
 

 

 

Bijlage: vragen en antwoorden 

Op 24 november 2021 is een informatiemarkt OV concessies en OV netwerkperspectief georganiseerd voor raads- 

en statenleden. Tijdens deze sessie was er de mogelijkheid om vragen over de ontwerp Nota van Uitgangspunten 

en het ontwerp OV-netwerkperspectief te stellen. Deze vragen zijn opgenomen in dit document en (nogmaals) 

schriftelijk beantwoord.  

 

 
1 Gerdien Bikker  Wat is de verhouding tussen de investering in OV 

in verstedelijkt gebied en buitengebied. 
Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. De provinciale bijdrage 
voor het rijden van de dienstregeling is voor beide concessies nagenoeg 
gelijk. De provincie betaalt ook voor de infrastructuur van de tram maar 
de wegbeheerders betalen voor de infrastructuur voor de bussen. De 
toekomstige investeringen -ook in voertuigen- vinden plaats in beide 
concessies. Voor extra investeringen in het trammaterieel is de provincie 
nu direct verantwoordelijk. Ook is de scheiding tussen landelijk en 
stedelijk gebied kunstmatig, omdat de meeste lijnen landelijk en stedelijk 
gebied verbinden en bussen daardoor in beide gebieden rijden.     

2 Gerdien Bikker  In hoeverre is een goede bereikbaarheid vanuit het 
buitengebied voor werkenden, studenten en 
jongeren richting Utrecht CS een uitgangspunt? 

Dat is zeker een uitgangspunt en geldt voor alle reizigers.. We maken 
niet specifiek onderscheid in goede bereikbaarheid van een specifieke 
groep.  

3 Gerdien Bikker  Is er ruimte om het hoogwaardig OV uit te breiden 
in de Buiten consessie 

De ambities in het NWP zijn concessieoverstijgend en beslaan de hele 
provincie. Ook in concessies Buiten gaan wij aan de slag met het OV 
door middel van versterken van de hoofdverbindingen. Belangrijke 
ambities zijn U-liner en sprinter.  

4 Gerdien Bikker Heb ik het goed begrepen dat beide consessies er 
nu ook al zijn? Binnen en buiten? 

Dat klopt. Er zijn nu ook 2 concessies en er worden weer 2 concessies 
voorgesteld die lijken op de huidige concessies.  

5 Gerdien Bikker De huidige Uliner van Utrecht naar Breda stopt niet 
in Meerkerk. Dat wordt momenteel gemist. 
Betekent dit dat daar opnieuw naar wordt 
gekeken? 

Op dit moment wordt deze lijn als Brabantliner gereden door de 
vervoerder van de concessie Noord-Brabant. De gezamenlijke ambitie 
van de samenwerkende overheden op deze Breda-Gorichem-Utrecht 
(BGU) corridor is dat Meerkerk een volwaardige halte wordt waar alle 
lijnen stoppen. Essentieel hierbij is dat de infrastructuur van dit 
knooppunt ook zorgt dat doorgaande -en de meeste- reizigers een 
beperkt comfort- en tijdverlies hebben door een extra stop. Hiervoor zijn 
er aanvullende OV-voorzieningen noodzakelijk op deze locatie in de 
Provicie Zuid-Holland, die in BGU-verband worden verkend. 

6 Gerdien Bikker In hoeverre worden jongeren betrokken en 
studenten in het onderzoek naar de 
reizigersbehoeften? 

Er zijn en worden in het OV onderzoeken gehouden waar jongeren en 
studenten betrokken zijn. Zowel landelijk als binnen de Provincie. Bij de 
vaststelling van het participatieplan is hier over gesproken. 

7 Gerdien Bikker Dus flex OV is voor de doelgroep kwetsbare 
groepen. Niet voor werkenden en studenten in het 
buitengebied.. Het is ook geen oplossing voor 
jongeren en studenten. 

Flex OV is voor alle reizigers en die maken er ook gebruik van. Maar het 
zou kunnen zijn dat sommige groepen reizigers meer voorkeur hebben 
voor een alternatief in de vorm van bijvoorbeeld de combinatie fiets en 
OV.  

8 Jaap Breur  Er zijn veel uitgangspunten, staan de 
uitgangspunten ook in volgorde van 
belangrijkheid? 

Nee, ze staan niet in volgorde van belangrijkheid.  

9 Jaap Breur  Hoe wordt er een goede verbinding van/ naar 
gestrekte lijnen verzorgt vanuit het buiten gebied? 

Ambities in het NWP is dat het fijnmazige netwerk behouden blijft. De 
hoofdverbindingen die er vaak nu al zijn worden uitgebouwd. Met inzet 
voor knooppunten en o.a. goede fietsenstallingen en P+R werken wij aan 
een samenhangend netwerk, ook voor het buitengebied. Ruim 93 % van 
onze inwoners heeft een OV halte op 600 meter afstand. Dat is 
vergeleken met overig Nederland hoog.  

10 Jaap Breur  Als er geen verschil waarde van uitgangspunten, 
hoe wordt er dan gewogen bij uitgangsapunten die 
op gespannen voet staan met elkaar? 

Alle uitgangspunten zijn van belang. In het programma van eisen worden 
ze vertaald in eisen waarbij de eisen uiteraard niet conflicterend kunnen 
zijn.  

