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1. Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding, 
vraagstelling, aanpak en workshops met 
belanghebbenden. 
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1.a. Aanleiding en vraagstelling
Waarom een herijking van het openbaarvervoerbeleid?

De mobiliteitswereld is op veel vlakken aan het veranderen. Door toenemende vergrijzing, de 
ontwikkeling van digitale communicatiemiddelen en de toenemende flexibilisering van werken 
veranderen mobiliteitspatronen. Ook de opening van de Hanzelijn heeft effect op de 
mobiliteitspatronen. In delen van Flevoland (o.a. Almere) groeit het aantal inwoners, in andere 
delen is er sprake van krimp. Al deze ontwikkelingen vragen om een hernieuwde blik op mobiliteit. 

De komende jaren wordt het voor de provincie en de steden Almere en Lelystad (gedelegeerd 
concessieverlener) een steeds grotere uitdaging om het ‘huishoudboekje’ voor het openbaar 
vervoer (OV) sluitend te houden. De financiële middelen staan landelijk onder druk. Tegelijkertijd 
nemen de kosten voor de uitvoering van het OV toe. Zelfs bij gelijkblijvend gebruik stijgen de 
jaarlijkse uitgaven harder dan de beschikbare middelen. Dit is voor de provincie aanleiding voor 
een herijking van het OV-beleid. Een herijking die inzicht moet geven in hoe in deze nieuwe 
omstandigheden goed openbaar vervoer voor Flevoland gerealiseerd kan blijven worden. Dit heeft 
geleid tot een motie (zie bijlage) met daarin uitgesproken:

“Dat samen met ervaringsdeskundigen (groepen openbaar vervoer gebruikers) en andere 
belanghebbenden vanuit een blanco situatie een nieuw ontwerp wordt gemaakt voor de openbaar 
vervoer stromen in Flevoland en de aansluiting met de omringende gebieden.”

Leeswijzer

Het vervolg van dit hoofdstuk beschrijft de aanpak van de herijking. De opgave wordt behandeld in 
hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 bevat een analyse van het huidige openbaar vervoer. Drie verschillende 
conceptvisies voor de OV-visie zijn beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot beschrijft hoofdstuk 5 een 
analyse van de maatschappelijke effecten.
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1.b. Aanpak

De herijking wordt samen met belanghebbenden in de provincie uitgevoerd in twee stappen:

1.Voorliggend document met concept OV-beleidsvisies is opgesteld ten behoeve van het gesprek in de provincie 
en in Provinciale Staten over mogelijke ontwikkelingsrichtingen;

2.Op basis van de uitkomsten daarvan wordt in het najaar de nieuwe OV-beleidsvisie opgesteld. 

De gemeenten Almere en Lelystad zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van deze visie, omdat de 
bevoegdheid als openbaarvervoerautoriteit van de provincie Flevoland voor het stadsvervoer in Almere en 
Lelystad en het streekvervoer in Almere aan beide steden is gedelegeerd. Dit betekent dat zij verantwoordelijk 
zijn voor de exploitatie en het te voeren beleid binnen de vastgestelde financiële en beleidsmatige kaders tot het 
einde van de delegatieovereenkomsten. Uitwerking van de visie in concrete maatregelen is een 
verantwoordelijkheid van de beide steden. 

De werkzaamheden voor deze herijking zijn gestart met een aantal bijeenkomsten met gemeenten (mei 2013) en 
met een inhoudelijke analyse van het OV. Vervolgens zijn er in juni workshops geweest met het reizigersoverleg 
Flevoland (ROCOVF) en met een brede groep van belanghebbenden, vertegenwoordigers van dorpsbelangen/-
raden, zorginstellingen, belangenorganisaties voor ouderen en gehandicapten, onderwijs, bedrijven en 
wegbeheerders. Met hen is gesproken over de toekomst van het OV in Flevoland. In de workshops is nagedacht 
over het gebruik en de behoefte aan OV, om te benoemen wat men van belang vindt voor het OV in Flevoland. 
Daarbij is ook gesproken over kansen voor (eigen) initiatieven en ontwikkelingen in de samenleving, over 
maatwerk en samenwerking, om financiële middelen zo slim mogelijk te benutten voor goed OV. Medio 
september is er een vervolgbijeenkomst met belanghebbenden en ROCOVF en spreken Gedeputeerde Staten nog 
met alle gemeenten over deze concept OV-beleidsvisies. De uitkomsten van de bijeenkomsten in september 
worden verwerkt in een ‘mededeling aan Provinciale Staten’. Na de discussie in Provinciale Staten op 25 
september werken Gedeputeerde Staten de herijkte visie op het OV uit. In december wordt deze in ontwerp 
voorgelegd aan Provinciale Staten. Na een inspraakperiode en het verwerken van de uitkomsten wordt de visie in 
maart 2014 definitief vastgesteld.
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1.c. Workshops

Onderstaand een korte impressie van de punten die in de workshops met belanghebbenden in juni naar voren zijn gebracht. Medio september 
zijn uitgebreider verslagen van deze en de vervolgsessie beschikbaar. 

•Zorg en onderwijs: Opgemerkt werd dat het mogelijk moet zijn om slimmer in vervoerbehoeften te voorzien. Samen kijken naar mogelijkheden 
en het durven aanpassen van bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld 9:00 uur open in plaats van 8:30 uur) zijn daarbij randvoorwaarden. Een voorbeeld 
is de combinatie zorg (dagbesteding) en leerlingenvervoer (Zuyderzeecollege), dat vervoer vindt op verschillende tijdstippen op de dag plaats 
en kan wellicht met hetzelfde materieel.

•Onderwijs: het particuliere initiatief voor een scholierenbus naar Zwolle lijkt succesvol en biedt een win-win voor de ouders en leerlingen en 
voor de school die bereid is zijn organisatie van het onderwijs op de reistijden van de leerlingen aan te passen. De vraag is wat we hiervan 
leren voor de organisatie van het openbaar vervoer en wat dat betekent voor het provinciale openbaar vervoer dat hierdoor inkomsten 
‘misloopt’.

