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Bijlage 1. Uitgangspunten U-OV Vervoerplan 2017 

Inleiding: 

Ter voorbereiding op de nieuwe dienstregeling voor 2017, stelt de vervoerder Qbuzz (U-OV) een vervoerplan op. 
Dit jaarlijkse proces is vastgelegd in de concessie-afspraken. Het nieuwe Vervoerplan 2017 dient aan te sluiten 
op het vastgestelde Vervoerplan 2016-deel 2, met ingangsdatum 2 juli aanstaande. Dit biedt voor de reiziger 
zoveel mogelijk continuïteit en voorkomt een opstapeling van wijzigingen. De definitieve besluitvorming over het 
Vervoerplan 2017 door GS wordt 4 oktober aanstaande voorzien. Daarmee resteert voor U-OV voldoende 
voorbereidingstijd voor een succesvolle implementatie.  

Voorafgaand hieraan geeft de concessieverlener (provincie Utrecht) aan U-OV inhoudelijke en financiële 
uitgangspunten mee waarop de concessiehouder U-OV het vervoerplan kan opstellen en vervolgens GS het 
vervoerplan toetst. Ook hebben ROCOV (Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer) en de 
gemeenten hun inbreng bij de totstandkoming van het vervoerplan, omdat directe afstemming tussen 
vervoerwensen en infrastructuur noodzakelijk is om te komen tot een gedragen vervoerplan.  

De voorziene dienstregelingswijzingen voor 2017 zijn relatief beperkt; dit is anders dan in het dienstregelingsjaar 
2016, waarin per 2 juli 2016 grootschalige wijzigingen plaatsvinden vanwege de zogenaamde superomklap in het 
stationsgebied en gelijktijdig enkele (daarmee deels samenhangende) grootschalige veranderingen in het 
regionale lijnennet als uitwerking van het OV Streefbeeld 2020. Voor 2017 zijn geen wijzigingen voorzien in het 
stationsgebied, betreffende routeringen en halteplaatsen. Hiermee ontstaat in het netwerk en ook voor de OV-
gebruikers een soort van “rust”. Desondanks zijn er in 2017 nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Dit betreft 
onder andere dat gestart wordt met de nieuwe provinciale streekconcessie (en nieuw vervoerplan) door de 
vervoerder Syntus. Ook kunnen per 2017 MBO-studenten onder de 18 (BOL) de OV-Studentenkaart gebruiken, 
wat zeker tot een verdere OV-groei in de regio zal leiden. Alhoewel de effecten hiervan voor de maatgevende 
reizigerstromen naar verwachting beperkt zijn (veel MBO-scholen trekken nu al veel reizigers in de spitsuren) en 
in het Vervoerplan 2016-deel 2 ook al deels is ingespeeld op groeiend OV-gebruik, zal 2017 hoofdzakelijk in het 
kader staan van vervoersmonitoring om de (toekomstige) reizigersvraag in kaart te brengen en te kijken of 
hiervoor aanvullingen op het OV-aanbod nodig zijn. Dit geldt ook voor het evalueren van de wijzigingen in het 
gehele lijnennet zoals opgenomen in het Vervoerplan 2016 deel 2. Hierbij is het ook noodzakelijk om eerst goed 
inzicht te krijgen in de reizigers- en exploitatie-effecten. Dit om te zien of het Vervoerplan 2016 deel 2 
daadwerkelijk oplevert wat is beoogd of dat er bijstellingen nodig zijn. Deze monitoringsinformatie komt pas in de 
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 helft van 2016 beschikbaar. Als gevolg hiervan zijn de voorziene wijzigingen in het Vervoerplan 2017 die per 

december aanstaande ingevoerd worden, beperkt. Mocht het noodzakelijk zijn, dan biedt 3 juli 2017 (start 
zomerdienstregeling) een nieuw moment om actualisaties op het Vervoerplan 2017 door te voeren en 
reizigersvraag en OV-aanbod nog beter in balans te brengen. Dit proces zal in de Werkgroep Vervoerkunde 
tussen provincie Utrecht en U-OV verder opgepakt worden. 