11 Jaap Breur  Gestrekte lijnen werken bij dichtbevolkt gebied. 
Hoe zorg je voor de bereikbaarbeid (naar 
gestrektelijnen) in dunner bevolkt gebied. De first 
en last mile werken niet als het de first en last 5 
miles zijn. 

Ambities in het NWP is dat het fijnmazige netwerk behouden blijft. De 
hoofdverbindingen die er vaak nu al zijn worden uitgebouwd. Met inzet 
voor knooppunten en o.a. goede fietsenstallingen en P+R werken wij aan 
een samenhangend netwerk, ook voor het buitengebied. 
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12 Jaap Breur  Hoe staat het met het onderzoek OV lijn Utrecht 
(sciencepark)- Breda? 

Momenteel loopt de studie Breda-Gorinchem-Utrecht (BGU) om het OV 
op deze corridor te verbeteren. De diverse overheden (wegbeheerders 
en OV-autoriteiten) werken hierin samen. De focus ligt hierbij op 
maatregelen om de doorstroming, betrouwbaarheid en het (halte)comfort 
te verbeteren, ook in samenhang met betere ketenvoorzieningen 
(fiets/P+R). Via een overstap op Vianen Lekbrug wordt een snelle 
verbinding geboden naar USP. Tot 2030 ligt de focus op het verbeteren 
van de infrastructuur voor de bestaande hoogfrequente buslijnen; ook 
die tussen Vianen Lekbrug en USP. Pas na 2030 zal er voldoende 
vervoerwaarde zijn om ook hoogfrequent vanuit Breda naar USP te 
rijden naast een hoogfrequente lijn die Utrecht Centraal en de westzijde 
van de stad (Papendorp/Leidsche Rijn) ook aandoet. 

13 Ans Pereboom wat is het verschil tussen de binnen en buiten 
concessie en wat zijn de voordelen en nadelen?  

De binnen concessie lijkt op de huidige concessie U-OV en is meer 
stedelijk. De buitenconcessie is meer landelijk. Verder zijn de afspraken 
die we met de vervoerders maken in beide concessies gelijk. Er zijn dan 
ook geen specifieke voor of nadelen van een van de concessies.  

14 Bart Stroomberg Waar komt de toekomstige gebiedsontwikkeling 
terug in de nota? Denk aan de grote woonopgave 
voor de gemeenten die nu invulling gaan geven of 
aan het geven zijn. 

De omgevingsvisie provincie Utrecht is belangrijk vertrekpunt voor het 
OV-netwerkperspectief. Beoogde verstedelijkingslocaties (grootstedelijke 
ontwikkelingen wonen en werken, verdichtingslocaties rondom 
knooppunten en binnendorpse en binnenstedelijke ontrwikkelingen) zijn 
belangrijke input voor de ambities. 

15 Bart Stroomberg De ambities gaan verder dan het vastgestelde 
exploitatiebedrag. Hoe verhoudt dit bedrag zich tov 
voorgaande jaren? Hetzelfde/Minder/Meer? 

Voorstel is om uit te gaan van een toename in het exploitatiebudget, met 
een duidelijk link naar reizigersgroei. Momenteel worden financiele 
scenario's uitgewerkt. 

16 Bart Stroomberg Hoe zit het met de ontwikkeling van de 
regiopoorten? En wordt er nagedacht om deze 
poorten met elkaar te verbinden, zodat een 
bredere ov cirkel ontstaat in de provincie (en niet 
alleen vlak buiten de stad utrecht)? 

Een goed OV-netwerk vraagt om een brede aanpak. Naast het NvU en 
netwerkperspectief werken wij o.a. aan een uitvoeringsprogramma om 
knooppunten te verbeteren 

17 Bart Stroomberg Er wordt vermeld dat er meer sprinters (moeten) 
gaan rijden tussen Utrecht en Houten. Betekent dit 
dat er de gehele dag 6 sprinters gaan rijden (elke 
10min)? Of dat er op dit traject spoorboekvrij wordt 
gereden? 

Sprinter is een belangrijke OV-verbinding voor Houten. Ambitie is om 8x 
per uur sprinters te laten rijden op dit traject.  

18 Bart Stroomberg De documenten zijn duidelijk een ontwerp. 
Concrete plannen missen vaak nog. Hierdoor is 
het moeilijk om echt enthousiast al te worden. Hoe 
zit het bijvoorbeeld specifiek met regiopoort 
Houten? Wat zijn de ambities, mogelijkheden en 
plannen? 

Het OV-netwerkperspectief is een strategisch document wat de basis 
vormt voor verdere uitwerking. Uitwerking vindt plaats in vervoerplannen 
en (lopende) samenwerkingstrajecten zoals U Ned. Naast het NvU en 
netwerkperspectief werken wij o.a. aan een uitvoeringsprogramma om 
knooppunten te verbeteren. 

19 Arie Vonk  
Noordegraaf  

Is er al concreet iets te zeggen over lijnen 31 en 77 
in Bilthoven? Er zijn grote zorgen over het 
voortbestaan daarvan, hoe concreet is dit 
voornemen om hier iets aan te doen? Ik zie het 
niet in het stuk terug. 