•Kleine dorpen Noordoostpolder: de suggestie is gedaan voor een cirkellijn NOP die kleine kernen aandoet en ‘feedert’ op de radialen. Of de 
opzet van een vervoersysteem met de inzet van kleine busjes die worden gereden door vrijwilligers.

•Lokale initiatieven: Er zijn nu al veel kleine lokale initiatieven voor scholieren, kerkgangers, marktbezoek, meerijdmaatjes etc. De vraag is 
gesteld hoe je dit soort initiatieven toegankelijk maakt voor andere gebruikers.

•Integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer: De vraag is gesteld of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de Regiotaxi en OV te 
integreren of beter op elkaar aan te laten sluiten.   

•Trein: Er is een aantal belemmeringen genoemd voor een grotere rol van de trein in het lokale en interlokale OV in Almere, waaronder de
grote afstand van m.n. Almere Haven tot een station, het ontbreken van tariefintegratie, waardoor reizigers een dubbel opstaptarief moeten 
betalen, de sociale onveiligheid van de fietsroutes van en naar de stations in Almere (vooral als het donker is) en het onregelmatige 
dienstregelinginterval van de trein in Almere. Ook in Dronten is aangegeven dat de trein niet voor iedereen de bus kan vervangen, dit is 
voornamelijk een financieel knelpunt. 

De aanwezigen stelden het erg op prijs dat ze in de gelegenheid zijn gesteld open mee te spreken over het openbaar vervoer in de provincie, 
mede in relatie tot de onderwerpen waar ze zelf mee bezig zijn zoals zorg, onderwijs, recreatie en toerisme en leefbaarheid in kleine kernen. 
De uitkomsten van deze sessie en de sessie in september worden als input meegenomen bij de uitwerking van de OV-beleidsvisie.
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2. Analyse mobiliteit in Flevoland

Dit hoofdstuk gaat in op de mobiliteitsontwikkeling in Flevoland, 
maatschappelijke trends, voorbeelden van kleinschalige initiatieven 
vanuit de samenleving voor vervoer en een analyse van de vier OV-
concessies in Flevoland. Tevens worden de financiën, de netwerken, 
het tarievenbeleid en het lopende onderzoek Regiotaxi behandeld.
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2.a. Mobiliteit in Flevoland, nu en straks

Flevoland is een groeiende provincie. Volgens het Planbureau van de 
Leefomgeving groeit de beroepsbevolking de komende decennia in 
Flevoland, dit in tegenstelling tot de rest van het land. Een groot deel 
van deze groei komt voor rekening van Almere. Maar ook in de andere 
gemeenten is nog (beperkte) groei te verwachten. De kleine kernen in 
Flevoland krimpen. De bevolking in Flevoland is jong in vergelijking 
met de rest van Nederland. De bevolking zal naar verhouding ouder 
worden maar vergrijzing zal in mindere mate plaatsvinden dan in de 
rest van Nederland.

We bevinden ons in economisch moeilijke en onzekere tijden. Dit 
betekent dat we voorzichtig moeten zijn met het opstellen van 
prognoses voor toekomstige werkgelegenheid, zeker voor de langere 
termijn. Op basis van de afgelopen jaren is in de rapportage 
‘Economie en Arbeidsmarkt 2012-2013 ‘ (Provincie Flevoland) 
geconstateerd dat de toekomstige ontwikkeling van het aantal banen 
in Flevoland niet veel positiever zal uitpakken dan voor Nederland. 
Voor Nederland wordt voor de komende jaren een daling van het 
aantal banen verwacht. 

Als we ervan uit gaan dat we er economisch over 10 jaar weer beter 
voor staan, dan verwachten we dat de economische groei voor een 
groot deel in Almere, Lelystad  (Airport) en in beperkte mate in
Dronten zal plaatsvinden. Voor de omvang van deze groei is op dit 
moment geen kwantitatieve onderbouwing te geven.Bron: Provincie Flevoland ‘Economie en Arbeidsmarkt 2012-2013’
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Mobiliteitsontwikkeling Flevoland
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De mobiliteitsontwikkeling van de laatste jaren laat zien dat het 
autogebruik onverminderd groeit in Flevoland. Het gebruik van de bus 
blijft stabiel, terwijl het gebruik van de trein licht daalt. Bedacht 
moet worden dat in deze gegevens de effecten van de opening van de 
Hanzespoorlijn en station Almere Poort nog niet zijn opgenomen. 

Als gevolg van de groei van het aantal inwoners en de verwachting dat 
de economische situatie in de toekomst zal aantrekken, mag worden 
verondersteld dat de druk op de verbindingen naar de Randstad blijft 
toenemen. De bereikbaarheid van met name Almere staat in de 
toekomst onder druk. Dat is te zien aan de reistijdisochromen, het 
bereik van de regio vanuit Almere.

De groei van het aantal inwoners is het grootst in Almere. De 
Noordoostpolder en Lelystad kennen de laagste groei van de 
beroepsbevolking. De kleine kernen zullen naar verwachting krimpen 
of stabiel blijven.

Op de volgende pagina staat in een kaartbeeld de verwachte 
bevolkings- en economische ontwikkeling (groei en krimp/stabilisatie) 
in de provincie met het effect daarvan op de openbaar 
vervoerstromen. Het aantal inwoners en de werkgelegenheid groeit in 
Almere en in mindere mate in Lelystad (luchthaven) en Dronten. In 
Zeewolde, Urk en Emmeloord is alleen sprake van bevolkingsgroei.

Naar verwachting groeien de openbaar vervoerstromen in de stad 
Almere, op de as Zwolle – Lelystad – Almere, naar de luchthaven 
Lelystad en van Almere richting de Amsterdamse regio en richting Het 
Gooi / Utrecht (A27-corridor). Ook op de verbinding Urk – Emmeloord 
en Zeewolde - Almere wordt een beperkte groei verwacht. Hoe dikker 
de lijn, hoe groter de groei van de openbaar vervoersstroom.