Procesmatige uitgangspunten: 

De vaststelling van het Vervoerplan 2017, dat zich richt op de wijzigingen in het eerste deel van 2017, is beoogd 
op 4 oktober 2016. De inhoudelijke uitwerking van de vervoerplanonderdelen gebeurt door U-OV, waarbij 
ROCOV en gemeenten in een vroeg stadium betrokken worden.  

U-OV is verantwoordelijk voor het formele traject met ROCOV en andere vervoerders. Voor de inhoudelijke 
afstemming met de gemeenten zullen de provincie en U-OV gezamenlijk optrekken, zodat de provincie als 
eindverantwoordelijke voor het openbaar vervoer direct betrokken is bij de inhoudelijke afstemming. De 
bestuurlijke afstemming met gemeenten neemt de provincie Utrecht voor haar rekening. 

Voor het Vervoerplan 2017 werkt de provincie aan een pragmatisch voorstel om reizigers/inwoners ook de 
mogelijkheid te geven om te reageren op het vervoerplan via internet (U-OV of provincie Utrecht website). Bij dit 
voorstel wordt U-OV uiteraard betrokken.  

Inhoudelijke uitgangspunten: 

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. Dit betreft in het bijzonder het project Uithoflijn, waar in 

2017 nog veel werkzaamheden plaatsvinden en de eerste gecombineerde tram/bus-tracés in De Uithof 
volgens planning worden opgeleverd. Ook in het Utrechtse stationsgebied wordt nog volop gewerkt en is 
(tijdelijke) overlast een gegeven, maar hier zijn volgens planning in het dienstregelingsjaar 2017 geen 
verschuivingen voorzien in busroutes, halte- en bufferplekken. De “superomklap” per 2 juli 2016 zorgt 
ook in het dienstregelingsjaar 2017 voor een stabiele situatie binnen de bouwput; dit vormt dan ook het 
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uitgangspunt voor het Vervoerplan 2017. In het Vervoerplan 2018 (ingang medio december 2017) is 
weer een grote wijziging voorzien, als ook het nieuwe bus/tram-station aan de centrumzijde in gebruik 
genomen kan worden. Voor de overige werkzaamheden in 2017 is het belangrijk dat actuele planningen 
door de betreffende wegbeheerders wordt aangeleverd; provincie en U-OV spannen zich samen in om 
deze informatie boven tafel te krijgen zodat hierop kan worden ingespeeld. 
 

 Versterkingsritten Utrecht CS-Vondellaan. Vanwege het per 2 juli aanstaande opheffen van de halte 

Bleekstraat en in afwachting van de start van de Uithoftramlijn op halte Vaartsche Rijn, worden er vanaf 
22 augustus aanstaande extra versterkingsritten gereden gedurende de spitsuren tussen Utrecht CS en 
de Vondellaan (belangrijke ROC-vestiging). Uitgangspunt is dat deze ook in 2017 gehandhaafd blijven, 
tenzij uit de bezettingscijfers mocht blijken dat de reguliere buslijnen en het nieuwe treinstation 
Vaartsche Rijn qua vervoerscapaciteit volstaan. 
 

 Elektrische voertuigen op lijn 1 Overvecht-Noord – CS – Hoograven. Conform het lopende project  -

Schone Bussen-van de gemeente Utrecht, U-OV en provincie Utrecht, is het streven om in de loop van 
2017 elektrische voertuigen te introduceren op lijn 1 om een volledige of gedeeltelijke Zero-Emissie 
exploitatie mogelijk te maken. Dit project is een goede stap in de verduurzaming van het OV in de stad 
Utrecht en kennis op te doen in exploitatie-effecten voor een buslijn met 12-meter bussen en 
bijlaadapparatuur. De aanvullende financiering en besluitvorming van dit project verloopt volgens een 
separaat traject en onder voorwaarde van de definitieve besluitvorming over de “BRU-begroting”, maar 
het Vervoerplan 2017 (en onderliggende materieelinzetplan) dient  de inzet van elektrische voertuigen 
mogelijk te maken.  
 

