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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Voor de concessies binnen de provincie Utrecht geldt dat er minimaal 1x per jaar een bijgesteld vervoerplan 
wordt opgesteld door de concessiehouder (vervoerder) in overleg met de provincie. Het vervoerplan bevat de 
voorgestelde wijzigingen in de dienstregeling en de daarbij horende mutaties in dienstregelingsuren (dru). Deze 
wijziging vindt elk jaar meestal in december plaats. Dit loopt gelijk aan het tijdstip van wijzigingen in de NS-
dienstregeling. Ook zijn er tussentijdse bijstellingen mogelijk, die vaak gelijk lopen met de start of het einde van 
de zomervakantiedienstregeling. Bij de dienstregelingswijzigingen worden veranderingen aangebracht op basis 
van wensen, behoeften en klachten van reizigers, gemeenten en instanties alsmede op basis van diverse 
maatschappelijke en/of ruimtelijke ontwikkelingen. Ook kan het zijn dat er op basis van wijzigingen in de 
verkeerssituatie aanpassingen in de rijtijden of routes van lijnen worden aangebracht. Hierbij geldt voor de (ex-
BRU) concessie Bus & Tram Regio Utrecht het OV-Streefbeeld 2020 als het beleidskader om te komen tot een 
OV-netwerk dat zo optimaal mogelijk bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de 
regio in het algemeen en de economische kerngebieden in het bijzonder. 
Voor het opstellen van het vervoerplan geven wij financiële en inhoudelijke uitgangspunten mee aan de 
vervoerder. In deze statenbrief en bijlage 1 zijn de uitgangspunten voor het U-OV Vervoerplan 2017 - voor de 
periode 11 december 2016 tot 10 december 2017- weergegeven zoals door ons vastgesteld op 7 juni.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 19 april hebben wij ingestemd met het U-OV Vervoerplan 2016-deel 2, dat ingaat op 2 juli aanstaande en 
waarmee het OV-Streefbeeld 2020 grotendeels wordt gerealiseerd. Het nieuwe Vervoerplan 2017 dient aan te 
sluiten op dit plan. Dit biedt voor de reiziger zoveel mogelijk continuïteit en voorkomt een opstapeling van 
wijzigingen. Enkele uitgestelde onderdelen van het Vervoerplan 2016-deel 2 zijn weer opgenomen als 
uitwerkingsopgave voor de vervoerder. Hierbij worden consultatiereacties en ontvangen suggesties zoveel 
mogelijk meegenomen in de uitwerking. 
 
 
 
 



 

  

 
 
Essentie / samenvatting 
Inhoudelijk vormt het beleid zoals geformuleerd in het OV-Streefbeeld 2020 het hoofduitgangspunt voor het 
komende vervoerplan en uiteraard de concessiebeschikking “Tram en Bus Regio Utrecht”. Hieronder zijn 
specifieke, inhoudelijke uitgangspunten opgenomen waar U-OV in 2017 expliciete aandacht aan moet besteden 
in het op te stellen Vervoerplan 2017: 
 
Algemeen: 

 Inspelen op de actuele werkzaamheden en planningen betreffende de diverse werkzaamheden aan de 
infrastructuur in de Utrechtse regio. 

 Voortzetten versterkingsritten Utrecht CS-Vondellaan. 

 Inzet elektrische voertuigen op lijn 1 (mogelijk maken in 2017, afhankelijk van besluitvorming hierover) 
 

Vervoerplan 2017 deel 1 (11 december tot 3 juli 2017):  

 Introductie nieuwe lijn Vianen-Houten-Odijk-Zeist (3 jarige pilot, onder voorbehoud van besluitvorming 
over “begroting BRU”). 

 Opheffen lijn 15 Hoograven na oplevering nieuwe overstaphalte. 

 Evaluatie lijn 14 Oog en Al.  

 Optimalisatie Papendorp (opheffen huidige lijn 29, bediening Blokhoeve lijn 77). 

 Onderzoek naar impact (tijdelijke) verlaging van NS-frequentie Overvecht NS. 

 Opheffen lijn 75: Ringlijn Driebergen-Zeist NS - Driebergen-Wildbaan wegens nieuwe streekconcessie. 
 

Vervoerplan 2017 deel 2 (3 juli 2017 tot 10 december 2017): 

 Uitbouwen buslijn Leidsche Rijn-Vaartsche Rijn-Uithof (onder voorbehoud van besluitvorming over 
“begroting BRU”). 

 Oplevering busstation Leidsche Rijn Centrum en optimalisatie busnetwerk. 

 Heropening Leyenseweg in Bilthoven en herstel lijnvoering. 

 Optimalisatie vervoersaanbod en Centrumvisie Zeist. 

 Vianen/IJsselstein-Uithof, via OV-knooppunt Nieuwegein Centrum. 