Reistijd isochronen vanaf Almere (bron: nationaal Verkeersmodel)

huidig 2020

Mobiliteitsontwikkeling Bron: Provincie Flevoland
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Huidige vervoerstromen OV
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Groei inwoners

Economische groei

Krimp/stabilisatie

Groei Regionale vervoerstromen

Groei Lokale vervoerstromen

2.b. Verwachte groei van openbaar vervoerstromen
op basis van economische en bevolkingsgroei

Lelystad Airport
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Ontwikkeling mobiliteitsstromen, bijzondere locaties

In Flevoland zijn verschillende bijzondere locaties, o.a.:

•Lelystad Airport

•Walibi

•Eemhof

•AZC Luttelgeest en Dronten 

•Orchideeënhoeve 

•Schokland 

•Oostvaardersplassen

•Natuurpark Lelystad

•CVI

•Proefstations

•GeomaticsPark

•De Kemphaan

Daarnaast zijn er bijzondere scholen buiten de provincie die van belang 
zijn voor leerlingen uit Flevoland. Niet alle locaties zijn nu bereikbaar per 
OV. En niet voor alle locaties is dit essentieel en op een rendabele manier 
mogelijk, vanwege het grote verschil in bezoekersaantallen. Als het gaat 
om groei in vervoerstromen de komende jaren dan zien we dit met name 
bij Lelystad Airport. De uitbreiding van de luchthaven, versterking van de 
onderwijsvoorzieningen en ontwikkeling van het bedrijventerrein 
verlangen een goede OV-verbinding met aansluiting op de trein in 
Lelystad. Voor de overige locaties wordt geen significante groei verwacht.



14

2.c. Maatschappelijke trends

De mobiliteit in Nederland en daarbinnen het gebruik van het OV in de toekomst wordt
beïnvloed door een aantal maatschappelijke trends, hieronder benoemd:

1. Verduurzaming 
Aanpassing mobiliteitsgedrag, minder voorspelbare vraag (andere pieken)
Meer gebruik alternatieve vervoerswijzen

2. Digitalisering 
Werken en winkelen meer plaats onafhankelijk
Werken in trein steeds gebruikelijker

3. Verstedelijking
Trek naar de stad
Steden zuiniger qua mobiliteit

4. Einde van de groei?
Krimp en vergrijzing maar meer ouderen met auto
Automobiliteit groeit niet meer
Meer nadruk op kwaliteit van leven

5. Terugtredende overheid
Overheid stimuleert en faciliteert actief initiatieven in de maatschappij, en 
regelt minder zelf
Nieuwe rollen maatschappelijke organisaties
Zelforganiserend vermogen samenleving

6. Nieuwe initiatieven kleinschalig OV
(zie voorbeelden op volgende pagina)

Toelichting:
groen = positief effect op OV 
rood = negatief effect op OV
zwart = onbekend
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2.d. Voorbeelden nieuwe initiatieven

We zien in Nederland steeds vaker dat burgers en organisaties zelf initiatieven nemen om mensen 
te ondersteunen in hun vervoersvraag. Vanuit sociale betrokkenheid wordt kleinschalig maatwerk 
georganiseerd dat beter aansluit bij deze specifieke vervoersvraag dan een overheid in de huidige 
situatie kan leveren. Dit past binnen de maatschappelijke trend waarin ‘de kracht van burgers’
(weer) meer aandacht krijgt. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn WOEJ, Bij Bus en de 
Vlearmoesbus. Deze initiatieven zijn vanuit welzijnsorganisatie geregeld, ook met particuliere 
auto’s, hebben ook signaleringsfunctie (meerdere doelen!) en hebben een sterke drive vanuit de 
zorg. De HugoHopper is buurtbusachtig, heeft een route zonder haltes en is specifiek voor 
winkelen. Met betrekking tot schoolvervoer is er een initiatief van het Greijdanuscollege in 
Zwolle. Op dit moment is er een besloten buslijn van Lelystad en Dronten naar deze school die 
door ouders wordt georganiseerd. In het schooljaar 2013/14 komt daar waarschijnlijk een lijn 
vanuit Urk en Emmeloord bij.

Deze initiatieven gaan veelal uit van lidmaatschap en worden in sommige gevallen gereden door 
vrijwilligers. De kenmerken zijn vrijheid van handelen, weinig overheidsbemoeienis, financiële 
ondersteuning bij opstart en eventueel ook bij de exploitatie en weinig of geen overheidsregels.

In Flevoland zijn ook diverse initiatieven. Bekendste voorbeelden zijn de buslijnen naar de 
Eemhof en Walibi waar het bedrijfsleven aan meebetaalt en de Opstap in Lelystad die zich richt 
op senioren en wordt georganiseerd door de welzijnsorganisatie Lelystad. 

Een aantal initiatieven in Flevoland was/ is niet duidelijk zichtbaar voor de overheid. Sinds jaar 
en dag brengen en halen ouders in het landelijk gebied  kinderen van huis naar de bushalte of 
soms zelfs naar school (basisschool in Swifterbant) volgens een rooster. In de omgeving Creil en 
Espel rijden inwoners mede-inwoners naar de wekelijkse markt. Sinds de bus niet meer na 18.00 
verder rijdt dan Lemmer, halen en brengen ouders gezamenlijk, volgens rooster hun kinderen van 
de bushalte. 
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2.e. Rol van de Regiotaxi

Samen met de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Lelystad biedt de provincie 
Flevoland ook OV aan in de vorm van de Regiotaxi. Regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur, 
zeven dagen in de week van 6:00 uur 's morgens tot 0:30 uur 's nachts. De Regiotaxi is beschikbaar voor 
iedereen inclusief WMO vervoer. De Regiotaxi wordt voor het OV ingezet voor ontsluiten van het 
landelijk gebied richting de knooppunten en het bedienen van relaties op momenten dat de 
vervoervraag gering is. Het toenemend OV gebruik en de kosten van de Regiotaxi in de periode 2009-
2012 (ca. 12%) is mede aanleiding geweest voor een onderzoek naar besparingsmogelijkheden voor de 
Regiotaxi. 