In de nieuwe OV-concessie zijn op dit moment geen wijzigingen voorzien 
voor buslijnen 31 en 77. Voor de langere termijn 2040-2050 is er wel een 
relatie tussen de route van buslijn 77 en ambitie om het OV in 
binnenstad aan te passen vanwege o.a. de leefbaarheid in het gebied. 
Bij een keuze voor (ondergrondse) tram is het wenselijk om te kijken 
naar een andere route van buslijn 77 (naar Utrecht Centraal of andere 
bestemmingen/knopen in Utrecht) 

20 Arie Vonk  
Noordegraaf  

Ik ben inderdaad ook benieuwd naar de precieze 
plannen voor buslijnen in Bilthoven, komt dat 
straks nog? 

In de nieuwe OV-concessie zijn op dit moment geen wijzigingen voorzien 
voor buslijnen 31 en 77. Voor de langere termijn 2040-2050 is er wel een 
relatie tussen de route van buslijn 77 en ambitie om het OV in 
binnenstad aan te passen vanwege o.a. de leefbaarheid in het gebied. 
Bij een keuze voor (ondergrondse) tram is het wenselijk om te kijken 
naar een andere route van buslijn 77 (naar Utrecht Centraal of andere 
bestemmingen/knopen in Utrecht) 
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21 Julie d'Hondt Waarom is gekozen voor handhaving van de 2 
concessies? Anne zei dat de vervoerders 
aangaven dat de risico's te groot zijn voor 1 
concessiegebied, wat zijn dat dan voor risico's? Wij 
zijn als provincie toch (mede) verantwoordelijk? 
Waarom is er niet voor een andere indeling 
gekozen, bijvoorbeeld op type vervoer, of drie 
gebieden ipv 2? 

Uit een landelijke marktconsultatie is gebleken dat alle vervoerders geen 
grote concessies willen omdat de risicobeheersing ingewikkeld is. Wat 
ook risico voor de borging richting reizigers betekent. Hoe groter de 
concessie, hoe groter de financiele risico's voor de vervoerders 
(investeringsomvang, omvang businesscase). Als de risico's te groot 
blijken dan heeft dat impact tijdens de concessie en lopen de zaken niet 
soepel. Wij zijn als provincie ook verantwoordelijk maar de vervoerder 
moet de exploitatie excellent doen.  Daarnaast betekent 1 concessie ook 
het implementeren (uitrollen van de concessie) door 1 vervoerder, wat 
ook een enorme opgave is met Zero Emissie als uitgangspunt in een 
relatief korte tijd. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren  kunnen zien 
dat het prettig is als we van twee vervoerders kunnen leren en innoveren 
en dat ze ook elkaar daar scherp op houden. Andere indelingen zijn 
tegen het licht gehouden en op  basis van een aantal criteria (o.a. mate 
van overstap voor reizigers, samenhangend geheel, aantrekkelijkheid 
concessie, kunnen werken met productformules) is de voorkeur voor 2 
concessies bepaald. 

22 Julie d'Hondt het budget groeit mee met het aantal reizigers, is 
dat ook vice versa? 

Dat is niet als uitgangspunt in de NvU opgenomen. 

23 Julie d'Hondt  Kan PS daar ook een volgorde in aangeven van 
priotering (van uitgangspunten) als het gaat om de 
gunning van de aanbesteding? 

De vijf genoemde doelen van de aanbesteding en de uitgangspunten 
zullen terug komen in het Programma van Eisen en in het bestek. Het 
pakket aan gunningscriteria is onderdeel van het bestek en moet passen 
bij de doelen van de aanbesteding maar ook hoe de rest van het bestek 
is ingericht. Niet zozeer bij de losse uitgangspunten. Sommige 
gunningscriteria dienen meerdere doelen. Prijs criteria dragen 
bijvoorbeeld ook bij aan kwaliteitsdoelen. Want hoe lager de prijs hoe 
meer de provincie kan bieden voor hetzelfde budget.  

24 Julie d'Hondt Wat is er revolutionair anders aan deze NvU ten 
opzichte van de vorige 2 waar we nu mee werken? 
Of is het meer van hetzelfde? 

Uit de evaluatie is gebleken dat we veel goed doen en sommige zaken 
beter kunnen. We hebben ervaren dat de wijze waarop we in de U-OV 
concessie werkten, bijdroeg aan goed OV in de provincie. Sommige 
zaken uit de U-OV concessie gaan we nu dus voor de hele provincie 
regelen. Met name dat we voortdurend ontwikkelen is anders dan dat we 
in de NvU van de Syntus concessie deden. Wat deze NvU ook anders 
maakt is dat er nieuwe ambities of ontwikkelingen zijn die leiden tot 
nieuwe uitgangspunten zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en 
MaaSwaardigheid.  

25 Julie d'Hondt Is het tegengaan van vervoersarmoede, zoals de 
gedeputeerde dat net aangaf ook explicet 
onderdeel van de NvU? Ik zag het niet staan nl. 
Idem voor het stimuleren van de fiets ipv de bus bij 
(te) drukke lijnen. Doel hoeft niet altijd méér 
reizigers te zijn. 

Vervoersarmoede (mobiliteitsarmoede) is een complex probleem en gaat 
over alle vervoersmodaliteiten. Mensen met OV voor de deur kunnen 
toch mobiliteitssarmoede ervaren. Het behouden van een compleet OV 
systeem in de hele provincie dat zo toegankelijk mogelijk is staat 
beschreven in het NWP.  

