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Bijlage 1. Uitgangspunten U-OV Vervoerplan 2020 

Inleiding 
 
Voor de concessie Tram en Bus Regio Utrecht geldt dat er minimaal één keer per jaar een vervoerplan wordt 
opgesteld door de concessiehouder (U-OV) in overleg met de provincie. Dit jaarlijkse proces is vastgelegd in het 
bestek Tram en Bus Regio Utrecht 2013-2023, zoals vastgesteld op 25 mei 2012. Voorafgaand hieraan stelt de 
provincie Utrecht, als concessieverlener, inhoudelijke en financiële uitgangspunten vast waarop de 
concessiehouder U-OV het vervoerplan kan opstellen. 
 
Procesmatige uitgangspunten 
 
De inhoudelijke uitwerking van het vervoerplan gebeurt door U-OV. U-OV is verantwoordelijk voor het formele 
traject met ROCOV, gemeenten, omliggende concessieverleners en andere vervoerders. De provincie verzoekt 
U-OV om naast de gebruikelijke stakeholders ook reizigers en inwoners via consultatie te betrekken bij de 
planvorming. Hierbij dient een vorm en moment gekozen te worden die optimaal aansluiten bij het proces om te 
komen tot een gedragen vervoerplan.  

Een belangrijke mijlpaal in het vervoerplanproces is het besluitvormingsmoment. De provincie vraagt U-OV en 
Syntus om toe te werken naar besluitvorming door Gedeputeerde Staten op 10 september 2019. Tijdens deze 
GS-vergadering zullen de plannen van beide vervoerders worden beoordeeld op basis van de inhoudelijke en 

financiële uitgangspunten en de geldende concessie-voorwaarden.  

Tijdens het vervoerplanproces is U-OV de primaire afzender voor communicatie richting reizigers, inwoners en 
andere belangstellenden. De provincie heeft een faciliterende rol in dit proces. Uitzonderingen hierop zijn de 
ambtelijke toelichting op de uitgangspunten aan gemeenten en het ROCOV en de communicatie rondom de 
vaststelling van het nieuwe vervoerplan door Gedeputeerde Staten. 
 
Inhoudelijke uitgangspunten 
 
Het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 geldt als beleidskader voor de dienstregeling 2020. Het programma richt 
zich op het verhogen van de kostenefficientie en meer tevreden reizigers. Binnen een sterk groeiende regio 
vraagt dit om scherpe keuzes om toenemende reizigersaantallen te vervoeren binnen de daarvoor beschikbare 
middelen. Hierbij is de verwachting dat de drukke lijnen steeds drukker worden. Met dit als vertrekpunt zijn 
specifieke, inhoudelijke uitgangspunten opgenomen. Wij verzoeken U-OV om op basis van deze uitgangspunten 
een nieuw vervoerplan op te stellen.   

De uitgangspunten zijn onderverdeeld naar een vijftal thema’s: 

1. Inspelen op actuele ontwikkelingen en regulier onderhoud aan de dienstregeling.  
2. Materieelvernieuwing: vervanging van 142 bussen en uitbreiding zero emissie.   
3. Kwaliteitsimpuls op belangrijke OV-corridors, met eerste stap in 2020. 
4. Start exploitatie Uithoflijn en aanpassing van busnetwerk. 
5. Netwerkherijking buslijnen Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden. 
6. Vernieuwing Regionaal Tramsysteem: vervangend vervoer en start vernieuwde tramexploitatie.  