Nadere analyse van het OV deel wijst uit:

•Dat een relatief groot deel (13-14%) vervoer naar AWBZ-instellingen betreft, waarvoor een andere 
regeling geldt.

•Daarnaast kan ca. 15-25% van de reizigers de rit ook per lijngebonden OV uitvoeren, dus is er sprake 
van parallelliteit.

•Ook is sprake van veel korte ritten (ca. 10%), die ook lopend of per fiets afgelegd kunnen worden. Een 
deel van de reizigers kiest ervoor om de hele reis per regiotaxi te maken, terwijl deze ook gemaakt kan 
worden met overstap bij een knooppunt op de bus (ca. 3%).

•In het verleden is gebleken dat bij vervanging van lijngebonden OV door regiotaxi het aantal ritten 
met de regiotaxi aanzienlijk lager ligt dan op basis van de voormalige ritbezetting. Dit komt onder 
andere doordat de regiotaxi voor een groot deel van de reguliere busreizigers geen aantrekkelijk 
alternatief biedt door verplichte ritreservering, onzeker vertrek- en aankomstmoment, omrijtijden, 
tariefhoogte en -systeem (geen chipkaart, dubbel opstaptarief). 

•De kostendekkingsgraad voor het OV-deel van de Regiotaxi bedraagt ca. 30%. Dit is laag, maar in 
combinatie met een beperkt aantal reizigers in veel gevallen goedkoper dan bediening per bus.

Onder het doelgroepenvervoer wordt 
verstaan het vervoer:
• van leerlingen,
• in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
• in het kader van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en
• in het kader van de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw).
Het AWBZ-vervoer wordt momenteel nog 
door de instellingen georganiseerd, dit 
gaat in de toekomst naar de gemeenten. 
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Bus reizigers per gemiddelde werkdag  (bron: Sociale Atlas Almere)

Financiele kenmerken

€ 8,9 mln
Financien
Kosten concessie 20,2 mln.*
Overheidsbijdrage 8,9 mln.
Opbrengsten 11,3 mln.

Kostendekkingsgraad 56 %
*werkelijke kosten op basis van actuele 
marktprijzen zijn hoger, zie ook opgave

Spits-dalverhoudingen 
Gemiddelde bezetting uurblok spits/uurblok dal: 1,5
Verhouding drukste uur/rustigste uur: 2 – 2,5

Bedieningsgebied

2.f. Gebiedsprofielen
i. Almere Stad

Gebruik van het OV, bus en trein
Alle verplaatsingen 13,2 %
Landelijk gemiddelde 5 %

Verplaatsingen Tot 7,5 km 6 %
Landelijk gemiddelde                 < 1 %

Gemiddelde bezetting, bron NVS 2012

Bron: reizigersenquêtes 2005, 
representatief voor nu
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Conclusies concessie Almere Stad
•In Almere is sprake van een goed lijnennet vrijwel geheel over vrije busbanen, hoge 
frequenties en de gebiedsontsluiting is goed. De kostendekkingsgraad van 56% is het 
hoogste van de concessies in Flevoland. 

•De stadsdienst heeft een duidelijke functie in de stad voor vele gebruikers. Het OV-
gebruik (bus plus trein) is hoger dan het landelijk gemiddelde. Almere is een uitgestrekte 
stad. De afstanden tussen centrum en stadsdelen zijn groot. Fietsen is minder een 
alternatief. In de avonduren geldt dit nog sterker, vanuit sociale veiligheid is de bus een 
beter alternatief dan de fiets.

•De helft van de reizigers zijn forenzen en scholieren. De andere helft zijn gebruikers met 
allerlei sociale en recreatieve motieven, waaronder ook winkelbezoek. 

•Sterke lijnen in Almere zijn lijn 1 en 5. De zwakste lijn is lijn 10. 

•De spits/dal verhouding en de verhouding drukste uur/rustigste uur geeft aan dat de 
spitsen weliswaar zwaarder zijn dan de daluren maar dat de bezetting in de daluren goed 
is. Dit heeft ook te maken met de verschillende motieven/gebruikersgroepen en met het 
feit dat het aanbod in de daluren is afgestemd op de vraag.

• Om te anticiperen op de Rijksbezuinigingen op de BDU heeft de gemeente Almere in 2012 een bezuiniging doorgevoerd met  7% minder
vervoeraanbod in de stadsdienst en opheffing van de goedkope Maxx -50 Meerreizenkaart.

• In delen van het netwerk is sprake van parallelliteit tussen buslijnen en de trein. Vanwege het tariefverschil tussen bus en trein, het 
ontbreken van tariefintegratie (dubbel opstaptarief), ongunstige tijdsligging van de dienstregelingen, en het feit dat niet alle stadsdelen 
een treinverbinding hebben, is de bus het meest aantrekkelijke alternatief voor het lokale vervoer. 

• Beschouwing voor de toekomst: De lokale vervoerstromen zullen als gevolg van de groei van Almere de komende jaren blijven groeien. Dit 
ondanks de geringe afname van het aantal reizigers van en naar sommige stadsdelen die in de afgelopen jaren zichtbaar is, vermoedelijk 
als gevolg van de economische situatie.
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Financiele kenmerken

€ 8,9 mln

56 %

Financiën
Kosten concessie 9,1 mln *
Overheidsbijdrage                           4,1 mln
Opbrengsten                                   5,0 mln           

Kostendekkingsgraad 55 %

NB: exclusief snelwegbus
*werkelijke kosten op basis van actuele marktprijzen 
zijn hoger, zie ook opgave

ii. Almere Streek

Spits-dalverhoudingen 
Gemiddelde bezetting uurblok spits/uurblok dal: 3
Verhouding drukste uur/rustigste uur: 6 - 9

Lijn R-net
Gemiddelde bezetting drukste 

punt (heen)
Gemiddelde bezetting drukste punt 
(terug)

Werkdag Zaterdag Zondag Werkdag Zaterdag Zondag

322 24 14 19 22 14 18

327 16 11 18 18 11 16

328 17 10 10 17 9 10

Lijn
Gemiddelde bezetting 

drukste punt (heen)
Gemiddelde bezetting 
drukste punt (terug)

Werkdag Zaterdag Zondag Werkdag Zaterdag Zondag

150 10 n.v.t. n.v.t. 6 n.v.t. n.v.t.