26 Fabian Vendrig Volgens de plannen gaan de inwoners van de 
gemeente de Bilt over moeten stappen om het 
centrum van Utrecht te bereiken : klopt dit ? 

In de nieuwe OV-concessie zijn op dit moment geen wijzigingen voorzien 
voor buslijnen 31 en 77. Voor de langere termijn 2040-2050 is er wel een 
relatie tussen de route van buslijn 77 en ambitie om het OV in 
binnenstad aan te passen vanwege o.a. de leefbaarheid in het gebied. 
Bij een keuze voor (ondergrondse) tram is het wenselijk om te kijken 
naar een andere route van buslijn 77 (naar Utrecht Centraal of andere 
bestemmingen/knopen in Utrecht) 

27 Fabian Vendrig Buslijn 77 staat op de nominatie om te worden 
geschrapt, wat is het alternatief ? 

In de nieuwe OV-concessie zijn op dit moment geen wijzigingen voorzien 
voor buslijn 77. Voor de langere termijn 2040-2050 is er wel een relatie 
tussen de route van buslijn 77 en ambitie om het OV in binnenstad aan 
te passen vanwege o.a. de leefbaarheid in het gebied. Bij een keuze 
voor (ondergrondse) tram is het wenselijk om te kijken naar een andere 
route van buslijn 77 (naar Utrecht Centraal of andere 
bestemmingen/knopen in Utrecht) 

28 Fabian Vendrig De nieuwe concessie is voor 10 jaar neem ik aan ? We gaan uit van de wettelijke termijn van 10 jaar, tenzij verlenging 
juridisch mogelijk is.  

29 Fabian Vendrig Utrecht Binnen is ook gemeente De Bilt ? De Bilt is Concessie Utrecht Binnen. 

30 Fabian Vendrig In Bilthoven / De Bilt willen ze de buslijn opheffen. In de nieuwe OV-concessie zijn op dit moment geen wijzigingen voorzien 
voor buslijnen 31 en 77. Voor de langere termijn 2040-2050 is er wel een 
relatie tussen de route van buslijn 77 en ambitie om het OV in 
binnenstad aan te passen vanwege o.a. de leefbaarheid in het gebied. 
Bij een keuze voor (ondergrondse) tram is het wenselijk om te kijken 
naar een andere route van buslijn 77 (naar Utrecht Centraal of andere 
bestemmingen/knopen in Utrecht) 
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31 Heleen de Boer gaat er nu eerst gekeken worden wat we willen en 
wordt er dan pas gekeken naar budget? 

De provincie maakt plannen waar een financieel plaatje bij hoort. Dat wil 
niet zeggen dat de financien van alle plannen al beschikbaar zijn op het 
moment dat de plannen worden vastgesteld. Er moet ook nog veel 
uitwerking en besluitvorming plaatsvinden.  

32 Gert Hunink Ben benieuwd naar de inschatting van de 
haalbaarheid van een app voor MaaS. 

Er zijn verschillende gradaties van MaaS apps. Een app voor het 
plannen van de reis bestaat al. Andere apps voor ook boeken en betalen 
zijn landelijk in ontwikkeling. We willen MaaS waardige vervoerders. De 
preciese uitwerking vindt plaats in het PvE.  

33 Gert Hunink Wat hebben we geleerd van de vorige concessie 
voor nu? 

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden over de huidige concessies. 
https://www.stateninformatie.provincie-
utrecht.nl/documenten/Statenbrief/2020MM145-02-Rapportage-
bevindingen-evaluatie-OV-Concessies-provincie-Utrecht.pdf. Hierin is 
aangegeven wat de leerpunten zijn. 

34 Gert Hunink De naamgeving 'binnen en buiten' wil ik graag 
bespreken. 

De bestaande naamgeving luidt: 
Concessie Tram en Bus Regio Utrecht en Concessie Provincie Utrecht. 
Deze namen komen nog uit de tijd van BRU en provincie als 
concessieverleners. Deze namen zijn niet meer bruikbaar.  
Utrecht Buiten en Utrecht Binnen doen recht aan het feit dat het allebei 
Utrechtse concessies zijn die allebei even belangrijk zijn.  

35 Gert Hunink Binnen Amersfoort willen we 30km wegen de norm 
maken. Dat is mogelijk in andere plaatsen ook het 
geval. Graag nog een toelichting hoe dit uitwerkt 
voor het OV en hoe we hier adequaat mee 
omgaan. 

30 kmh heeft op twee manieren gevolgen voor OV. In een 30 km/u is de 
snelheid lager. Dat is nadelig voor het OV. De rijtijd wordt langer. Dat is 
niet fijn voor de reizigers maar het betekent meer kosten want de bussen 
doen langer over de rit en er moeten dus meer uren betaald worden. 
Maar minstens zo belangrijk is wat voor maatregelen er getroffen gaan 
worden om de snelheid te verlagen. Sommige maatregelen maken het 
onmogelijk om nog met een bus door een 30 km/h gebied te rijden. We 
doen dan ook graag een oproep aan de gemeenten om zorgvuldig en in 
overleg invulling te geven aan de plannen voor 30 km/h.  

36 Arian, Bunschoten in de gemeenteraad van Bunschoten is een motie 
aangenomen om aan het OV van en naar 
Amersfoort de wens toe te voegen een HOV-halte 
te creëren om zodoende een snelle buslijn zonder 
tussenstops te bepleiten. 