 
 

Thema 1: Inspelen op actuele ontwikkelingen en regulier onderhoud aan de dienstregeling.  

a) Inspelen op over-/onderbezetting, klachten, verkeersdoorstroming, veranderingen in aangrenzende 
dienstregelingen (NS, Syntus, etc) en ruimtelijke ontwikkeling 

U-OV speelt in op de gerealiseerde en verwachte vervoergroei in het netwerk, over-/onderbezetting van ritten, 
actuele klachten, ontwikkelingen van rijtijden door toenemende drukte op het (bovenliggende) wegennet, de 
nieuwe NS-dienstregeling 2020 (tijdsligging, frequentie en aansluitingen), afstemming van tijdsligging op 
samenloopcorridors met Syntus en ruimtelijke ontwikkelingen (Merwedekanaalzone Utrecht, NPD-strook 
Overvecht, etc). Dit kan leiden tot meer/minder ritten binnen de gestelde financiële en beleidsmatige kaders. 
 
b) Inspelen op de actuele werkzaamheden aan de infrastructuur 
U-OV houdt rekening met de geplande werkzaamheden en oplevering van nieuwe infrastructuur voor 2020. Zo is 
de nieuwe busstalling in Westraven medio 2020 gereed en wordt het tramsysteem Utrecht naar 
Nieuwegein/IJsselstein vernieuwd. Voor deze en andere werkzaamheden in 2020 is het belangrijk dat actuele 
planningen worden opgevraagd bij stakeholders; provincie en U-OV spannen zich samen in om deze informatie 
boven tafel te krijgen. 
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c) Vuelta 2020 
In augustus 2020 vindt de start van Vuelta plaats in Utrecht. Deze wielerkoers heeft gevolgen voor het OV-
aanbod in en rondom Utrecht. U-OV dient in overleg met o.a. de gemeente Utrecht en omliggende gemeenten te 
komen tot passende omleidingen tijdens het evenement.  

Thema 2. Materieelvernieuwing: vervanging van 142 bussen en uitbreiding zero emissie.   

Afgelopen periode heeft U-OV samen met de provincie gewerkt aan het vormgeven van de materieelvervanging. 
Het gaat hier om in een bestek voorgeschreven vervanging van 142 bussen die bij start van de concessie door U-
OV zijn overgenomen van de vorige concessiehouder. Voor deze vervangingsopgave heeft de provincie 
aanvullende wensen ingebracht met oog op verduurzaming van het wagenpark en de introductie van grotere 
bussen. Besluitvorming hierover door Gedeputeerde Staten is gepland op 12 februari 2019. De inzet van deze 

extra capaciteit wordt meegenomen in het U-OV vervoerplan 2020.   

Thema 3: Kwaliteitsimpuls op drukke OV-verbindingen in regio Utrecht, met eerste stap in 2020 

U-OV onderzoekt de mogelijkheden voor een stapsgewijze introductie van een kwaliteitsnet in de regio Utrecht, 
bestaande uit hoogfrequente woon-werk verbindingen die goed aansluiten bij actuele reizigersbewegingen- en 
aantallen. Het gaat hier om een logische doorontwikkeling van drukke buslijnen. Op de 10 drukste verbindingen 
reizen nu ruim 50% van de reizigers. In deze verbindingen willen wij graag aanvullend investeren in kwaliteit en 
doorstroming. Doel hiervan is om voor het openbaar vervoer een aantrekkelijke reistijd en reisbeleving neer te 
zetten tussen stad en regio. Hierbij denken wij nadrukkelijk aan het aansluiten en verder uitbouwen van de 
positieve ervaringen van andere kwaliteitsnetwerken zoals R Net, Q-Liner, Brabantliner en Q-Link – met 
reizigersgroei van soms wel 30% als gevolg van deze kwaliteitsimpuls.  

Voor deze logische doorontwikkeling van het netwerk is het noodzakelijk om keuzes te maken binnen de 
beschikbare budgetten. Zo vraagt een kwaliteitsnet om stappen te zetten richting een versimpeling van het 
buslijnennet, met minder buslijnen maar hogere frequenties. Wij verzoeken U-OV om de voor- en nadelen van 
een kwaliteitsnetwerk te onderbouwen en te komen tot een stappenplan voor de uitrol hiervan tot 2023, met een 
eerste stap in 2020.  

