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Onderwerp: Bijstelling plan imagoverbetering ov 2006-2008 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
1. Toelichting bij Statenbrief 
 
Aanleiding 
Halverwege 2005 is er met de vervoerbedrijven BBA en Connexxion gesproken over verlenging van de 
concessies. Daarbij is afgesproken dat de vervoerbedrijven gezamenlijk een plan zouden gaan maken met 
maatregelen die het imago van het ov moeten verbeteren.  
Stadsvervoer Nederland, het andere vervoerbedrijf dat in opdracht rijdt van de provincie Utrecht, is gevraagd 
ook mee te werken aan het gezamenlijke plan. Hieraan wilden zij graag gehoor geven.  
Om de vervoerbedrijven te stimuleren heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld voor maatregelen ter 
verbetering van het imago van het ov.  
De gezamenlijke aanpak van de vervoerbedrijven heeft uiteindelijk geresulteerd in het “Meerjarenplan 
verbetering imago openbaar vervoer 2006-2008” dat de vervoerbedrijven hebben opgesteld. Er is voor gekozen 
om een plan te maken voor de gehele looptijd van de huidige concessies. Over dit plan bent u in april 2006 
geïnformeerd. Met de vervoerbedrijven is afgesproken dat het plan jaarlijks wordt bijgesteld op basis van de 
bevindingen. 
Het is vrij uniek dat drie concurrerende vervoerbedrijven zo goed samenwerken om gezamenlijk een beter ov-
product te ontwikkelen. Hierbij wordt verder gekeken dan het commerciële korte termijn belang van de 
bedrijven en samen intensief gewerkt aan een goed product dat ook onder de aandacht wordt gebracht van de 
burger! 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
- 11 april 2006: GS besluiten kennis te nemen van het Meerjarenplan verbetering imago openbaar vervoer 2006-
2008.  
- 19 december 2006: GS stellen het bestedingsplan BDU 2007 vast.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De vervoerbedrijven zullen de in het plan genoemde maatregelen uitvoeren in de jaren 2007 en 2008 (looptijd 
huidige concessies).  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 



Toelichting 
 
Beoogd effect 
Vervoerbedrijven werken samen aan het verbeteren van het imago van het ov. In het plan zijn hiervoor acties 
benoemd die plaats zullen vinden in 2006 t/m 2008. Hiermee worden de kwaliteiten van het ov voor het voetlicht 
gebracht zodat (net) niet reizigers meer oog krijgen voor het ov waardoor het ov-gebruik zal stijgen. 
 
Terugblik acties 2006 uit “Meerjarenplan verbetering imago openbaar vervoer 2006-2008” 
De vervoerbedrijven hebben gezamenlijk onderzocht op welke manier ze het imago van het openbaar vervoer 
kunnen verbeteren. De provincie heeft daarvoor subsidie beschikbaar gesteld om vervoerders te stimuleren meer 
te communiceren over de voordelen van het reizen met het ov zodat burgers een beter beeld krijgen van de 
mogelijkheden en de goede kanten van het ov. 
Daartoe zijn een aantal maatregelen opgenomen in het plan. Hierbij ligt de nadruk op het samen met de 
vervoerders werken aan een beter imago. 
In 2006 hebben de vervoerders een aantal acties uitgevoerd. De belangrijkste gezamenlijke actie is de uitgave 
van een gezamenlijk huis aan huis blad: De Buswijzer. Deze is in het voor- en najaar verspreid onder alle 
huishoudens in de provinciale concessies (zonder sticker op de brievenbus). In de Buswijzer wordt vooral de niet 
ov reiziger geïnformeerd over de mogelijkheden en de sterke punten van het ov. Er staat bijvoorbeeld in welke 
reismogelijkheden er vanuit een gemeente zijn en wat de reistijd is naar een grote omliggende kern. In de 2e

editie is een kaart bijgevoegd met alle buslijnen in de provincie om inzichtelijk te maken dat je bijna overal kunt 
komen met het openbaar vervoer. Ook heeft de provincie in de Buswijzer gecommuniceerd over 
(wegen)projecten die worden uitgevoerd om het ov te verbeteren. Het blijft echter een communicatiemiddel van 
de vervoerders. De Buswijzer is erg goed gelezen. Ongeveer een derde van de ontvangers heeft De Buswijzer 
gelezen. Van de lezers heeft ongeveer tweederde De Buswijzer bewaard. De artikelen worden door de lezers met 
een ruime voldoende beoordeeld.  Er is ook goed gebruik gemaakt van de akties die in de buswijzers hebben 
gezeten, zoals een gratis probeerkaartje.  
 
Gekoppeld aan de buswijzer heeft er een imago-onderzoek plaatsgevonden. Over het algemeen zijn reizigers in 
grote mate tevreden over de dienstverlening van het busvervoer in de provincie Utrecht. Acht van de dertien 
onderzochte aspecten scoren een klanttevredenheid van minimaal 75%. Dat wil zeggen dat minimaal 75% van de 
klanten zeer tevreden of tevreden is over het betreffende aspect. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt 
om een aantal wijzigingen in de dienstregeling door te voeren in december 2006.  
 
