het overige verkeer (als 

gevolg van thuiswerken) gemiddeld gezien beter lukte om stipt en 

betrouwbaar te reizen. Kennelijk is de perceptie van de reiziger een 

andere.

8,07,97,87,77,77,5
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Wat is de OV-Klantenbarometer?
De OV-Klantenbarometer is hét landelijke onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer.

Het gehele openbaar vervoer maakt deel uit van het onderzoek, dat wil zeggen al stad- en streekvervoer, regionale treinen, 

treinen op het hoofdrailnet en de Friese waddenveren. In 2019 zijn ook het hoofdrailnet en de Friese waddenveren 

aangesloten. 

Algemeen oordeel per onderzoeksgebied Trein Trein Limburg

RS11 Maaslijn

Deze spoordienst scoort over de hele linie al vanaf 2006 het laagst van 

alle spoordiensten in Nederland. Door de grote vervoersvraag (en dus het 

relatief grote aantal treinen dat moet rijden), de grotendeels enkelsporige 

en niet geëlektrificeerde infrastructuur, het deels verouderde materieel en 

het frequent kruisen van goederenvervoer per spoor in Venlo is het voor 

elke vervoerder lastig om een service te bieden van een vergelijkbaar 

niveau als van de andere spoordiensten. Een algemene waardering van 

7,1 is dan ook alleszins acceptabel te noemen.

RS12 Roermond-Maastricht Randwyck

RS15 Sittard-Kerkrade Centrum

De elektrische trajecten in Zuid-Limburg blijven opnieuw goed scoren. 

Beide trajecten stijgen naar een algemeen oordeel van 7,8. Reizigers 

geven een hogere waardering voor de informatievoorziening op de 

stations en in de treinen ten opzichte van 2019.

RS/RE18 Maastricht Randwyck – Heerlen – Duitse grens

Opvallend dit jaar is de stijging van het oordeel op de RS/RE18 

(Heuvellandlijn / Drielandentrein). Op vrijwel alle aspecten steeg het 

oordeel voor deze treinverbinding. Dit varieert van de stiptheid (+1,4), het 

instapgemak (+0,5) tot de reisinformatie in het voertuig (+1,6). Een 

dergelijke verbetering in de waardering van reizigers is 

in Limburg tot nu toe nog niet gerealiseerd. 

7,77,3 7,1 7,1 7,7 7,7 7,8 7,4 7,6 7,8 7,5 7,6 8,1
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Toekomst OV



Toekomstbeeld OV
Mijlpalen in 2021

Iedereen in Nederland moet snel, gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar met het openbaar vervoer (OV) kunnen reizen. Nu en in
de toekomst. Daarom werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het toekomstbeeld van het openbaar 
vervoer in 2040. Dit doet zij samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail.

Sinds 2016 wordt samengewerkt aan dit Toekomstbeeld OV 2040. Het toekomstbeeld is dus een adaptief ontwikkelprogramma om 
het OV richting 2040 aantrekkelijk te houden. 

De ‘Ontwikkelagenda’, is vastgesteld in januari 2021, omvat richtinggevende keuzes voor het vervolg. Input voor deze 
‘Ontwikkelagenda’, die focust op de toekomst van het  spoornetwerk, HOV en de daaraan gekoppelde knooppunten, wordt 
gegenereerd uit een uitwerking op nationale schaal die afgelopen periode heeft plaatsgevonden. 

Aanvullend daarop is aan de regio’s ruimte geboden om ook een regionale uitwerking op te stellen. Deze regionale uitwerking voor 
landsdeel Zuid (Brabant, Zeeland en Limburg) is inmiddels gereed en is op 23 september 2020 namens landsdeel Zuid in de vorm 
van een Bidbook gepresenteerd en aangeboden aan het ministerie van IenW als onze inzet richting verdere besluitvorming. 
Tussentijdse consulatie van deze uitwerking heeft plaatsgevonden aan de landsdelige OV en Spoortafel Zuid.

