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Bijlage 1. Uitgangspunten U-OV Vervoerplan 2018 

Inleiding 

Voor de concessie Tram en Bus Regio Utrecht geldt dat er minimaal 1x per jaar een vervoerplan wordt opgesteld 
door de concessiehouder (U-OV) in overleg met de provincie. Dit jaarlijkse proces is vastgelegd in de concessie-
afspraken. Voorafgaand hieraan stelt de provincie Utrecht, als concessieverlener, inhoudelijke en financiële 
uitgangspunten vast waarop de concessiehouder U-OV het vervoerplan kan opstellen. 
 
In de vastgestelde uitgangspunten staan twee onderwerpen centraal. Ten eerste het behoud van 
voorzieningenniveau waarbij ingespeeld moet worden op o.a. actualisatie van rijtijden, de forse reizigersgroei, 
werkzaamheden en nieuwe infrastructuur. Ten tweede de uitvoering van ons beleid gericht op de start exploitatie 
Uithoflijn en uitvoering OV Streefbeeld 2020 (inclusief kwartierfrequentie lijn 29 en pilot Vianen Houten Odijk). 
Hiermee geeft de provincie invulling aan het vastgestelde beleid en de twee OV speerpunten in het 
coalitieakkoord, namelijk het ontlasten van Utrecht CS als knooppunt en het versterken van De Uithof.  

 
Belangrijk verschil tussen het nieuwe vervoerplan en eerdere vervoerplannen is dat nu ingezet wordt op één plan 
voor het hele jaar. Vanuit de infra-planningen zijn halfjaarlijkse planbijstellingen, zoals gangbaar in eerdere jaren, 
nu niet meer nodig. Voor 2018 bestaat meer zicht op de beoogde ontwikkelingen en resteert voldoende 
voorbereidingstijd voor een integraal vervoerplan. Bijkomend voordeel is ook dat hierdoor meer ‘rust’ ontstaat 
door niet zo snel opeenvolgende vervoerplanprocessen en consultatietrajecten te doorlopen.  
Het opstellen van een vervoerplan voor 2018 betekent overigens niet dat alle wijzigingen gelijktijdig worden 
doorgevoerd. Zo worden de wijzigingen rondom de Uithoflijn pas doorgevoerd bij de beoogde start medio 2018. 
Bij onverhoopte vertragingen van de start, schuiven de samenhangende aanpassingen in het busnetwerk ook 
mee. Daarbij geldt voor elk thema dat er voorstellen zijn die mogelijk samenhangen met de start van het nieuwe 
studiejaar in september. 

Procesmatige uitgangspunten 

Twee belangrijke mijlpalen in het vervoerplanproces zijn de consultatieperiode en het besluitvormingsmoment. De 
provincie vraagt U-OV om de consultatie vóór de zomervakantie en het zomerreces te laten plaatsvinden en toe 
te werken naar besluitvorming door het college van Gedeputeerde Staten op 12 september 2017. Deze mijlpalen 
zijn ook afgestemd met Syntus zodat beide vervoerders gelijktijdig op elkaars plannen kunnen reageren en 
belangrijke stakeholders (gemeenten en ROCOV) de plannen in samenhang kunnen beoordelen.  
 
De inhoudelijke uitwerking van de vervoerplanonderdelen gebeurt door U-OV. Hierbij heeft U-OV zelf de vrijheid 
om dit werkproces in te richten. Wel adviseert de provincie om, zoals gebruikelijk, belangrijke stakeholders in een 
vroeg stadium te betrekken bij de planvorming. 
 
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 direct betrokken is bij de inhoudelijke afstemming. De bestuurlijke afstemming met 
gemeenten neemt de provincie voor haar rekening. 

Voor het Vervoerplan 2018 werken de provincie en U-OV gezamenlijk aan een pragmatisch voorstel om 
reizigers/inwoners de mogelijkheid te bieden om te reageren op het vervoerplan, zoals gebruikelijk bij eerdere 
vervoerplannen.  

