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Samenvatting 

 
 
Evaluatie OV-concessies ten behoeve van nieuwe concessie(s) 
In deze rapportage vindt u de resultaten van een onafhankelijke evaluatie van de twee OV-concessies in 
het beheer van Provincie Utrecht. Het betreft: 

• Concessie U-OV. Deze concessie bestaat uit het OV in de stad Utrecht en directe omgeving en 
wordt van 2013 tot en met 2023 door Qbuzz uitgevoerd onder de naam U-OV, en omvat naast 
busvervoer ook tramvervoer. 

• Concessie Syntus Utrecht. Deze concessie bestaat uit het westelijke en oostelijke deel van 
provincie Utrecht, inclusief Amersfoort, en wordt van 2016 tot en met 2023 onder de naam Syntus 
Utrecht uitgevoerd door Keolis. Deze concessie omvat uitsluitend busvervoer. 

 
Beide concessies lopen in december 2023 af. De bevindingen, inzichten en aandachtspunten vanuit deze 
evaluatie zijn input voor de nieuwe concessieverlening.  
 
Groei als trend in goed presterende Utrechtse OV-concessies  
Zowel de Provincie Utrecht als de vervoerders hebben in de periode 2015-2019 sterk geïnvesteerd in (de 
kwaliteit van) het openbaar vervoer. Daarbij is het vervoeraanbod sterk uitgebreid, en de vervoervraag 
nog sterker toegenomen. Ook de klanttevredenheid, kostendekkingsgraad en mate van ontsluiting van de 
woongebieden is daarbij gestegen en relatief hoog. De groeidoelstellingen voor het OV in beide 
concessies zijn daarmee ruimschoots behaald. Op deze verschillende aspecten presteren de Utrechtse 
concessies daarmee goed ten opzichte van andere concessies in Nederland.  
 
Goede samenwerking tussen Provincie, vervoerders, gemeenten en externe stakeholders 
Over het algemeen wordt de samenwerking tussen Provincie, vervoerders, gemeenten en externe 
stakeholders als positief ervaren. Daarbij hebben beide concessies hun eigen uitdagingen gekend. Met 
name de korte lijntjes tussen Provincie en vervoerders dragen bij aan een soepele samenwerking. Ook de 
participatietrajecten bij OV-plannen, waarbij niet alleen gemeenten maar ook (potentiële) reizigers worden 
geconsulteerd, worden gewaardeerd. 
 
Kenmerken van de lopende concessies in relatie tot dynamische regio 
De provincie kent een hoge dynamiek, zowel in de stad Utrecht als omliggende delen van de provincie. 
Deze dynamiek kenmerkt zich onder meer door grote vervoervraag, grootschalige investeringen, 
infrastructurele projecten, bijbehorende werkzaamheden en netwerkwijzigingen. Dit brengt kansen maar 
ook risico’s met zich mee. Ondanks dat de concessies goed presteren, zijn er ook leerervaringen die 
bruikbaar zijn voor het vormgeven van de nieuwe concessie(s) met betrekking tot 
opbrengstverantwoordelijkheid, de ontwikkeltaak, samenwerking, boetes & bonussen en duurzaamheid. 
Ook komt de meerwaarde en de noodzaak voor flexibiliteit in concessie(s) nadrukkelijk naar voren om in 
te kunnen spelen op de dynamiek van de regio. 
 
Aanbevelingen ten behoeve van de nieuwe concessie(s) 
In deze evaluatie zijn diverse aandachtspunten en suggesties aan bod gekomen ten behoeve van de 
voorbereidingen van de nieuwe concessie(s) vanaf 2023. Op hoofdlijnen zijn de volgende aanbevelingen 
per thema geformuleerd: 

Let op: deze evaluatie is uitgevoerd vóór restricties vanwege het COVID19-virus van kracht 
waren. De gevolgen hiervan op de maatschappij, en specifiek het OV, maken dan ook geen 
onderdeel uit van deze evaluatie en bijbehorende aanbevelingen.   
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• Samenwerking: streef naar continuïteit in personeel en teamsamenstellingen bij zowel de 
vervoerders als de Provincie en behoud de onderlinge toegankelijke “korte lijntjes”. Intensiveer, 
ten behoeve van de concessie overschrijdende verbindingen, zoveel mogelijk de onderlinge 
samenwerking met concessieverleners en -houders uit naastgelegen concessiegebieden.  

• Organisatie: verduidelijk de onderlinge rollen en verantwoordelijkheden binnen de 
driehoeksverhouding Provincie (beleid) – Vervoerder – Trambedrijf en onderzoek waar deze 
mogelijk efficiënter ingevuld kunnen worden.   

• Betrekken stakeholders: behoud de participatietrajecten en betrek stakeholders in vroegtijdig 
stadium bij ontwikkelplannen (ten behoeve van het draagvlak). 

• Opbrengstverantwoordelijkheid: overweeg of en welke vorm van opbrengstverantwoordelijkheid 
het meest passend is voor de volgende concessie(s), waarbij de vorm enerzijds zorgt voor een 
positieve prikkel voor de vervoerder om een zo goed mogelijk product te leveren en anderzijds 
zorgt voor goede samenwerkings- en aansturingsvorm vanuit de concessieverlener. Mocht er bij 
een nieuwe aanbesteding worden gekozen voor meerdere concessies, dan adviseren we zoveel 
mogelijk voor gelijke uitgangspunten te kiezen in beide concessies ten behoeve van de 
eenduidigheid (opbrengstverantwoordelijkheid, bekostiging voor sociale veiligheid etc.).  

• Ontwikkeltaak: zorg voor voldoende flexibiliteit en ruimte in de concessie(s) om met de 
ontwikkeltaak in te kunnen spelen op de dynamiek van de regio en ruimtelijke, maatschappelijke 
en technologische ontwikkelingen. 

• Boetes en bonussen: overweeg bij het bepalen van de vorm en hoogte van een boete of bonus, 
op welke elementen en bijbehorende KPI’s deze worden gebaseerd. Zorg daarbij voor SMART 
geformuleerde criteria, waarmee boetes en bonussen op eenduidige wijze kunnen worden 
toegepast. Zorg dat de concessieverlener de ruimte heeft om boetes gemotiveerd te kunnen 
verminderen of te schrappen. 

• Duurzaamheid: overweeg of aanvullende duurzaamheidseisen op andere aspecten dan de 
materieelvloot van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

• Ontsluiting: onderzoek daar waar wijzigingen in de lijnvoering lokaal leiden tot een substantiële 
afname van de OV bereikbaarheid, de mogelijkheden om dit op te vangen met maatwerk vervoer 
of andersoortige creatieve vervoervormen (als onderdeel van de ontwikkeltaak). 

  



 
O p e n b a a r  

 

20 oktober 2020 INZICHTEN VOOR EEN NIEUWE 
CONCESSIEVERLENING 

BH1465TPRP201020 3  

 

1 Evaluatie OV-concessies ten behoeve van nieuwe concessie(s) 
Anno 2020: twee concessies met zowel verschillen als overeenkomsten 
Het regionale openbaar vervoer in de provincie Utrecht is vormgegeven in twee concessies: “U-OV” en 
“Syntus Utrecht”. Twee concessies met verschillende kenmerken. Waar de U-OV-concessie zich richt op 
Utrecht en directe omgeving (zowel voor bus als tram), richt de Syntus-concessie zich op de twee aan de 
stad flankerende, maar gescheiden gebieden in de provincie (zie Figuur 1). Daarbij hebben de concessies 
een verschillende oorsprong, waarbij de concessie Syntus Utrecht is verleend door de Provincie Utrecht 
(vanaf nu “de Provincie”) en de U-OV-concessie nog door het voormalige Bestuur Regio Utrecht (BRU). 
Ook verschillen de concessies in meer of mindere mate in bijvoorbeeld de aanpak, doelen, sturing, 
samenwerking, looptijd en opbrengstverantwoordelijkheid. 

 
Figuur 1: Concessiegebieden in de provincie Utrecht. Donker: Syntus. Licht: U-OV.  

 
Wat de twee concessies met elkaar gemeen hebben is dat ze beide eindigen in december 2023. De 
Provincie is voornemens om vanaf dat moment het regionale OV uit te laten voeren middels één of meer 
nieuwe concessies. Een nieuwe ronde met nieuwe kansen, waarbij de voorbereiding van nieuwe 
concessie(s) in de gehele provincie voor het eerst vanaf (de voorbereiding van) de aanbesteding in één 
hand is. Voor een regio met een grote groeiopgave (qua aantal reizigers dat zowel door als binnen de regio 
reist) en waar ruimtelijke/infrastructurele ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, ligt er een mooie 
uitdaging om het OV toekomstbestendig vorm te geven. Daarmee is het nu, aan de vooravond van een 
nieuwe aanbesteding, tijd om de eerste voorbereidingen te treffen.   
 
Evaluatie OV-concessies ten behoeve van nieuwe concessie(s) 
Om de nieuwe concessie(s) vorm te geven rapporteert dit document, in aanloop naar de nieuwe 
aanbesteding(en), over de resultaten van een onafhankelijke evaluatie van de huidige concessies. De 
bevindingen, inzichten en aandachtspunten vanuit deze evaluatie vormen daarmee, naast de politieke 
wensen en uitgangspunten, een van de bouwstenen voor de nieuwe concessieverlening. Niet alleen om de 
aanbesteding goed vorm te geven, maar ook om de ambities van de Provincie voor het OV verdere invulling 
te geven voor de nabije toekomst. Ofwel: relevante inzichten voor een nieuwe concessieperiode! 
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Opbouw en methodiek van de evaluatie 
Deze rapportage geeft de resultaten weer van de evaluatie van de huidige concessies. Deze is opgebouwd 
uit kwantitatieve en kwalitatieve componenten, en worden nader beschreven in de volgende hoofdstukken: 

• Op basis van data-analyse zijn meetbare resultaten van de concessies inzichtelijk gemaakt, o.a. 
met betrekking tot vervoervraag en -aanbod, financiën en klanttevredenheid (Hoofdstuk 2); 

• Op basis van 14 interviews met diverse stakeholders (o.a. Provincie, vervoerder, gemeenten, 
overige belanghebbenden) zijn voor diverse thema’s ervaringen en lessen uit de praktijk verworven 
(Hoofdstuk 3). Het gaat om de thema’s samenwerking, opbrengstverantwoordelijkheid & 
ontwikkeltaak, boetes & bonussen, ruimtelijke/infrastructurele opgaven & benutting infrastructuur, 
duurzaamheid en ontsluiting per OV. 

• Met behulp van GIS is de ontsluiting per OV voor de gehele provincie (en dus beide concessies) 
inzichtelijk gemaakt (Hoofdstuk 4);  

• Vanuit deze componenten worden de conclusies en aanbevelingen voor de aanbesteding van 
nieuwe concessie(s) opgemaakt (Hoofdstuk 4). 
 

 
 

Let op: deze evaluatie is uitgevoerd vóór restricties vanwege het COVID19-virus van kracht 
waren. De gevolgen hiervan op de maatschappij, en specifiek het OV, maken dan ook geen 
onderdeel uit van deze evaluatie en bijbehorende aanbevelingen.   
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2 Inzicht in meetbare resultaten 
Het aanbod van OV in de provincie is in de afgelopen jaren, mede om te voldoen aan een groeiende 
vervoervraag, sterk uitgebreid. Hoe heeft het vervoeraanbod en de vervoervraag zich ontwikkeld, en wat 
betekent dit voor de concessiefinanciën en klanttevredenheid? Dit hoofdstuk geeft inzicht in deze 
(cijfermatig) meetbare resultaten van het openbaar vervoer in Utrecht voor de periode 2015-2019 1 . 
Daarnaast worden deze resultaten, waar mogelijk, vergeleken met landelijke prestaties.  

2.1 Vervoeraanbod en -vraag 
Om het vervoeraanbod inzichtelijk te maken wordt in deze paragraaf de ontwikkeling van de 
dienstregelingsuren, -kilometers en -snelheid inzichtelijk gemaakt. Voor de vervoervraag is gekeken naar 
het aantal instappers, reizigerskilometers en de gemiddelde reisafstand per reiziger. 

Vervoeraanbod 
Dienstregelinguren 
Het aanbod van het openbaar vervoer wordt ten eerste weergegeven in dienstregelinguren (DRU’s, Figuur 
2). Dit zijn uren waarin bussen en trams in de dienstregeling rijden en dus te gebruiken zijn door de reizigers. 
 
 

 
Figuur 2: Aantal dienstregelinguren per concessie, inclusief Connexxion, voor 2014-2019. Bron: Marap kernelement 2. 

 
Het vervoeraanbod in de provincie is in de afgelopen jaren vergroot. Het aantal DRU’s in de provincie is in 
de periode 2015-2019 gestegen met circa 175 duizend extra DRU’s, ofwel een stijging van 12,2%.  
 
In de U-OV-concessie is het vervoeraanbod gegroeid van 904.000 DRU’s in 2015 naar 978.000 DRU’s in 
2019, ofwel een groei van 8,2%. Deze groei komt grotendeels door stapsgewijze capaciteitsuitbreidingen 
en nieuwe verbindingen. Daarnaast is in 2019 het concessiegebied vergroot als gevolg van de uitbreiding 
van de provincie met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. 

 
1 In deze evaluatie vergelijken we zoveel mogelijk de ontwikkelingen van de huidige concessies met het laatste jaar van de daaraan 
voorafgaande concessies. Daarmee zou voor U-OV het referentiejaar 2013 zijn (start U-OV-concessie in december 2013) en voor 
Syntus 2016 (start concessie december 2016). Echter, omdat deze gegevens niet voor alle benodigde jaren beschikbaar zijn, is 
ervoor gekozen de data zoveel mogelijk te vergelijken voor een eenduidige periode: 2015-2019. Waar mogelijk is data van 
voorafgaande jaren weergegeven. Om voor de Syntus-concessie over de gehele periode een vergelijkbaar beeld te vormen is 
daarbij data gebruikt van de periode voor 2016, waarin Connexxion de concessie uitvoerde. 
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In de Syntus-concessie is het vervoeraanbod gegroeid van 527.000 DRU’s in 2015 naar 628.000 DRU’s in 
2019, ofwel een groei van 19,2%. Met name na de concessieovergang van Connexxion naar Syntus in 
december 2016 is het vervoeraanbod eenmalig sterk uitgebreid: van 545.000 DRU’s in 2016 naar 635.000 
DRU’s in 2017, een stijging van 16,4%.  
 
Dienstregelingkilometers 
Het vervoeraanbod op basis van dienstregelingkilometers (DRkm, het aantal kilometers afgelegd om de 
vastgestelde dienstregeling uit te voeren door de voertuigen) is voor de gehele provincie ook toegenomen 
(zie Figuur 3). In 2019 komt het totaal aantal DRkm uit op circa 42,5 miljoen, een stijging van 13,2% ten 
opzichte van 2015 (37,5 miljoen DRkm). Daarmee is het aantal DRkm in deze periode iets harder gestegen 
dan het aantal DRU’s (13,2 vs. 12,2%). 
  