De OV-verbinding Bunschoten - Amersfoort is onderdeel van het 
beoogde U-liner netwerk in de provincie Utrecht. De exacte invulling 
hiervan is onderdeel van vervolgstappen (o.a. vervoerplannen). 

37 Jan Breur Hoe waarborg je een goede aansluiting tussen 
binnen en buiten bij 2 verschillende concessies? 

Net als in de huidige situatie vindt er altijd afstemming plaats tussen 
beide concessies. Ook tussen de Utrechtse concessies en de 
consessies van omliggende provincies.  

38 Gert Hunink hoe worden gemeenten verder in het proces 
betrokken. 

We hopen dat de gemeenten een zienswijze indienen voor de beide 
documenten die nu in ontwerp voorliggen. In de fase van het Programma 
van Eisen krijgen de gemeenten wederom de gelegenheid om een 
zienswijze in te dienen. Tijdens de concessieperiode en de jaarlijkse 
vervoerplannen zijn de gemeenten ook betrokken. 

39 Gert Hunink 'Utrecht Binnen' is dat stad Utrecht, of provincie? Het betreft de provincie Utrecht.  

40 Gert Hunink Wanneer kunnen we die consultatienota 
verwachten en wat is dan het vervolg (vanuit 
gemeenten gezien)? 

De Nota van Beantwoording, we nemen aan dat u daarop doelt, zal in 
april/mei 2022 met de definitieve documenten aan PS worden 
aangeboden.  

41 Ans Pereboom mijn twijfel is dat de kernen van Zeist (Den Dolder 
en Austerlitz) slecht bediend worden met OV en ik 
niet verwacht dat dit beter wordt, terwijl ik het 
belangrijk vind dat autonomie van mensen 
uitgangspunt moet zijn.  

Ambities in het NWP is dat het fijnmazige netwerk behouden blijft. De 
hoofdverbindingen die er vaak nu al zijn worden uitgebouwd. Met inzet 
voor knooppunten en o.a. goede fietsenstallingen en P+R werken wij aan 
een samenhangend netwerk, ook voor het buitengebied. Ruim 93 % van 
onze inwoners heeft een OV halte op 600 meter afstand. Dat is 
vergeleken met overig Nederland hoog. Op plekken waar het reguliere 
OV niet meer kan kijken we naar alternatieven.   

42 Henk Zandvliet Op wat voor manier zijn organisaties als ROVER 
betrokken? 

Het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar 
Vervoer) bestaat uit verschillende belangenverenigingen. ROVER is er 
daar een van . Zij geven ons gevraagd en ongevraagd advies en geven 
dus ook voor deze documenten advies.  

43 Kelly Vizee Hoe wordt er omgegaan met vergrijzing Vergrijzing is een onderdeel van de ontwikkelingen. Het toegankelijker 
maken van het OV en het koesteren van de dunne lijnen zijn 
voorbeelden hoe we zorgen dat we een zo breed mogelijke 
reizigersgroep kunnen blijven bedienen.  
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44 Kelly Vizee Tot wanneer kunnen we (als gemeenteraad) 
officieel op deze nota's reageren? 

De inspraak duurt officieel tot 16 december.  

45 Kelly Vizee worden de presentaties later nog gedeeld? Ja die zijn bijgevoegd. 

46 Kelly Vizee Wordt daarbij ook gekeken naar bijv de leeftijd van 
inwoners van een bepaald deel van de gemeente? 

Zie ook vraag over vergrijzing. De reizigersgroep is breed en divers. 
Soms kunnen we specifiek maatwerk bieden maar soms lukt dat ook 
niet.  

47 Kelly Vizee Is dit onderzoek gedaan in de zomer of in de 
winter? 

Het kennisinstituut voor Mobiliteit heeft het onderzoek uitgevoerd. 
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2016/06/09/de-keuze-van-
de-reiziger 

48 Kelly Vizee Hoe werd/wordt het flex ov onder de aandacht 
gebracht dat het zo slecht bekend was/is?  

Het betreft een uitspraak over meerdere projecten in het hele land. Hoe 
deze zijn gecommuniceerd weten we niet.  

49 Andrea Poppe Als je in het buitengebied woont dan is het flex 
gebeuren toch wel een drama als dat boven je 
hoofd hangt. Eens met de vorige spreker maar niet 
alleen voor ouderen maar ook gehandicapten en 
analfabeten. Moet je je voorstellen dat je naar je 
werk moet en om 6 uur in de ochtend naar je werk 
wilt. En dan komt die bus en dan kun je niet mee 
omdat ie vol is, of helemaal niet. Mensen die 
afhankelijk zijn van OV in buitengebieden die het 
moeten gaan doen met een flex bus zijn mooi de 
spreekwoordelijke Sjaak, als je iedere dag moet 
bellen voor een bus heen en terug voor je werk. 
Uitermate onhandig zeggen mensen die daar 
gebruik van moeten maken. 

 Als het maar enigszins mogelijk is rijdt er een reguliere bus. Is het aantal 
reizigers echt laag dan moeten we kijken of een andere vorm van 
vervoer beter is. Soms slaan die alternatieven wel aan maar soms ook 
niet. We blijven op zoek naar de juiste oplossingen op plekken waar 
weinig reizigers gebruik maken.  

