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Onderwerp Statenbrief: Vaststelling uitgangspunten vervoerplannen 2020 U-OV en Syntus 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Voor de concessie Tram en Bus Regio Utrecht en de concessie Streekvervoer Provincie Utrecht geldt dat er 
minimaal één keer per jaar een vervoerplan wordt opgesteld door de concessiehouders (U-OV en Syntus) in 
overleg met de provincie. Het vervoerplan bevat de voorgestelde wijziging van de dienstregeling en de daarbij 
horende mutaties in dienstregelingsuren (dru). Deze wijziging gaat elk jaar meestal in december in en loopt 
daarmee gelijk aan de start van de nieuwe NS-dienstregeling. Daarnaast zijn er tussentijdse bijstellingen 
mogelijk, die vaak gelijklopen met de start of het einde van de zomervakantiedienstregeling.  
 
Voor het opstellen van vervoerplannen geven wij elk jaar inhoudelijke en financiële uitgangspunten mee aan U-
OV en Syntus. Hiervoor geldt het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 als beleidskader en 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 opgesteld. Daarnaast geven de uitgangspunten ons de mogelijkheid om aandacht te vragen voor 
maatschappelijke, infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
In deze statenbrief en bijlage 1 en 2 zijn de uitgangspunten voor de vervoerplannen 2020 - voor de periode 15 
december 2019 tot 13 december 2020 - weergegeven zoals door ons zijn vastgesteld op 29 januari 2019.  
 
Voorgeschiedenis 
Het vervoerplanproces is vastgelegd in de concessie-afspraken. Voor Syntus gaat het hier om het bestek 
Concessie Provincie Utrecht 2016-2023 en voor U-OV om het bestek Tram en Bus Regio Utrecht 2013-2023.  
 
 
 
 



 
  

Samenvatting uitgangspunten 2020 
 
Essentie 
Wij hebben U-OV en Syntus gevraagd om in het vervoerplan 2020 expliciete aandacht te besteden aan de 
onderstaande onderwerpen (zie ook bijlage 1 en 2). Voor sommige onderwerpen bestaan gezamenlijke 
uitgangspunten voor beide vervoerders. Daarnaast zijn er ook specifieke uitgangspunten benoemd voor U-OV en 
Syntus op basis van beleid en actuele ontwikkelingen. 
 
Generieke uitgangspunten voor U-OV en Syntus: 

• Inspelen op actuele ontwikkelingen en regulier onderhoud aan de dienstregeling.  
• Netwerkherijking buslijnen Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden. 

 
Uitgangspunten U-OV: 

• Materieelvernieuwing: vervanging van 142 bussen en uitbreiding zero emissie1.  
• Kwaliteitsimpuls op belangrijke OV-corridors, met eerste stap in 20202. 
• Start exploitatie Uithoflijn en aanpassing van busnetwerk. 
• Vernieuwing Regionaal Tramsysteem: vervangend vervoer en start vernieuwde tramexploitatie.  

 
Uitgangspunten Syntus: 

• Materieelvernieuwing: instroom 5 zero emissie bussen.   
• Evaluatie ov-bediening Nationaal Militair Museum en Henschotermeer. 
• Toekomstvast flexibel vervoer: evaluatie Woerden en eventuele uitrol flexibel vervoer. 

 
Beschikbare middelen 
Voor het behoud van het voorzieningenniveau en de bovengenoemde inhoudelijke opgaven hebben wij voor U-
OV een dienstregelingsplafond 2020 vastgesteld van 978.500 dienstregelingsuren. Het gaat hier om het 
voortzetten van het huidige plafond. De reizigersgroei in deze concessie wordt opgevangen door de introductie 
van nieuwe, grotere bussen in 2020 (zie kanttekeningen). Voor Syntus is het in het bestek opgenomen 
subsidiebedrag leidend voor de ontwikkeling van nieuwe plannen.  
 
Van uitgangspunten naar nieuwe vervoerplannen 
 
De inhoudelijke uitwerking van het vervoerplan gebeurt door U-OV en Syntus. Beide vervoerders zijn 
verantwoordelijk voor het formele traject met ROCOV, gemeenten, omliggende concessieverleners en andere 
vervoerders. De provincie verzoekt beide vervoerders 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.  
 
Zoals gebruikelijk organiseren wij voor u extra informatiesessies over de vervoerplannen tijdens en na de 
consultatie. Hierbij bestaat de mogelijkheid voor het stellen van verduidelijkingsvragen en om met elkaar in 
gesprek te gaan over de ontwikkelingen in beide concessies. 
 