 
Figuur 3: Dienstregelingkilometers voor beide concessies, inclusief Connexxion, voor 2014-2019. Bron: Marap kernelement 3. 

 
In de U-OV-concessie is het aantal aangeboden DRkm gestegen van circa 21,1 miljoen in 2015 naar 23,2 
miljoen in 2019, een stijging van 9,7%. Voor een verdere uiteenzetting naar bus en tram voor de U-OV-
concessie, zie Bijlage A1.  
 
Het verloop van het aantal DRkm voor de Syntus-concessie loopt gelijk op met het aantal DRU’s. In de 
periode 2015-2019 is het aantal DRkm hier gestegen van 16,4 miljoen naar 19,3 miljoen DRkm, een stijging 
van 17,7%. Deze stijging is met name zichtbaar bij de concessieovergang, waar met de ingang van de 
Syntus-concessie het aanbod eenmalig sterk is uitgebreid van 16,9 miljoen DRkm in 2016 naar 19,5 miljoen 
DRkm in 2017 (een stijging van 15%). Vervolgens is het aanbod in de jaren daarna vrij stabiel met circa 
19,3 miljoen DRkm per jaar.  
 
Dienstregelingssnelheid 
De algehele gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer in de U-OV-concessie is (op basis van de 
globale brondata) in de afgelopen jaren licht toegenomen. In 2016 was de gemiddelde snelheid 23,4 km/h, 
en in 2019 23,7 km/h. Deze toename is terug te leiden naar een geleidelijke toename van de gemiddelde 
snelheid van de bus, van 23,2 km/h in 2016 tot 23,5 km/h in 2019. De tram is in de loop van de jaren juist 
langzamer gaan rijden, van 28,1 km/h in 2016 naar 27,8 km/h in 2019. Dit is mogelijk het gevolg van 
snelheidsverlaging door aanpassingen aan de infrastructuur, strengere veiligheidseisen en verkeershinder 
voor de tram.  
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Waar de globale brondata hier een stijging van de gemiddelde snelheid voor de bus in de U-OV-concessie 
laat zien, is de indruk onder betrokkenen is dat het OV hier juist langzamer is gaan rijden (zie paragraaf 
3.4). Vanuit de brondata is hier geen duidelijke oorzaak voor aan te wijzen. Mogelijke verklaringen voor 
deze tegenstrijdige signalen kunnen voortkomen uit een sterk dynamische periode voor het 
concessiegebied, waarbij diverse netwerkwijzigingen zijn doorgevoerd en infrastructurele projecten zijn 
opgeleverd (zoals busbanen, busstation Utrecht Centraal) die de effecten van bijvoorbeeld 
snelheidsbeperkende maatregelen en toegenomen verkeersdrukte vereffenen op concessieniveau.  
 
Voor de Syntus-concessie geldt dat de gemiddelde dienstregelingssnelheid licht is gedaald, van circa 31 
km/h in 2016 naar 30,5 km/h in 2019. Ook hier geldt dat de dynamiek in de afgelopen periode tegengestelde 
effecten teweeg kan brengen. Zo zou de gemiddelde snelheidsdaling mogelijk het gevolg kunnen zijn van 
doorstromingsproblemen op diverse plekken, die de afgelopen jaren zijn toegenomen. Anderzijds zijn ook 
hier diverse netwerkwijzigingen (strekken van lijnen) en infraprojecten gerealiseerd, waardoor de 
gemiddelde snelheid zou toenemen.  
 
De dynamiek in het gebied en de beide concessies kan dus verschillende tegengestelde effecten hebben 
(gehad) voor de gemiddelde snelheid. Voor een nadere verklaring voor de daling dan wel stijging van de 
gemiddelde snelheid in de beide concessies, zou dit op corridorniveau verder moeten worden onderzocht. 

Vervoervraag 
Instappers 

 
Figuur 4: Totaal aantal instappers voor de hele provincie Utrecht over de jaren 2015-2019 (o.b.v. OV-chipkaart).  

 
Het aantal instappers over de gehele provincie is de afgelopen jaren flink toegenomen (zie Figuur 4). In de 
periode 2015-2019 is het aantal reizigers in de gehele provincie toegenomen van 55,3 miljoen in 2015 naar 
ruim 62,6 miljoen in 2019, een totale groei van 13,3%. Dit komt neer op gemiddelde groeipercentages van 
2,9% (U-OV) en 3,9% (Syntus) per jaar. Daarmee zijn de doelstellingen van 2,5%2 groei per jaar in het 
aantal passagiers voor U-OV, en 3%3 groei per jaar voor Syntus, behaald en zelfs overtroffen.  
Binnen de U-OV-concessie is het aantal instappers met 12,2% gegroeid, van 41,6 miljoen passagiers in 
2015 naar ruim 46,7 miljoen passagiers in 2019. Deze groei komt voornamelijk voort uit het busvervoer, 

 
2 OV Streefbeeld 2020 (BRU, 2014) 
3 Provincie Utrecht geeft aan dat Syntus in aanbieding voor deze concessie 3% groei per jaar als doel stelt. 
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waarbij het aantal instappers is gestegen van circa 36 miljoen in 2015 naar 41,1 miljoen in 2019. Het aantal 
tramreizigers is in deze periode constant gebleven (circa 5,5 miljoen)4.  
 
Ook de Syntus-concessie kent een aanzienlijke reizigersgroei, van ruim 13,6 miljoen instappers in 20155 
naar 15,9 miljoen instappers in 2019. Dit is een groei van ruim 16%.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 De invloed van de opening van de Uithoflijn (december 2019) is, door de beperkte tijdsperiode, niet terug te zien in deze cijfers. 
5 Destijds uitgevoerd door Connexxion 
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Reizigerskilometers 
 

  
Figuur 5: Totaal aantal reizigerskilometers voor de gehele provincie voor de jaren 2015-2019 

 
Het totaal afgelegde reizigerskilometers in de provincie is aanzienlijk gestegen (zie Figuur 5). In 2015 werd 
er in beide concessies gezamenlijk 327,2 miljoen kilometer door alle reizigers afgelegd. In 2019 is dit 
gestegen naar ruim 385 miljoen kilometer. Dit komt neer op een stijging van bijna 60 miljoen kilometer, ofwel 
18%, in de periode 2015-2019.  
 
Ter vergelijking: het aantal inwoners in de provincie steeg in diezelfde periode met 6,2% (van 1,26 miljoen 
in 2015 naar 1,34 miljoen in 2019).   
 
Voor de U-OV-concessie is het aantal reizigerskilometers gestegen van 213,9 miljoen in 2015 naar 253,1 
miljoen in 2019, een stijging van ruim 18%. Voor de Syntus-concessie is een stijging zichtbaar van 113,3 
miljoen in 20156 naar ruim 132 miljoen in 2019, een stijging van ca. 17%. Daarmee is de procentuele stijging 
van het aantal reizigerskilometers over de jaren 2015 tot 2019 voor beide concessies vrijwel gelijk.   
 
Gemiddelde reisafstand per instapper 
Tabel 1: Gemiddelde reisafstand per instapper voor beide concessies. 

Jaartal Gem. Reisafstand provincie Gem. Reisafstand U-OV Gem. Reisafstand Syntus 

2015 5,9 km 5,1 km 8,3 km (Connexxion) 

2017 6,0 km 5,2 km 8,4 km (Syntus) 

2019 6,2 km 5,4 km 8,4 km (Syntus) 

 
Het aantal reizigerskilometers is in de periode 2015-2019 sterker toegenomen dan het aantal instappers 
(18% vs. 13%). De combinatie van deze ontwikkelingen laat zien, zie Tabel 1, dat de gemiddelde reisafstand 
per instapper (over de gehele provincie) daarmee is toegenomen van 5,9 km in 2015 tot 6,2 km in 2019. 
Deze stijging komt voornamelijk doordat in de U-OV-concessie er de laatste jaren gemiddeld langere 
afstanden worden afgelegd. De gemiddelde afgelegde afstand in de Syntus-concessie is vrijwel gelijk 
gebleven.  
 

 
6 Destijds uitgevoerd door Connexxion 
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Landelijke benchmark vervoervraag en -aanbod 
Om de vervoervraag en het vervoeraanbod in Utrecht in perspectief te plaatsen, geeft Tabel 2 een 
vergelijking weer met de andere decentrale OV-autoriteiten in Nederland (provincies en 
metropoolregio’s) op basis van (de deling van) het aantal reizigerskilometers en DRkm. Het kengetal 
geeft aan hoeveel gebruik er wordt gemaakt van het OV per aangeboden kilometer. 

Tabel 2: Landelijke benchmark. Nabewerking van ‘Staat van het OV, editie 2018 (CROW)’.  

OV-Autoriteit Reizigerskm 2018 
(miljoen) 

DRkm 2018 
(miljoen, exclusief 

regionale trein)  
Reizigerkm / DRkm 

MRDH 1394,8 67,5 20,7 

Vervoerregio Amsterdam 1428,2 77,6 18,4 

Utrecht 377,0 40,7 9,2 

Groningen Drenthe 287,1 31,8 9,0 

Zuid-Holland 336,3 50,8 7,0 

Noord-Brabant 429,5 61,2 7,0 

Zeeland 91,5 13,4 6,8 

Flevoland 128,8 19,9 6,5 

Fryslan 179,9 27,9 6,4 

Noord-Holland 171,3 26,7 6,4 

Overijssel 121,2 25,9 5,9 

Limburg 142,7 34,0 5,1 

Gelderland 331,4 71.8 5,1 
  
In vergelijking met de andere OV-autoriteiten/provincies in Nederland kenmerkt de Provincie Utrecht 
zich door een relatief hoge bezetting (veel reizigerskilometers per aangeboden DRkm). Voor elke 
kilometer die het OV in Utrecht aflegt zitten er gemiddeld 9,2 reizigers in het OV. Alleen de twee 
metropoolregio OV-autoriteiten steken in dit opzicht ver boven Utrecht uit, met circa 18 reizigers per 
aangeboden kilometer in de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en 21 reizigers per aangeboden 
kilometer in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dit grote verschil is te verklaren door 
de metronetwerken in deze metropoolregio’s, met bijbehorende grote vervoercapaciteit en 
dichtheden. Na Utrecht komt alleen de gezamenlijke autoriteit voor de provincies Groningen en 
Drenthe in de buurt met 9 reizigers per aangeboden kilometer, de andere regio’s kennen een lagere 
bezetting. Kortom, voor een OV-autoriteit met voornamelijk busvervoer is de bezetting in het 
Utrechtse OV relatief hoog.  

 

Conclusie: Het vervoeraanbod in de periode 2015-2019 sterk is uitgebreid. Daarbij is de 
vervoervraag in de periode 2015-2019 nog sterker toegenomen. Zo is het aanbod in aantal 
DRU’s gestegen met 12% en DRkm met 13%, versus een stijging van het aantal instappers met 
+13% en reizigerskilometers met +18% in deze periode. Verder valt op dat er, in vergelijking 
met andere concessies, relatief veel gebruik wordt gemaakt van het aangeboden OV. 

 



 
O p e n b a a r  

 

20 oktober 2020 INZICHTEN VOOR EEN NIEUWE 
CONCESSIEVERLENING 

BH1465TPRP201020 11  

 

2.2 Exploitatie & kostendekkingsgraad 
In dit deel wordt de ontwikkeling van de kostendekkingsgraad inzichtelijk gemaakt 7 , evenals de 
reizigerskosten en gebruikte reisproducten. 
 
Kostendekkingsgraad U-OV-Concessie 
Tabel 3 toont de ontwikkeling van de kostendekkingsgraad voor de U-OV-concessie van 2015 tot en met 
2019, waarbij de Provincie grotendeels opbrengstverantwoordelijk is (zie ook paragraaf 3.2). In deze 
periode zijn de exploitatiekosten van de concessie gestegen met 16,7%. In dezelfde periode zijn de 
opbrengsten gestegen met 17,6%. De toename van exploitatiekosten komt doordat de dienstregeling is 
uitgebreid, maar ook door de uitbreiding van de concessie in 2019 met Vijfheerenlanden. 

Tabel 3: Kostendekkingsgraad U-OV-concessie voor de jaren 2015-2019. + Betreft voorlopige cijfers. 

Kostendekkingsgraad 2015 2016 2017 2018 2019* 

U-OV 70,6% 73,0% 71,0% 68,6% 71,2% 
 
Vanuit het provinciaal beleid is ten doel gesteld dat de kostendekkingsgraad van het OV verder moet stijgen. 
De kostendekkingsgraad schommelt de afgelopen jaren rond de 70%, de dip van 2018 is in 2019 herstelt 
en daarmee weer in lijn met voorgaande jaren. De stagnering van de kostendekkingsgraad komt voort uit 
de uitbreidingen van het aanbod en een relatief hogere landelijke indexatie van de kosten (terwijl de 
indexering van de inkomsten (reizigerstarieven) lager uitviel). Wel wordt de door de Provincie gestelde 
streefwaarde van een kostendekkingsgraad van 64%8 in de afgelopen jaren steeds ruim behaald. 
 
  

 
7 Voor de U-OV-concessie was de benodigde data van 2013 niet meer voorhanden en voor de Syntus-concessie was de data van 
voor 2016 niet meer beschikbaar. Daarmee is het niet mogelijk een evenwichtig totaalbeeld voor de provincie over dezelfde periode 
te presenteren. Daarom worden de cijfers hier voor beide concessies los gepresenteerd. 
8 Mobiliteitsprogramma 2019-2022, Provincie Utrecht. 
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Kostendekkingsgraad Syntus-concessie 
Tabel 4 geeft ook de ontwikkeling van de kostendekkingsgraad weer voor de Syntus-concessie van 2016 
tot en met 2019, waarbij de opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder ligt (zie ook paragraaf 3.2). In 
deze periode zijn de exploitatiekosten van de concessie gestegen met 17,3% en zijn de opbrengsten 
gestegen met 17,6%. Door de sterke reizigersgroei is de kostendekkingsgraad geleidelijk opgeklommen 
naar 48,6% in 2019. Hiermee overtreft dit inmiddels de kostendekkingsgraad onder de vorige 
concessiehouder. De door de Provincie gestelde streefwaarde van een kostendekkingsgraad van 50%99 
wordt daarmee nog niet behaald, maar er zijn wel stappen gezet in vergelijking met voorgaande jaren en 
komt inmiddels in de buurt.  

Tabel 4: Kostendekkingsgraad Syntus-concessie voor de jaren 2016-2019. * Betreft voorlopige cijfers. 