151 12 n.v.t. n.v.t. 12 n.v.t. n.v.t.

153spits 36 n.v.t. n.v.t. 37 n.v.t. n.v.t.

155spits 46 n.v.t. n.v.t. 34 n.v.t. n.v.t.

156 15 n.v.t. n.v.t. 19 n.v.t. n.v.t.

215
216

Bron: reizigersenquêtes 2005

Maken deel uit van concessie Amstel- en Meerlanden
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Conclusies concessie Almere Streek
•De kostendekkingsgraad van de streeklijnen is goed (55%). De snelwegbus Almere –
Utrecht is in deze kostendekkingsgraad niet opgenomen om dat de opbrengsten nog 
niet bekend zijn.

•De R-net lijnen kennen gemiddeld een redelijke bezetting. Op de spitslijnen is de 
bezetting hoog. Op de overige streeklijnen is de gemiddelde bezetting lager. 

•De vervoerstromen op de streeklijnen kennen een grote concentratie van reizigers in 
de spitsuren en in deze spitsuren is er sprake van een sterke eenzijdigheid van de 
vervoerstromen (spits vs tegenspits). 

•De frequenties van de lijnen zijn in de spitsen redelijk tot hoog. In de daluren is de 
frequentie laag.

•Alle streeklijnen bieden een rechtstreekse verbinding die anders alleen mogelijk is 
met meerdere overstappen en een aanmerkelijk langere reistijd. 

•De belangrijkste gebruikersgroep zijn forenzen. Aan de spits/dalverhouding en de 
verhouding drukste uur/rustigste uur is te zien dat de bezetting op sommige 
momenten achter blijft.  

•Om te anticiperen op de rijksbezuiniging op de BDU heeft de gemeente Almere al in 
2012 een sterke bezuiniging doorgevoerd met 7% minder vervoeraanbod in het 
Streekvervoer Almere.

•De snelwegbus Almere-Utrecht De Uithof betreft een pilot.

Beschouwing voor de toekomst:

De regionale vervoerstromen zullen de komende jaren als gevolg van de uitbreiding 
van Almere blijven groeien. De groei van inwoners vindt vooral in nieuwe stadswijken 
plaats en het streekvervoer moet hierop worden aangepast. De effecten van R-net en 
de pilot naar Utrecht zijn nog niet volledig bekend, maar er is sprake van groei van 
de reizigersaantallen.

NB. lijnen 215 en 216 worden in het lijnennet genoemd. 
Deze maken deel uit van de SRA-concessie Amstel- en 
Meerlanden
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IJsselmond

Landelijk

Lage frequenties

Variabele 
kostendekking
Scholieren

Financiele kenmerken

€ 8,9 mln

56 %

Bedieningsgebied*

* Oude route Q-liner

iii. Lelystad

Gebruik van het OV, bus en trein
Alle verplaatsingen 4,7 %
Landelijk gemiddelde 5 %

Verplaatsingen Tot 7,5 km 0,7 %
Landelijk gemiddelde               < 1 %

Spits-dalverhoudingen 
Gemiddelde bezetting uurblok spits/uurblok dal: 1,15
Verhouding drukste uur/rustigste uur: 1,4 – 1,8

Lijn Lijndeel
Gemiddelde bezetting 

(november 2012)

1 Haven 9,2
1 Zuiderwijk 9,4

2 Landerijen 12,8

2 Atolwijk 9,9

3 Kustwijk 9,8

3 Landerijen 9,8

4 Kustwijk 6,7

5 Warande 6

7 Bataviastad 8,5

7 Airport 4,9

Bron: reizigersenquêtes 2005, 
representatief voor nu

Financiën
Kosten concessie                              4,8 mln.
Overheidsbijdrage                             2,3 mln.
Opbrengsten                                     2,5 mln. *                                                     
* incl indexatie door vervoerder
Kostendekkingsgraad (exc. Indexatie) 42 % 
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Conclusies concessie Lelystad 

•De stadsdienst Lelystad is een fijnmazig net. De frequenties zijn gemiddeld, 
met twee maal per uur en een enkele lijn vier maal per uur in de spits. De 
kostendekkingsgraad is 42 %. Dit is een relatief hoge kostendekkingsgraad die 
kan worden verklaard uit een efficiënte opzet van de stadsdienst.

•Het OV-gebruik in Lelystad is gelijk aan het landelijk gemiddelde (exclusief 
Hanzelijn).

•De stadsdienst heeft een functie in de stad voor alle motieven. De helft van de 
reizigers zijn woon-werkers en scholieren. De andere helft zijn gebruikers met 
allerlei sociale en recreatieve motieven, waaronder ook winkelbezoek.

•Lijn 1 naar Haven en lijn 2 naar Landerijen zijn de sterkste lijnen qua 
reizigersaantallen. De lijn naar Airport de zwakste lijn. De spits-dal verhouding 
is lager dan in Almere. Er is geen sprake van een zware spits. De spreiding van 
de reizigers over de dag is goed. Dat is gunstig voor een efficiënte 
materieelinzet en daarmee lagere kosten. 

•Als gevolg van de invoering van gratis OV voor ouderen, mag worden 
verondersteld dat het aantal ouderen in het OV het afgelopen jaar is 
toegenomen. 