In januari 2021 is de Ontwikkelagenda vastgesteld en gepubliceerd. Hierin staan de lange termijn keuzes voor het openbaar 
vervoer met bijdragen aan wonen, werken en recreëren in een duurzaam en welvarend Nederland, centraal.

Op inhoud beschrijft deze regionale uitwerking de opgaven, ambities en prioriteiten van de regio en vertaalt deze naar een mogelijk 
ontwikkelpad richting 2040. Voor Limburg betreft het in feite het herbeleggen van onze ambities, inzet en reeds geboekte resultaten 
uit de Limburgse Railagenda en Eurekarail in het juiste gremium, aangevuld met enkele nieuwe perspectieven en inzichten.

Bekijk de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV (Rijksoverheid)

Bekijk de regionale uitwerking in de vorm van een Bidbook “OV in 2040: de zuidelijke hink-stap-sprong”

2016 2019 2021

‘Overstappen naar 2040’ 

(visiedocument)

Contouren Toekomstbeeld OV 2040 

(ambitiedocument)

Ontwikkelagenda 

(nadere uitwerking)

https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2020/september/toekomst-zuidelijk/
https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2020/september/toekomst-zuidelijk/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/29/ontwikkelagenda-toekomstbeeld-ov-nu-instappen-naar-2040


Ontwikkelplan OV Limburg
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021

Eind 2019 zijn we bij de Provincie Limburg begonnen aan een verkenning rond het Toekomstperspectief 
van OV in Limburg. Op basis hiervan hebben we in 2020 en 2021 in nauwe samenwerking met Arriva, 
de Limburgse gemeenten en met andere partners op het gebied van OV gewerkt aan het bouwen van 
een Ontwikkelplan OV Limburg.

Waarom een Ontwikkelplan OV? 

• We willen een voor mensen toekomstbestendig, betrouwbaar en effectief OV.

• Het OV zal steeds meer vervlechten met andere mobiliteit. Deze mobiliteitstransitie biedt de kans 
om het OV een onderdeel te maken van duurzame ketenmobiliteit. 

• Ontwikkeling van het OV is onderdeel van de ‘ademende concessie’ met Arriva.

• We creëren samenhang binnen bestaande OV-projecten en ambities en daarmee ook ruimte voor 
nieuwe inzichten en ideeën.

Hoe?

Het Ontwikkelplan OV bestaat uit een framework van drie hoofdstukken: het Toekomstperspectief; 
hieruit is het Beleidskader voortgekomen; uit dit Beleidskader komt het Uitvoeringsprogramma voort. 
Het Ontwikkelplan is gevuld met bestaande trends, ontwikkelingen, ambities, doelen en projecten en 
deze zijn voor het eerst in samenhang geplaatst. Binnen deze samenhang worden opgaven, keuzes en 
ook uitdagingen zichtbaar. 

Het Ontwikkelplan is niet alleen een startpunt voor ontwikkeling, maar ook een leidraad in het 
gesprek met partners en stakeholders over de toekomst van OV in Limburg.

Op donderdag 29 september 2022 organiseert de Provincie Limburg samen met haar 
partners de Limburgse dag van het OV. Op deze dag wordt ook het Ontwikkelplan OV Limburg 
officieel gepresenteerd. Meer informatie volgt deze zomer op de website van de Provincie 
Limburg: www.limburg.nl.  