Kostendekkingsgraad 2016 (Connexxion) 2017 2018 2019* 

Syntus 48,4% 47,5% 47,4% 48,6% 
 
 
 

 
9 Mobiliteitsprogramma 2019-2023, Provincie Utrecht. 
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Landelijke benchmark kostendekkingsgraad 
Om de bijdrage aan de concessies van Utrecht in perspectief te plaatsen, geeft Tabel 5 een vergelijking 
weer met de andere decentrale OV-autoriteiten in Nederland op basis van de kostendekkingsgraad 
per OV-autoriteit. Het gaat hierbij om cijfers die alleen gelden voor de bus. Ten opzichte van de andere 
decentrale OV-autoriteiten in Nederland kenmerkt Provincie Utrecht zich door een relatief hoge 
kostendekkingsgraad, enkel Limburg kent een hogere kostendekkingsgraad.  
 

Tabel 5: Kostendekkingsgraad voor de bus voor het jaar 2017. 
Bron: Bewerking* van 'Staat van het OV, editie 2018' (CROW).  

OV-Autoriteit Kostendekkingsgraad bus 2017 

Limburg 60,7% 

Utrecht 58,1% 

Vervoerregio Amsterdam 55,8% 

Gelderland 54,5% 

Noord-Brabant 54,5% 

Nederland - totaal 52,1% 

Zeeland 51,7% 

Zuid-Holland 51,4% 

MRDH 50,3% 

Flevoland 49,6% 

Noord-Holland 48,3% 

Overijssel 47,5% 

Groningen Drenthe 46,6% 

Fryslân 44,0% 
          * Kostendekkingsgraad afgeleid o.b.v. overheidsbijdrage uit ‘Staat van het OV’. 

Conclusie: Waar het vervoeraanbod en de vervoervraag in de periode 2015-2019 sterk is 
toegenomen, zijn logischerwijs ook de kosten en opbrengsten binnen de beide concessies 
toegenomen. De kostendekkingsgraad is daarbij in deze periode licht gestegen. Provincie 
Utrecht kent een relatief hoge kostendekkingsgraad in het OV ten opzichte van andere 
concessies in Nederland. 
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Reizigerskosten 
Figuur 6: Gemiddelde reizigerskosten binnen de provincie, als beide concessies, voor de jaren 2016-2019. 
geeft de gemiddelde reizigerskosten weer, ofwel het bedrag wat de gemiddelde reiziger moet betalen voor 
zijn/haar reis in het openbaar vervoer. 
 

 
Figuur 6: Gemiddelde reizigerskosten binnen de provincie, als beide concessies, voor de jaren 2016-2019. 

 
De gemiddelde reiziger binnen de provincie Utrecht heeft over de afgelopen jaren een vrij constant bedrag 
betaalt voor zijn/haar reis, namelijk €1,64 in 2019 ten opzichte van €1,58 in 2016. Gezien de stijging van de 
btw op OV-tarieven is dit een opmerkelijke bevinding. 
 
De gemiddelde Syntus-reiziger heeft hogere reiskosten dan de gemiddelde U-OV-reiziger. In 2019 komt dit 
neer op gemiddeld €1,80 versus €1,59 per reis (zonder overstap). Dit verschil komt niet voort uit afwijkende 
km-tarieven voor de OV-chipkaart10, maar is simpelweg toe te schrijven aan de over het algemeen langere 
ritten die de Syntus-reiziger maakt: 8,4 versus 5,4 kilometer per reisdeel (zie ook Tabel 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 De kilometertarieven zijn door beide (toenmalige) vervoerders gelijkgetrokken in één Utrechts tariefhuis ter bevordering van 
duidelijkheid voor de reiziger. 
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Gebruik reisproducten 
Het gebruik van de verschillende reizigersproducten (kaartjes, abonnementen etc.) in 2019 op basis van 
het aantal instappers is voor beide concessies weergeven in Figuur 7.  
 

 
Figuur 7: Gebruik van de verschillende reisproducten in beide concessies in het jaar 2019. 

 
Uit de data-analyse komen de volgende bevindingen naar voren: 

• De OV-Chipkaart met reizen op saldo is veruit de meest gebruikte product om voor een reis te 
betalen in het OV in Utrecht. Bij beide concessies gebruikt ruim 45 procent (Syntus 47,2%, U-OV 
45,7%) van de reizigers deze kaart.  

• Het studentenreisproduct wordt in de Syntus-concessie relatief meer gebruikt dan in de U-OV-
concessie. Echter, in absolute zin maken in de U-OV-concessie meer reizigers gebruik van het 
studentenreisproduct (groter aantal instappers voor U-OV dan voor Syntus).  

• Abonnementen worden door circa 9-13% van de reizigers gebruikt. In de brondata valt verder op 
dat kortingsabonnementen (zoals Altijd Korting) nauwelijks in trek zijn, slechts een klein deel van 
de reizigers (<2%) gebruikt deze abonnementen. Daarentegen zijn abonnementen met een 
afgekocht reisrecht (vrij reizenabonnement, zoals Weekend Vrij of Altijd Vrij) meer in trek, zowel in 
de U-OV als Syntus-concessie. 

• De categorie Overig bevat diverse producten die door circa 6 tot 8% van de reizigers worden 
gebruikt. Dit percentage is vrijwel volledig opgebouwd uit reizigers die een product gebruiken dat 
later wordt betaald (Reizen op Rekening, NS Flex, Businesscard etc.). Dit betekent dat het gebruik 
van losse ritkaarten, dagkaarten en andere reisproducten beperkt is in vergelijking met het totaal 
aantal instappers.  
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Conclusie: De gemiddelde reizigerskosten zijn in de afgelopen jaren relatief stabiel. De OV-
Chipkaart met saldo en het studentenreisproduct zijn verreweg de meest gebruikte reisproducten. 
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Reizigersprofiel 
Voor een nadere omschrijving van de Utrechtse OV-reiziger is gebruik gemaakt van steekproefdata van de 
Provincie Utrecht. Figuren 8 en 9 visualiseren de verdeling van de leeftijdsgroepen en de reismotieven11.  
 

 
Het merendeel van de OV-reizigers is jong (59% van de reizigers is jonger dan 25 jaar). De belangrijkste 
reismotieven blijken ‘woon-werkverkeer’ (34%) en ‘onderwijs’ (33%). Daarbij is 57% van de reizigers vrouw 
en heeft het merendeel van de reizigers (64%) een bruto inkomen lager dan 2000 euro. Tenslotte geeft 38% 
van de reizigers aan (bijna) altijd toegang te hebben tot een auto en heeft de meerderheid (56%) een 
rijbewijs.  
  

 
11 Het gaat bij de data telkens om het ongewogen gemiddelde van de verschillende lijntypen (laag, middel of hoog frequent), in de 
laatste categorie is ook de tram opgenomen. Voor het plaatsen van de Utrechtse busreiziger in landelijk perspectief verwijzen we 
naar “De busreiziger in beeld” (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2019).  
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2.3 Klanttevredenheid 
OV-Klantenbarometer 
Voor de klanttevredenheid is vanuit de Provincie de eis gesteld dat dit minimaal een 7,5 moet zijn. Anno 
2019 wordt deze eis zowel in de U-OV- als Syntus-concessie ruimschoots gehaald, waarbij de gemiddelde 
klanttevredenheid op basis van de OV-Klantenbarometer (CROW) uit kwam op een klantcijfer 7,9 (Syntus-
concessie) respectievelijk 7,8 (U-OV-concessie, bus). De trendlijn van de klanttevredenheid is te zien in 
Figuur 10. 
 

 
Figuur 10: Gemiddelde klanttevredenheid gehele provincie Utrecht vs. Landelijk gemiddelde voor de bus.  

Bron: OV Klantenbarometer (CROW).12 
 
De gemiddelde klanttevredenheid in de provincie Utrecht is in de afgelopen jaren duidelijk gestegen, van 
gemiddeld een 7,5 in 2015 naar een 7,8 in 2019. De klanttevredenheid voor de provincie lag daarbij meestal 
op of boven het landelijk gemiddelde, met uitzondering van de jaren 2017 en 2018. Het afgelopen jaar 
(2019) is dit weer bijgetrokken tot boven landelijk gemiddelde. De klanttevredenheid per concessie in 
Utrecht is weergeven in Figuur 11.  
 

 

 
12 Voor de trendlijn is gebruik gemaakt van cijfers uit de OV-Klantenbarometer van het CROW, een onafhankelijk meetinstrument 
voor de klanttevredenheid in alle concessies in Nederland. Om vanuit deze cijfers per concessie één provinciaal gemiddelde te 
maken is het ongewogen gemiddelde genomen.  
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Figuur 11: Gemiddelde klanttevredenheid per concessie, Bron: OV-klantenbarometer (CROW).  

 
De klanttevredenheid is voor beide concessies in de afgelopen jaren toegenomen. Waar beide concessies 
in 2015 rond de 7,5 scoorde, is dit in 2019 toegenomen tot een 7,9 respectievelijk 7,8. Voor de U-OV-
concessie komt deze stijging voor een belangrijk deel voort uit de kans op een zitplaats en 
klantvriendelijkheid, voor Syntus uit informatievoorziening bij vertraging en punctualiteit. Duidelijk te zien in 
de beoordeling is ook de uitdagende start van de Syntus-concessie in 2017 (zie ook paragraaf 3.1). Dit heeft 
zich in dat jaar vertaald in een lagere beoordeling, maar inmiddels is de klanttevredenheid flink hoger ten 
opzichte van de vorige concessiehouder. Voor meer details van beide concessies en de verschillende 
aspecten van de OV-Klantenbarometer wordt verwezen naar de tabellen in Bijlage A1.3.  
 
Klachten 
Voor de U-OV-concessie is het aantal klachten toegenomen van circa 4.000 in vorige jaren naar ruim 4.800 
klachten in 2019. Dit komt neer op circa 9 á 10 klachten per 100.000 instappers (zie Tabel 6).  
 
Voor de Syntus-concessie geldt dat het aantal klachten ieder jaar rond de circa 3.000 uitkomt, zowel onder 
de vorige concessiehouder in 2016 als in 2018 en 2019. Uitzondering is het eerste jaar na de 
concessiewisseling (2017), waarin naast de lagere beoordeling in de OV-Klantenbarometer, ook aanzienlijk 
meer klachten zijn geregistreerd. In dat jaar kwamen er 3.025 klachten binnen over de dienstuitvoering en 
daarnaast nog eens ruim 1.600 over het personeel. Na 2017 is het aantal klachten snel weer gereduceerd 
tot het reguliere niveau. In onderstaande tabel is per jaar het aantal klachten per 100.000 instappers 
weergegeven. 
 

Tabel 6: Geregistreerde klachten voor beide concessie per 100.000 instappers voor de jaren 2016-2019. 

Geregistreerde 
klachten per 100.000 
instappers 

2016 2017 2018 2019 

U-OV-concessie 9 9 9 10 

Syntus-concessie 21 50 19 21 
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Landelijke benchmark aantal klachten 
Om ook het aantal klachten in Utrecht in perspectief te plaatsen, geeft Tabel 7 een vergelijking weer 
met de andere OV-autoriteiten in Nederland op basis van het aantal klachten per 100.000 instappers 
voor het jaar 2018.  

Tabel 7: Aantal klachten per 100.000 reizigers in 2018. Bron: ‘Staat van het OV, editie 2018’ (CROW). 

OV-Autoriteit Klachten per 100.000 instappers in 2018 

Zeeland 41 

Noord-Holland 30 

Gelderland 20 

Noord-Brabant 18 

Zuid-Holland 18 

Fryslân 15 

Overijssel 14 

Utrecht 13 

Groningen Drenthe 12 

Flevoland 12 

Limburg 10 

Vervoerregio Amsterdam 7 

MRDH 5 

Nederland - gemiddelde 10 

 
Uit de benchmark blijkt dat het aantal klachten in Utrecht met 13 klachten per 100.000 instappers iets 
boven het Nederlands gemiddelde (10 klachten per 100.000 instappers) ligt. De Randstedelijke regio’s 
VRA en MRDH scoren beide beter dan Utrecht, met slechts 7 respectievelijk 5 klachten. Overige regio’s 
(met veelal ook meer landelijke gebieden) kennen gemiddeld een hoger aantal klachten dan Utrecht.  

 

Conclusie: Met de groei van het vervoeraanbod en de vervoervraag, is de klanttevredenheid 
voor de concessies van de Provincie in de afgelopen jaren relatief sterk verbeterd.   
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2.4 Eindconclusie meetbare resultaten 
Het vervoeraanbod in de provincie is in de periode 2015-2019 sterk uitgebreid. De vervoervraag is daarbij 
nog sterker toegenomen. De groeidoelstellingen voor het OV in beide concessies zijn daarmee ruimschoots 
behaald. 
 
Ondanks de investeringen in het vervoeraanbod is de kostendekkingsgraad in de concessies relatief hoog, 
voor Syntus 49% en voor U-OV rond de 69% (excl. beheer en onderhoudskosten tram). Daarmee is de 
kostendekkingsgraad in Utrecht relatief hoog ten opzichte van andere OV-autoriteiten in Nederland en het 
landelijk gemiddelde. 
 
Ondanks of juist mede door de groei van het vervoer en de netwerkontwikkeling is de klanttevredenheid in 
de afgelopen periode in beide concessies toegenomen. De tijdelijk verminderde klanttevredenheid door de 
uitdagende start van de Syntus-concessie is ruimschoots goedgemaakt en de provinciebrede score ligt in 
2019 op het landelijk gemiddelde (cijfers landelijke OV-Klantenbarometer). De kosten voor de reiziger zijn 
door de jaren heen stabiel gebleven (met de OV-chipkaart als meest gebruikte product, gevolgd door het 
Studentenreisproduct). 
 

 
 

Conclusie: Alles omvattend blijkt hieruit dat de investeringen van de Provincie in het OV 
efficiënt lijken te zijn ingezet: meer aanbod van OV en een nog sterkere toename van het aantal 
reizigers, met daarbij een licht stijgende kostendekkingsgraad. Daarbij is de klanttevredenheid 
toegenomen en presteren de Utrechtse concessies goed ten opzichte van andere concessies 
in Nederland. 
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3 Inzichten vanuit de betrokken partijen 
Naast de inzichten vanuit de kwantitatieve data-analyse, zijn ook de ervaringen met de concessies van 
verschillende betrokken partijen geïnventariseerd. Hiertoe zijn in februari 2020 in totaal 14 interviews 
afgenomen, met zowel Provincie Utrecht als concessieverlener, vervoerders als concessiehouders, diverse 
gemeenten binnen het concessiegebied, en partijen als ROCOV en Utrecht Science Park.  
 