Belangrijke stadsregionale woon-werk verbindingen waarvoor wij aandacht vragen in de uitwerking zijn: 

o Amersfoort – Zeist – USP. 

o IJsselstein – Nieuwegein – USP. 

o Utrecht CS – Leidsche Rijn. 

o Utrecht CS – Maarssen NS.  

o Utrecht CS – Nieuwegein. 

o Utrecht CS – Overvecht. 

o Utrecht CS – Rijnsweerd/De Uithof. 

o Utrecht CS – Wijk bij Duurstede. 

o Utrecht CS – Zeist. 

o Vianen – Nieuwegein – USP. 

 
Thema 4: Start exploitatie Uithoflijn en aanpassing van busnetwerk  

Voor de ingebruikname van de Uithoflijn bestaat een stuurplanning (zomer 2019) en een integrale 
hoofdlijnenplanning (december 2019). Bij het behalen van de stuurplanning vervalt de start van de Uithoflijn per 
vervoerplan 2020. De start Uithoflijn en samenhangende aanpassingen van het busnetwerk worden dan 
opgenomen in een actualisatie van het vervoerplan 2019, waarover mei/juni besluitvorming plaatsvindt. Bij de 
integrale hoofdlijnenplanning vormen de voorstellen onderdeel van het vervoerplan 2020. U-OV is nauw 
betrokken bij dit project en wordt via het Implementatie-overleg/Proefbedrijf Uithoflijn geïnformeerd over de 
definitieve startdatum.  
 
Inhoudelijk geldt als vertrekpunt het maatregelenpakket zoals opgenomen in de consultatieversie van het 
vervoerplan 2018. Het verzoek is om de voorstellen, waar nodig, te actualiseren. Het gaat hier om de volgende 
voorstellen: 

o Start Uithoflijn.  

o Inzet van dubbelgelede bussen op buslijn 28. 

o Opheffen buslijnen 12 en 208. 

o Verlengen van buslijn 6 naar Rubenslaan en Diakonessenhuis.  

o Frequentieverlaging buslijn 18 van zes naar vier keer per uur en routewijziging in Leidsche Rijn. 

o Avondbediening buslijn 29. 
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Verder gaan wij in de plannen voor de Uithoflijn uit van een stapsgewijze frequentieverhoging van 12 keer tot 16 
keer per uur en het inkorten van de rijtijd (streefrijtijd: 17 minuten). Uitgangspunt is dat U-OV in samenwerking 
met Provincie en andere partners de Uithoflijn in 2020 doorontwikkelt tot een volwaardig functionerende en 
efficiënte tramverbinding zonder aanloop- en kinderziektes. 

Thema 5: Netwerkherijking buslijnen Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden. 

a) Doorontwikkeling van het reguliere buslijnennet 
In recente vervoerplannen is aangekondigd dat het OV-netwerk in en rondom Nieuwegein wordt verbeterd medio 
2020. Belangrijke aanleiding hiervoor is dat de stad verandert en daarmee ook het reisgedrag. Zo vernieuwt het 
Nieuwegeinse stadscentrum, worden bedrijventerreinen in Nieuwegein-Oost stapsgewijs omgevormd tot 
woongebieden, en komt het bedrijventerrein Het Klooster verder tot ontwikkeling. Ook leven er al langer wensen 
voor betere avondverbindingen in Nieuwegein-Oost en een dagdekkende USP-lijn vanaf IJsselstein. Met de 
vernieuwing van het regionaal tramsysteem in 2020 vormt dit een mooi moment om het OV-aanbod af te 
stemmen op de actuele reizigersaantallen en -bewegingen en wensen op netwerkniveau af te wegen. Vanwege 
de samenhang tussen buslijnen in dit gebied vraagt dit om een brede aanpak waarbij ook gekeken wordt naar de 
rol en functie van buslijnen in IJsselstein en Vijfheerenlanden. 
 
Wij vragen U-OV om de volgende onderwerpen te betrekken in de planontwikkeling: 

o Verbetering OV-verbindingen IJsselstein (283) en Vianen (287) naar USP en integratie in het netwerk. 

o Voorsorteren op ontwikkeling Merwedekanaalzone, Nieuwegein-Oost en toekomstig busstation 

Nieuwegein Stadscentrum.  

o Verdere integratie buslijnen vanuit Vijfheerenlanden in het netwerk van regio Utrecht.  

