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Onderwerp 

OV concessie IJsselmond: maatregelen rondom de invoering van de nieuwe con-
cessie en speciale aandacht voor de veranderingen bij de Kamperlijn. 
 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de invoering van de nieuwe concessie 
IJsselmond en de maatregelen die zijn getroffen ten behoeve van busreizigers uit 
Urk en Noordoostpolder in verband met de verplichte overstap van bus op trein in 
Kampen, ingaande 8 december 2013.    
   
 

Toezegging/motie/amendement: 

De portefeuillehouder hecht er aan om Provinciale Staten over dit onderwerp 
zorgvuldig te informeren.      
 

Inleiding: 

Per 8 december 2013 start de nieuwe OV concessie IJsselmond. De nieuwe con-
cessie is gegund aan OV Regio IJsselmond, een dochteronderneming van Con-
nexxion. De belangrijkste wijziging voor reizigers betreft het besluit van de 
provincie Overijssel om de parallelle buslijnen naast de treinverbinding Kampen-
Zwolle (“het Kamperlijntje”) op te heffen. Dit treft met name reizigers uit Urk 
en Noordoostpolder die naar Zwolle reizen.   
 
De provincie Flevoland heeft er bij de provincie Overijssel op aangedrongen om 
deze wijziging met zo beperkt mogelijke gevolgen voor de reiziger door te voe-
ren. Daarom is een aantal maatregelen getroffen opdat voor de reizigers gemid-
deld genomen geen reistijdverlenging en geen prijsverhogend effect voor abon-
nementhouders optreedt. 
 
In samenspraak met vervoerders NS en OV regio IJsselmond is een pakket van 
maatregelen die voorkomen dat reizigers erop achteruit gaan, samengesteld. Het 
consumentenplatform ROCOVF is geïnformeerd over de getroffen maatregelen. 
 
Daarnaast is een belangrijke wijziging dat de vertrektijd van lijn 345 Lelystad – 
Emmeloord een half uur verschuift. De provincie Friesland heeft besloten om de 
315 (Emmeloord-Groningen) een half uur te verschuiven. Om aansluiting te 
behouden op lijn 315 van en naar Lemmer/Groningen, worden de tijden van de 
345 in beide richtingen hierop aangepast. Zo houdt de doorgaande reiziger een 
vlotte verbinding. Lijn 149, die vanaf Urk bij de Domineesweg aansluiting biedt 
op de 345, schuift per 8 december ook een half uur op, zodat ook de reizigers 
vanaf Urk hun aansluiting op de 345 behouden. In Lelystad rijdt bus 345 door als 
lijn 148 richting Luchthaven/Harderwijk; hierdoor ontstaat een rechtstreekse 
verbinding tussen Emmeloord en de Luchthaven en Harderwijk. 
 
Tot slot is de routewijziging van de stadslijnen 21 en 22 in Dronten een belang-
rijke wijziging. Door de route via de Landmaten te laten lopen, wordt Dronten-
Zuid door middel van de stadsbus ontsloten. Hiermee wordt tegemoet gekomen 
aan wensen vanuit de wijk Landmaten. De aansluiting van lijn 21/22 op de trein 
wordt hiermee tevens verbeterd. 
 
Mededeling: 

In het kader van bovengenoemde wijzigingen en het opheffen van buslijnen 
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tussen Kampen en Zwolle zijn de volgende maatregelen genomen: 
1. Reizigers met een geldig busabonnement voor het traject Zwolle-Kampen-Noordoostpolder-

Urk kunnen hun abonnement gebruiken in de trein. In de bijgevoegde publieksmededeling 
staat beschreven op welke wijze dit wordt georganiseerd. 

2. Noodzakelijke omwisseling van abonnementen geschiedt kosteloos voor de reiziger. OV Re-
gio IJsselmond verzorgt de kosteloze omwisseling van abonnementen op het NS station in 
Kampen.  