In de interviews zijn diverse thema’s aan bod gekomen, waaronder de thema’s onderlinge samenwerking 
tussen betrokken partijen, opbrengstverantwoordelijkheid en de ontwikkeltaak binnen de concessies, 
boetes & bonussen, ruimtelijke/infrastructurele opgaven en duurzaamheid. Dit hoofdstuk geeft op 
hoofdlijnen de kwalitatieve bevindingen en lessen weer (per thema) vanuit het perspectief van deze 
interviews.  

3.1 Samenwerking 
Samenwerking tussen Provincie en vervoerders 
Vanuit de verschillende interviews komt naar voren dat de samenwerking tussen de Provincie en de beide 
vervoerders over het algemeen goed verloopt.  
 
Bij de U-OV-concessie zien we een veranderend beeld over de samenwerking tussen de concessiehouder 
en concessieverlener. In de eerste jaren van de concessie waren er positieve ervaringen in de 
samenwerking, mede door gezamenlijk in te spelen op de dynamiek van de concessie (zoals ontwikkeling 
van stationsgebied Utrecht Centraal, stapsgewijs herschikken van het netwerk, halfjaarlijkse 
vervoerplannen en de Uithoflijn). Echter de overgang van BRU naar Provincie enerzijds, en een wisseling 
van aandeelhouders en management van Qbuzz anderzijds, zorgden voor vele veranderingen bij beide 
partijen (onder meer qua personeel, beleid en organisatie(structuur en -cultuur)). Partijen erkennen dat er 
daardoor gedurende de concessie een periode was waarin het “lastig was elkaar te vinden”. Er ontstonden 
onduidelijkheden over wie verantwoordelijk was voor welk onderdeel en was het lastig de oorspronkelijke 
kennis en insteek van de concessie te borgen. Mede naar aanleiding van een mediationtraject twee jaar 
geleden en het gezamenlijk ontwikkelen van de kwaliteitsimpuls voor het netwerk ‘U-Link’ geven beide 
partijen aan dat de onderlinge relatie in de laatste twee jaar weer is verbeterd.  
 
Bij de Syntus-concessie zijn zowel de Provincie als vervoerder Syntus tevreden over de onderlinge 
samenwerkingsrelatie. Tijdens een roerige start van de concessie (korte implementatietijd in verband met 
bezwaarprocedure van de vertrekkende vervoerder) is de basis voor de onderlinge samenwerking en 
vertrouwensband gelegd. Er zijn in de concessie voldoende mogelijkheden en prikkels voor de vervoerder 
om te ontwikkelen. De Provincie is volgens de vervoerder een bovengemiddelde goede concessiebeheerder 
op het gebied van contractbeheer en samenwerking (partnership).  
 
Vanuit beide concessies wordt aangegeven dat continuïteit bij zowel de vervoerder als de Provincie van 
belang is voor een goede samenwerking. Zo bleek binnen de U-OV-concessie de wisseling in personeel bij 
zowel Qbuzz als Provincie (integratie BRU) niet bevorderlijk voor een stabiele samenwerking, en werd 
vanuit de Syntus-concessie aangegeven dat consistentie en continuïteit in teamsamenstellingen juist 
bijdraagt aan goede invulling van de ontwikkeltaak van de vervoerder.  
 
Bij aanvang van de Syntus-concessie in 2016 was er volgens de verschillende betrokkenen geen directe 
samenwerking tussen de vervoerders Syntus en Qbuzz onderling. Mogelijke oorzaken die hiervoor worden 
aangeduid zijn de verschillende eigenschappen van de U-OV- en Syntus-concessie en de afbakening 
hiervan. Ook was er vanuit de Provincie geen directe stimulans voor de vervoerders om de onderlinge 
samenwerking op te zoeken, mede doordat de concessies binnen de Provincie vanuit twee losstaande 
teams werden aangestuurd. Vanaf het moment dat binnen de Provincie meer integratie en samenwerking 
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tussen de twee concessieteams tot stand is gekomen, worden ook de vervoerders meer gestimuleerd de 
onderlinge samenwerking op te zoeken. Zo heeft Qbuzz de ontwikkeling van de kwaliteitsimpuls U-Link, op 
verzoek van de Provincie, in samenwerking met Syntus vormgegeven. Daardoor is er tegenwoordig een 
goede synergie en afstemming tussen beide vervoerders.  
 
Samenwerking tussen Provincie, Qbuzz en Trambedrijf 
De U-OV-concessie omvat zowel bus- als tramvervoer, daarmee is ook Regiotram (Trambedrijf Utrecht, nu 
Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO)) een belangrijke speler binnen deze concessie. Het Trambedrijf 
maakt sinds 1 januari 2015 onderdeel uit van de Provincie Utrecht en beheert en ontwikkelt het totale 
tramsysteem: van remise tot rails en van trams tot en met de ICT en stroomvoorziening (Provincie Utrecht, 
2020).  
 
Vanuit de interviews komt naar voren dat de driehoeksverhouding tussen de Provincie (beleid en 
exploitatie), vervoerder (Qbuzz) en het Trambedrijf onduidelijkheden met zich meebrengt en soms in 
suboptimalisaties resulteert. Zo heeft het Trambedrijf het trammaterieel in eigendom, levert de vervoerder 
de bestuurders en verzorgt een derde partij het onderhoud van de trams in opdracht van TBO. Daarnaast 
beheert het Trambedrijf ook niet-tram gerelateerde OV-assets, bijvoorbeeld een busstalling in aanbouw, 
een P+R-terrein en DRIS-panelen. Hoewel er in de afgelopen periode verbeteringen bereikt zijn, leidt deze 
rol- en taakverdeling soms tot inefficiëntie. 
 
Gezien het feit dat het Trambedrijf onderdeel is van de Provincie heeft de Provincie zowel een rol als 
concessieverlener als beheerder. Dit resulteert soms tot onduidelijkheid qua verantwoordelijkheden en 
taakverdeling: wie is waarvoor verantwoordelijk? De efficiëntie van het hele OV-systeem kan worden 
verhoogd door duidelijkere afspraken te maken tussen de partijen over rollen en verantwoordelijkheden. 
Een voorbeeld ter illustratie is de verkeersleiding van de tram, die nu door Qbuzz wordt uitgevoerd. Daarbij 
combineert zij twee taken: enerzijds taken gerelateerd aan het tramsysteem (vergelijkbaar met een seinhuis 
van ProRail) en anderzijds taken rondom de uitvoering van de dienstregeling (aansturing van personeel). 
Voor een nieuwe concessie is de vraag: moet dit een taak/verantwoordelijkheid van de vervoerder zijn of 
dient de Provincie hierin een rol te spelen? Aandachtspunt in beide gevallen is de borging van de huidige 
kennis en ervaring van het personeel op dit gebied. 
 
Hieraan gerelateerd wordt vanuit de Provincie aangegeven dat de interne organisatie extra aandacht 
verdient. De concessies worden aangestuurd vanuit het Expertiseteam OV (EOV) met daarnaast losstaand 
het Trambedrijf (TBO). Meer integraal werken zou de kwaliteit ten goede kunnen komen. Een meer 
eenduidige organisatie rondom het Trambedrijf wordt door gehoorde betrokkenen daarbij noodzakelijk 
geacht.  
 
De projectmatige samenwerking tussen Provincie (inclusief Trambedrijf) en vervoerder bij de Uithoflijn wordt 
positief beschouwd. Het project heeft om veel flexibiliteit gevraagd van de vervoerder (bijv. qua 
beschikbaarheid personeel in verhouding tot vertraging start exploitatie), maar de vervoerder lijkt hierin 
geslaagd.  
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Samenwerking tussen Provincie, vervoerders en gemeenten 
De betrokkenheid van gemeenten lijkt te zijn verbeterd na de integratie van het BRU bij de Provincie. Het 
BRU betrok gemeenten standaard bij (de ontwikkeling van) OV-plannen (o.a. vervoerplanprocedure), en 
gaf daarbij ook bewoners en (potentiële) gebruikers van het vervoer de mogelijkheid tot inspraak. Dit proces 
is door de Provincie verder geïntensiveerd en later ook geïntroduceerd bij de concessie Syntus Utrecht. 
Daarmee lijkt de betrokkenheid vanuit de gemeenten versterkt, met name voor de gemeenten buiten het 
voormalig BRU. De Provincie Utrecht gaat met deze manier van participatie en inspraak een stap verder 
dan overige concessieverleners, en is daarmee uniek in Nederland. 
 
Grote gemeenten (Utrecht, Amersfoort) zijn tevreden over de mate waarin de vervoerder hen betrekt bij de 
concessies. Waar kleinere gemeenten een reguliere overlegstructuur hebben, met vaste 
inspraakmomenten, hebben grotere gemeenten ook tussentijds meer informatie-uitwisseling met de 
vervoerder. Gemeente Utrecht is voornamelijk gericht op de U-OV-concessie, gezien dit het hart van het 
vervoer in de stad raakt. Er is minder betrokkenheid bij de Syntus-concessie.  
 
Kleinere gemeenten blijken soms minder aangehaakt of betrokken bij de ontwikkeling van OV-plannen dan 
ze zelf zouden willen. Een veelgenoemde reden hiervoor is een gebrek aan ambtelijke capaciteit of prioriteit 
op het gebied van het OV binnen deze gemeenten. De extra stappen die vervoerders soms zetten, 
bijvoorbeeld het uitleggen van (grootschalige) wijzigingen van de vervoerplannen in de gemeenteraad, 
worden door gemeenten zeer gewaardeerd. 
 
Ondanks deze positieve signalen blijven verbeteringen mogelijk, enkele genoemde aandachtspunten zijn: 

• Gemeenten wensen meer (tijdige) betrokkenheid bij strategische ontwikkelingen zoals U-Link. 
Zowel gemeenten als Provincie geven aan dat stakeholders bij dit specifieke project in een (te) laat 
stadium werden betrokken, wat niet ten goede kwam aan het draagvlak. 

• Ook geven enkele gemeenten binnen de Syntus-concessie aan dat meer betrokkenheid van de 
Provincie wenselijk zou zijn, de focus van de Provincie lijkt voor hen nu vooral op de stad Utrecht 
gericht te zijn. Wel heeft vervoerder Syntus op eigen initiatief enkele gemeenten benaderd om 
relevante ontwikkelingen af te stemmen. Binnen de U-OV-concessie geeft de Provincie aan juist 
tijd en aandacht te besteden aan (kleinere) gemeenten waar ook daadwerkelijk iets veranderd, 
mede doordat deze gemeenten zelf weinig tijd of benodigde kennis beschikbaar hebben. 

• Vanwege de hoge dynamiek van de regio wordt er soms aan meerdere vervoerplannen tegelijk 
gewerkt, of volgen ze elkaar in rap tempo op. Dat maakt het voor alle betrokken partijen soms lastig 
om alle ontwikkelingen bij te houden: Duidelijk overzicht bewaren voor en door alle betrokken 
partijen is daarbij van belang. 

 
De verschillende partijen zien absoluut de meerwaarde van de participatietrajecten (inspraak, consultaties 
etc.), dit kost echter wel (veel) tijd. Hierbij wordt opgemerkt dat er bij de start van de vervoerplanprocedure  
voor het volgende jaar slechts kort ervaring is met het vervoerplan in het huidige jaar (ter illustratie: de 
vervoerplanprocedure voor 2021 start in februari 2020. Op dat moment is er nog geen drie maanden 
ervaring met de dienstregeling 2020, die is gestart in december 2019). Hierdoor zijn de effecten van recente 
wijzigingen nog weinig zichtbaar, en is daarmee het bepalen van wensen voor het daaropvolgende jaar 
lastig. Desondanks is er gedurende de vervoerplanprocedure alsnog ruimte om opgedane ervaringen in 
een later stadium mee te nemen. 
 
Samenwerking en communicatie met externe stakeholders 
Over het algemeen worden de samenwerking en communicatie van de Provincie en vervoerders met 
stakeholders (zoals gemeenten, Utrecht Science Park en reizigersorganisaties) positief beschouwd. Zo 
geeft bijvoorbeeld reizigers platform ROCOV Utrecht aan nu ook vooraf door de Provincie betrokken te 
worden bij het opstellen van de uitgangspunten voor het vervoerplan. Om de samenwerking tussen beide 
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vervoerders te verbeteren is er dit jaar voor het eerst een gezamenlijk overleg tussen ROCOV Utrecht en 
beide vervoerders tegelijk. Een ander voorbeeld van de positieve samenwerking is de werkgroep die ervoor 
heeft gezorgd dat de tarieven gelijk zijn getrokken tussen beide concessies.  
 
Wel zijn er vanuit de gesprekken verschillende bevindingen en verdere verbeteringen te constateren. Zo 
wordt aangegeven dat het bij grootschalige ontwikkelingen en intensieve samenwerkingen tussen Provincie 
en vervoerder, zoals de kwaliteitsimpuls U-Link, belangrijk is consumentenorganisaties bijtijds te betrekken 
om draagvlak te creëren. Een ander aandachtspunt is de reactietermijn die voor adviesvragen en 
consultatierondes door Provincie of vervoerders worden gehanteerd. Over het algemeen is er voldoende 
reactietijd, maar in sommige gevallen worden de reactietermijn als krap ervaren. 
 
Wat betreft communicatie en marketing richting de reiziger en specifieke doelgroepen geven enkele 
organisaties aan dit te kunnen verbeteren door hierin meer op te trekken met de vervoerders. Zo kunnen 
bijvoorbeeld incidentele reizigers of juist specifieke doelgroepen ook via (gemeentelijke) nieuwsbladen of 
socialmedia-kanalen op de hoogte worden gebracht van eventuele events of gewijzigde reisinformatie.  
 

 
  

Conclusies en aandachtspunten: 
• Over het algemeen wordt de samenwerking tussen Provincie, vervoerders, gemeenten en 

externe stakeholders als positief ervaren. 
• Continuïteit in personeel en teamsamenstellingen bij zowel de vervoerder als de Provincie 

is van belang voor een goede samenwerking, evenals de toegankelijke “korte lijntjes” 
tussen vervoerder en opdrachtgever.  

• Voor de volgende concessie(s) is het van belang de rollen en verantwoordelijkheden 
binnen de driehoeksverhouding Provincie (beleid) – Vervoerder – Trambedrijf te 
verduidelijken en waar mogelijk efficiënter te beleggen.   

• De participatietrajecten bij OV-plannen worden gewaardeerd en zijn uniek in het 
Nederlandse regionale OV. Instandhouding daarvan is wenselijk met daarbij voldoende 
aandacht voor kleinere gemeenten.  

• Om draagvlak te creëren is het van belang stakeholders in vroeg stadium te betrekken bij 
ontwikkelplannen en samenwerkingen tussen Provincie en vervoerder. 
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3.2 Opbrengstverantwoordelijkheid & ontwikkeltaak 
Opbrengstverantwoordelijkheid en de ontwikkeltaak binnen een concessie zijn inherent aan elkaar 
verbonden. De manier waarop in beide concessies opbrengstverantwoordelijkheid contractueel is geregeld 
en de ontwikkeltaak is belegd, verschilt echter. De U-OV-concessie gaat uit van gedeelde 
opbrengstverantwoordelijkheid met daarbij een gedeelde en gezamenlijke ontwikkeltaak door Provincie en 
vervoerder Qbuzz. In de Syntus-concessie is Syntus volledig opbrengstverantwoordelijk en ligt ook de 
ontwikkeltaak volledig bij de vervoerder.  
 