Beschouwing voor de toekomst:

De stadsdienst Lelystad is de afgelopen jaren geoptimaliseerd in netwerk en 
bediening. Voor de toekomst wordt er met name groei verwacht richting 
Lelystad Airport. Binnen de stad wordt beperkte groei verwacht.
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Financiele kenmerken

€ 8,9 mln

56 %

Financiën
Kosten concessie 11,9 mln
Overheidsbijdrage 7,6 mln
Opbrengsten 4,3-5,0 mln                            

Kostendekkingsgraad 36-42 %

NB. Indicatief i.v.m. effecten Hanzelijn en 
nieuwe aanbesteding 

iv. IJsselmond

Lijn 141
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Invloedsgebied lijnen met bedrijven en scholen*

*In deze kaarten is in Lelystad de oude route van de Q-liner zichtbaar
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159

160
142

148

147

145

163

144

143

21 / 22

345

149

141 / 641

77

71

75 / 
675

76

146

Zeer goed 60% 100%

Goed 45% 60%

Redelijk 30% 45%

Matig 20% 30%

Slecht 10% 20%

Zeer slecht 0% 10%

Kostendekkingsgraad Netwerk IJsselmond
Maandag ‐ Vrijdag

Niet bekend

NB. Kostendekkingsgraad van de lijnen rondom de 
Hanzespoorlijn en richting Groningen zijn indicatief i.v.m. 
ontbreken van betrouwbare bezettingscijfers. 
Kostendekkingsgraden van deze lijnen kunnen afwijken van 
de werkelijkheidNB. Lijn 160. Excl.bijdrage Eemhof. 

Kostendekking is zeer goed incl. bijdrage

315
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160

148

147

145

144

345

141 71

Zeer goed 60% 100%

Goed 45% 60%

Redelijk 30% 45%

Matig 20% 30%

Slecht 10% 20%

Zeer slecht 0% 10%

Kostendekkingsgraad netwerk IJsselmond
Zondag

Niet bekend

NB. Kostendekkingsgraad van de lijnen rondom de 
Hanzespoorlijn en richting Groningen zijn indicatief i.v.m. 
ontbreken van betrouwbare bezettingscijfers.

315

NB. Lijn 160. Excl.bijdrage Eemhof. 
Kostendekking is zeer goed incl. bijdrage
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Conclusies concessie IJsselmond

•De Hanzespoorlijn en de Flevospoorlijn zijn de dragers in het OV netwerk van IJsselmond. De 
buslijnen bedienen de relaties waar geen spoor aanwezig is. Met de komst van de Hanzelijn zijn 
er buslijnen geschrapt. De mate van parallelliteit is beperkt tot lijnen waar tussen treinstations 
gelegen locaties een OV verbinding vragen (Swifterbant, proefstations, AZC Roggebotsluis). 

•Met name rondom Emmeloord zijn er lijnen met een goede kostendekkingsgraad. Hetzelfde 
geldt voor de schakels in het OV netwerk tussen de grotere kernen waar geen treinbediening is 
(Lelystad – Harderwijk, Zeewolde - Harderwijk).

•De overige lijnen zijn zwak tot zeer zwak. Met name de avond- en weekendritten zijn slecht 
bezet. Ook de stadsdienst in Dronten kent een lage bezetting en een lage kostendekkingsgraad. 
Deze lijnen rijden pas korte tijd.

•De scholieren zijn de grootste groep gebruikers van het busnetwerk. Dit zorgt voor hoge 
spitsbezettingen en lage dalbezettingen. Daarnaast is er door het hoge aantal scholieren sprake 
van sterke spitsrichtingen waarbij in de tegenrichting nauwelijks vervoersvraag is. Voor alle 
andere verplaatsingen is de auto het belangrijkste vervoermiddel. 

•Het busnet is gericht op de belangrijkste knooppunten. Het overgrote deel van de bedrijven en 
scholen ligt binnen het invloedsgebied van het OV. 

•Enkele lijnen rijden, sinds de komst van de Hanzelijn, parallel aan de trein. Afhankelijk van de 
vervoerscijfers (nu nog indicatief) moet worden gekeken of dit gehandhaafd blijft. Het 
tariefverschil tussen bus en trein kan op dit moment nog reden zijn dat bussen parallel aan de 
trein goed gebruikt worden.

Beschouwing voor de toekomst: Groei van de vervoerstromen als gevolg van de groei van het 
aantal inwoners zal niet substantieel bijdragen aan een betere kostendekkingsgraad. Daarvoor is 
de groei te laag. De problematiek van IJsselmond, veel scholieren lage bezettingen in de 
daluren, is dus structureel. Groei voor de buslijnen in de richting van het noorden van het land 
mag op grond van de krimp aldaar en de komst van de Hanzelijn, die een directe relatie tussen 
het noorden van het land en de Randstad faciliteert, niet verwacht worden.
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2.g. Financiën vergeleken

Uit de vervoerkundige analyse blijkt dat de concessiegebieden erg van 
elkaar verschillen. Ook financieel is dit zo. Niet alleen in omvang 
maar ook in absolute kosten en opbrengsten per dienstregelinguur
(dru).

De overheidsbijdrage per dienstregelinguur is in IJsselmond 
aanmerkelijk hoger dan in de andere concessies. Voor die 
overheidsbijdrage wordt in Almere en Lelystad het meeste product
geleverd. Dit heeft te maken met de vraag naar vervoer in de daluren 
die in de steden hoger is dan in het landelijk gebied. In IJsselmond is 
sprake van sterke eenzijdige vervoerstromen in de spits zoals 
bijvoorbeeld de scholierenlijnen die geen tegenrichting kennen. Die 
kosten van de tegenrichting worden door de vervoerder wel gemaakt 
wat de dru-prijs naar verhouding hoger maakt. 

Dit overzicht is een momentopname en gebaseerd op de huidige 
kosten binnen de huidige concessieperiode. Voor een volgende 
concessieperiode kan dit beeld als gevolg van actuele marktprijzen 
veranderen.