De vervoerbedrijven hebben gezamenlijk de informatievoorziening bij bushaltes verbeterd. Conform de aanpak 
in het BRU gebied zijn de bushokjes aan provinciale wegen van een informatiekast voorzien met daarin: de 
vertrektijden van de bus, een omgevingsplattegrond, een lijnennetkaart en informatienummers. 
Ook hebben de vervoerders voor hun eigen concessies geadverteerd in huis aan huis kranten en specifiek in een 
aantal kernen een aanvullende imagocampagne gevoerd. De BBA is begonnen met het certificeren van 
chauffeurs conform ISO, zodat de dienstverlening richting klant nog beter wordt en de klant ook weet dat hij/zij 
kan rekenen op een klantvriendelijke chauffeur in de bus. 
 
De totale imago-uitgaven van de vervoerbedrijven bedroegen voor 2006 € 432.000,-. Deze kosten zijn volledig 
gesubsidieerd door de provincie Utrecht, uitgezonderd de halte-informatie. De vervoerbedrijven BBA en 
Connexxion hebben hiervoor een forse eigen investering gedaan. Deze investering is niet opgenomen in het 
bedrag van € 432.000,-. 
 
Aanpassingen plan: acties 2007 
Op basis van de goede ervaringen met de acties uit 2006 worden de grootste acties uit 2006 ook in 2007 weer 
uitgevoerd. De vervoerbedrijven zullen ook in 2007 twee Buswijzers uitgeven. De eerste is onlangs verschenen 



en verspreid onder inwoners van de provincie Utrecht. Ook het imago-onderzoek zal in 2007 worden 
gecontinueerd. 
In 2007 zullen ook de bushaltes (met abri) aan gemeentelijke wegen worden voorzien van de uniforme halte-
informatie. Op korte termijn zal contact worden gelegd met gemeentes om ervoor te zorgen dat informatiekasten 
in de abri’s worden opgehangen. 
 
Stadsvervoer Nederland gaat in samenwerking met Bureau Utrecht Recreatie en Toerisme en de VVV’s in de 
concessie Oost-Utrecht een boekje uitbrengen met toeristische attracties, restaurants, wandelroutes etc. die te 
bereiken zijn per OV en met name de bus. Dit boekje heet “Bustrips”. 
Het boekje wordt verspreid onder hotels, restaurants, musea, gemeentehuizen, bibliotheken, de bussen en komt 
als PDF op de internetsite. Ook is het boekje “Bustrips” in Oost Utrecht huis aan huis verspreid samen met de 
Buswijzer. 
 
De BBA gaat voor de concessie Noordwest Utrecht in het jaar 2007 en 2008 voortborduren op het ISO – 
certificeringsplan per chauffeur. 
De opleiding is uitgebreid tot 3 dagen, waarbij zowel “het nieuwe rijden”, “Going for Green” 
(klantvriendelijkheid en klantgerichtheid) alsmede voertuigbeheersing aan bod komt. Tijdens deze driedaagse 
worden de dienstverleners meer bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheden en plichten naar de klant, 
alsmede op het gebied van omgaan met materieel in het belang van verkeersveiligheid. 
 
Connexxion ontwikkelt in samenwerking met een reclamebureau een imagocampagne voor de concessies 
Zuidwest Utrecht en Wijk bij Duurstede waarin de basiskwaliteit van het openbaar vervoer in de Provincie voor 
het voetlicht wordt gebracht. Idee is om in de campagne aan bod te laten komen wat er tot nu toe in het OV is 
bereikt en wat er de komende tijd nog aan verbeteringen op stapel staat (denk aan roetfilters op elke bus, 
omgevingsplattegronden op de halte, vrije busbanen, succesvolle proeven met gratis OV, introductie OV-
chipkaart, gratis lijnfolders, toegankelijke bushaltes, lagevloerbussen etc.). 
 
Financiën 
In het BDU bestedingsplan dat op 19 december 2006 is vastgesteld door GS is de volgende post opgenomen:  

• Marketingkosten ov: € 412.000,- per jaar, p.p. 2007 (dit bedrag is jaarlijks gereserveerd t/m 2009). 
Dit bedrag is als subsidie beschikbaar voor vervoerbedrijven. Voorwaarde om aanmerking te komen voor 
subsidie is (zo is in de concessievoorschriften geregeld) dat de vervoerders gezamenlijke plannen ontwikkelen. 
Met het huidige plan kunnen de vervoerbedrijven t/m 2008 subsidie aanvragen bij de provincie. Dit is namelijk 
de looptijd van de huidige concessies. De subsidie voor de vervoerbedrijven is gemaximeerd op bovenstaande 
bedragen. De subsidie wordt samen met de maandelijkse voorschotten voor de ov-exploitatie aan de vervoerders 
uitgekeerd. Voor controle op de bestedingen is een accountantsverklaring van vervoerders vereist waarin de 
bestedingen voor imagoverbetering moeten worden gespecificeerd. 
 
De totale uitgaven van de vervoerbedrijven voor imagoverbetering bedragen voor 2007 € 497.000,-. Deze kosten 
worden volledig gesubsidieerd door de provincie Utrecht. Dit bedrag is hoger dan de subsidie van € 412.000,- 
die beschikbaar is voor 2007. Dit komt doordat vervoerbedrijven de subsidie voor 2006 niet geheel benut 
hadden. Het restant van 2006 wordt nu ingezet om deels de maatregelen voor 2007 mee te bekostigen. De 
vervoerbedrijven zullen later dit jaar zelf nog fors investeren om de uniforme halteinformatie bij gemeentelijke 
bushaltes te bekostigen. Het exacte bedrag van de eigen investeringen van de vervoerders is nu dus nog niet 
bekend. 
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