3. De eerste weken na ingang van de nieuwe concessie treedt NS coulant op richting reizigers 
die hun abonnement niet tijdig hebben omgewisseld. 

4. Vanaf 29 november 2013 publiceren de provincies Flevoland en Overijssel en OV Regio IJs-
selmond alle voor reizigers relevante informatie via huis aan huis bladen en websites. 

5. Vanaf 25 november 2013 zijn de bussen voorzien van flyers waarin per regio de belangrijk-
ste wijzigingen zijn opgenomen. 

6. De wijzigingen zijn ook in een persbericht opgenomen dat 29 november 2013 is uitgebracht. 
7. De gemeente Dronten besteedt op 6 december 2013 in samenwerking met de provincie Fle-

voland en de vervoerder uitgebreid aandacht aan de opening van de route door de wijk 
Landmaten. De eerste drie weken van december worden extra promotionele acties in Dron-
ten georganiseerd om de aandacht te vestigen op de nieuwe route. 

 
Het vervolg 

De eerste weken wordt nauwlettend gevolgd of de treincapaciteit voldoende is. Waar nodig zet de 
provincie Overijssel extra bussen in ter versterking van de trein. Tevens zal worden bekeken of na 
invoering van de genoemde maatregelen aanvullende communicatie wenselijk blijkt te zijn.  
 
Ook de ontwikkelingen bij de stadsdienst in Dronten worden zorgvuldig gevolgd.     
 
Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 
      
 
Verdere informatie 

n.v.t. 
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Publieksmededeling 
      
Belangrijke informatie voor reizigers van lijn 141: Urk-Emmeloord-Kampen-Zwolle 
 
Op 8 december 2013 gaat de nieuwe busdienstregeling in.  
OV Regio IJsselmond (een dochterbedrijf van Connexxion) gaat vanaf die dag voor 10 jaar het 
openbaar vervoer verzorgen in de regio IJsselmond.  
 
Vanaf 8 december zal buslijn 141 niet meer rijden tussen Kampen en Zwolle. De provincie Overijs-
sel moet bezuinigen op het openbaar vervoer en heeft hiervoor gekozen omdat veel reizigers met 
de trein tussen Kampen en Zwolle kunnen reizen. Voor scholieren blijft buslijn 641 (Urk – Zwolle) 
wel rijden. 
 
De nieuwe dienstregeling 
Alle ritten van lijn 141 uit Urk eindigen bij station Kampen en sluiten daar aan op de trein naar 
Zwolle. U heeft hier enkele minuten overstaptijd. In omgekeerde richting geldt hetzelfde. 
 
Informatie voor abonnementhouders 
Om de gevolgen voor u als reizigers zoveel mogelijk te beperken, zijn diverse busabonnementen 
ook geldig in de trein tussen Kampen en Zwolle (let op: dit geldt alleen voor het traject Kampen – 
Zwolle, en niet voor het traject Kampen Zuid – Zwolle): 
 

o Minimaal 3 sterren met centrumzone 2573 of 4620 
o Minimaal 4 sterren met centrumzone 2543, 2553, 2563,  2583, 4601, 4610 of 4680. 

 
Om met de trein Kampen – Zwolle te kunnen reizen heeft u wel een busabonnement op een zicht-
kaart nodig (anders is controle door de conducteur niet mogelijk). Busabonnementen van Con-
nexxion op de OV-chipkaart zijn dus alleen geldig samen met een zichtkaart (reist u alleen met 
scholierenlijn 641 dan  is het busabonnement op de ov-chipkaart voldoende; wij raden u echter aan 
er voor te zorgen dat u ook met de trein tussen Kampen en Zwolle kunt reizen op momenten dat 
lijn 641 niet rijdt). 
 
Hieronder leest u wat u moet doen om aan een zichtkaart te komen zodat u kosteloos over kunt 
stappen van buslijn 141 naar de trein Kampen - Zwolle en omgekeerd. Lees deze informatie aan-
dachtig door. 
 