Inhoudelijke uitgangspunten 

Inhoudelijk vormt de concessiebeschikking “Tram en Bus Regio Utrecht” en het beleid zoals geformuleerd in het 
OV-Streefbeeld 2020 het hoofduitgangspunt voor het komende vervoerplan. Hieronder zijn specifieke, 
inhoudelijke uitgangspunten opgenomen waar U-OV in 2018 expliciete aandacht aan moet besteden in het op te 
stellen Vervoerplan 2018. De uitgangspunten zijn onderverdeeld naar een viertal thema’s: 

Thema 1: inspelen op ontwikkelingen en regulier onderhoud 

 Inspelen op reizigersgroei, klachten, rijtijden, NS-dienstregeling en ruimtelijke ontwikkeling 
De vervoerder wordt verwacht om in te spelen op de gerealiseerde en verwachte vervoergroei in het netwerk, 
klachten, ontwikkelingen van rijtijden door toenemende drukte op het (bovenliggende) wegennet, de nieuwe 
NS-dienstregeling 2018 (tijdsligging, frequentie en aansluitingen) en ruimtelijke ontwikkeling.  
 

 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 begin 2018 nog veel activiteiten plaatsvinden rondom 
het test- en proefbedrijf op de gecombineerde tram/bus-tracés in De Uithof. Ook in het Utrechtse 
stationsgebied wordt nog volop gewerkt en is (tijdelijke) overlast een gegeven, zo wordt het busstation 
Centrumzijde opgeleverd in 2018 en verhuizen bussen van het tijdelijke busstation Jaarbeursplein naar het 
nieuwe busstation Centrumzijde. Hiermee komen de definitieve busroutes, halte- en bufferplekken 
beschikbaar in het stationsgebied. 
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Ook buiten het stationsgebied spelen diverse infravraagstukken. Zo wordt er gewerkt aan de busbaan Z80, 
tussen Papendorp en het stationsgebied, wordt de Parijsboulevard in Leidsche Rijn Centrum opgeleverd, en 
spelen diverse werkzaamheden in het centrum van Zeist en bij station Driebergen Zeist.  
Voor de overige werkzaamheden in 2018 is het belangrijk dat actuele planningen door de betreffende 
wegbeheerders worden aangeleverd; provincie en U-OV spannen zich samen in om deze informatie boven 
tafel te krijgen zodat hierop kan worden ingespeeld. 

 

 Optimalisatie samenloopcorridors U-OV en Syntus (tijdsligging en aansluitingen).  
U-OV en Syntus zijn beide actief op een aantal samenloopcorridors van en naar Utrecht CS. De inzet is om 
de tijdsligging en aansluitingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat daarmee de beste kwaliteit 
geboden wordt aan de reiziger. Dit vraagt om inzet van zowel U-OV als Syntus. Belangrijke 
samenloopcorridors zijn: Amsterdamsestraatweg, Binnenstad-as/Utrechtseweg, Amersfoortsestraat/N237 en 
de HOV-baan Leidsche Rijn - Papendorp - Utrecht CS.  

 

 Afstemming i.r.t. voortzetting buslijn 258 o.b.v. financieringsregeling 
De provincie en U-OV gaan samen in gesprek met gemeente De Bilt en Stichting Serviceverlening Berg en 
Bosch over het verlengen van de financieringsafspraak over spitslijn 258. Bij positieve uitkomst blijft deze 
aanvullende lijn bestaan, die ook de rol opneemt van bedrijfsvervoer tussen Berg en Bosch en het station 
Bilthoven. 

 
Thema 2: Start exploitatie Uithoflijn en aanpassing van busnetwerk  

 Start tramexploitatie Uithoflijn en optimalisatie busnetwerk  
De basis voor de Uithoflijn vormt het exploitatieplan zoals is opgesteld medio 2015. Hierbij is uitgegaan van 
een bediening tot 21:30 op werkdagen met een frequentie van 16x per uur. De introductie van deze nieuwe 
tramverbinding heeft gevolgen voor bestaande buslijnen en vraagt om de nodige netwerkaanpassingen om 
vervoeraanbod en vervoervraag weer in balans te brengen. U-OV wordt verzocht om voorstellen te 
ontwikkelen waarbij nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor: 

o optimaal benutten van de extra vervoercapaciteit op de Uithoflijn en het ontlasten van de 

binnenstad-as.  

o positioneren van station Vaartsche Rijn NS als knooppunt. 

o invullen toekomstvaste bediening van de Venuslaan en Rubenslaan na het wegvallen van lijn 12. 

o verbeteren van de bereikbaarheid van het Diakonessenhuis i.r.t. loopafstanden. 

o instellen toekomstvaste routering van lijn 29 tussen Vaartsche Rijn NS en De Uithof. 

o beëindigen tijdelijke pendel Utrecht CS - Vondellaan. 