Opbrengstverantwoordelijkheid 
Vanuit het BRU is voor de U-OV-concessie ingezet op een gedeelde opbrengstverantwoordelijkheid, die 
overigens grotendeels bij de overheid als concessieverlener ligt. Deze komt mede voort uit de grote 
uitdagingen en dynamiek in het concessiegebied: de diverse werkzaamheden en ontwikkelingen in en om 
Utrecht brengen namelijk (on)voorziene onzekerheden en risico’s (zowel positief als negatief) met zich mee. 
Een voorbeeld is de realisatie van de Uithoflijn, wat zowel (financiële) risico’s (realisatietermijn, 
personeelsinzet etc.) als kansen voor de vervoerder (groeiende reizigers(opbrengsten)) met zich 
meebracht. Met de grote investeringen vanuit de Provincie was het daarbij wenselijk een deel van de 
opbrengsten weer opnieuw terug te investeren in het OV. Met de verschillende ontwikkelingen en 
bijbehorende onzekerheden in de stad werd het daarom niet realistisch geacht de volledige 
opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder te leggen. De gedeelde opbrengstverantwoordelijkheid gaf 
daarbij ook meer directe sturing die ook is ingezet bij het uitvoeren van de ontwikkeltaak. 
 
De gedeelde opbrengstverantwoordelijkheid in de U-OV-concessie is in de praktijk vormgegeven middels 
de zogenoemde “T-2 constructie”. Deze constructie houdt in dat de exploitatiebijdrage wordt bepaald door 
de kosten van het uitvoeren van de dienstregeling van het huidige jaar, te verminderen met de opbrengsten 
van 2 jaar geleden. Echter, in samenhang met de eerder benoemde personele en organisatorische 
veranderingen, waren er regelmatig onduidelijkheden over deze verrekenmethode: voor zowel Provincie als 
vervoerder was het in het begin van de concessie niet altijd duidelijk wie nu daadwerkelijk welke 
verantwoordelijkheid had en welk effect deze methode had op de business case.  
 
Met de opgedane kennis en ervaring rondom de T-2 constructie geven zowel Provincie als vervoerder aan 
dat, afhankelijk van de dynamiek en onzekerheden in de komende periode, opnieuw zou moeten worden 
overwogen of en welke vorm van opbrengstverantwoordelijkheid kan bijdragen aan een geslaagde 
aanbesteding en beheer/ontwikkeling van de volgende concessie(s). Daarbij kunnen onzekerheden over de 
ontwikkeling van Ring Utrecht (Minder Hinder), grote woningbouwopgaven en infraprojecten (U-Ned) en 
investeringen in zero-emissie vervoer een rol spelen in de afweging, evenals de keuze voor de looptijd van 
de nieuwe concessie(s). Vanuit de interviews komt daarbij een lichte voorkeur naar voren voor opnieuw een 
concessie met gedeelde opbrengstverantwoordelijkheid. 
 
Syntus is als vervoerder opbrengstverantwoordelijk en heeft bij de inschrijving voor de concessie een bij het 
beschikbare subsidiebedrag passend aanbod gedaan. Dit vraagt om weloverwogen keuzes in exploitatie 
en bedrijfsvoering, er is daarbij weinig marge voor bijvoorbeeld extra initiatieven en het uitvoeren van pilots. 
Enkele van dit soort projecten zijn inmiddels gerealiseerd door cofinanciering toe te passen.  
 
Daarbij geven verschillende partijen aan dat het efficiënt maken van het OV (kostendekkingsgraad meer 
dan 50%) tot grote veranderingen in het netwerk van de Syntus-concessie heeft geleid. Het streven naar 
efficiëntie zou bijvoorbeeld door “het strekken van lijnen” en focus op grote reizigersstromen kunnen leiden 
tot minder reisaanbod voor sommige (veelal dunbevolkte) gebieden of specifieke doelgroepen. Echter, 
vanuit de interviews wordt tegelijkertijd ook aangegeven dat het vervoernetwerk volledig dekkend en 
conform de gestelde eisen in het Programma van Eisen is vormgegeven. Tevens geven de geïnterviewde 
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gemeenten aan dat er nauwelijks sprake is van hiaten en worden er diverse pilots uitgevoerd om, daar waar 
sprake is van geringe reizigersstromen, het OV te verbeteren (o.a. SyntusFlex).  
 
De verschillende insteek met betrekking tot opbrengstverantwoordelijkheid binnen de beide concessies 
wordt soms als lastig ervaren voor de politieke uitlegbaarheid. Ook voor andere aspecten, zoals afspraken 
over financiële bijdragen aan sociale veiligheid of doorstromingsmaatregelen, verschillen de concessies. 
Omdat de vervoernetwerken vele raakvlakken hebben en eventuele problemen voor de vervoerders 
vergelijkbaar zullen zijn, zou de Provincie in de toekomst de vervoerders idealiter gelijkelijk behandelen. 
Vanuit dit perspectief lijkt het wenselijk om, in geval van meerdere toekomstige concessies, voor zoveel 
mogelijk gelijke uitgangspunten en afspraken te kiezen.  
 
Ontwikkeltaak 
Het verschil tussen de concessies qua ontwikkeltaak wordt in de praktijk niet altijd als zodanig ervaren, 
immers beide vervoerders werken met een vervoerplanprocedure waarbij de vervoerder gezamenlijk met 
de Provincie, met inspraak van onder meer gemeenten, het vervoerplan ontwikkelt. Toch bestaat vanuit de 
Provincie de indruk dat het verschil in kleine nuances merkbaar is. Zo zou bijvoorbeeld Qbuzz meer bereid 
lijken om (beleidsmatig gewenste) ontwikkelingen aan te gaan die ten koste kunnen gaan van de 
kostendekkingsgraad (immers ligt een groot deel van het risico bij de Provincie) dan Syntus (die dergelijke 
ontwikkelingen direct terugzien in hun business case). Door de verschillende insteek van de concessie 
spelen bij dergelijke beslissingen andere afwegingen in beperkte mate een rol.  
 
Uit de gesprekken blijkt dat de ontwikkeltaak in de praktijk bij beide concessies veelal gezamenlijk wordt 
opgepakt, echter de mate waarin dit gezamenlijk gebeurt verschilt tussen de concessies. In de U-OV-
concessie is er sprake van een echte gezamenlijke ontwikkeling vanuit vervoerder Qbuzz en de Provincie, 
zoals deze ook contractueel is vastgelegd. Hieruit komen onder andere projecten als U-Link voort. Syntus 
is in de Syntus-concessie relatief gezien een meer zelfstandige ontwikkelaar, mede gezien de 
opbrengstverantwoordelijkheid die bij Syntus ligt. De Provincie wordt echter wel goed betrokken bij deze 
ontwikkelingen, en andersom wordt Syntus ook aangesloten bij ontwikkelingen zoals U-Link.  
 
De samenwerking rondom de ontwikkeling van de concessies wordt zowel door Provincie als vervoerders 
als prettig ervaren. Dit past ook bij de enorme ruimtelijke dynamiek van de provincie Utrecht. Syntus pakt 
de ontwikkelrol actief op, mede gezien dit direct raakt aan de opbrengsten en business case van de operatie. 
Bij de U-OV-concessie lijkt er soms meer energie nodig om de ontwikkeltaak uit te nutten, vooral als het 
gaat om innovaties die vragen om specialistische inzet. Verder wordt benadrukt dat continuïteit in 
teamsamenstellingen belangrijk is om de ontwikkeltaak te bevorderen.  
 
Bij de ontwikkeltaak wordt goed rekening gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen (woningbouw, groei 
bedrijvigheid etc.). Vervoerders worden door gemeenten en Provincie op de hoogte gesteld van ruimtelijke 
ontwikkelplannen, en nemen deze ontwikkelingen mee in hun vervoerplannen. Aandachtspunt is de ruimte 
in de concessie voor maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, die voorafgaand aan een 
concessie niet altijd zijn te voorzien. Zo stromen bijvoorbeeld binnen de huidige U-OV-concessie tussentijds 
elektrische bussen in en is er ruimte voor diverse ontwikkelingen zoals U-Link en het vraag gestuurde 
vervoer U-flex. Zeker gezien de (relatief lange) duur wordt deze flexibiliteit in de concessies daarbij erg 
belangrijk geacht.  
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3.3 Boetes & bonussen 
Over het algemeen geldt dat boetes en bonussen jaarlijks in beide concessies worden toegepast, maar als 
relatief klein worden beschouwd ten opzichte van de totale geldstromen binnen de concessies. Vanuit de 
interviews wordt aangegeven dat boetes en bonussen daarmee op de achtergrond zeker als stimulans 
werken voor de vervoerders, maar niet altijd een directe prikkel lijken om beter te presteren. 
 
Een aandachtspunt vanuit de gesprekken is dat er voor de vervoerders soms geen duidelijke KPI’s zijn om 
op te sturen. Zo is er in beide concessies enerzijds sprake van een bonus/malus-regeling op basis van 
‘concessieverlenerstevredenheid’, waarbij een viertal aspecten kwalitatief door de Provincie wordt 
beoordeeld. Deze bepalingen in het bestek zijn niet altijd “SMART” geformuleerd en voor één uitleg vatbaar, 
en met gebrek aan meetbaarheid wordt deze beoordeling soms als “subjectief” gepercipieerd. Anderzijds 
wordt in de Syntus-concessie jaarlijks een (meetbare) bonus/malus toegepast op de kwaliteit van het OV, 
op basis van een zevental aspecten uit het kwaliteitsoordeel van reizigers uit de OV-Klantenbarometer. 
Daarmee lijkt de bonus/malusregeling in de Syntus-concessie iets tastbaarder dan de regeling in de U-OV-
concessie. 
 
In sommige gevallen zijn er bij de Provincie boetetrajecten opgestart, die uiteindelijk niet zijn doorgezet. 
Vanuit de wettelijke en contractuele verplichtingen in het concessiebeheer kunnen vervoerders in een 
dergelijk stapsgewijs traject alsnog verbeterplannen indienen en maatregelen treffen, waarna de Provincie 
(na interne consultatie op verschillende managementniveaus) kan besluiten de boete uiteindelijk deels of 
zelfs helemaal niet op te leggen.  
 

 

Conclusies en aandachtspunten: 
• Opbrengstverantwoordelijkheid is gekoppeld aan de ontwikkeltaak. Wanneer de 

opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder ligt, ligt logischerwijs ook het primaat 
voor de ontwikkeling van de concessie bij de vervoerder. Dit laat onverlet dat er altijd 
sprake is van samenwerking bij de ontwikkeltaak. 

• De dynamiek van de regio Utrecht blijft groot. Vanuit de betrokken partijen is het daarbij 
wenselijk goed te overwegen of en welke vorm van opbrengstverantwoordelijkheid kan 
bijdragen aan een geslaagde volgende concessie.   

• Mocht er bij een nieuwe aanbesteding worden gekozen voor meerdere concessies, dan lijkt 
het wenselijk om voor enkele aspecten gelijke uitgangspunten te kiezen voor beide 
concessies (opbrengstverantwoordelijkheid, bekostiging voor sociale veiligheid etc.).  

• Men is tevreden over de ontwikkeltaak bij beide concessies. Continuïteit in 
teamsamenstellingen bevordert de ontwikkelfunctie in de concessies.  

• De ontwikkeltaak gaat steeds meer hand in hand met ruimtelijke, maatschappelijke en 
technologische ontwikkeling. Om hierop in te kunnen spelen is flexibiliteit en ruimte in de 
concessies van groot belang.  

 
 

Conclusies en aandachtspunten: 
• De huidige bonus/malusregelingen lijken soms voor meerdere interpretaties vatbaar en 

onvoldoende meetbaar (SMART) geformuleerd. Hiermee is het functioneren van de 
regelingen soms lastig uitlegbaar.  

• Daarbij is een duidelijke overweging nodig bij de vorm en hoogte van een boete of bonus, 
en op welke elementen en bijbehorende KPI’s deze worden gebaseerd. Boetes en 
bonussen dienen daarbij eenduidig uitlegbaar te zijn.  
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3.4 Ruimtelijke/infrastructurele opgaven & benutting infrastructuur 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Ruimtelijke ontwikkeling gaat hand-in-hand met de ontwikkeltaak (netwerkontwikkeling en vervoerplannen) 
van de vervoerders en Provincie. Bij beide concessies gaat dit over het algemeen goed. Realisatie van 
ruimtelijke en infrastructurele opgaven, zoals bijv. de Uithoflijn, wordt projectmatig aangepakt en 
samenwerking tussen de verschillende partijen wordt hierbij als goed ervaren. Zowel vanuit Provincie als 
vervoerders blijkt de wens voor meer provinciale investeringen in infrastructuur, om zo het gewenste 
serviceniveau te behalen en te behouden.  
 
Syntus lijkt in vergelijking met de vorige concessiehouder een pro-actievere houding te hebben met 
betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling. Zo signaleert Syntus zelf kansen voor het OV in relatie tot ruimtelijke 
ontwikkelingen. Wel verschilt deze impressie van partij tot partij. Gemeenten ervaren een meer reactieve 
houding van de vervoerder, gemeenten moeten nieuwe ruimtelijke ontwikkelplannen wel echt bij de 
vervoerder onder de aandacht brengen. Kleinere gemeentes geven daarbij aan gevoelsmatig meer moeite 
te moeten doen om aandacht bij de verschillende vervoerders te vragen voor ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Met betrekking tot stremmingen, tijdelijke verkeersmaatregelen etc. merken kleinere gemeenten op dat een 
actueel systeem voor registratie van deze aspecten de duidelijkheid voor alle betrokken partijen kan 
vergroten (wanneer is welke infrastructuur wel/niet toegankelijk?). 
 
Benutting infrastructuur 
Met betrekking tot de benutting van de huidige infrastructuur, wordt opgemerkt dat er binnen gemeenten 
een mismatch kan optreden op het beleidsvlak tussen verschillende vervoerwijzen. Indien een gemeente 
vanuit beleidsmatige doelstellingen het fietsgebruik promoot, kan dit bijten met het belang van het OV. Deze 
mismatch kan zich voor doen op verschillende beleidsterreinen, o.a. weggebruik en doorstroming van 
fiets/auto versus OV, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid.  
 