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

 Introductie nieuwe lijn Vianen-Houten-Odijk-Zeist. De nieuwe lijn Vianen-Houten-Odijk-Zeist is 

onderdeel van het OV Streefbeeld 2020 als 3-jarige pilotlijn. In het Vervoerplan 2017 wordt gestart met 
deze nieuwe busverbinding onder voorwaarde van de definitieve besluitvorming over de “BRU-
begroting”. Hiervoor heeft reeds ambtelijk overleg plaatsgevonden met de gemeenten over de wijze 
waarop deze nieuwe lijn het meest optimaal kan worden gereden qua kosteneffectiviteit, 
vervoerswaarde/opbrengsten en exploitatie (route, dienstregelingsopzet, ect.). Hieruit is naar voren 
gekomen dat deze verbinding niet geboden hoeft te worden als één buslijn (er zitten nauwelijks 
doorgaande reizigers op), maar feitelijk twee delen kent met Houten busstation als het tussengelegen 
OV-knooppunt. Nabij station Houten wordt een chauffeurseindpunt gerealiseerd. Conform dit overleg is 
een halfuurdienst tussen Vianen en Houten tijdens de spits, en een uurdienst tijdens de dal, op 
werkdagen het uitgangspunt voor een nieuwe buslijn met standaard busmaterieel; dit deel kent naar 
verwachting een hogere vervoerwaarde die een dergelijke inzet rechtvaardigt. Daarnaast vormt het 
bieden van een nieuwe busverbinding Houten-Odijk met een minimale frequentie van een uurdienst het 
andere uitgangspunt, waarbij de integratie met de bestaande buslijn 43 (Odijk-Zeist) in dit vervoerplan 
nog nader uitgewerkt dient te worden in frequentie, bedieningsperiode en in te zetten (kleiner) 
materieeltype passend bij de vervoersvraag. De huidige frequentie tussen Zeist busstation en het station 
Driebergen-Zeist langs het ziekenhuis en door Kerckebosch moet hierbij minimaal gehandhaafd blijven 
en er dient te worden ingespeeld op een toekomstvaste routevoering door Kerckebosch. In het 
Vervoerplan 2017 verwachten we van u een onderbouwing van het definitieve voorstel, waarin een 
optimale balans is gevonden tussen een kosteneffectieve introductie van deze lijn die passend is bij de 
(potentiele) vervoersvraag in 2017 en ruimte biedt voor toekomstige uitbouw van deze buslijn. 
 

 Opheffen lijn 15 Hoograven na oplevering nieuwe overstaphalte. Voor de wijk Hoograven is een 

voldoende OV-voorzieningenniveau beschikbaar met de lijnen 1 en 47, maar ontbreekt een goede 
overstapvoorziening tussen beide lijnen. Buslijn 15 voorziet momenteel in deze geringe vervoersrelatie. 
In het vervoerplan 2016 is het opheffen van lijn 15 besproken op voorwaarde van beschikbaarheid van 
een nieuwe (overstap)halte Goylaan/Hooft Graaflandstraat. De gemeente Utrecht is momenteel bezig 
een ontwerp uit te werken en de verwachting is dat eind 2016 de halte beschikbaar is.  
 

 Evaluatie lijn 14. Op dit moment loopt er een (extern) onderzoek door de gemeente Utrecht naar de 

vervoersbehoefte en evaluatie van lijn 14 (Lombok). Hierbij zijn zowel U-OV als de provincie Utrecht 
betrokken. Mede op basis van deze uitkomsten, worden in het Vervoerplan 2017 nieuwe voorstellen met 
betrekking tot lijn 14 opgenomen. Provinciaal uitgangspunt hierbij is dat de exploitatiekosten van lijn 14 
gelijk blijven ten opzichte van 2016.  
 