Aantal dienstreglinguren per concessie

Almere stad

almere streek

lelystad

Ijsselmond 

Overheidsbijdrage per concessie Almere stad

almere streek

lelystad

Ijsselmond 

Overheidsbijdrage per DRU (dienstregelinguur)
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3. Opgave

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opgave, in termen van toename 
van de kosten voor het OV, risico’s op hogere uitgaven in de gehele 
provincie.
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3.a. Toename kosten en risico´s

Het OV in Flevoland wordt de komende jaren geconfronteerd met een toename van kosten. 
Daarnaast zijn er financiële risico’s waarvan de omvang ongewis is. Hieronder is hiervan een 
inschatting gegeven:

•Uitbreiding van het openbaar vervoer in Almere in de nieuwe woongebieden zoals Almere 
Nobelhorst en Pampus. De kosten daarvan worden geschat op circa € 4,5 mln. (op basis van 
huidige prijs van een dienstregelinguur).

•De extra OV ontsluiting van vliegveld Lelystad wordt geschat op € 0,5 mln.

•De extra OV ontsluiting Warande, Houtribhoogte en Houtribsluis kost circa € 0,4 mln.

•De kosten per dienstregelinguur liggen op basis van de actuele marktprijzen waarschijnlijk 
hoger dan op dit moment in de verschillende concessies is afgesproken. Dat betekent dat bij 
een nieuwe aanbesteding de kosten aanmerkelijk hoger kunnen uitvallen. 

• Voor Almere wordt dit risico geschat op circa € 3 – 3,5 mln. 

• Voor Lelystad is dit nog onbekend

•Tot slot zijn er nog onbekende risico’s:

• Structureel krimpende budgetten (p.m.)

• Onvolledige indexering BDU (p.m.)

• Wijzigingen in de studenten OV-kaart (p.m.)

• Opbrengstenrisico IJsselmond

Opgeteld zijn de meerkosten en risico’s ruim € 8 mln. +PM voor BDU en OV-studentenkaart.

Conclusie

Om het bestaande netwerk van busverbindingen in stand te houden is een extra benodigde 
overheidsbijdrage nodig van minimaal € 6 miljoen (als het meevalt). Voor de OV-beleidsvisie 
wordt uitgegaan van een bandbreedte € 6 -10 mln.

Jaarlijkse 
bijdrage 

huidig 
busvervoer

23,7 
mln.

23,7 
mln.

6-10 mln

6-10 mln

17,7 
mln.

Nu Straks Opgave

Voor 
bestaand 
product 
minimaal €6 
mln. minder 
beschikbaar
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3.b. Conclusies opgave

•Uit de financiële analyse volgt dat er naar de toekomst toe een 
(jaarlijkse) opgave ligt van tussen de €6 en €10 mln. Dit is de optelsom 
van de kosten van buslijnen naar nieuwe locaties (nieuwe woonwijken en 
werkgebieden), de risico’s voor nieuwe aanbestedingen en eventueel 
tegenvallen van de beschikbare exploitatiesubsidie vanuit de Brede 
Doeluitkering (BDU).

•Uitgaande van deze opgave en het huidige budget zal een kritische 
afweging gemaakt moeten worden tussen ontsluiting landelijk gebied 
versus overeind houden voorzieningenniveau stedelijk gebied.
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4. Ambities en visies

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ambities van het OV. Deze 
worden vertaald in verschillende toekomstsvisies voorzien van de
‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden om de ambities te 
verwezenlijken.
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4.a. Beschouwing en ambities

In de huidige OV-visie gaat het om het realiseren van drie hoofddoelen: 

1.Sociaal – basismobiliteit 
Bieden van een reismogelijkheid op maat tegen betaalbare kosten voor overheid en 
reiziger.

2.Stimuleren economie - bereikbaarheid voorzieningen en werklocaties
Verbeteren van de concurrentiepositie van gebieden of locaties om hiermee 
werkgelegenheid en economische ontwikkeling te stimuleren.

3.Beperking overlast auto - bereikbaarheid stedelijke netwerken OV 
OV als alternatief om de stad leefbaar te houden, minder congestie, minder uitstoot, 
geluid en verlichting van de parkeerdruk. 

De opgave naar de toekomst is fors: er is een minimaal 25% hogere overheidssubsidie 
nodig om hetzelfde te kunnen blijven bieden. 

In alle concessies is sprake van drukke en rustige perioden (of uren) op buslijnen. Alle 
ingrepen doen voor een groep gebruikers ‘zeer’. De keuze waar en op welke manier in 
het netwerk of de bediening wordt ingegrepen is dus geen keuze die gaat om waar nog 
gesneden kan worden maar gaat om welke doelen/functies voorop worden gesteld. 
Daarnaast zijn er verschillende manieren waarop ingrepen kunnen worden gedaan.

Om de keuzes inzichtelijk te maken, benoemen we de ‘knoppen’ die de richting 
bepalen, de factoren die van invloed zijn en duidelijk maken op welke manieren kan 
worden ingegrepen. Vervolgens geven we verschillende concept beleidsvisies, 
verschillende richtingen. Richtingen om helder te maken welke doelen/functies voorop 
gesteld kunnen worden.  

De visies dienen om de discussie over het OV-beleid te voeden. De uiteindelijk keuze 
kan een mix van de verschillende visies zijn.

In de huidige provinciale OV-visie (2006) is de hoofdlijn:
1.Een betaalbare basisvoorziening van herkomstadres tot 
bestemmingsadres voor al de inwoners en bezoekers van Flevoland,
door een betere afstemming van trein, streekbus, stadsbus en 
Regiotaxi.
2.Een sterk accent op de verdere ontwikkeling van knooppunten 
waar verbindende en ontsluitende lijnen, maar ook Regiotaxi, 
voetganger, fiets en automobilist samenkomen met garanties voor 
de reiziger als het gaat om aansluitingen, comfort, veiligheid, 
toegankelijkheid en informatie.
3.Maatwerk, om de bereikbaarheid van stedelijke netwerken te 
waarborgen, om grote reizigersstromen te faciliteren en om een 
goede bereikbaarheid van voorzieningen mogelijk te maken.
4.Nieuw tarievenbeleid:

• Tarieven van de basisvoorziening, inclusief Regiotaxi, in lijn 
met gebruikelijk openbaarvervoertarief.