50 Andrea Poppe Wordt er ook met de gebruikers van OV 
gesproken, met name de mensen die zijn 
afgehaakt? Daar zou je van kunnen leren hoe het 
beter kan 

In diverse onderzoeken wordt met reizigers en niet reizigers gesproken. 
Uiteindelijk ligt er ook een belangrijke invulling in de jaarlijkse 
marketingactiviteiten bij de vervoerders om in te spelen op (potentiele) 
reizigerswensen; het kennen van de wensen en behoeften van 
gebruikers is hiervoor essentieel. 

51 Andrea Poppe Regio vervoer is anders dan stadsvervoer, waarom 
zit Vianen in de ring Utrecht binnen en waarom niet 
bij de rest van Vijfherenlanden 

We kiezen welke gemeenten in een concessie, niet per kern. Daarbij 
kijken we, vanuit de reizigers en de vervoerder, wat het beste past. 
Vervolgens kijken we in de fase van het PvE welke lijnen er precies in 
welke concessie gaan vallen. Ook daar kijken wat het beste is voor de 
reizigers en de vervoerder. 

52 Andrea Poppe Afsluitbare fietsen stallingen, anders is je fiets weg 
als je terug komt van je werk 

Goede suggestie. 

53 Andrea Poppe Uit Ameide komen ook klachten (over U-flex) Dit nemen we mee naar het Concessiebeheer van de huidige 
concessies.  

54 Andrea Poppe Bent u het met ons eens dat stads=en 
streekvervoer wezenlijk anders is en dat de regio 
Vijfherenlanden aan de concessie Utrecht buiten 
zou moeten worden toegevoegd? 

We stellen voor welke gemeente binnen welke concessie valt op basis 
van wat goed is voor de reizigers. In het geval van Vijfheerenlanden is 
het logisch om de lijnen die door Vijfheerenlanden rijden te plaatsen in 
de Concessie Binnen.  

55 Wim van Hell Wat Flex betreft: sociale inclusie moet niet om geld 
draaien maar om dienstverlening. Dat moet toch 
geld mogen kosten? 

De flexsystemen zijn ingegeven door het feit dat het product, de 
reguliere bus, niet meer goed aansluit op de behoefte. Dat blijkt uit het 
feit dat er niet veel mensen gebruik maken van de bus op die plek. Met 
Flex proberen we een ander product te bieden dat op sommige 
onderdelen meer kwaliteit bied (meer vertrekmomenten). FlexOV is 
doorgaans geen besparing, flex OV is zelfs soms duurder.  

56 Wim van Hell Kunnen we als b.v. Gemeente Leusden nog 
verbeteringen voor elkaar krijgen? Daar gaan 
dingen nog niet goed. Daarover  heerst . bij jullie 
nog steeds tevredenheid over de inclusie. 

De gemeente kan een reactie geven maar ook kan iedere reiziger en niet 
reizigers kan een reactie geven. Door de maatregelen in Leusden is de 
daling van het aantal reizigers tot staan gebracht. Dat heeft verdere 
teruggang voorkomen.  

57 Wim van Hell Sociale inclusie moet niet om geld draaien maar 
om dienstverlening. Dat moet toch geld mogen 
kosten? 

Dat klopt maar de hoeveelheid geld is niet eindig. Daarom is het OV 
altijd een afweging en een keuze binnen kaders.  
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58 Peter de Weerd Het OV netwerkperspectief gaat over de lange 
termijn. Dit gaat gepaard met best veel grote 
onzekerheden, bv omtrent woningbouwopgave, 
stikstof etc. Hoe kunnen we hiermee rekening 
houden bij de plannen voor OV? 

Het OV-netwerkperspectief is adaptief en geen blauwdruk. In het OV-
netwerkperspectief heeft daarom -op hoofdlijnen- de afstemming 
plaatsgevonden met andere programma's. Bijvoorbeeld voor de 
woningbouwopgave, zodat voor de invulling daarvan de onzekerheid 
over de hoofdstructuur van het toekomstige OV-netwerk helder is. Voor 
de verdere planuitwerking en fasering, moet nog veel worden uitgezocht 
en onzekerheden een plek gaan krijgen. Dit vindt onder andere plaats in 
de diverse Plan- en Verkenningsstudies en uiteindelijk in 
uitvoeringsprogramma's met een korte termijn scope en de jaarlijkse 
vervoerplancyclus. 

59 Peter de Weerd Als de regio’s ten westen en oosten van de 
stadsregio Utrecht dezelfde concessiehouder gaan 
krijgen, werkt het dan niet als een barrière dat de 
stadsregio Utrecht daartussen ligt met een andere 
concessiehouder? 

Die ervaringen hebben we op dit moment niet en daarom is er geen 
aanleiding om hier niet opnieuw voor te kiezen. Randvoorwaarden om dit 
goed te laten functioneren zoals gemeenschappelijke tarieven of 
afgestemde reisinformatie hanteren we ook in de nieuwe concessie. 

60 Peter de Weerd Hoe komt. het dat veel flexconcepten de eerste 
drie jaar niet overleven? 

Dat is heel verschillend. Soms omdat ze veel te duur zijn. Soms omdat 
ze niet veel gebruik worden en daardoor de verhouding tussen de kosten 
en de meerwaarde niet meer passend is. Inmiddels is wel duidelijk dat 
een OV flexsysteem in de meeste gevallen niet zomaar een goedkope 
oplossing is als de bus te duur is. 