Impact op het OV in 2021

OV & Covid-19



OV & Covid-19
Jaaroverzicht OV Limburg – 2021

 Januari/Februari – Avondklok en Lockdown
Aantal reizigers bedraagt dan 30% t.o.v. 2019

 Maart/April – Oplopende besmettingen, basisscholen gingen 
wel langzaamaan open
Aantal reizigers blijft “stabiel” op 40% t.o.v. 2019

 Mei/Juni – Besmettingen dalen / zicht op versoepelen
Aantal reizigers stijgt licht naar 50-60% t.o.v. 2019

 Zomer (Juni-Aug) – De samenleving gaat weer “open”
Aantal reizigers blijft rond de 60% t.o.v. 2019

 September – Start schooljaar met weinig beperkingen
Aantal reizigers rond 70-75% t.o.v. 2019

 Vanaf oktober – Nieuwe lockdown(maatregelen)
Aantal reizigers daalt terug naar 40 % (dec) t.o.v. 2019

Ook in 2021 volgen de reizigersaantallen de (landelijke) maatregelen 
rondom Covid-19. Sterk verschil t.o.v. 2020 is merkbaar in september 
wanneer het onderwijsinstellingen heropent. Daarna volgt een flinke 
daling door nieuwe lockdown.

Net als in 2020 heeft Covid-19 wederom een grote impact gehad op het OV in Limburg in 2021. Ook het OV is zwaar getroffen 
door de beperkingen en maatregelen die nodig waren in deze pandemie. 

Nieuwe lockdown en stap-voor-stap versoepelingen in 2021
Het begin van 2021 kenmerkte zich door een nieuwe lockdown waardoor het aantal reizigers weer terugzakte na de stijging in 
het najaar van 2020. Ook dit jaar bewogen de reizigersaantallen mee met de actuele maatregelen van de landelijke overheid. 

Wendbaarheidscenario’s
Sinds 21 februari 2021 rijdt Arriva in Limburg met de zogenaamde wendbaarheidsscenario’s. Dit systeem is met de nieuwe 
kennis uit 2020 opgebouwd om zo een voorspelbare, betrouwbare en passende dienstregeling te blijven rijden gedurende deze 
pandemie. In de eerste helft van 2021 heeft dit geleid tot de uitvoering van het scenario C, dat past bij een bezettingsgraad
tussen de 40 en 70%. De verwachting is dat dit scenario toereikend is voor de rest van 2021 (tot de start nieuwe dienstregeling 
2022 in december 2021). Bij de start van de nieuwe dienstregeling 2022 (zondag 12 december 2021) is de stap gemaakt naar 
scenario B aangezien de bezettingsgraad sinds september (sinds de opening van de scholen) weer was toegenomen naar een 
percentage tegen de 70%. Uiteindelijk bleek bij de start in december dat de Covid-situatie weer verslechterde waardoor 
Nederland weer in een lockdown terechtkwam. Daardoor werd op het laatste moment het geplande volledige B-scenario 
gewijzigd in een B-Vakantie scenario om zo weer snel in te spelen op de actuele situatie in de maatschappij.

Veiligheidsmaatregelen
Net als in 2020 en 2021 golden nog steeds een groot deel van de veiligheidsmaatregelen die ervoor zorgen dat het reizen met 
het OV zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. Zo bleven de spatschermen bij de chauffeurs aanwezig en was het dragen van een 
mondkapje opnieuw verplicht in 2021.

Beschikbaarheidsvergoeding 2021
Gedurende de hele pandemie is de noodzaak van het OV keer op keer benadrukt door het Rijk. Door deze vitale functie heeft 
het Rijk ook gekozen om een financiële regeling op te zetten om OV-bedrijven te ondersteunen in deze zware tijden. Zoals 
bekend is het OV van twee soorten inkomsten afhankelijk. De jaarlijkse exploitatiebijdrage (de subsidie van de Provincie 
Limburg) en de reizigersopbrengsten. Nu het aantal reizigers fors is gedaald, zijn ook de bijbehorende reizigersopbrengsten 
gedaald.

