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Onderwerp Statenbrief: Vaststelling Gezamenlijke Kwaliteitsimpuls 2e helft U-OV concessie 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
De dynamische regio Utrecht is sterk in ontwikkeling. Deze ontwikkeling is zichtbaar in een groeiend OV-gebruik 
in de concessie Tram en Bus Regio Utrecht (2013-2023). Komende jaren zet deze groei zich onverminderd voort 
door nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen en de bereikbaarheidsopgave in de regio. Zo worden voor het 
einde concessie ruim 20.000 woningen gebouwd en vinden ingrijpende werkzaamheden plaats in het landelijke 
wegennet rondom Utrecht. OV levert een essentiële bijdrage aan de benodigde bereikbaarheid. Om het OV 
hiervoor in positie te brengen is door provincie en Qbuzz gezamenlijk gewerkt aan een plan om de OV-kwaliteit 
op de belangrijkste verbindingen een impuls te geven. Daarmee spelen wij als opdrachtgever OV proactief in op 
de opgave tot eind 2023 én bieden daarmee een goede, solide basis voor de volgende concessie(s) vanaf 2023. 
 
Het gezamenlijke plan Kwaliteitsimpuls is door ons vastgesteld op 12 maart 2019. In deze statenbrief geven wij 
een toelichting op de maatregelen en de uitvoering hiervan. Het volledige plan is opgenomen als bijlage 1.  
 
Voorgeschiedenis 
De twee concessies in de provincie Utrecht hebben elk een eigen bestek, waarbij de rolverdeling tussen provincie 
en vervoerder anders is vastgelegd. Zo is Syntus geheel opbrengstverantwoordelijk en heeft zelf de 
ontwikkeltaak, terwijl het bij U-OV gaat om met de provincie gedeelde verantwoordelijkheden waarbij de 
opbrengsten bepalend zijn voor de subsidie en de provinciale OV-bestedingsruimte. Het bijgevoegde plan geeft 
invulling aan deze uitgebreidere rol van de provincie Utrecht in de U-OV concessie. Daarbij worden ook de 
verwachte extra reizigersopbrengsten die terugvloeien naar de provincie ingezet voor de meerjarige dekking van 
de nu voorgestelde investering in openbaar vervoer. Hierbij gaat de kost voor de baat uit.   
 
Kwaliteitsimpuls op hoofdlijnen 
 
Het gezamenlijke kwaliteitsplan voor de 2e helft van de U-OV concessie bevat de contouren voor de verdere 
ontwikkeling van OV in de periode 2020-2023. De centrale visie in het plan richt zich op het opwaarderen van 
belangrijke verbindingen naar “metrokwaliteit”, met hoge frequenties, meer comfort en betrouwbare uitvoering. 
Om deze ambitie neer te zetten zijn twee actielijnen opgesteld:   

1. Herkenbaar OV-netwerk met lijnkleuren en luxere, comfortabele bussen op de zes belangrijkste routes.  
2. Verbeteren van reisinformatie, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid.  



 
  

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de OV-doelstellingen in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023: meer 
tevreden reizigers en verhogen van efficiëntie. Zo biedt het voorstel meer kwaliteit aan bestaande reizigers en 
een alternatief voor de auto om de stad in te komen. Het resultaat is hogere reizigerstevredenheid en ongeveer 
10% meer reizigers op deze lijnen (ca 10.000 extra reizen per dag), bovenop de autonome groei.  
 
De kwaliteitsimpuls is een gezamenlijk plan van de provincie en vervoerder Qbuzz. Qbuzz is verantwoordelijk 
voor de uitvoering en heeft zich hieraan gecommitteerd. In de komende periode gaat Qbuzz de voorstellen verder 
uitwerken in een subsidieaanvraag die past binnen de gezamenlijke ambitie voor de 2e helft van de concessie.  
 
Het volledige plan is opgenomen in bijlage 1.  
 
Van plan naar uitvoering 
 
Het plan bouwt voort op ons besluit van 12 februari 2019 over 125 nieuwe bussen in de U-OV concessie. Deze 
(grotere) bussen stromen geleidelijk in van eind 2019 tot zomer 2020. De implementatie van de kwaliteitsimpuls 
wordt hierop afgestemd en van december 2019 tot de start van de zomerdienstregeling vinden stapsgewijs 
verbeteringen plaats voor reizigers. Deze fasering geeft Qbuzz de gelegenheid om de wijzigingen zorgvuldig uit te 
voeren en reizigers de tijd om te wennen aan de verbeteringen.  
 
De kwaliteitsimpuls heeft een belangrijk raakvlak met het reguliere vervoerplanproces voor de nieuwe 
dienstregeling 2020. Het besluit over de kwaliteitsimpuls sluit nauw aan op onze uitgangspunten hiervoor. Zo is 
een van de thema’s het vervoerkundig onderzoek naar de introductie van een hoogfrequent OV-kwaliteitsnetwerk 
op belangrijke corridors. De voorstellen in de kwaliteitsimpuls geven bouwstenen om dit kwaliteitsnetwerk 
compleet te maken voor reizigers met branding, meer comfort en slimme inzet van technieken. Tijdens de 
consultatie op het vervoerplan wordt dan ook aandacht besteed aan kwaliteitsimpuls. Daarmee krijgen reizigers, 
ROCOV en andere belangstellenden de mogelijkheid om te reageren op een totaalconcept. Aanpassingen hierop 
worden verwerkt in het vervoerplan.   
 