  

 Verbetering Uithoflijnen Vianen/IJsselstein-Nieuwegein-De Uithof  
In het Vervoerplan 2018 worden voorstellen uitgewerkt, in samenhang met de wijzigingen rondom de 
Uithoflijn, waarbij de lijnen 287 (Vianen-Uithof) en 283 (IJsselstein-De Uithof) haltes krijgen binnen 
Nieuwegein; zoals ook al eerder in het U-OV ontwikkelteam zijn besproken met onder andere de gemeenten. 
De inpassing van deze lijnen wordt in samenhang met het bestaande lijnennet bezien. 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. 

 
Thema 3: Uitvoering OV Streefbeeld 2020 

 Introductie pilot 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 2018 wordt gestart met deze nieuwe busverbinding. 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 (inclusief nieuwe pauzevoorziening). 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. 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). De huidige frequentie tussen Zeist busstation en het station Driebergen-Zeist moet 
hierbij minimaal gehandhaafd blijven.  
In het Vervoerplan 2018 verwacht de provincie van U-OV 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 en ruimte biedt voor toekomstige uitbouw van deze buslijn. 
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Door de provincie wordt een bestuursovereenkomst afgesloten met betrokken gemeenten Vianen, Houten en 
Bunnik over de randvoorwaarden voor de pilot. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de inzet van 
gemeenten en de bijbehorende evaluatiecriteria. 
 

 Kwartiersfrequentie buslijn 29 De Meern - Vaartsche Rijn NS - De Uithof  
Op 22 augustus 2016 is gestart met de nieuwe buslijn 29 tussen De Meern 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. In het Vervoerplan 2018 wordt als uitgangspunt gehanteerd 
dat de frequentie wordt verhoogd van een halfuurdienst naar een kwartierdienst. Voor de route tussen 
Vaartsche Rijn NS en De Uithof wordt gezocht naar een toekomstvaste routering i.r.t. start Uithoflijn (zie ook 
thema 1). 
Op basis van een geactualiseerde marktpotentie en de ervaringen (monitoring) van deze lijn, 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 2018. 

 
Thema 4: Optimaliseren busnetwerk Zeist voor Centrumvisie Zeist 
 

 Optimalisatie vervoersaanbod Zeist in samenhang met Syntus.  

In overleg met de gemeente Zeist dient er vervoerkundig te worden ingespeeld op de plannen met betrekking 
tot de Centrumvisie Zeist en de kansen die bestaan voor het optimaal afstemmen van beide concessies. 
Hierbij worden de in het U-OV Ontwikkelteam ontstane en al aan het Zeister bestuur gepresenteerde ideeën 
om het vervoersaanbod in Zeist te optimaliseren verder uitgewerkt tot realistische en gedragen voorstellen in 
het vervoersplan(proces). Hierbij is afstemming met Syntus van groot belang om te komen tot een integraal 
voorstel voor het netwerk. De inzet voor deze opgave is kostenneutraliteit, waarbij vrijgespeelde middelen 
door verhoogde efficiency worden ingezet om te reageren op groei.  

 
Financieel kader 

Het financiële kader moet passen binnen de vastgestelde begroting 2017 inclusief de doorkijk 2018/2019 en het 
meerjarige OV-kostenniveau. Hierbij is ook rekening gehouden met financiering door derden, zoals Beter 
Benutten Vervolg.  
Voor het behoud van voorzieningenniveau in 2018 en de afronding van het OV Streefbeeld 2020 is de volgende 
maximale inzet vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten: 

 Dienstregeling 2017       928.000 ongewogen dru  

 Reservering 2018 t.b.v. behoud voorzieningenniveau     5.000 ongewogen dru 
(+0,5% voor reizigersgroei en verslechtering rijtijden)              

 UItvoering OV Streefbeeld 2020        

o Kwartiersfrequentie op Lijn 29: De Meern - De Uithof          5.500 ongewogen dru  

o Introductie Pilot Vianen Houten Odijk           7.000 ongewogen dru 

 
De provinciale exploitatiebijdrage 2018 wordt geraamd op € 30,5 mln (prijspeil 2017). 

 

 




