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Onderwerp Statenbrief: Jaar- en trendrapportage 2018 OV provincie Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
 
Inleiding 
 
Hierbij bieden wij u de Jaar- en trendrapportage openbaar vervoer over 2018 aan. Hierin wordt de staat en 
ontwikkeling van het openbaar vervoer met feiten en cijfers in kaart gebracht. Door verspreiding onder onze 
relaties willen wij deze kennis op publieksvriendelijke wijze ook buiten het provinciehuis delen. 
 
De Jaar- en trendrapportage is ook beschikbaar via de site provincie-utrecht.nl onder Onderwerpen/ Verkeer en 
vervoer/ Openbaar vervoer/ Downloads. 
 
Aanleiding 
Wij zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer per tram en bus en hebben hiervoor twee concessies 
verleend en in beheer: 
 

- Concessie Regio Utrecht:  
Deze concessie is gegund aan vervoerder Qbuzz en wordt uitgevoerd onder de naam U-OV. Deze 
concessie omvat het openbaar bus- en tramvervoer in de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, 
Nieuwegein, IJsselstein, Vijheerenlanden, Houten, Bunnik, Zeist en De Bilt. De concessie is gestart eind 
2013 en heeft een looptijd tot eind 2023. 
 

- Concessie Provincie Utrecht 
Deze concessie is gegund aan vervoerder Keolis en wordt uitgevoerd onder de naam Syntus Utrecht. 
Deze concessie beslaat het openbaar busvervoer in  de overige gemeenten in de provincie Utrecht. De 
concessie is gestart eind 2016 en heeft een looptijd tot eind 2023. 

 
Voorgeschiedenis 
Over de concessies openbaar vervoer wordt ieder jaar verslag gedaan middels een rapportage. Deze rapportage 
beoogt op publieksvriendelijke wijze te communiceren over het openbaar vervoer waarvoor wij verantwoordelijk 
zijn.  
 
Essentie / samenvatting: 
Het aantal reizigers in het regionaal OV in Utrecht is in 2018 ten opzichte van 2017 licht gestegen (van 59,4 
miljoen naar 59,7 miljoen instappers). Dit ondanks een aantal stakingsdagen. Reizigers waarderen het Utrechts 
OV met het cijfer 7,6. 



 
  

Na een moeizame start vanwege juridische procedures tijdens de concessieovergang in 2017 heeft Syntus 
Utrecht in 2018 een groot aantal verbeteringen laten zien. Zo is de punctualiteit verbeterd, de 
reizigerstevredenheid toegenomen, en ook is de waardering van de veiligheid gestegen tot boven het landelijk 
gemiddelde. De uitvoering van de concessie ligt daarmee weer op niveau. Dit is ook te zien aan een halvering 
van het aantal klantreacties.  
 
Bij U-OV vormt de toenemende rituitval een aandachtspunt, net als het dalend aantal reizigers dat van de tram 
gebruik maakt. U-OV heeft in 2018 vaker dan in 2017 geconstateerd dat reizigers de huisregels overtreden. Het 
aantal ritten op drukke lijnen is uitgebreid. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De publicatie van de jaarrapportage zorgt voor transparantie over het besteedde geld en het gevoerde beleid. 
Tevens draagt het bij aan positieve publiciteit voor het openbaar vervoer in het algemeen en dat van de provincie 
Utrecht in het bijzonder. 
 
Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Jaarlijks ontvangt u een nieuwe rapportage. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter, 
 
 
  
De secretaris,  
 
 
 
 