 

b) Toekomstvast flexibel vervoer Vijfheerenlanden 
Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onderdeel van de concessie Tram en Bus Regio 
Utrecht. De belbuslijnen 503 en 572 in dit gebied rijden in het eerste jaar ongewijzigd door. Belangrijke reden 
hiervoor is dat er onvoldoende tijd beschikbaar was voor een zorgvuldig proces om te komen tot een passend 
alternatief. Voor het nieuwe vervoerplan 2020 onderzoekt U-OV een toekomstvaste invulling die aansluit op 
actuele reizigersaantallen en bewegingen. Dit proces moet resulteren in een nieuw voorstel.  

Thema 6 Vernieuwing Regionaal Tramsysteem: vervangend vervoer en start vernieuwde tramexploitatie.  

In de zomer van 2020 wordt de tramlijn naar IJsselstein en Nieuwegein vernieuwd. Nieuw materieel met lage 
instap vervangt de huidige trams. Hiervoor worden alle perrons verlaagd. Met de introductie van lager materieel is 
het mogelijk om op termijn door te rijden naar Vaartsche Rijn en USP. De verwachting is dat de huidige tramlijn 
na de zomer van 2020 volledig in bedrijf gaat. De doorkoppeling gaat van start later in het jaar. Naast de ombouw 
van perrons vindt ook gepland onderhoud plaats op de trajecten Nieuwegein Stadscentrum - Nieuwegein-Zuid en 
Stadscentrum naar IJsselstein. Over de impact van dit project op de tramexploitatie tijdens deze werkzaamheden, 
het proefbedrijf en de inzet van tramvervangend busvervoer (inclusief communicatie) worden in het kader van het 
project Vernieuwing Regionaal Tramsysteem aparte afspraken gemaakt met U-OV. De bijbehorende uitwerking 
van tramvervangend vervoer wordt opgenomen in het vervoerplan 2020.  
 
Financieel kader 
 
Voor het behoud van het voorzieningenniveau en de bovengenoemde inhoudelijke opgaven hebben 
Gedeputeerde Staten een dienstregelingsplafond 2020 vastgesteld van 978.500 dienstregelingsuren (dru). 
Binnen deze beschikbare dienstregelingsuren dient U-OV een nieuw vervoerplan op te stellen. 
Het dienstregelingsplafond 2020 is als volgt opgebouwd:  

o Voortzetten dienstregelingsplafond 2019 Regio Utrecht  950.500 dru  

o Voortzetten dienstregelingsplafond 2019 Vijfheerenlanden  28.000 dru 
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Bijlage 2. Uitgangspunten Syntus Vervoerplan 2020 

Inleiding 
 
Voor de concessie Streekvervoer Provincie Utrecht geldt dat er minimaal één keer per jaar een vervoerplan wordt 
opgesteld door de concessiehouder (Syntus). Dit jaarlijkse proces is onderdeel van het Programma van Eisen 
voor de aanbesteding van de Openbaar Vervoer Concessie Provincie Utrecht 2016-2023. Het startpunt voor het 
opstellen van een vervoerplan vormt het vaststellen van procesmatige, inhoudelijke en financiële uitgangspunten 
door Gedeputeerde Staten waarop de concessiehouder Syntus het vervoerplan kan opstellen. 
 
Procesmatige uitgangspunten  
 
De inhoudelijke uitwerking van het vervoerplan gebeurt door Syntus. Syntus is verantwoordelijk voor het formele 
traject met ROCOV, gemeenten, omliggende concessieverleners en andere vervoerders. De provincie verzoekt 
Syntus om naast de gebruikelijke stakeholders ook reizigers en inwoners via consultatie te betrekken bij de 
planvorming. Hierbij dient een vorm en moment gekozen te worden die aansluit bij het proces om te komen tot 
een gedragen vervoerplan.  