61 Dop van Ulzen staat er een duidelijke richtlijn in de nvu welke 
groepen bediend moeten worden? dus: leeftijd, 
regio, ondergrens qua vervoerswaarde etc 

Nee we hebben geen duidelijk richtlijn voor specifieke groepen of 
ondergrens kwa vervoerwaarde. We bedienen op dit moment 93% van 
de inwoners van de provincie Utrecht met een OV halte binnen 600 
meter. We merken dat de afweging van bijvoorbeeld verbinden of 
ontsluiten in de praktijk veel complexer ligt en veel meer op maat 
bekeken moet worden wat voor die plek/reizigers/inwoners de beste 
oplossing is. Daarom hebben we handelingsperspectieven opgenomen 
in het NWP. We geven aan waar we rekening mee moeten houden bij de 
afweging. Soms kunnen we geen afweging maken omdat de 
omstandigheden er toe leiden dat de lijnvoering moet veranderen. Bijv. 
meer 30 km/h gebieden of geen ruimte meer voor het OV.  

62 Roelof Mulder,  De why vraag van een OV systeem en de doelen 
die we ermee willen behalen staan niet expliciet 
genoemd. Zou dat nog een goede aanvulling zijn? 

In de NvU hebben we de doelen voor de aanbesteding opgenomen. Die 
moeten weer bijdragen aan onze doelen voor het OV. Die staan en in het 
het NWP en in de omgevingsvisie van de provincie.  

63 David Oude 

Wesselink  

maar het is mogelijk dat beide concessies dezelfde 

vervoerder krijgen? 

We willen dat onmogelijk maken en moeten daarvoor beide concessies 
in een aanbesteding met twee percelen aanbesteden.  

64 Jan  van der 

Schueren  

Lees/hoor ik goed dat 30kmh een "obstakel" vormt 

voor OV? 

 

Het is op twee manieren een obstakel. In een 30 km/u is de snelheid 
lager. Dat is nadelig voor het OV. De rijtijd wordt langer. Dat is niet fijn 
voor de reizigers maar het betekent meer kosten want de bussen doen 
langer over de rit en er moeten dus meer uren betaald worden. Maar 
minstens zo belangrijk is wat voor maatregelen er getroffen gaan worden 
om de snelheid te verlagen. Sommige maatregelen maken het 
onmogelijk om nog met een bus door een 30 km/h gebied te rijden. We 
doen dan ook graag een oproep aan de gemeenten om zorgvuldig en in 
overleg invulling te geven aan de plannen voor 30 km/h.  

65 Marguerite 

Boersma  

Wat wordt ergedaan met de ervaringen met Syntus 

Flex in Woerden? Wij ontvangen veel pklachten 

over de avonden en weekenden. 

Die nemen we mee naar de Concessiebeheerders 

66 Marguerite 

Boersma  

Hoe maak je onderscheid tussen verstedelijkte 

gebieden en kleine kernen waar de bus nu niet 

frequent rijdt? 

In principe maken we geen onderscheid maar uiteraard is er wel verschil. 
We zien verschillen in de manier waarop we voor zoveel mogelijk 
reizigers goed openbaar vervoer kunnen en willen realiseren. In het 
NWP hebben we daar aandacht en oog voor.  

67 Shane Pattipeilohy Wat zou de impact zijn van de trend Metaverse op 
het gebied van openbaar vervoer? Wordt hier al 
onderzoek naar gedaan of zijn er inzichten? 

Metaverse is op dit moment nog niet concreet genoeg om op korte 
termijn in de concessies iets mee te doen. Voor zover wij weten is er nog 
geen onderzoek op dat gebied.  

68 Shane Pattipeilohy Als jongere/student en vanuit mijn omgeving zijn 
wij afhankelijk van het ov. Buurthuizen/flex brengt 
in de praktijk zoveel problemen. Bussen vol/niet 
mee kunnen en je aanmelden. Ik vraag mij gewoon 
af of de reiziger dat in de basis echt wil. Daarnaast 
Amersfoort heeft al zoveel en is ongelofelijk goed 
bereikbaar... 

In de basis heeft de reiziger graag een vervoermiddel dat perfect aansluit 
bij zijn of haar reis. Openbaar Vervoer is een collectief systeem en dus 
zal dat nooit voor iedereen mogelijk zijn. Door buurtbus/flex en OV-
vangnet willen we wel graag voor een zo breed mogelijke groep een OV 
verbinding bieden.  
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69 Rik van der Graaf En wat zijn de redenen dat het meest flex ov de 
eerste paar jaar niet overleeft? 

Dat is heel verschillend. Soms omdat ze veel te duur zijn. Soms omdat 
ze niet veel gebruik worden en daardoor de verhouding tussen de kosten 
en de meerwaarde niet meer passend is. Inmiddels is wel duidelijk dat 
een OV flexsysteem in de meeste gevallen niet zomaar een goedkope 
oplossing is als de bus te duur is. 

70 Roy Luca  hoe excellent kunnen de gemeenten dit collegiaal 
delen grens over scheidend naar de provincie toe  

De gemeenten delen hun wensen al met de provincie en waar wenselijk 
stemmen we af met andere provincies.  