Een belangrijke mijlpaal in het vervoerplanproces is het besluitvormingsmoment. Wij vragen U-OV en Syntus om 
toe te werken naar besluitvorming door ons op 10 september 2019. Tijdens deze GS-vergadering zullen wij de 
plannen van beide vervoerders beoordelen op basis van de inhoudelijke en financiële uitgangspunten en de 
geldende concessie-voorwaarden. Beide vervoerplannen worden na vaststelling aan u toegezonden. 
  
Tijdens het vervoerplanproces zijn de vervoerders de primaire afzender voor communicatie richting reizigers, 
inwoners en andere belangstellenden. De provincie heeft een faciliterende rol in dit proces en ondersteunt de 
consultatie met eigen communicatiemiddelen. Uitzondering hierop is de communicatie rondom de vaststelling van 
de nieuwe vervoerplannen door ons. 

 
Kanttekeningen bij de uitgangspunten 
 
Start Uithoflijn 
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 

                                                      
1 De uitvoering van dit uitgangspunt hangt samen met een ander besluitvormingstraject en hierover wordt u later 
geïnformeerd. Zie nadere toelichting bij kanttekeningen onder het kopje “samenhang met andere ontwikkelingen 
in de U-OV concessie”.    
2 Idem 



 
  

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.  
 
Effecten van verkeersdoorstroming op vervoeraanbod 
De toename van verkeersdrukte heeft een negatieve invloed op de verkeersdoorstroming van bussen. Hierdoor 
neemt de rijtijd toe en de betrouwbaarheid af. Voor vervoerders betekent dit een noodzakelijke aanpassing van 
de dienstregeling. Extra rijtijd in de dienstregeling betekent een toename van het aantal dienstregelingsuren. Bij 
gelijkblijvende middelen gaat dit ten koste van het totale vervoeraanbod. Anders gezegd: als gevolg van minder 
doorstroming krijgen we ‘minder OV product voor hetzelfde geld’. Voor de verbetering van de doorstroming vindt 
voortdurend overleg plaats met betrokken wegbeheerders, waarbij ingezet wordt op kansrijke projecten op de 
zware vervoerassen die op de korte termijn verbetering teweegbrengen.  
 
De rol van de provincie verschilt in beide concessies  
De twee concessies in de provincie Utrecht hebben elk een eigen bestek, waarbij de rolverdeling tussen provincie 
en vervoerder niet hetzelfde is vastgelegd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er per concessie een vervoerplan 
wordt opgesteld waarbij de vervoerders elk een eigen werkwijze hanteren richting gemeenten, het ROCOV en 
andere belanghebbenden. Daarbij 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 OV-bestedingsruimte en de vervoerder door de provincie directer kan worden bijgestuurd. Hiervoor is 
destijds gekozen om de ontwikkeling van U-OV beter te kunnen aanpassen aan de hoge dynamiek van het 
gebied waarbij vooral de bouw van de Uithoflijn en de verbouwing van Utrecht Centraal in het oog springen.  
 
Samenhang met andere ontwikkelingen in U-OV concessie 
Tijdens de GS-vergadering op 12 februari 2019 vindt de behandeling plaats van de materieelvervanging. Het gaat 
hier om in een bestek voorgeschreven vervanging van 142 bussen die bij start van de concessie door de huidige 
concessiehouder 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. De inzet van deze extra capaciteit wordt meegenomen in het U-OV vervoerplan 2020. Over de 
materieelvervanging ontvangt u een aparte statenbrief.  
Verder werkt U-OV momenteel aan een ontwikkelplan met als doel om kwaliteit en kostendekkingsgraad verder te 
verhogen in de 2e helft van de concessie. Het plan richt zich onder andere op herkenbaar productformules, 
doelgroepenmarketing en slimme ICT-toepassingen. Het initiatief hiervoor komt van de vervoerder maar sluit 
nauw aan op de doelstellingen in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023. Met deze kwaliteitsverbetering verwacht 
de vervoerder forse reizigersgroei tot eind 2023. De besluitvorming over extra investeringen in de concessie en 
verbeteringen van infrastructuur wordt apart voorbereid en de behandeling hiervan is beoogd tijdens de GS-
vergadering van 5 maart 2019. Hierover wordt u later door ons geïnformeerd. Vooruitlopend op deze 
besluitvorming vragen wij de vervoerder de maatregelen vervoerkundig verder te onderzoeken. 
 
Financiën 
De geraamde provinciale exploitatiebijdragen 2020 voor U-OV en Syntus passen binnen de doorkijk 2020/2021 
van vastgestelde begroting 2019 en het meerjarige OV-kostenniveau van het Mobiliteitsprogramma 2019-2023. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de door ons vastgestelde uitgangspunten voor de U-OV en Syntus Vervoerplan 2020. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter, 
 
 
  
De secretaris,  
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