Over het algemeen is de impressie bij de verschillende partijen dat het OV de afgelopen jaren langzamer 
(in reistijd) is geworden, mede door bijvoorbeeld invloeden van congestie, langere halteertijden vanwege 
groei in aantal reizigers etc. Eerder in paragraaf 2.1 is geconstateerd dat op basis van de globale data de 
feitelijke dienstregelingssnelheid van de bussen in de Syntus-concessie licht is gedaald. Ook voor de tram 
(U-OV) is deze snelheid afgenomen. Dit is mogelijk het gevolg van snelheidsverlaging door aanpassingen 
aan de infrastructuur, strengere veiligheidseisen en verkeershinder. Echter, voor de U-OV-concessie lijkt 
de dienstregelingssnelheid licht toegenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor komt voort uit een sterk 
dynamische periode voor het concessiegebied, waarbij diverse netwerkwijzigingen zijn doorgevoerd en 
infrastructurele projecten zijn opgeleverd (zoals busbanen, busstation Utrecht Centraal). Deze 
ontwikkelingen moesten leiden tot een fors hogere snelheid in de U-OV concessie. Veel van de 
verwachtingen (tot concrete project specifieke eisen rondom rijtijd) zijn echter niet (volledig) gehaald. De 
perceptie is hierdoor negatief, terwijl er weldegelijk verbetering heeft plaatsgevonden. 
Doorstroming in het algemeen blijft een probleem. Infrastructurele maatregelen lijken daarbij vooral de 
achteruitgang te dempen in plaats van doorstroming structureel te verbeteren.  
 
Om doorstroming te bevorderen waren er ten tijde van de BRU subsidies voor doorstromingsmaatregelen. 
De BRU-projecten uit het Streefbeeld OV zijn door de Provincie verder uitgewerkt en afgerond. Daarna 
dreigde de aandacht voor doorstromingsmaatregelen in het slob te raken. Een subsidieregeling met 
duidelijke (beleids)uitgangspunten is inmiddels opgesteld en is in de zomer van 2020 gepubliceerd, zodat 
het voor gemeenten aantrekkelijker is een aanvraag hiervoor in te dienen.  
 
Een verminderde doorstroming resulteert in langere rijtijden en dus meer benodigde DRU’s voor de 
vervoerders. Dit komt bij Qbuzz voor rekening van de Provincie. Bij Syntus, die opbrengstverantwoordelijk 
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is en een vast aantal DRU’s aanbiedt, komt dit indirect voor rekening van de reiziger, dat wil zeggen: 
dunbezette ritten worden geschrapt of ingekort om DRU’s vrij te maken (en daarmee de 
doorstromingsproblematiek op te vangen).  
 

 

3.5 Duurzaamheid 
Het thema duurzaamheid wordt in de concessies met name gerelateerd aan de duurzaamheid van de 
busvloot en bijbehorende uitstoot van vervuilende stoffen. Daarbij geldt dat de technologische 
ontwikkelingen op het gebied van voertuigtechnologie sneller zijn gegaan dan bij aanvang van de 
concessies verwacht, waarbij bijvoorbeeld elektrische voertuigen nieuwe mogelijkheden bieden ten opzichte 
van de oorspronkelijke duurzaamheidsnorm vanuit de concessie (Euro VI bussen voor beide concessies). 
Ondanks deze concessienorm wordt in beide concessies verwacht dat vervoerders zich, samen met de 
Provincie en andere partijen, inzetten om op dit gebied te blijven ontwikkelen en innoveren en derhalve de 
uitstoot van vervuilende stoffen te reduceren. 
 
In de U-OV-concessie werkt Qbuzz (in samenwerking met de Provincie) voortvarend aan elektrificatie van 
de vloot: tussentijds zijn er 10 elektrische bussen ingestroomd en in 2020 zullen daarbovenop 55 nieuwe e-
bussen ingezet gaan worden. Daarbij zijn met de Provincie afspraken gemaakt over overname van deze 
bussen naar een volgende concessie, immers is het in verband met de afschrijvingstermijn van deze bussen 
niet mogelijk de investering binnen de resterende concessiejaren terug te verdienen. De e-bussen worden 
daarmee, bij eventuele wisseling van vervoerder in een volgende concessie, overgedragen aan de nieuwe 
vervoerder.  
 
In de Syntus-concessie heeft Syntus momenteel enkele elektrische bussen rijden. Binnen de concessie 
wordt tevens gekeken naar mogelijkheden voor verduurzaming, zowel de vervoerder denkt hierin mee als 
bijvoorbeeld gemeenten.  
 
In het inkoopbeleid van de provincie wordt ook aandacht besteed aan circulair inkopen, duurzaamheid in 
algemenere zin, en social return. Naast het verduurzamen van de vloot, wordt er daarmee door de 
vervoerders ook geïnvesteerd is in duurzame en sociaal verantwoorde bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn de recycling van grondstoffen, het opwekken/gebruiken van zonne-energie en gebruik van LED-
verlichting. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid in het gedrag van werknemers, bijvoorbeeld bij 
“zuinig” rijden door buschauffeurs. Ook worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet 
(bijvoorbeeld voor de schoonmaak van materieel) en nemen vervoerders deel aan goede 
doelen/initiatieven.  
 
Enkele stakeholders geven aan bezig te zijn met verduurzaming door het stimuleren van het gebruik van 
het OV in plaats van de auto (modal shift). Daarbij spelen vervoerders ook steeds meer in op de positie van 
OV in de ketenreis en de aansluiting op last mile verbindingen door bijvoorbeeld deelfietssystemen aan te 
bieden. 
 

Conclusies en aandachtspunten: 
• Het is belangrijk om zowel in de concessie als in tussentijdse actualisaties en 

vervoerplannen aandacht te besteden aan toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.  
• Er kan een mismatch optreden tussen OV- en andere beleidsdoelen van gemeenten 

(zowel in theorie als in de praktijk), waarmee het OV-belang soms onvoldoende recht 
wordt gedaan.  

• Meer investeringen in infrastructuur om een goede doorstroming van het OV mogelijk 
te maken worden wenselijk geacht.   
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Andere aandachtspunten en suggesties zijn: 
• Gesuggereerd wordt dat de extra kosten van het duurzaam rijden van het OV (dat is immers 

duurder in de operatie dan fossiele brandstofbussen), zouden moeten worden betaald uit het 
provinciaal milieubudget. Op die manier komt dit niet ten koste van het aantal aangeboden DRU’s 
(vervoeraanbod) en daarmee indirect de reiziger.  

• Het Programma van Eisen voor een aanbesteding zou enerzijds zo concreet mogelijk moeten zijn, 
maar dient anderzijds ook flexibiliteit te behouden om in te kunnen spelen op toekomstige 
ontwikkelingen. Een voorbeeld hierbij is het vastleggen van het aantal deuren van een bus 
(concrete toegankelijkheidseis die niet snel zal veranderen) versus het brandstoftype (eis die door 
technologische ontwikkelingen kan veranderen).   

 

 
  

Conclusies en aandachtspunten: 
• Duurzaamheid wordt door de geïnterviewden voornamelijk beschouwd vanuit de 

duurzaamheid van de materieelvloot. In beide concessies wordt de vloot gedurende de 
looptijd verduurzaamd door tussentijdse instroom van elektrische voertuigen. Ook zetten 
vervoerders zich in voor duurzame bedrijfsvoering. 

• Een overweging is of de Provincie bij een volgende concessie de extra 
duurzaamheidskosten van een dienstregeling wil/kan bekostigen vanuit het provinciale 
budget voor energietransitie, zodat dit niet (indirect) ten koste komt van het 
vervoeraanbod. Daarnaast zijn ook bijdragen van derden (bv Europese subsidies) mogelijk. 
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3.6 Ontsluiting per openbaar vervoer  
In Provincie Utrecht zijn in de afgelopen jaren diverse veranderingen in het lijnennet doorgevoerd. De vraag 
hierbij is echter in hoeverre deze aanpassingen hebben geleid tot wijzigingen in de ontsluiting per OV, ofwel 
de mate waarin inwoners van de Provincie Utrecht binnen een bepaalde straal toegang hebben tot het OV. 
Dit onderwerp maakte, mede als een mogelijke indicator voor vervoerarmoede, onderdeel uit van de 
interviews en is met behulp van GIS nader geanalyseerd (zie Hoofdstuk 4).  
 
Uit de interviews blijkt dat er in de provincie over het algemeen sprake is van een adequate oppervlakte 
ontsluiting door het openbaar vervoer. Wel zou de toegang tot OV lokaal een probleem kunnen zijn voor 
enkele inwoners in sommige wijken en kleine kernen. Daarbij is benoemd dat in beide concessies de 
vervoerders zich proactief opstellen voor pilots of andersoortige oplossingen voor deze potentiële OV-
reiziger, in samenwerking met de Provincie. Een probleem is echter dat noch de Provincie, noch de 
vervoerder inzicht heeft in welke inwoners het betreft en wat de werkelijke vervoervraag van deze inwoners 
is. 
 
Verschillende gemeenten kaarten de samenhang tussen concessies en het belang van concessie-
overschrijdende buslijnen aan. Sommige buslijnen rijden daarbij wel door drie verschillende 
concessiegebieden. Waar de Provincie aangeeft in dit kader veel met omliggende concessieverleners en 
vervoerders af te stemmen, lijkt in de perceptie van enkele gemeenten de coördinatie en afstemming voor 
deze buslijnen tussen de vervoerders en concessieverleners onderling soms ingewikkeld of zelfs te 
ontbreken. Zo rijden bussen in enkele gevallen haltes in een ander concessiegebied voorbij, waardoor 
reizigers extra moeten overstappen en terug moeten reizen. Ook komen voor reizigers potentieel 
interessante verbindingen soms niet tot stand, zoals bijvoorbeeld Veenendaal-Rhenen-Kesteren-Tiel. Meer 
afstemming tussen zowel concessieverleners als vervoerders zou in dit opzicht een directe meerwaarde 
kunnen betekenen voor reizigers.  
   

 
  

Conclusies en aandachtspunten: 
• Vanuit de interviews blijkt dat de nabijheid van het openbaar vervoer in de provincie over 

het algemeen op orde is, maar dit kan mogelijk wel een lokaal probleem zijn voor enkele 
inwoners in sommige wijken of kleine kernen. 

• Meer aandacht voor concessie-overschrijdende lijnen en de samenwerking hierin zowel 
tussen de verschillende concessieverleners als vervoerders zou directe meerwaarde voor 
de reizigers kunnen opleveren.  
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4 Ontsluiting van woongebieden 
Het OV-netwerk kent een verbindende en ontsluitende functie. Anno 2020 zien we in het algemeen een 
trend richting het “strekken van lijnen”, om zo directe(re) en snelle(re) verbindingen per OV te bieden. Dit 
leidt in sommige gevallen echter tot toenemende afstanden tot OV-haltes, en daarmee veranderende 
ontsluiting van de bewoonde gebieden. Ook in de provincie Utrecht zijn in de afgelopen jaren veranderingen 
in het lijnennet doorgevoerd. De vraag hierbij is echter in hoeverre deze aanpassingen hebben geleid tot 
wijzigingen in de ontsluiting per OV, ofwel de mate waarin inwoners van de provincie Utrecht binnen een 
bepaalde straal toegang hebben tot het OV. Dit hoofdstuk geeft de veranderingen in ontsluiting weer voor 
de provincie en haar inliggende gemeenten voor de periode 2016 tot nu.  
 

 

4.1 Ontsluiting in provincie Utrecht 
Het aantal inwoners in de provincie Utrecht dat met het OV ontsloten wordt is in de afgelopen jaren 
toegenomen, van ca. 93,0% in 2016 naar 93,5% in 2020 (zie Tabel ). De provincie kent daarmee een relatief 
hoge ontsluitingsgraad13. 

Tabel 8: Aantal inwoners in provincie Utrecht ontsloten per OV (Bron: eigen bewerking op basis van CBS brondata) 

 2016 2017 2019 2020 

Totaal aantal inwoners provincie Utrecht 1.276.562 1.287.774 1.298.717 1.298.717 

Totaal aantal inwoners ontsloten  1.186.834 1.195.174 1.205.670 1.214.749 

Percentage ontsloten inwoners 93,0% 92,8% 92,8% 93,5% 
De sociale en ontsluitende functie van het OV is in het bijzonder belangrijk voor specifieke doelgroepen die 
geen toegang hebben tot andere vormen van mobiliteit (bijvoorbeeld jongeren of 65+ers). Tabel 9 laat het 
ontsluitingspercentage zien van inwoners in de leeftijdscategorie 65+. Het aantal inwoners 65+ in de 
provincie Utrecht dat binnen een straal van 600 meter toegang heeft tot het OV is in de afgelopen jaren 
toegenomen, van ca. 91,9% in 2016 naar 92,6% in 2020. 

Tabel 9: Aantal inwoners 65+ in provincie Utrecht ontsloten per OV (Bron: eigen bewerking op basis van CBS brondata) 

 2016 2017 2019 2020 

Totaal aantal inwoners 65+ provincie Utrecht 204.553 209.356 214.951 214.951 

Totaal aantal inwoners 65+ ontsloten  187.941 192.888 198.049 199.087 

Percentage ontsloten inwoners 65+ 91,9% 92,1% 92,1% 92,6% 

 
13 Volgens de “Staat van het OV” heeft 95,5% van de inwoners van de provincie Utrecht een OV-halte in de omgeving. Hiermee staat 
de Provincie op plaats 4 van de 13 decentrale OV-autoriteiten en scoort zij ruim boven het landelijk gemiddelde van 92,1%. (Let op: 
de “Staat van het OV” hanteert andere uitgangspunten dan deze studie, deze resultaten kunnen daarom niet één-op-één met elkaar 
worden vergeleken. Bron: OV-Beschikbaarheid, ‘Staat van het OV’, editie 2018 (CROW). 

Uitgangspunten bij analyse ontsluiting 
In de analyse van de ontsluiting van het concessiegebied zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

• In de basis zijn de jaren 2016 met 2020 vergeleken: 2016 als laatste jaar van de vorige 
concessie in de streek (destijds gereden door Connexxion) en 2020 als huidige jaar. Waar 
mogelijk zijn op hoofdlijnen ook gegevens voor tussenliggende jaren weergegeven.  

• Voor de ontsluiting per halte is gebruik gemaakt van haltecirkels met een straal van 600 meter 
hemelsbreed. 

• De analyse is toegepast op haltes binnen de provincie met minstens een uurdienst op 
maandag t/m zaterdag van 7 tot 19 uur.  

