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Geachte heer, mevrouw, 

Op donderdag 12 juli 2012 hebben de fracties van HAP en Forza vragen gesteld aan de 
portefeuillehouder Verkeer en Vervoer over het rijgedrag van buschauffeurs van 
Connexxion. De fracties hebben gesignaleerd dat er te hard wordt gereden en dat rood licht 
genegeerd wordt. 

In reactie op die vragen heeft de portefeuillehouder toegezegd contact te leggen met 
Connexxion om het probleem te bespreken en te komen tot een oplossing. Middels deze 
brief informeren wij u over de resultaten van dit proces. Hierbij hebben wij, behalve 
Connexxion, ook Stadsregio Amsterdam (concessieverlener openbaar vervoer) en Provincie 
Noord-Holland (wegbeheerder Zuidtangentbaan) betrokken. 

Probleemanalvse 
Uit de gesprekken komt naar voren dat Connexxion het probleem herkent. Connexxion 
besteedt reeds aandacht aan het trainen van de chauffeurs. Bij constatering van 
overtredingen worden de chauffeurs aangesproken en zo nodig worden disciplinaire 
maatregelen getroffen. 

Maatreqelen: 
- Logboekgegevens verkeersregelinstallaties: 

Gevraagd is of gemeente en provincie regelmatig gegevens kunnen verstrekken uit 
de logboeken van de verkeersregelinstallaties. Daarin wordt namelijk de 
naderingssnelheid van bussen vastgelegd. Deze gegevens kan Connexxion zelf 
combineren met het dienstrooster en op basis daarvan de chauffeurs gericht 
aanspreken en zo nodig disciplinaire maatregelen treffen. De gemeente 
Haarlemmermeer zal tweemaandelijks een steekproef verschaffen van een 
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willekeurige tijdspanne van een of twee willekeurige kruispunten aan Connexxion. 
Uit de gegevens blijkt overigens geen roodlichtnegatie. Wij zijn bereid hieraan mee 
te werken voor zover de verkeersregelinstallaties dit mogelijk maken. In de praktijk 
betekent dit alleen kruispunten langs het kerntraject van de Zuidtangent (Van 
Heuven Goedhartlaan), tussen Parellaan en Grote Belt. 

- Mystery guests: 
Connexxion maakt gebruik van zogeheten 'mystery guests' om het (rij)gedrag van 
chauffeurs te observeren. Overtredingen of gevaarlijk rijgedrag die door deze 
mystery guests worden waargenomen, gebruikt Connexxion om gericht de 
chauffeurs aan te spreken. 

- Afstelling verkeersregelinstallaties: 
Chauffeurs leren door ervaring het gedrag van verkeersregelinstallaties. Zo weten zij 
met welke snelheid ze aan moeten komen rijden, om ongehinderd door te kunnen 
rijden. Probleem ontstaat dan als een verkeersregelinstallatie incidenteel anders 
reageert dan geanticipeerd door de chauffeur, waardoor wit licht uit blijft en de 
chauffeur niet meer op tijd kan remmen. Connexxion heeft verzocht of de 
wegbeheerders hier iets aan kunnen doen. De provincie en de gemeente zullen 
onderzoeken of het mogelijk is op dit verzoek in te gaan door de verkeerslichten 
langs de Zuidtangentbanen zodanig af te stellen dat bussen alleen met een juiste 
naderingssnelheid (50 kmlu binnen bebouwde kom, 80 kmlu buiten bebouwde kom) 
ongehinderd kunnen doorrijden. Dit vermindert niet het automatisme, maar verhoogt 
wel de veiligheid. Bij R-netlijnen is het vanwege de betrouwbaarheid immers de 
bedoeling dat bussen ongehinderd door kunnen rijden en moeten de 
verkeersregelinstallaties niet vertragend gaan werken. 
Daarnaast zal de gemeente onderzoeken of het mogelijk is op het verzoek in te 
gaan door middel van verhoging of verlaging van de prioritering van bussen, al naar 
gelang ze voor of achter op rijschema liggen. Dit moet het automatisme bij 
chauffeurs bij andere kruispunten (van gemeentelijke wegen en die zijn uitgerust 
met KAR-beïnvloeding) met verkeerslichten verminderen. Wij zullen samen met 
Connexxion onderzoeken of de prioritering vanuit de bus of vanuit de 
verkeersregelinstallatie moet komen. 

Handhaving door politie 
Zowel Connexxion als Stadsregio Amsterdam wijzen naar de politie om gericht te 
handhaven op roodlichtnegatie. Wij zullen de politie verzoeken de roodlichtnegatie door 
buschauffeurs mee te nemen in de reguliere verkeerscontroles. 

Contractueel afdwinqen van rijprestatie 
De Stadsregio Amsterdam heeft geen mogelijkheden om als concessieverlener verbetering 
van het rijgedrag van chauffeurs bij Connexxion via het concessiebeheer af te dwingen. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij Connexxion zelf. Wel besteedt de Stadsregio 
Amsterdam bij nieuwe concessies meer aandacht aan veiligheid voor de reizigers in het 
algemeen. 

Bewustwordinq bii chauffeurs 
Provincie Noord-Holland en wij hebben er bij Connexxion op aangedrongen meer te doen 
aan bewustwording bij chauffeurs van hun verantwoordelijkheden in het verkeer. Middels 
trainingen doet Connexxion aan bewustwording. Ook het verhogen van de pakkans van 
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overtreders (doordat logboekgegevens van verkeersregelinstallaties beschikbaar worden 
gesteld) moet het bewustzijn vergroten. 

Krantenartikel in Haarlems Dagblad d.d. 5 september 2012 
Op 5 september 2012 is er in het Haarlems Dagblad een krantenartikel verschenen over dit 
onderwerp. In dit artikel wordt een woordvoerder van Connexxion geciteerd. Connexxion 
heeft bij ons echter aangegeven dat niet alles juist is geïnterpreteerd door de betreffende 
journalist. Het artikel hebben wij bijgevoegd bij deze brief. 

- De in het artikel genoemde trainingen die Connexxion geeft, zijn geen extra 
trainingen naar aanleiding van de vragen in de raad. Het zijn trainingen die sowieso 
al werden aangeboden, zie ook hierboven. 

- De in het artikel genoemde snelheid binnen bebouwde kom van 70 kmlu is niet juist. 
Binnen de bebouwde kom geldt op de gehele Zuidtangentbaan altijd een maximum 
snelheid van 50 kmlu. 

- De in het artikel genoemde noodstop vanwege een onverwachts overstekende 
voetganger heeft niet te maken met een te hoge snelheid van de chauffeur. De 
veroorzaker is bekend bij de politie en Connexxion en zal door Connexxion 
aansprakelijk worden gesteld voor de schade. 

Conclusie 
Wij vertrouwen erop dat bovengenoemde maatregelen leiden tot een verbetering van het 
rijgedrag van de buschauffeurs. Alle betrokken partijen onderstrepen het belang van 
verkeersveilig rijgedrag, dat mag worden verwacht van professionele chauffeurs. De 
veiligheid van passagiers en overige weggebruikers moet voorop staan, 

Hoogachtend, 
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Bijlage: artikel Haarlems Dagblad 