71 Roy Luca  meer flex simpel en toegankelijk houden en vooraf 
lokaal vooruit afstemmen en daar gezamenlijk 
toegankelijk voor ouderen en gehandicapten enz.  

Dank voor uw suggesties 

72 Roy Luca  gaat de provincie serieus kijken naar de inzet van 
groene waterstof Bussen zowel binnen de stad als 
daar buiten als voorbeeld functie maar ook om 
actief schone milieu ambitie te behalen zoals de 
gemeente Groningen met subsidie van uit het Rijk 
versneld ? 

Uiteraard kijkt de provincie ook naar groene waterstof, de aanvullende 
subsidiemogelijkheden vanuit het Rijk en voorbeelden elders om onze 
duurzaamheidsambties te realiseren. Voor waterstof zien we daarbij dat 
het toepassingsgebied voor OV beperkt is -ook in Groningen- tot een 
aantal specifieke buslijnen of modaliteiten waar nu met diesel gereden 
wordt (trein, water/veerdiensten). De definitieve invulling voor de 
brandstof bij de verschillende bustypen laat de provincie over aan de 
vervoerder. 

73 Esther Kant En een mogelijkheid voor een combinatie? Een 
snelle verbinding en de regulieren. Zo kunnen alle 
groepen deel blijven nemen van het OV Zeist is 
wel een kerngebied van Bartimeus en daar gaat de 
6 % niet op. Veel jongeren en ouderen wie via 
Bartimeus hier wonen zijn afhankelijk van het OV 

Soms is een combinatie mogelijk, een snelle en een langzamere 
verbinding (stop en snelbussen). Dat kan alleen als er voldoende 
reizigers zijn.  

74 Wiebe de Boer Het is ook wel vreemd om bij het "strekken" juist 
een halte bij een verzorgingstehuis te laten 
vervallen. 

We streven ernaar de fijnmazigheid van het netwerk te behouden. Als 
gevolg van andere factoren zoals bijvoorbeeld de geschiktheid van de 
infrastructuur kunnen lijnen soms toch veranderen waardoor haltes 
vervallen.  

75 David Oude 

Wesselink 

boete bij 3 min. vertraging toch? We weten nog niet hoe we dat in de nieuwe concessies gaan regelen.  

76 Tim de Wolf OV is er niet om winst te maken. Toch wordt het 
uitbesteed. Is het een idee om OV weer als 
overheid te organiseren? Dat scheelt wellicht in 
kosten voor de reizigers, er zou dan voor een 
lager financieel rendement kunnen worden 
gekozen dan - denk ik - bij een private 
onderneming. 

Het is, na een lange afweging, een keuze geweest om de 
verantwoordelijkheden voor het OV  te organiseren zoals nu in de wet 
(WP 2000) is vastgelegd.  

77 Gerard van Vliet Duurzaamheid: waar staan we op het gebied van 
duurzaamheid? Hoe komen we daar en hoe 
pakken we het aan? 

Naast de tram, rijden er in de Provincie Utrecht al 76 bussen zero 
emissie. Het uitgangspunt over duurzaamheid beschrijft dat we in 2028 
alle bussen op Zero Emissie moeten rijden. De vervoerders gaan daar 
plannen voor maken en invulling aan geven. De provincie bereidt alvast 
een aantal zaken voor.  

78 Gerard van Vliet Uitkomsten en Resultaten van Panelonderzoek: 
wat vinden de gebruikers? 

Dit onderzoek is tijdens de bijeenkomst niet meer gepresenteerd. We 
nemen deze resultaten mee in de Nota van Beantwoording. 

79 Gerard van Vliet Hoe wordt het netwerk in de toekomst opgebouwd, 
waaronder de U-liner, U-link en de verdere opbouw 
van het netwerk? 

Dit wordt later nog uitgewerkt, waarbij de visie zoals uiteindelijk 
vastgesteld wordt in het definitieve OV-Netwerkperspectief de leidraad 
vormt voor de Provincie.  

80 Gerard van Vliet Daar waar een reguliere bus niet meer haalbaar is 
zoeken we naar alternatieven. Wat kan dat zijn? 
Zijn alle alternatieven altijd en overal mogelijk? 

Dat kan een buurtbus een OV-flexsysteem of het OV vangnet zijn. Niet 
alle systemen passen op alle plekken, dat is maatwerk. Bovendien zijn 
dit bestaande systemen. Wellicht dat door innovaties er in de toekomst 
ook andere vormen mogelijk zijn.  

81 Gerard van Vliet Samenwerking: De kwaliteit van Openbaar Vervoer 
wordt bepaald door de keten. Een flexibele en 
wendbare concessie en een goede samenwerking 
met partners zijn nodig om te kunnen blijven 
ontwikkelen ten behoeve van de reizigers. Hoe 
borgen we als één overheid een betaalbare en 
voldoende bereikbaarheid (ook in avonduren) met 
openbaar vervoer (of eventueel andere vormen 
van betaalbaar vervoer) met bijv. Kernen als - 
sprekend vanuit gemeente Zeist - Den Dolder, 
Austerlitz, Huis ter Heide en Bosch en Duin..?  

De NWP geeft aan hoe we dat willen borgen. Maar de wereld staat niet 
stil. Reispatronen en reiswensen kunnen veranderen. Daarom willen we 
een flexibele concessie zodat we kunnen blijven aanpassen. 

 