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

In het Streefbeeld 2020 is lijn 77 verlegd via Papendorp, waarbij de bediening van de Nieuwegeinse wijk 
Blokhoeve met deze lijn zou komen te vervallen. Achterliggend doel was een kostenefficiëntere inzet 
tussen Utrecht Centraal en Papendorp. In de consultatieversie van het Vervoerplan 2016-deel 2 is dit 
door U-OV uitgewerkt, wat in de consultatieronde veel reacties heeft opgeleverd. Vanuit omliggende 
concessies zijn er in de ochtend veel eindigende bussen op Utrecht Centraal, van waar uit deze 
voertuigen dikwijls inrukken. Bovendien zijn er in de middag veel uitrukkende voertuigen naar Utrecht 
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Centraal, vanuit waar deze bussen starten met een rit naar de periferie. Dit gegeven wekt de suggestie 
dat de reizigers van lijn 95 op een meer efficiënte wijze bediend kunnen worden, namelijk door het 
productief maken (i.e. het rijden als lijn 95) van de in- en uitrukkende voertuigbewegingen van naburige 
concessies. Dit heeft een sterke provinciale voorkeur boven de omgelegde lijn 77 variant Blockhoeve 
zoals deze staat opgenomen in het OV Streefbeeld 2020. In het Vervoerplan 2017 wordt een 
kosteneffectievere bediening van Papendorp door U-OV uitgewerkt. 
 

 Onderzoek naar (tijdelijke) verlaging van NS-frequentie Overvecht NS. Vanaf 2017 stoppen tijdelijk 

minder stoptreinen op station Overvecht NS vanuit de richting Hilversum/Almere. Hierdoor verandert 
waarschijnlijk het reizigersaanbod en daarmee de bezetting van lijn 30 Overvecht NS - Uithof. Als 
onderdeel van het vervoerplan dient de vervoerder te onderzoeken of deze verlaging aanleiding biedt 
voor het veranderen van de frequentie en/of materieelinzet op deze lijn of naar mogelijke gevolgen van 
een verschuiving van de vervoervraag van Overvecht NS naar Utrecht CS en bijbehorende 
busverbindingen.  
 

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

Vanaf december 2016 krijgt de concessie Streekvervoer Provincie Utrecht een nieuwe vervoerder: 
Syntus. In de voorbereiding van de nieuwe concessie (bestek) was al afgesproken dat de nieuwe 
vervoerder (Syntus) de bediening in dit gebied buiten het U-OV-concessiegebied overneemt. Per 
december komt daarmee U-OV lijn 75 te vervallen en start Syntus met een passend alternatief: lijn 575.  
 

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

 Uitbouwen buslijn Leidsche Rijn-Vaartsche Rijn-Uithof. Vanaf 2 juli 2016 wordt gestart met de 

nieuwe buslijn 29 tussen Leidsche Rijn en De Uithof via het nieuwe station Vaartsche Rijn (als lijn 22, 
opgenomen in het OV Streefbeeld 2020 en het Programma Beter Benutten Vervolg) met een nog 
beperkte dienstregeling. De markpotentie van deze buslijn is onderzocht in het kader van het 
Vervoerplan 2016-deel 2. In het Vervoerplan 2017 wordt als voorlopig uitgangspunt gehanteerd, dat 
deze buslijn als een volwaardige buslijn wordt geïmplementeerd onder voorwaarde van de definitieve 
besluitvorming over de “BRU-begroting”. Met volwaardige buslijn wordt bedoeld dat gestart wordt vanuit 
Station Vleuten in plaats van Knooppunt De Meern en de frequentie wordt verhoogd van een 
halfuurdienst naar een kwartierdienst. Op basis van een geactualiseerde marktpotentie en de ervaringen 
(monitoring) van deze lijn per najaar 2016, wordt van U-OV een onderbouwing verwacht voor deze 
uitbreiding op een kosteneffectieve wijze. Het voorstel is om het uitbouwen van de lijn te combineren met 
de start van het nieuwe studiejaar per september 2017. 
 

 Oplevering busstation Leidsche Rijn Centrum en optimalisatie busnetwerk. In het Vervoerplan 

2016 deel 2 waren diverse optimalisaties rondom Leidsche Rijn Centrum opgenomen, waaronder het 
opheffen van lijn 19/39. Op basis van de consultatiereacties is een alternatief voorstel opgesteld voor de 
bediening van lijn 19/39, maar is besloten om dit alternatief te implementeren samen met de opening 
van het nieuwe busstation Leidsche Rijn Centrum. In het Vervoerplan 2017 deel 2 worden deze 
voorstellen verder uitgewerkt.  
 