 Bijstellingen naar aanleiding van effecten-analyse vervoerplan 2016 deel 2. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het vervoerplan geeft invulling aan het OV Streefbeeld 2020 en de speerpunten in het coalitieakkoord 2015-2019: 
het ontlasten van Utrecht Centraal en het (duurzaam) bereikbaar houden van Utrecht Science Park en overige 
(economische) onderdelen van de regio. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 

Na vaststelling van de uitgangspunten start U-OV met het uitwerken van de vervoerplanonderdelen, waarbij 
gemeenten en ROCOV betrokken worden. Vervolgens start een consultatieperiode waarbij de vervoerder de 
wijzigingsvoorstellen afstemt met gemeenten, het ROCOV en vervoerders van aangrenzende concessies. Voor 
de afstemming met gemeenten zal de vervoerder U-OV gezamenlijk optrekken met de provincie. Verder werkt de 
provincie aan een pragmatisch voorstel om reizigers en belanghebbenden ook de mogelijkheid te geven om te 
reageren op de consultatieversie van het vervoerplan via internet (U-OV of provincie Utrecht website), zoals ook 
gehanteerd is bij het Vervoerplan 2016 deel 2. De vaststelling van het Vervoerplan 2017, dat zich richt op de 
wijzigingen in het eerste deel van 2017, is beoogd op 4 oktober 2016. Dit vervoerplan wordt uiteraard aan u 
toegezonden. 
 
Financiën 

Een van de belangrijke uitgangspunten voor het Vervoerplan 2017 is het beschikbare budget. In het vervoerplan 
2017 wordt aan de vervoerder meegegeven om uit te gegaan van een maximale exploitatiekomvang van € 95,2 
mln (prijspeil 2016), exclusief opbrengstentaakstelling. Hierbij is een aantal uitbreidingen zoals benoemd in het 
OV Streefbeeld 2020 nog onder voorbehoud van de besluitvorming over de “begroting BRU”. Dit geldt ook voor 
de pilotlijn Vianen-Houten-Odijk-Zeist, waarvoor maximaal € 700.000,- beschikbaar is maar waarbij ook gezocht 
wordt naar een kostenefficiëntere opzet bij start van deze pilot.  
Voor de inzet van elektrische bussen loopt een apart financiering- en besluitvormingstraject buiten het 
vervoerplanproces om. Ook de inzet van elektrische bussen is onder voorbehoud van definitieve besluitvorming 
over de “begroting BRU”. 
 
Daarnaast blijven de bestaande aanvullende (externe) financieringsafspraken voor de meerkosten van de 
versterkingsritten CS-Vondellaan, de externe bijdrage voor de aanvullende bediening van Berg & Bosch (lijn 258) 
en de Superomklap in het stationsgebied van kracht. 
 
 
 



 

  

Met bovenstaand financieel kader kan in 2017 de volgende productie (in dienstregelingsuren, zogenaamde dru) 
worden geleverd: 
 
Vastgestelde financiële uitgangspunten:  

 Niveau Vervoerplan 2016 deel 2 (inclusief Beter Benutten Vervolg)    922.000 ongewogen dru  

 Risicoreservering reizigersgroei en verslechtering rijtijden             6.000 ongewogen dru 

 

Vastgestelde financiële uitgangspunten, onder voorbehoud van besluitvorming “begroting BRU”: 

 Uitbreiding Lijn 22 (Streefbeeld): Leidsche Rijn-VR-Uithof          8.000 ongewogen dru  

 Pilot (Streefbeeld) Vianen Houten Odijk                    7.000 ongewogen dru 

 
Het totaal komt hiermee op maximaal 943.000 ongewogen dru. Het OV-aanbod wordt daarmee zo’n 4% groter 
dan in 2016; hoofdzakelijk omdat zowel nieuwe lijnen dienen te worden gerealiseerd/uitgebreid als ook extra 
(spits)capaciteit nodig is om de reizigersgroei en toenemende onbetrouwbaarheid (met anders negatieve 
gevolgen voor aansluitingen en punctualiteit) op te vangen. Dit kan niet voldoende worden gerealiseerd met 
alleen de voorgenomen efficiency-maatregelen in het OV-aanbod op lijn 15 en rondom Leidsche Rijn 
Centrum/Terwijde. 
 
De uiteindelijke OV-exploitatiesubsidie 2017 aan de vervoerder is het resultaat van de exploitatiekosten voor de 
dienstregelingsuren minus de verwachte reizigersopbrengsten. Omdat de reizigersopbrengsten zijn toegenomen, 
is de stijging van OV-exploitatiesubsidie in 2017 beperkt tot € 0,5 mln. De verwachte exploitatiesubsidie van € 32 
mln (prijspeil 2016) past binnen de productenraming 2017 en wordt gedekt uit het BRU-gedeelte van de 
provinciale begroting, zoals opgenomen in programma 5, Bereikbaarheid, productgroep OV.  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van de door uitgangspunten voor het U-OV Vervoerplan 2017 vanaf 11 december 2016. 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter, 
 
 
  
De secretaris,  
 
 

Bijlage 1: Uitgangspunten U-OV Vervoerplan 2017 

 
 
 


