
Gezocht: 

Flexibele, 
duurzame en 
innovatieve 
vervoerder

Personenvervoer over water tussen 
Rotterdam en de Drechtsteden



Personenvervoer over water: een volwaardig vervoersalternatief 
Met een snelle verbinding over water van en naar je werk, school of een 

toeristische attractie; personenvervoer over water kan echt een volwaardig 

alternatief voor de auto of voor andere vormen van openbaar vervoer zijn. 

Vooral wanneer een route over land voor een langere reistijd zorgt. 

Daarnaast draagt personenvervoer over water bij aan het verminderen  

van files op de weg en drukte op het spoor. Bovendien: de eigen fiets  

kan gratis mee!

Nieuwe vervoerder gezocht
Het huidige contract voor de Waterbuslijnen tussen Rotterdam en de 

Drechtsteden loopt af op 31 december 2021. Daarom zoeken de provincie 

Zuid-Holland en Drechtsteden naar een flexibele, duurzame en innovatieve 

vervoerder, die met ingang van 1 januari 2022 het personenvervoer over water 

tussen Rotterdam en de Drechtsteden kan en wil verzorgen.

Aantal reizigers: 
1,5 miljoen p.j.

Subsidie:
5 miljoen



 
De voordelen van ov over water:
• personenvervoer over water draagt bij aan vermindering van het 

autoverkeer in drukke delen van de provincie; 
• verbindingen over het water kunnen – als onderdeel van een totale 

reis – concurrerend zijn met andere vormen van vervoer;
• personenvervoer over water ontsluit lastig te bereiken oeverlocaties;
• personenvervoer over water stimuleert het gebruik van de fiets;
• varen is leuk! Reizigers waarderen personenvervoer  

over water structureel hoog. 

Doelstellingen van de provincie
De start van een nieuwe contractperiode per 

1 januari 2022 is voor de provincie Zuid-Holland 

een goed moment om het ‘hoe’, ‘wat’ en ‘waarom’ 

van deze vervoersvorm scherp te stellen. Wat de 

provincie Zuid-Holland betreft moet het slimmer, 

schoner en sterker. De provincie wil de bereikbaarheid 

over water verbeteren (slimmer), duurzaam en 

innovatief vervoer stimuleren (schoner) en 

oeverlocaties beter toegankelijk maken (sterker).

Betere aansluiting tussen de reizigersbehoefte en het aanbod
De provincie zoekt naar oplossingen voor het personenvervoer over water, 

die passen bij de mobiliteitsbehoeften van de inwoners. Waar mogelijk en 

gewenst worden de locaties van de haltes verbeterd. Ook willen we het 

gebruik van de (elektrische) fiets in combinatie met de verbindingen over 

water stimuleren.

Duurzaam en innovatief personenvervoer over water 
De provincie streeft naar een duurzame vloot. Duurzaamheid kan 

bijvoorbeeld ook gestalte krijgen door gebruik te maken van 

hernieuwbare energie voor faciliteiten op en bij haltes. Waar mogelijk 

worden de principes van circulaire economie toegepast.



Kwaliteitsverbetering 
De provincie zet in op een betere kwaliteit van het personenvervoer over 

water met kwalitatief hoogwaardige, duurzame en herkenbare haltes.  

De uitstraling en het comfort van de schepen moeten van een hoog niveau 

zijn, voor een optimale beleving voor reizigers. Vanzelfsprekend is actuele 

en eenduidige reisinformatie een must.

Planning
In 2019 kunnen geïnteresseerde vervoerders inschrijven. Op 1 januari 

2022 start de looptijd van het nieuwe contract.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de aanbesteding?  

Bekijk het beleidskader op 

 www.zuid-holland.nl/personenvervoeroverwater  

of neem contact op via personenvervoeroverwater@pzh.nl. 

http://www.zuid-holland.nl/personenvervoer
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