Heeft u een Syntus sterabonnement (zichtkaart)? 
Heeft u een abonnement gekocht bij Syntus (bijvoorbeeld omdat u in Zwolle gebruik maakt van de 
stadsbus)? Dan is er geen enkel probleem. U heeft van Syntus een zichtkaart ontvangen die samen 
met uw persoonlijke ov-chipkaart geldig is. U kunt dat de treinconducteur en buschauffeur tonen.  
 

• Let op dat uw abonnement de juiste centrumzone en sterwaarde heeft! 
• Reist u met een jaarabonnement en heeft u een andere centrumzone dan hierboven ver-

meld?  
Bezoek dan de informatiebus van Connexxion. U ontvangt daar gratis een vervangende 
kaart voor uw treinreis. (hieronder informeren wij u over de locatie en het tijdstip waarop 
u daar terecht kunt).  

• Reist u met een maandabonnement dat na 8 december geldig is en heeft u een andere cen-
trumzone dan hierboven vermeld? Wissel deze dan om bij de informatiebus van Connexxion 
(Hieronder informeren wij u over de locatie en het tijdstip waarop u daar terecht kunt). 
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Heeft u een Connexxion-abonnement op uw OV-chipkaart? 
Dan heeft u een zichtkaart nodig. 
Let op: check NIET in- en uit bij NS, want dan wordt er saldo van uw OV-chipkaart afgeschreven.   
 
Hoe komt u aan een zichtkaart van uw Connexxion OV-chipkaart abonnement?  

• Heeft u een jaarabonnement van Connexxion met de juiste centrumzone dan krijgt u uw 
zichtkaart automatisch thuisgestuurd. Mocht u deze op 5 december nog niet ontvangen 
hebben, neem dan contact op met Connexxion Klantenservice (0900-2666399) 

• Heeft u een jaarabonnement van Connexxion met een centrumzone die niet geldig is op de 
Kamperlijn? Neem dan contact op met Connexxion Klantenservice (0900-2666399). U ont-
vangt dan een zichtkaart met een de juiste centrumzone voor het traject Zwolle-Kampen. 

• Heeft u een maandabonnement van Connexxion op uw OV-chipkaart dat na 8 december 
2013 nog geldig is? Bezoek dan de informatiebus van Connexxion, u ontvangt daar een 
zichtkaart voor uw treinreis (onderaan informeren wij u over de locatie en het tijdstip 
waarop u daar terecht kunt). 

• Koopt u een nieuw abonnement, dan dient u deze bij Syntus te kopen en niet bij één van de 
verkooppunten in het gebied.  
 

Informatiebus Connexxion 
Van maandag 2 december t/m vrijdag 6 december en van maandag 9 december  t/m vrijdag 13 
december kunt u van 13.00-18.00 uur bij station Kampen terecht bij onze informatiebus voor het 
afhalen van een zichtkaart bij uw Connexxion OV-chipkaartabonnement en voor antwoord op al uw 
vragen.  
 
Wij zijn ons ervan bewust dat we een extra inspanning van u vragen. Helaas is dat niet te vermij-
den. Met het omwisselen van uw vervoersbewijs kunt u op een flexibele manier overstappen van 
bus naar trein en omgekeerd zonder extra kosten. Dit biedt de conducteur in de trein ook de gele-
genheid om alle vervoerbewijzen te kunnen controleren, ook als ze op de OV-chipkaart staan. Wij 
vragen hiervoor uw begrip en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.  
 
Advies 
Is uw abonnement verlopen en wilt u een nieuwe aanschaffen? Koop deze dan via de webshop van 
Syntus op www.syntus.nl, of bel voor meer informatie met de Syntus klantenservice via 088- 
0331360. U krijgt dan een zichtkaart waarmee u gebruik kunt maken van de bussen van OV Regio 
IJsselmond en Syntus en de treinen van NS tussen Zwolle en Kampen. 

 
 

 
Afbeelding: busabonnement op een zichtkaart 
 
 
 
  