 
Voor nadere toelichting op de uitgangspunten zie Bijlage A12. 
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In de afgelopen jaren is het OV-netwerk in provincie Utrecht in meerdere opzichten veranderd. Naast 
jaarlijkse wijzigingen in het lijnennet van beide concessies, is er met de concessieovergang van Connexxion 
naar Syntus (in december 2016) een aantal grootschaligere wijzigingen in het lijnennet geïntroduceerd. Ook 
is per 1 januari 2019 de provinciegrens tussen provincies Utrecht en Zuid-Holland gewijzigd, waarmee (het 
OV in) de fusiegemeente Vijfheerenlanden nu onderdeel is van provincie Utrecht. Figuur 12 laat de per OV 
ontsloten gebieden zien in 2016 (waarbij ook het gebied van het huidige Vijfheerenlanden is meegenomen 
voor een eenduidige vergelijking) en 2020. De verschillen tussen deze twee jaren zijn weergegeven in 
Figuur 13. Voor grote weergaven van de kaartbeelden, zie Bijlage A3.  
 

 

Figuur 13: Wijzigingen in ontsluiting per OV in 2020 ten opzichte van 2016 

Figuur 12: Ontsluiting in provincie Utrecht per OV in 2016 en 2020 

Wijzigingen 2020 t.o.v. 2016 
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Figuur 13 laat zien dat het merendeel van de bewoonde gebieden in zowel in 2016 als 2020 is ontsloten 
per OV (bruine bollen in Figuur 13). Daarnaast worden er in 2020 verschillende gebieden in de provincie 
Utrecht per OV ontsloten, die in 2016 nog niet ontsloten werden (groene bollen). Ook zijn er in mindere 
mate gebieden zichtbaar die in 2020 niet meer ontsloten zijn per OV, maar dat in 2016 nog wel waren (rode 
bollen). De volgende paragraaf zoomt verder in op de ontsluiting per gemeente. 

4.2 Ontsluiting per gemeente 
Tabel 10 geeft weer hoe de gemeenten in provincie Utrecht per OV ontsloten zijn in de huidige situatie in 
2020 ten opzichte van de situatie in 2016.  

Tabel 10: Percentage per OV ontsloten inwoners per gemeente (Bron: eigen bewerking op basis van CBS brondata) 

Nr Gemeente % Ontsloten 
2016 

% Ontsloten 
2020 

+/- % ontsloten 
2020 tov 2016  

1 Amersfoort 99,1% 98,3% -0,8% 

2 Baarn 63,9% 56,6% -7,3% 

3 Bunnik 81,2% 81,4% 0,2% 

4 Bunschoten 94,3% 97,2% 2,9% 

5 De Bilt 90,4% 90,4% 0,1% 

6 De Ronde Venen 88,2% 89,1% 1,0% 

7 Eemnes 98,3% 98,4% 0,0% 

8 Houten 77,7% 83,1% 5,3% 

9 Leusden 97,8% 96,6% -1,2% 

10 Lopik 72,4% 86,2% 13,8% 

11 Montfoort 84,6% 92,6% 7,9% 

12 Nieuwegein 100,0% 100,0% 0,0% 

13 Oudewater 87,3% 83,5% -3,8% 

14 Renswoude 77,1% 78,0% 0,8% 

15 Rhenen 91,4% 89,9% -1,4% 

16 Soest 91,5% 96,0% 4,5% 

17 Stichtse Vecht 94,3% 94,7% 0,5% 

18 Utrecht 99,3% 99,1% -0,2% 

19 Utrechtse Heuvelrug 92,2% 87,9% -4,3% 

20 Veenendaal 80,9% 90,1% 9,2% 

21 Vijfheerenlanden (in 2016 Leerdam, Vianen, Zederik) 90,9% 87,6% -3,3% 
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22 Wijk bij Duurstede 88,5% 88,0% -0,5% 

23 Woerden 91,4% 93,5% 2,2% 

24 Woudenberg 78,1% 77,6% -0,5% 

25 IJsselstein 95,4% 93,8% -1,7% 

26 Zeist 91,1% 93,2% 2,1% 

 Totaal 93,0% 93,5% 0,6% 

 
In Tabel 10 zijn relatief sterke verbeteringen in de ontsluiting zichtbaar, zoals voor Lopik, Montfoort en 
Veenendaal. Daarnaast is er ook (beperkte) terugloop in ontsluiting te zien voor bijvoorbeeld Baarn en 
Utrechtse Heuvelrug. De ontsluiting binnen de gemeentegrenzen is aan de hand van de nummering in 
bovenstaande tabel weergegeven in Figuur 14 (voor detailweergave zie Bijlage A3). 
 

 
Figuur 14: Wijzigingen in ontsluiting per OV per gemeente in 2020 ten opzichte van 2016 
 

 

Wijzigingen 2020 t.o.v. 2016 

Conclusies en aandachtspunten: 
• De ontsluiting van de provincie Utrecht per OV is relatief hoog en in de afgelopen 

jaren geleidelijk toegenomen.  
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5 Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst 
Dit hoofdstuk geeft de algemene conclusies en aanbevelingen uit deze evaluatie weer. Deze komen tot 
stand door de bevindingen uit zowel de kwantitatieve en kwalitatieve componenten van deze evaluatie aan 
elkaar te verbinden.   

5.1 Algemene conclusies 
Groei in aanbod & vraag als trend in goed presterende Utrechtse OV-concessies 
Zowel de Provincie Utrecht en de vervoerders hebben in de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in (de 
kwaliteit van) het openbaar vervoer. Daarbij is het vervoeraanbod sterk uitgebreid, en de vervoervraag nog 
sterker toegenomen. Ook de klanttevredenheid is daarbij gestegen. De groeidoelstellingen voor het OV in 
beide concessies zijn daarmee behaald. Op deze verschillende aspecten presteren de Utrechtse 
concessies daarmee goed ten opzichte van andere concessies in Nederland. 
 
Uitbreiding aanbod en toegenomen ontsluiting voor woongebieden 
Het vervoeraanbod in provincie Utrecht is in de periode 2015-2019 met ca. 13% gestegen. Met name na de 
concessieovergang van Connexxion naar Syntus in december 2016 is het vervoeraanbod eenmalig sterk 
uitgebreid. Daarbij zijn diverse lijnen “gestrekt”, om zo directe(re) en snelle(re) verbindingen per OV te 
bieden. Ondanks dat dit in enkele gevallen lokaal tot toenemende afstanden tot OV-haltes heeft geleid, is 
de ontsluiting per OV van de bewoonde gebieden relatief hoog en in de afgelopen jaren toegenomen: ruim 
93% van de inwoners in de provincie heeft binnen 600m van hun woonlocatie toegang tot het openbaar 
vervoer. Over het algemeen lijkt daarmee de nabijheid van het openbaar vervoer in de provincie op orde, 
maar dit kan mogelijk wel een lokaal probleem zijn voor enkele wijken van sommige gemeenten of enkele 
kleine kernen. 
 
Stijging in vraag naar OV en klanttevredenheid 
Waar het aanbod van OV met ca. 13% is toegenomen in de periode 2015-2019, is de vraag naar OV in 
deze periode nog sterker toegenomen (een stijging van het aantal instappers met +13% en 
reizigerskilometers +18%). Daarmee wordt er, in vergelijking met andere concessies, relatief veel gebruik 
gemaakt van het aangeboden OV. Met de groei van het OV is ook de klanttevredenheid gestegen, naar een 
7,8 in 2019. De klanttevredenheid voor de provincie lag daarbij in de afgelopen periode meestal op of boven 
het landelijk gemiddelde. 
 
Toegenomen kostendekkingsgraad 
Waar het vervoeraanbod en de vervoervraag in de periode 2015-2019 sterk is toegenomen, zijn 
logischerwijs ook de kosten en opbrengsten binnen de beide concessies toegenomen. De 
kostendekkingsgraad is daarbij in deze periode licht gestegen en is relatief hoog ten opzichte van andere 
concessies in Nederland. Alles omvattend lijken de investeringen van de Provincie in het OV daarmee 
efficiënt te zijn ingezet.  
 
Goede samenwerking tussen Provincie, vervoerders, gemeenten en externe stakeholders 
Over het algemeen wordt de samenwerking tussen Provincie, vervoerders, gemeenten en externe 
stakeholders als positief ervaren. Daarbij hebben beide concessies gedurende de evaluatieperiode hun 
eigen uitdagingen gekend.  
 
Overwegend positieve samenwerking tussen Provincie en vervoerders met elk hun eigen uitdagingen 
Waar de onderlinge samenwerking in U-OV-concessie een uitdagende tijd kende door de overgang van 
BRU naar Provincie enerzijds, en een wisseling van aandeelhouders en management van Qbuzz 
anderzijds, is de onderlinge relatie mede naar aanleiding van een mediationtraject twee jaar geleden weer 
hersteld. Voor de Syntus-concessie geldt dat tijdens de roerige start (korte implementatietijd in verband met 
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bezwaarprocedure van de vertrekkende vervoerder) de basis voor een goede onderlinge samenwerking en 
vertrouwensband is gelegd tussen de Provincie en vervoerder. In beide concessies zijn Provincie en 
vervoerder daarmee overwegend tevreden over hun onderlinge samenwerkingsrelatie.  
 
In beide concessies geldt dat continuïteit in personeel en teamsamenstellingen bij zowel de vervoerder als 
de Provincie van groot belang is voor een goede samenwerking. Ook de toegankelijke “korte lijntjes” tussen 
vervoerder en opdrachtgever maken dat zij elkaar weten te vinden en er snel geschakeld kan worden indien 
nodig. Wel wordt vanuit de overige stakeholders aangegeven dat meer aandacht en samenwerking tussen 
concessieverleners en vervoerders voor concessie-overschrijdende lijnen, directe meerwaarde voor de 
reizigers zou kunnen opleveren. 
 
Interne organisatie binnen Provincie Utrecht verdient extra aandacht 
De twee concessies, met elk hun eigen karakteristieken, worden binnen de Provincie Utrecht aangestuurd 
vanuit het “Expertiseteam OV” met daarnaast losstaand het Trambedrijf. Deze organisatievorm leidt soms 
tot onduidelijkheden in rollen en verantwoordelijkheden. Meer integraal werken zou tot meer kwaliteit 
kunnen leiden. Een meer eenduidige organisatie rondom het Trambedrijf wordt door gehoorde betrokkenen 
daarbij noodzakelijk geacht.  
 
Betrokkenheid gemeenten en stakeholders 
De wijze waarop de Provincie en vervoerders omliggende stakeholders betrekken wordt als positief ervaren. 
Met name de participatietrajecten bij OV-plannen, waarbij niet alleen gemeenten maar ook bewoners en 
(potentiële) gebruikers van het vervoer de mogelijkheid tot inspraak hebben, worden gewaardeerd en zijn 
uniek in Nederland. Daarbij is het ten behoeve van het draagvlak onder stakeholders van belang hen in 
vroeg stadium te betrekken. 
 
Diverse kenmerken van de concessies binnen dynamische regio 
 
Opbrengstverantwoordelijkheid en ontwikkelfunctie binnen dynamische regio 
In de U-OV-concessie is sprake van een gedeelde opbrengstverantwoordelijkheid en ontwikkelfunctie 
tussen concessiehouder en -verlener. Deze insteek komt mede voort uit de grote uitdagingen en dynamiek 
in het concessiegebied, waarbij de (on)voorziene onzekerheden en risico’s (zowel positief als negatief) 
gezamenlijk worden gedragen. In de Syntus-concessie ligt de opbrengstverantwoordelijkheid, en daarmee 
ook het primaat voor de ontwikkeling van de concessie, bij de vervoerder. Dit laat onverlet dat er altijd sprake 
is van samenwerking bij de ontwikkeltaak, waarbij men in beide concessies tevreden is over de wijze waarop 
deze wordt ingevuld.  
 
De dynamiek van de regio Utrecht blijft groot. De ontwikkeltaak gaat daarbij steeds meer hand in hand met 
ruimtelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkeling. Om hierop in te kunnen spelen is flexibiliteit 
en ruimte in de concessies van groot belang. In het kader van de ontwikkeltaak en doorstroming van het 
OV worden tevens (meer) investeringen in infrastructuur wenselijk geacht. Mocht er bij een nieuwe 
aanbesteding worden gekozen voor meerdere concessies, dan lijkt het ten behoeve van de eenduidigheid 
wenselijk om voor enkele aspecten gelijke uitgangspunten te kiezen voor beide concessies 
(opbrengstverantwoordelijkheid, bekostiging voor sociale veiligheid etc.).  
 
Boetes en bonussen soms lastig uitlegbaar 
De huidige bonus/malusregelingen lijken soms voor meerdere interpretaties vatbaar en onvoldoende 
meetbaar (SMART) geformuleerd. Hiermee is het functioneren van de regelingen soms lastig uitlegbaar. 
Voor de volgende concessie(s) is een duidelijke overweging nodig bij de vorm en hoogte van een boete of 
bonus, en op welke elementen en bijbehorende KPI’s deze worden gebaseerd.  
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Duurzaamheid met name te herleiden naar materieelvloot 
Aan het thema duurzaamheid wordt binnen de concessies met name invulling gegeven middels de 
materieelvloot. In beide concessies wordt de vloot gedurende de looptijd verduurzaamd door tussentijdse 
instroom van elektrische voertuigen. Daarnaast zetten vervoerders zich in voor duurzame bedrijfsvoering. 
Een overweging is of de Provincie bij een volgende concessie de extra duurzaamheidskosten van een 
dienstregeling wil/kan bekostigen vanuit een provinciaal milieubudget, zodat dit niet (indirect) ten koste komt 
van het vervoeraanbod. 

5.2 Aanbevelingen ten behoeve van de nieuwe concessie(s) 
In deze evaluatie zijn diverse aandachtspunten en suggesties aan bod gekomen ten behoeve van de 
voorbereidingen voor de aanbesteding van de concessie(s) vanaf 2023. Met bovengenoemde conclusies in 
acht genomen zijn op hoofdlijnen de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

• Samenwerking: streef naar continuïteit in personeel en teamsamenstellingen bij zowel de 
vervoerder als de Provincie en behoud de onderlinge toegankelijke “korte lijntjes”. Intensiveer, ten 
behoeve van de concessie overschrijdende verbindingen, zoveel mogelijk de onderlinge 
samenwerking met concessieverleners en -houders uit naastgelegen concessiegebieden.  

• Organisatie: verduidelijk de onderlinge rollen en verantwoordelijkheden binnen de 
driehoeksverhouding Provincie (beleid) – Vervoerder – Trambedrijf en onderzoek waar de (interne) 
organisatie mogelijk efficiënter ingevuld kunnen worden.   

• Betrekken stakeholders: behoud de participatietrajecten en betrek stakeholders in vroegtijdig 
stadium bij ontwikkelplannen (ten behoeve van het draagvlak). 

• Opbrengstverantwoordelijkheid: overweeg of en welke vorm van opbrengstverantwoordelijkheid het 
meest passend is voor de volgende concessie(s), waarbij de vorm enerzijds zorgt voor een positieve 
prikkel voor de vervoerder om een zo goed mogelijk product te leveren en anderzijds zorgt voor 
goede samenwerkings- en aansturingsvorm vanuit de concessieverlener. Ook moet hierbij een 
afweging gemaakt worden wat betreft het spreiden van de risico’s. Mocht er bij een nieuwe 
aanbesteding worden gekozen voor meerdere concessies, dan adviseren we zoveel als mogelijk 
voor gelijke uitgangspunten te kiezen in beide concessies ten behoeve van de eenduidigheid 
(opbrengstverantwoordelijkheid, bekostiging voor sociale veiligheid etc.).  