Net als in 2020 heeft het Rijk gekozen voor een steunmaatregel in 2021 in de vorm van de Beschikbaarheidsvergoeding. Deze 
zorgt ervoor dat tot 95% van het verschil tussen de kosten en opbrengsten wordt vergoed door de landelijke overheid. De 
voorwaarde blijft dat de decentrale overheden (waaronder de Provincie Limburg) haar geplande exploitatiebijdrage in stand 
houdt en niet kort op basis van de afschalingen in de dienstregeling als gevolg van Covid-19. 
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De volledige tabellen en overzichten

Bijlagen 
OV in Cijfers



B1. OV Aanbod & Financiering

Trein 2016+2017 2018 2019 2020 2021

OV-aanbod

(in mln. km)
6.309* 5.957 6.025 5.393 6.063

Totaal 2016+2017 2018 2019 2020 2021

Exploitatie-

bijdrage
(in mln. €)

59.0* 57.3 58.6 59.3** ***

Bus 2016+2017 2018 2019 2020 2021

OV-aanbod

(in mln. km)
33.729* 30.775 30.945 28.329 26.368

Toelichting / Bijzonderheden
Jaarlijks neemt de Exploitatiebijdrage vanuit de Provincie Limburg toe aangezien het initiële plafondbedrag van 55.5 mln. euro (prijspeil 2014) wordt geïndexeerd met de 

Landelijke Bijdrage Index (LBI), conform de afspraken in de Concessie.

*In 2017 werd de periode van de laatste drie weken uit 2016 meegenomen, waardoor alle cijfers (aanbod en bijdrage) hoger liggen dan in de jaren erna.

**In 2020 en 2021 werd de Exploitatiebijdrage ondanks de afschaling in de dienstregeling in stand gehouden. Dit was een (harde) voorwaarde van de landelijke 

steunmaatregel van het Rijk (Beschikbaarheidsvergoeding – BVOV). 

*** De definitieve vaststelling van de exploitatiebijdrage 2021 wordt momenteel voorbereid. In het najaar van 2022 volgt zoals gebruikelijk de vaststelling van het voorafgaande jaar. De resultaten 

hiervan verschijnen in het eerstvolgende (half)jaaroverzicht.



B2. Gebruik / Instappers 

Bus 2017 2018 2019 2020 2021

Totaal (in mln.) 19.3* 19.3 20.7 10.9 11.3

Trein 2017 2018 2019 2020 2021

Totaal (in mln.) 11.5* 11.5 11.0** 5.6 6.6

Toelichting / Bijzonderheden
*In 2017 waren de cijfers minder nauwkeurig door de start van de nieuwe Concessie. Hierdoor ontstaat ook een trendbreuk richting 2018 en verder. 

**De daling in 2019 bij trein is te verklaren door wijzigingen in de dienstregeling tussen Sittard-Heerlen. Hierdoor verbeterden de aansluitingen op de intercity in Heerlen, 

waardoor reizigers meer met de intercity (NS) zijn gaan reizen in plaats van de stoptrein (Arriva). Daardoor dalen de cijfers bij Arriva op dit traject.

In 2020 en 2021 daalde het gebruik van het OV fors door de Covid-19 pandemie (start in maart 2020).



B2. Gebruik / Reizigerskilometers

Bus 2017 2018 2019 2020 2021

Totaal (in mln.) 142.7* 135.4 144.3 78.9*** 80.5***

Trein 2017 2018 2019 2020 2021

Totaal (in mln.) 227.0* 219.6 218.2** 110.6*** 128.3***

Toelichting / Bijzonderheden
*In 2017 waren de cijfers minder nauwkeurig door de start van de nieuwe Concessie. Hierdoor ontstaat ook een trendbreuk richting 2018 en verder. 

**De daling in 2019 bij trein is te verklaren door wijzigingen in de dienstregeling tussen Sittard-Heerlen. Hierdoor verbeterden de aansluitingen op de intercity in Heerlen, 

waardoor reizigers meer met de intercity (NS) zijn gaan reizen in plaats van de stoptrein (Arriva). Daardoor dalen de cijfers bij Arriva op dit traject.