Een belangrijke mijlpaal in het vervoerplanproces is het besluitvormingsmoment. De provincie vraagt Syntus (en 
U-OV) om toe te werken naar besluitvorming door Gedeputeerde Staten op 10 september 2019. Tijdens deze 
GS-vergadering zullen de plannen van beide vervoerders worden beoordeeld op basis van de inhoudelijke en 

financiële uitgangspunten en de geldende concessie-voorwaarden.  

Tijdens het vervoerplanproces is Syntus de primaire afzender voor communicatie richting gemeenten, ROCOV,  
reizigers, inwoners en andere belangstellenden. De provincie heeft een faciliterende rol in dit proces. De provincie 
is de afzender als het gaat om de ambtelijke toelichting op de uitgangspunten aan gemeenten en het ROCOV en 
de communicatie rondom de vaststelling van het nieuwe vervoerplan door Gedeputeerde Staten. 
 
Inhoudelijke uitgangspunten 
 
Het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 geldt als beleidskader voor de dienstregeling 2020. Het programma richt 
zich op het verhogen van de kostenefficientie en meer tevreden reizigers. Binnen een sterk groeiende regio 
vraagt dit om scherpe keuzes om toenemende reizigersaantallen te vervoeren binnen de daarvoor beschikbare 
middelen. Hierbij is de verwachting dat de drukke lijnen steeds drukker worden. Met dit als vertrekpunt zijn 
specifieke, inhoudelijke uitgangspunten opgenomen. Deze uitgangspunten sluiten naadloos aan op de 
concessiebeschikking 2016-2023, in welke de inhoudelijke randvoorwaarden en het toetsingskader voor het 
vervoerplan is opgenomen. Wij verzoeken Syntus om op basis van deze uitgangspunten een nieuw vervoerplan 

op te stellen.   

De uitgangspunten zijn onderverdeeld naar een vijftal thema’s: 

1 Inspelen op actuele ontwikkelingen en regulier onderhoud aan de dienstregeling.  
2 Materieelvernieuwing: instroom 5 zero emissie bussen.   
3 Evaluatie ov-bediening Nationaal Militair Museum en Henschotermeer. 
4 Meewerken aan netwerkherijking buslijnen Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden. 
5 Toekomstvast flexibel vervoer, waaronder evaluatie van de proef met flexvervoer in Woerden. 

 

Thema 1: Inspelen op actuele ontwikkelingen en regulier onderhoud aan de dienstregeling.  

a) Inspelen op over-/onderbezetting, klachten, verkeersdoorstroming, veranderingen in aangrenzende 
dienstregelingen (NS, U-OV, etc) en ruimtelijke ontwikkeling 

Syntus speelt in op de gerealiseerde en verwachte vervoergroei in het netwerk, over-/onderbezetting van ritten, 
actuele klachten, ontwikkelingen van rijtijden door toenemende drukte op het (bovenliggende) wegennet, de 
nieuwe NS-dienstregeling 2020 (tijdsligging, frequentie en aansluitingen), afstemming van tijdsligging op 
samenloopcorridors met U-OV en ruimtelijke ontwikkelingen. Dit kan leiden tot meer/minder ritten binnen de 
gestelde financiële en beleidsmatige kaders. 
Met deze ontwikkelingen kan het voorkomen dat de concessie-eisen aan het basisnetwerk worden losgeslaten, 
daar waar het gebruik structureel onder de zes reizigers per rit ligt en weinig reizigersgroei verwacht wordt. Waar 
dat het beste kan zal per situatie bekeken en integraal beoordeeld worden. 
 
b) Inspelen op de actuele werkzaamheden aan de infrastructuur 
In de provincie Utrecht spelen diverse werkzaamheden in 2020. Het gaat dan om o.a. de aanleg van de westelijke 
rondweg in Amersfoort en de Minder Hinder projecten van RWS aan de Rijkswegen binnen de provincie. Voor 
deze en andere werkzaamheden in 2020 is het belangrijk dat actuele planningen door de betreffende 
wegbeheerders worden aangeleverd. Provincie en Syntus spannen zich samen in om deze informatie boven tafel 
te krijgen.  
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c) Vuelta 2020 
In augustus 2020 vindt de start van Vuelta plaats in Utrecht. Deze wielerkoers heeft gevolgen voor het OV-
aanbod in en rondom Utrecht. Syntus dient in overleg met o.a. de gemeente Utrecht en omliggende gemeenten te 
komen tot passende omleidingen tijdens het evenement.  

