
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Dienstregelingwijziging openbaar vervoerconcessie IJsselmond per 4 mei 2014 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de wijzigingen in de dienstregeling van de 
concessie IJsselmond per 4 mei 2014. 

Toezegging/motie/amendement: 

Over de implementatie van de openbaar vervoerconcessie IJsselmond die per 8 
december 2013 is ingegaan hebben wij u onlangs geïnformeerd (edocs 1578164). 
Verder is door ons college toegezegd om u te blijven informeren over belangrijke 
ontwikkelingen in de concessie IJsselmond, die op 8 december 2013 is ingegaan. 

Inleiding: 

In het algemeen in de invoering van de nieuwe dienstregeling per 8 december 
2013 goed verlopen, ondanks de zeer korte implementatietijd. Niettemin is na de 
beginfase gebleken dat er op enkele punten in de dienstregeling kleine verbete
ringen mogelijk zijn opdat beter wordt aangesloten bij wensen van scholen en 
reizigers. Daarnaast is de ri jt i jd in de dienstregeling hier en daar kritisch beke
ken en meer in overeenstemming met de realiteit gebracht; hierdoor ontstaat 
een hogere punctualiteitsgraad in de dienstuitvoering. 

Voorts heeft het verdwijnen van de busverbinding tussen Kampen en Zwolle in de 
praktijk wat veranderingen in het reisgedrag veroorzaakt. Met de nu voorgestel
de dlenstregelingwijzigingen wordt hierop ingespeeld. De verwachting is, dat de 
klanttevredenheid hiermee verder toeneemt. 

Mededeling: 

Onderstaand treft u een samenvatting van de belangrijkste dienstregeling wijzi
gingen binnen Flevoland aan. 

Lijn 75: Marknesse - Steenwijk 
Deze lijn verschuift een half uur om beter aan te sluiten op de lestijden van de 
scholen. Daarnaast krijgt hij iets meer rijtijd om vertraging t.o.v. de dienstrege
ling terug te dringen. 

Lijn 143: Dronten - Kampen 
Om de aansluiting op lijn 145 naar Swifterbant en lijn 147 naar Harderwijk te 
verbeteren, verschuiven de tijden een kwartier. 

Lijn 145: Lelystad - Swifterbant - Dronten 
Op zondag avond wordt door een route wijziging op verzoek van studenten in 
Dronten de Campus van de Agrarische Hogeschool bediend (variant lijn 165). 
Daarnaast kan lijn 145 iets minder rijtijd in de dienstregeling hebben. 

Lijn 146: Emmeloord - Nagele - Swifterbant 
Om de aansluitingen in Emmeloord en Swifterbant te verbeteren krijgt deze lijn 
in Swifterbant een snellere route en rijdt in Swifterbant in één richting, via de 
Dronterringweg, Biddingringweg, Industrieweg, Bloemenwijk en Lange Streek. De 
halte Blazoen vervalt hiermee. 
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Lijn 147: Dronten - Harderwijk 
Om tegemoet te komen aan de wensen van een aantal reizigers, wordt een rit toegevoegd met 
vertrektijd 6:47 uur uit Harderwijk. Daarnaast wordt de rijtijd in de dienstregeling iets ingekort en 
wijzigen als gevolg daarvan de vertrektijden. 

Lijn 148: Lelystad - Harderwijk 
Om in Lelystad aansluiting te kunnen bieden op lijn 345 richting Emmeloord, worden de vertrektij
den vanuit Harderwijk op een aantal ritten in de ochtend met een half uur vervroegd. 

Lijn 160: Almere - Eemhof - Amersfoort NS Vathorst 
Op uitdrukkelijk verzoek van de Eemhof wordt het eindpunt van de lijn veranderd van Nijkerk in 
Amersfoort NS Vathorst. Men verwacht hiermee aanzienlijk meer reizigers. 

Het vervolg 
n.v.t. 

Ter inzage in de leeskamer 
n.v.t. 

Verdere informatie 
n.v.t. 