Komende periode wordt onderzocht of met inzet van innovaties de kwaliteitsimpuls verder versterkt kan worden. 
Denk aan de introductie van nieuwe technieken en ICT in grofweg 100 bussen op de herkenbare lijnen. Hierdoor 
ontstaan nieuwe mogelijkheden voor actuele bijsturing en flexibele inzet. Daarmee verbetert de betrouwbaarheid 
en voorspelbaarheid voor reizigers. Naar deze mogelijkheden wordt gekeken in het kader van het programma 
Smart Mobility.  
 
Voor de zomer wordt u verder geïnformeerd over deze ontwikkelingen tijdens het inwerkprogramma en reguliere 
informatiesessies in het jaarlijkse vervoerplanproces.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
 
De voorgestelde maatregelen in het plan zijn onderling afgestemd om te zorgen voor een totaalaanbod voor 
reizigers in de regio Utrecht. Hierbij is de balans gezocht tussen investeringen in marketing, techniek en comfort 
passend bij de beschikbare middelen in het meerjarig OV-kostenniveau.  
 
De introductie van de productformule R-net op een of meerdere (regionale) buslijnen is onderzocht. Op basis van 
gesprekken met andere OV-autoriteiten in de Randstad is geconcludeerd dat deze stap om meer 
voorbereidingstijd vraagt en pas opportuun is met de nieuwe concessie(s) 2023. Zo heeft R-net een stevige infra-
component en dient de uitrol en routekeuze afgestemd te worden met collega-overheden. Tegelijkertijd is 
vooruitlopend op de uitrol van R-net verbetering voor de reiziger gewenst. Het door ons vastgestelde plan geeft 
hier invulling aan en zet een eerste stap richting R-net kwaliteit in Utrechts OV. In het op te stellen 
Uitvoeringsprogramma OV 2019-2023 wordt ingegaan op de voorbereiding van de nieuwe concessie en 
vervolgstappen voor R-net. 
 
Belangrijke aandachtspunten 
 
Omvangrijke tussentijdse verbetering in de concessie is een logische vervolgstap voor de reiziger 
De grootschalige invoering van nieuwe productformules tijdens een lopende concessie is uniek in Nederland. Net 
als het recente besluit over de tussentijdse vervanging van 125 nieuwe bussen, waarvan er 55 elektrisch worden. 
Hoewel deze verbeteringen omvangrijk zijn, wordt met elke stap voortgebouwd op het bestaande netwerk en 
nauw aangesloten op actuele reizigersbewegingen- en aantallen. Daarmee is de verwachting dat de voorgestelde 
verbeteringen door reizigers,  gemeenten en ROCOV overwegend positief ontvangen zullen worden.  
 
 
 
 
 
 



 
  

Doorstroming op OV-routes is èn blijft een belangrijk aandachtspunt in de regionale samenwerking  
Korte en betrouwbare reistijden zijn een belangrijk onderdeel van aantrekkelijk OV. Voor de gewenste kwaliteit is 
en blijft samenwerking met gemeentelijke wegbeheerders van groot belang. Deze samenwerking wordt tijdens het 
vervoerplanproces 2020 actief opgezocht in het voortraject en tijdens de consultatie. Hierbij wordt nadruk gelegd 
op de belangrijke routes met de meeste reizigers, waarop ook de kwaliteitsimpuls zich richt. Binnen het 
Mobiliteitsprogramma 2019-2023 wordt onderzocht hoe beschikbare provinciale middelen voor doorstroming 
ingezet kunnen worden voor het versnellen van wenselijke infra-verbeteringen op gemeentelijke wegen.  
 
Goede uitgangspositie bij aanbesteding concessie(s) 2023 is een provinciaal belang 
Het verder ontwikkelen en verbeteren van OV zorgt voor meer tevreden reizigers en hogere 
reizigersopbrengsten. Het effect werkt door in de volgende concessie(s). Zo wordt de exploitatie van de nieuwe 
concessie(s) aantrekkelijker voor potentiële vervoerders door hogere kostenefficiëntie. Daarmee is de 
verwachting dat de kwaliteitsimpuls een gunstig effect heeft op de nieuwe aanbesteding en bijdraagt aan meer 
en/of beter openbaar vervoer voor de reiziger.  
 
Financiën 
Voor de uitvoering van de kwaliteitsimpuls hebben wij maximaal € 1,75 mln per jaar gereserveerd voor 
projectsubsidies in de periode 2020 tot en met 2023. Deze reservering past binnen de doorkijk 2020/2021 van 
vastgestelde begroting 2019 en de beschikbare middelen voor OV-concessies in het Mobiliteitsprogramma 2019-
2023. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van het door ons vastgestelde plan Kwaliteitsimpuls voor Utrechts OV. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter, 
 
 
  
De secretaris,  
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