***In 2020 en 2021 daalde het gebruik van het OV fors door de Covid-19 pandemie (start in maart 2020).



B3. Uitvoeringskwaliteit

Bus Norm 2017 2018 2019 2020 2021

Aankomst-punctualiteit 
(% op tijd)

90.0% 88.8% 90.5% 90.3% 93.6% 92.2%

Rituitval
(verwijtbaar)

0.50% 0.12% 0.22% 0.16% 0.14% 0.17%

Trein Norm 2017 2018 2019 2020 2021

Aankomst-

punctualiteit 
(% op tijd)

RS11 92.0% 88.6% 84.0% 85.7% 92.4% 91.1%

RS12 93.0% 92.7% 96.6% 97.0% 96.9% 96.9%

RS15 93.0% 97.0% 96.3% 93.8% 93.2% 93.6%

RS18 95.0% 93.5% 95.0% 96.0% 96.4% 96.5%

RE18 95.0% 91.5% 92.1% 93.6% 94.3% 91.2%

Rituitval
(verwijtbaar)

Diesel 0.20% 1.08% 0.92% 1.26% 0.69% 0.43%

Elektrisch 0.20% 0.52% 0.34% 0.67% 0.43% 0.26%

Toelichting
De uitvoeringskwaliteit is vrijwel op alle vlakken conform de afgesproken prestatienorm uit de Concessie. De Maaslijn en Drielandentrein vragen momenteel wel de aandacht. 

De Maaslijn kent zijn uitdagingen door de huidige dieselexploitatie op grotendeels enkelspoor. De Drielandentrein zit nog in een opstartfase waarin vooral het drukke baanvak 

tussen Aachen-Herzogenrath en het enkelspoor tussen Heerlen-Landgraaf (dubbelspoor wordt in 2022 opgeleverd) zorgt voor een lagere betrouwbaarheid.



B4. Duurzaamheid materieel (bus)

Bus 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal Diesel-

voertuigen
177 177 160 126 122

Aantal HVO-

voertuigen
- - - - -

Aantal ZE-

bussen
16 16 40 95 95

Toelichting
In de periode 2017-2020 zijn op drie momenten ZE-bussen ingestroomd waardoor de samenstelling van het wagenpark wijzigde. Bij de transitie naar ZE-bussen heeft Arriva

meer bussen nodig dan bij de exploitatie met dieselmaterieel. Dit komt voornamelijk door het benodigde laden (en de tijd die de bus dan niet inzetbaar is).

In 2021 zijn de voorbereidingen gestart om alle bestaande dieselbussen te rijden met HVO-brandstof. In januari 2022 is deze overgang voltooid en zijn er dus (vanaf 2022) 

geen “diesel”-voertuigen meer actief in Limburg.

Bovenstaand overzicht betreft alleen het eigen wagenpark van Arriva. De voertuigen van onderaannemers (voor versterkingen en scholierenlijnen) zijn niet opgenomen in 

deze overzichten.



B5. Klanttevredenheid

Toelichting
De OV-Klantenbarometer is hét landelijke onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer. Het gehele openbaar vervoer maakt deel uit van het 

onderzoek, dat wil zeggen al stad- en streekvervoer, regionale treinen, treinen op het hoofdrailnet en de Friese waddenveren. Sinds 2018 is ook het hoofdrailnet toegevoegd en 

sinds 2019 zijn bovendien de Friese waddenveren aangesloten. 

*Er is door de coronapandemie geen OV-Klantenbarometer van 2020.

Bus (algemeen oordeel) 2017 2018 2019 2020 2021

Noord- en Midden- Limburg 7.6 7.5 7.7 * 7.7

Zuid-Limburg 7.7 7.8 7.9 * 8.0

Trein (algemeen oordeel) 2017 2018 2019 2020 2021

RS11 (Nijmegen – Roermond) 7.0 7.2 7.1 * 7.1

RS12 (Roermond – Maastricht) 7.5 7.7 7.7 * 7.8

RS15 (Sittard – Kerkrade C) 7.4 7.4 7.6 * 7.8

RS-RE18 

(Maastricht – Heerlen – Aachen)
7.6 7.5 7.6 * 8.1