 
Thema 2. Materieelvernieuwing: instroom van 5 zero emissie bussen.   

Syntus heeft in haar offerte aangegeven dat in de concessieperiode tot 2023 5 dieselbussen worden vervangen 
door zogenaamde ‘next generation’ zero-emissie bussen. Ten aanzien van de instroom van deze 5 next 
generation bussen (inclusief de daarvoor benodigde laadinfrastructuur), worden in 2019 gesprekken gevoerd met 
Syntus en acties uitgezet. Gemeenten en Netbeheerder worden daarbij betrokken. Uitgangspunt is om vanaf Q1-
2020 instroom in de dienstregeling te laten plaatsvinden. 
 
Thema 3. Evaluatie OV-bediening Nationaal Militair Museum en Henschotermeer. 

Syntus biedt momenteel OV-verbindingen van/naar het Nationaal Militair Museum en het Henschotermeer. Dit 
zijn nieuwe lijnen die eind 2016 zijn geïntroduceerd. Wij verzoeken Syntus deze verbindingen te evalueren en op 
basis daarvan voorstellen te doen voor de OV-bediening van beide recreatieve trekpleisters in 2020. 
 

Thema 4: Meewerken aan netwerkherijking buslijnen Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden. 

In recente U-OV vervoerplannen is aangekondigd dat het OV-netwerk in Nieuwegein in 2020 wordt verbeterd. 
Belangrijke aanleiding hiervoor is dat de stad verandert en daarmee ook het reisgedrag. Zo vernieuwt het 
Nieuwegeinse stadscentrum, worden bedrijventerreinen in Nieuwegein-Oost stapsgewijs omgevormd tot 
woongebieden, en komt het bedrijventerrein Het Klooster verder tot ontwikkeling. U-OV is gevraagd om te komen 
tot voorstellen om hierop in te spelen. In dit gebied rijden ook diverse buslijnen van Syntus, zoals buslijn 106 en 
buslijn 195/295. Wij verzoeken Syntus in overleg met U-OV het vervoerplan hierop af te stemmen en zo 
gezamenlijk te komen tot een efficiënt netwerk dat goed aansluit op de actuele reizigersaantallen- en bewegingen 
als gevolg van de diverse ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Thema 5. Toekomstvast flexibel vervoer, waaronder evaluatie van de proef in Woerden 

Per 9 december 2018 is het Flexnet Woerden van start gegaan. In 2019 vinden evaluaties plaats van deze proef. 
Op basis hiervan dient Syntus in het vervoerplan 2020 aan te geven hoe kansrijk het is om flexibel vervoer verder 
in Woerden voort te zetten en verder uit te rollen op andere plekken in de concessie.  
 
Financieel kader 
 
Syntus heeft een vaststaand subsidieplafond en is geheel opbrengstverantwoordelijk. Dit betekent dat Syntus zelf 
verantwoordelijk is voor inzet van capaciteit bij hoge reizigersgroei. Syntus is, geredeneerd vanuit een 
vraaggericht voorzieningenniveau zoals opgenomen in het bestek, verantwoordelijk zich actief in te spannen om 
gedurende de concessie steeds meer reizigers te vervoeren. Dit zal vanwege het vastgestelde financiële kader 
ten koste kunnen gaan van lijnen en/of ritten die weinig reizigers trekken. 

De hoogte van de exploitatiebijdrage voor het dienstregelingsjaar 2020 is gelijk aan die over 2019. Op de bijdrage 
is de LBI (landelijke bijdrage index) index van toepassing.  
 
 
 

 