 Bilthoven, heropening Leyenseweg. Voor de zomer van 2017 is de opening van de 

spooronderdoorgang Leyenseweg voorzien. Dit maakt het mogelijk om lijn 77 weer via de Leyenseweg 
door te laten rijden naar Bilthoven NS, waarmee de (tijdelijke) inzet van lijn 78 op dit trajectdeel geheel 
vervalt. In het Vervoerplan 2017 dienen voorstellen uitgewerkt te worden voor de resterende bediening 
van lijn 78. 
 

 Optimalisatie vervoersaanbod en Centrumvisie Zeist. In overleg met de gemeente Zeist dient er 

vervoerkundig te worden ingespeeld op de plannen met betrekking tot de Centrumvisie Zeist. Ook 
dienen de in het U-OV Ontwikkelteam ontstane en al aan het Zeister bestuur gepresenteerde ideeën en 
om het vervoersaanbod in Zeist verder te optimaliseren, verder uitgewerkt te worden tot realistische en 
gedragen voorstellen in het vervoersplan(proces).  
De invoering van de voorstellen is afhankelijk van de werkzaamheden en de oplevering van 
Centrumvisie Zeist, en samenhang met de streekconcessie. Per 3 juli 2017 kan mogelijk een eerste stap 
gezet worden in de optimalisatie van het Zeister OV netwerk. De invoering van de gehele optimalisatie is 
beoogd per december 2017 (Vervoerplan 2018).  
 

 Vianen/IJsselstein-Nieuwegein-Uithof. In het Vervoerplan 2017 deel 2 worden voorstellen uitgewerkt 

waarbij de lijnen 287 (Vianen-Uithof) en 283 (IJsselstein-De Uithof) via het OV-knooppunt Nieuwegein 
Stadscentrum worden geleid; zoals ook al eerder in het U-OV ontwikkelteam zijn besproken met onder 
andere de gemeenten. Achterliggend doel is om een voor Nieuwegeiners snellere verbinding naar 
Utrecht Science Park De Uithof te creëren, die ook voor doorgaande reizigers van/naar IJsselstein en 
OV-knooppunt Vianen voldoende capaciteit biedt en betrouwbaarder is dan de route via de A12. Hiertoe 
worden op de Waterlinieweg OV-doorstromingsmaatregelen gerealiseerd in het kader van het 
programma Beter Benutten Vervolg. 
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 Optimalisaties naar aanleiding van effecten-analyse Vervoerplan 2016 deel 2. In het Vervoerplan 

2016 deel 2, met ingangsdatum 2 juli 2016, zijn forse wijzigingen doorgevoerd in het vervoeraanbod. In 
het Vervoerplan 2017 deel 2 wordt een effecten-analyse opgenomen van deze wijzigingen. Dit om te 
zien of het Vervoerplan 2016 deel 2 daadwerkelijk oplevert wat is beoogd of dat er bijstellingen nodig zijn 
in 2017. 
 

Afstemming Syntus, concessie Streekvervoer Provincie Utrecht 

De provincie heeft de regie genomen om de raakvlakken tussen het nieuwe vervoerplan van Syntus en de impact 
hiervan op het U-OV netwerk te expliciteren en te coördineren. Voor het Vervoerplan 2017 geldt als uitgangspunt 
dat er geen aanpassingen aan het U-OV netwerk worden doorgevoerd in verband met het nieuwe Syntus 
vervoeraanbod op de samenloopcorridors. In 2018 wordt gekeken naar verdere afstemming van beide netwerken.  

Financieel kader 

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 exploitatieomvang van € 95,2 

mln (prijspeil 2016), exclusief opbrengstentaakstelling. Hierbij zijn 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 worden gerealiseerd met alleen de 
voorgenomen efficiency-maatregelen in het OV-aanbod op lijn 15 en rondom Leidsche Rijn Centrum/Terwijde. 

 

 