• Ontwikkeltaak: zorg voor voldoende flexibiliteit en ruimte in de concessies om met de ontwikkeltaak 
in te kunnen spelen op de dynamiek van de regio en ruimtelijke, maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen. 

• Boetes en bonussen: overweeg bij het bepalen van de vorm en hoogte van een boete of bonus, op 
welke elementen en bijbehorende KPI’s deze worden gebaseerd. Zorg daarbij voor zo veel als 
mogelijk SMART geformuleerde criteria, waarmee boetes en bonussen op eenduidige wijze kunnen 
worden toegepast. 

• Duurzaamheid: overweeg of aanvullende duurzaamheidseisen op het inkoopbeleid, ook op andere 
aspecten dan de materieelvloot, van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

• Ontsluiting: onderzoek daar waar wijzigingen in de lijnvoering lokaal leiden tot een substantiële 
afname van de OV bereikbaarheid, de mogelijkheden om dit op te vangen met maatwerk vervoer 
of andersoortige creatieve vervoervormen (als onderdeel van de ontwikkeltaak). 
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6 Bronnen 
• Beleidsdocumenten: 

o BRU, OV Streefbeeld 2020. 
o Provincie Utrecht, Mobiliteitsprogramma 2019-2023. 
o Provincie Utrecht, Uitvoeringsplannen Knooppunten en OV 
o Werkbestekken U-OV en Syntus 

• CBS (2020). Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken.  
• CBS (2020). Regionale kerncijfers, inwoners per provincie/gemeente.  
• CROW, de Staat van het OV (2018). 
• CROW, rapportages OV Klantenbarometer. 
• KiM (2018). De keuze van de reiziger.  
• Kwantitatieve gegevens van concessies: 

o Overzicht van gegevens vervoeraanbod, vervoervraag en exploitatie. 
o LogHB-gegevens van beide concessies. 
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A1 Tabellen meetbare resultaten 

A1.1 Vervoeraanbod 
Dienstregelinguren 
DRU U-OV Bus U-OV Tram Syntus Connexxion Totaal 

2014 900.427* - 549.204 1.449.631 

2015 904.279* - 527.224 1.431.503 

2016 868.894 43.820 - 545.202 1.457.916 

2017 882.076 43.511 634.604 - 1.560.191 

2018 902.244 43.672 632.515 - 1.578.431 

2019 931.191 46.858 628.507 - 1.606.556 

* Geen onderscheid aanwezig tussen bus en tram voor U-OV in het jaar 2014 & 2015. 
 
Dienstregelingkilometers 
DRkm U-OV Bus U-OV Tram Syntus Connexxion Totaal 

2014 20.980.748* - 17.1320.26 38.112.774 

2015 21.111.032* - 16.385.407 37.496.439 

2016 20.119.091 1.229.757 - 16.941.267 38.290.115 

2017 20.574.323 1.216.752 19.487.853 - 41.278.929 

2018 21.076.673 1.224.072 19.284.735 - 41.585.480 

2019 21.865.111 1.303.277 19.289.853 - 42.458.241 

* Geen onderscheid aanwezig tussen bus en tram voor U-OV in het jaar 2014 & 2015. 

A1.2 Vervoervraag 
Aantal instappers 
Instappers U-OV Bus U-OV Tram Syntus Connexxion Totaal 

2015 35.956.619 5.691.602 - 13.617.000 55.265.221 

2016 37.609.113 5.716.844 - 13.729.545 57.055.502 

2017 39.098.205 5.693.849 14.810.012 - 59.602.066 

2018 38.996.805 5.577.889 15.146.486 - 59.721.180 

2019 41.152.466 5.577.270 15.891.175 - 62.620.911 
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Reizigerskilometers 
Instappers U-OV Bus U-OV Tram Syntus Connexxion Totaal 

2015 181.212.729 32.650.355 - 113.300.000 327.163.084 

2016 191.834.152 32.576.664 - 115.893.806 340.304.621 

2017 202.784.348 32.793.285 123.833.622 - 359.411.256 

2018 201.910.556 31.771.868 127.535.440 - 361.217.864 

2019 221.072.047 32.050.806 132.724.678 - 385.847.531 

A1.3 Detail OV-Klantenbarometer 2019 
Connexxion/Syntus (vanaf 2017) 
Aspect 2015 2016 2017 2018 2019 

Geluid in voertuig 6,2 6,2 6,9 7,3 7,4 

Klantvriendelijkheid personeel 7,7 7,7 7,6 8 8,2 

Netheid/schoonheid 7,3 7,1 7,9 8,1 8,1 

Inrichting voertuig - - - 7,7 7,8 

Rijstijl bestuurder 7,4 7,4 7,2 7,6 7,8 

Overlast medereizigers - - - 8,4 8,2 

Kans op zitplaats 9 8,8 8,6 9,2 9 

Gemak instappen 8,6 8,7 8,4 8,8 8,9 

Klimaat in voertuig - - - 7,4 7,5 

Gebruiksgemak OV-chipkaart 8,2 8,4 8,5 8,6 8,6 

Vervoersbewijs kopen 7,9 8,1 8,1 8,2 8,3 

Informatie tijdens rit - - - 7,3 7,6 

Informatie vertraging 5,4 5,3 5 5,2 5,8 

Informatie op halte 7,4 7,3 7 7,3 7,7 

Punctualiteit 6,7 6,7 6,3 6,3 7,4 

Reissnelheid 7,5 7,5 7,4 7,8 8 

Overstaptijd 6,4 6,4 6,5 6,7 6,7 

Frequentie 7 6,9 7,1 6,9 7,1 

Veiligheid algemeen 8 7,8 8 8,2 8,2 

Veiligheid in voertuig 8,2 8,2 8,1 8,6 8,7 

Veiligheid op halte 8,1 7,9 8 8,3 8,3 

Gestrest/ontspannen - - - 8,1 8,1 

Oordeel halte/station - - - 7,9 8 

Prijs 5,8 5,7 5,9 6,4 6,2 

Totaal oordeel 7,5 7,5 7,4 7,6 7,9 
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U-OV - Tram 
Aspect 2015 2016 2017 2018 2019 

Geluid in voertuig 6,8 6,8 6,7 6,9 7 

Klantvriendelijkheid personeel 7 7,2 7,3 7,6 7,9 

Netheid/schoonheid 6,7 6,7 6,9 7 7 

Inrichting voertuig - - - 6,8 6,7 

Rijstijl bestuurder 7,3 7,3 7,3 7,6 7,7 

Overlast medereizigers - - - 7,4 7,6 

Kans op zitplaats 8,2 8,5 8,2 8,5 8,4 

Gemak instappen 8,7 8,7 8,6 8,7 8,9 

Klimaat in voertuig - - - 6,1 6,5 

Gebruiksgemak OV-chipkaart 7,6 7,8 8,2 8 8,2 

Vervoersbewijs kopen 7,5 7,6 8,3 8 8,1 

Informatie tijdens rit - - - 6,5 6,7 

Informatie vertraging 5,4 5,6 5,5 5 5 

Informatie op halte 7,6 8 7,8 7,4 7,6 

Punctualiteit 7,7 7,8 7,6 7,6 7,8 

Reissnelheid 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 

Overstaptijd 6,5 6,6 6,5 6,6 6,9 

Frequentie 7,4 7,6 7,4 7,4 7,4 

Veiligheid algemeen 7,5 7,5 7,6 7,8 7,6 

Veiligheid in voertuig 7,7 7,7 7,8 8,4 8,3 

Veiligheid op halte 7,5 7,6 7,6 7,9 7,8 

Gestrest/ontspannen - - - 7,9 7,8 

Oordeel halte/station - - - 7,6 7,7 

Prijs 5,3 5,5 5,7 5,8 5,7 

Totaal oordeel 7,6 7,7 7,6 7,6 7,7 
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U-OV - Bus 
Aspect 2015 2016 2017 2018 2019 

Geluid in voertuig 6,6 6,3 6,4 6,5 6,7 

Klantvriendelijkheid personeel 7,5 7,7 7,6 7,9 8,1 

Netheid/schoonheid 7,4 7,4 7,4 7,5 7,6 

Inrichting voertuig - - - 7 7,2 

Rijstijl bestuurder 7,3 7,4 7,3 7,5 7,7 

Overlast medereizigers - - - 8 8,2 

Kans op zitplaats 8,2 8,5 8,4 8,4 8,8 

Gemak instappen 8,5 8,6 8,6 8,9 8,8 

Klimaat in voertuig - - - 6,6 6,9 

Gebruiksgemak OV-chipkaart 7,9 8,2 8,2 8,4 8,7 

Vervoersbewijs kopen 7,9 8,1 7,9 8,2 8,2 

Informatie tijdens rit - - - 7,5 7,7 

Informatie vertraging 5,9 5,9 5,8 5,5 5,7 

Informatie op halte 7,6 7,7 7,6 7,4 7,6 

Punctualiteit 7,1 7,3 7,3 7,3 7,4 

Reissnelheid 7,4 7,6 7,6 7,8 7,9 

Overstaptijd 6,8 6,7 6,8 7 6,9 

Frequentie 7,3 7,2 7,4 7 6,9 

Veiligheid algemeen 7,9 8 8 8 8,1 

Veiligheid in voertuig 8,1 8,2 8,2 8,5 8,7 

Veiligheid op halte 8 8 8 8,1 8,2 

Gestrest/ontspannen - - - 7,8 7,9 

Oordeel halte/station - - - 7,7 7,9 

Prijs 5,7 5,9 5,9 6,2 6,1 

Totaal oordeel 7,5 7,6 7,6 7,6 7,8 
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A2 Uitgangspunten analyse ontsluiting 
Voor de analyse van de ontsluiting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• In de basis zijn voor de vergelijkingen de jaren 2016 met 2020 vergeleken: 2016 als laatste jaar van 
de vorige concessie in de streek (destijds gereden door Connexxion) en 2020 als meest recente 
jaar (situatie januari, pre-COVID-19). Waar mogelijk zijn gegevens voor tussenliggende jaren 
weergegeven.  

• Haltecirkels: voor de ontsluiting per halte is gebruik gemaakt van haltecirkels met een straal van 
600 meter hemelsbreed. De keuze voor dit kengetal komt voort uit verschillende achtergronden: 

o Vanuit het OV Streefbeeld (BRU) voor de U-OV-concessie wordt als één van de 
minimumeisen ten aanzien van openbaar vervoer uitgegaan van “95% van alle adressen 
in de regio heeft op maximaal 600 meter een bushalte”.  

o In het PvE voor de Syntus-concessie is opgenomen dat “De te bedienen kernen en wijken 
hebben een OV-halte (treinstation of halte van een verbindende lijn) op maximaal 800 meter 
(loopafstand) van het zwaartepunt van de kern respectievelijk wijk of maximaal 400 meter 
(halte van een ontsluitende buslijn).  

o Uit diverse onderzoeken en literatuur blijkt dat het invloedsgebied van haltes in de loop der 
jaren groeit, parallel aan het strekken van lijnen (HOV) met hoge(re) frequenties. “De 
klassieke halte-afstand van 400 meter voor busvervoer zou nu beter op 600 meter gekozen 
kunnen worden, ook de afstand tussen lijnen kan ruimer.” (Egeter, 1993 in KiM, 2018). Het 
KiM constateert dat reizigers bereid zijn langere loopafstanden naar een halte te 
accepteren, als de ov-voertuigen daar met korte en regelmatige opvolgtijden langs komen.  

Vanuit deze constateringen en om voor de hele provincie Utrecht (beide concessies) een passend 
beeld te genereren over de ontsluiting, is ervoor gekozen in deze analyse gebruik te maken van 
haltecirkels met een straal van 600m hemelsbreed. 

• De analyse is toegepast op haltes binnen de provincie met minstens een uurdienst op ma/za van 7 
tot 19 uur14.  

• Voor de haltes en stations in 2016 (voor de oppervlakteontsluiting) is gebruik gemaakt van het 
bushalte-bestand van de provincie Utrecht.  

• Voor de haltes en stations in 2017, 2019 en 2020 (voor de oppervlakteontsluiting) is gebruik 
gemaakt van GTFS data. De GTFS data is beschikbaar vanaf 14 maart 2017. 

o GTFS data: 
▪ ≥ 12 stops tussen 07:00 en 18:59 
▪ Referentiedagen: 

• 2017: Dinsdag 14 maart 2017 (GTFS data niet eerder beschikbaar) 
• 2019: Dinsdag 19 maart 2019 
• 2020: Dinsdag 28 januari 2020 

• De analyse van het aantal inwoners is uitgevoerd op basis van de 100 meter bij 100 meter 
statistieken15: 

o Statistische gegevens per vierkant zijn beschikbaar tot en met 2018. 
▪ Voor de analyse van 2016 zijn de statistische gegevens van 2016 gebruikt. 
▪ Voor de analyse van 2017 zijn de statistische gegevens van 2017 gebruikt. 
▪ Voor de analyse van 2019 en 2020 zijn de statistische gegevens van 2018 gebruikt. 

o Waarden ‘-99997’ zijn meegenomen in de berekening. Betekenis van de waarde ‘-99997’ 
is: ‘0 tot en met 4 / geheim’ (zie Productbeschrijving). Voor deze waarde is een gemiddeld 
aantal inwoners gehanteerd: 2 inwoners per vierkant. 

• Bij de analyse van het aantal ontsloten inwoners in 2016 is de huidige provinciegrens aangehouden. 
Per 1 januari 2019 is de provinciegrens verschoven, waarbij de voormalige gemeenten Leerdam en 
Zederik (die behoorden tot de provincie Zuid-Holland) zijn samengevoegd met de gemeente Vianen 
(provincie Utrecht) tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (provincie Utrecht). 

• Alle vierkanten van 100 bij 100 meter die volledig binnen de grens vallen zijn meegenomen. 
Vierkanten van 100 bij 100 meter die op de gemeentegrenzen in de provincie Utrecht liggen zijn in 
de overzichtstabel per gemeente weergegeven als ‘overig’. 

 
14 Hierin zijn ook buurtbussen en flexsystemen meegenomen voor zover deze op werkdagen tussen 7-19 uur tenminste één keer per 
uur een reismogelijkheid bieden. 
15 Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/kaart-van-100-meter-bij-100-meter-met-statistieken 
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A3 Kaartbeelden: Ontsluiting van concessiegebied 
• Ontsluiting 2016 
• Ontsluiting 2020 
• Wijzigingen in 2020 t.o.v. 2016 