• Lagere tarieven, met als experiment gratis openbaar 
vervoer, voor een betere benutting van de 
zitplaatscapaciteit en ter stimulering van de mobiliteit van 
diegenen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

• De mogelijkheid voor hogere tarieven voor voorzieningen 
die een hogere kwaliteit bieden dan de basisvoorziening, 
mits de reiziger ook de mogelijkheid heeft de reis met de 
basisvoorziening tegen een tarief in lijn met gebruikelijk 
openbaarvervoertarief te maken. Dit betekent mogelijk 
hogere tarieven voor vormen van hoogwaardig openbaar 
vervoer voor de verbindingen Almere-Amsterdam, Almere 
Haven-Bussum, Lelystad-Zwolle en Emmeloord-Zwolle.

5.Nieuw ‘stakeholdersbeleid’ voor maatwerkvoorzieningen die een 
extra service bieden ten opzichte van de basisvoorziening, waarbij 
naast de provincie en de reiziger ook de direct belanghebbenden 
meebepalen en -betalen.

In de huidige provinciale OV-visie (2006) is de hoofdlijn:
1.Een betaalbare basisvoorziening van herkomstadres tot 
bestemmingsadres voor al de inwoners en bezoekers van Flevoland,
door een betere afstemming van trein, streekbus, stadsbus en 
Regiotaxi.
2.Een sterk accent op de verdere ontwikkeling van knooppunten 
waar verbindende en ontsluitende lijnen, maar ook Regiotaxi, 
voetganger, fiets en automobilist samenkomen met garanties voor 
de reiziger als het gaat om aansluitingen, comfort, veiligheid, 
toegankelijkheid en informatie.
3.Maatwerk, om de bereikbaarheid van stedelijke netwerken te 
waarborgen, om grote reizigersstromen te faciliteren en om een 
goede bereikbaarheid van voorzieningen mogelijk te maken.
4.Nieuw tarievenbeleid:

• Tarieven van de basisvoorziening, inclusief Regiotaxi, in lijn 
met gebruikelijk openbaarvervoertarief.

• Lagere tarieven, met als experiment gratis openbaar 
vervoer, voor een betere benutting van de 
zitplaatscapaciteit en ter stimulering van de mobiliteit van 
diegenen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

• De mogelijkheid voor hogere tarieven voor voorzieningen 
die een hogere kwaliteit bieden dan de basisvoorziening, 
mits de reiziger ook de mogelijkheid heeft de reis met de 
basisvoorziening tegen een tarief in lijn met gebruikelijk 
openbaarvervoertarief te maken. Dit betekent mogelijk 
hogere tarieven voor vormen van hoogwaardig openbaar 
vervoer voor de verbindingen Almere-Amsterdam, Almere 
Haven-Bussum, Lelystad-Zwolle en Emmeloord-Zwolle.

5.Nieuw ‘stakeholdersbeleid’ voor maatwerkvoorzieningen die een 
extra service bieden ten opzichte van de basisvoorziening, waarbij 
naast de provincie en de reiziger ook de direct belanghebbenden 
meebepalen en -betalen.
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4.b. Knoppen van invloed

De beleidsvisies zijn opgebouwd door meer of minder te sturen op een aantal aspecten van 
het OV: de knoppen. Hieronder staat een toelichting op de vijf knoppen die daarbij worden 
gebruikt. In het ‘knoppenschema’ is indicatief aangegeven welke effect met het hanteren van 
de knoppen kan worden bereikt op kosten en opbrengsten.

Tarieven
Bij deze knop wordt gekeken naar welke typen tariefswijzigingen binnen de beleidsvisie 
bijdragen aan de doelstellingen. Deze knop heeft een beperkt effect op de kosten, maar is 
wel effectief op de opbrengsten. Daarbij moet rekening gehouden worden met negatieve 
effecten doordat er minder mensen reizen als gevolg van prijsverhogingen. 

Hoeveelheid product 
Hier gaat het om de frequentie en de bedieningstijden. Door deze in te perken of uit te 
breiden, dalen en stijgen kosten. Er zal echter ook een effect optreden bij de inkomsten. 
Deze knop is zeer effectief op de kosten.

Netwerk 
Bij de netwerkknop wordt gekeken naar mogelijkheden om parallelliteit tussen buslijnen en 
tussen bus en trein te voorkomen. Dus optimaal gebruik maken van de trein als drager in het 
OV systeem in Flevoland. Deze knop kan op sommige plekken zeer effectief zijn.

Rol Regiotaxi 
Bij de knop Rol Regiotaxi zetten we de Regiotaxi meer of minder in voor het OV-systeem als 
totaal. Op sommige plekken kan dit zeer effectief zijn op kosten en opbrengsten. Op andere 
plekken minder. 

Energieke samenleving
Bij de knop Energieke Samenleving sturen overheden aan op initiatieven uit de samenleving. 
Niet om leemtes op te vangen maar om beter maatwerk te kunnen bieden. De overheden 
hebben hier een actieve stimulerende rol in. Zie volgende pagina.
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4.c. De energieke samenleving: toelichting

De energieke samenleving is een tendens waarbij, in allerlei disciplines, de samenleving aan zet is. Dat gebeurt regelmatig spontaan. Het nemen 
van verantwoordelijkheid en initiatieven vanuit de samenleving, zoals in de sfeer van de (thuis)zorg,  wordt door overheden steeds verwacht en 
gestimuleerd. Deze initiatieven in de maatschappij zijn in Flevoland al zichtbaar zo bleek uit de sessies met belanghebbenden. Zo is er al sinds 
jaar en dag een afspraak/systeem om schoolkinderen vanuit het landelijk gebied naar de bushalte te brengen. Ook zijn er diverse lokale 
initiatieven om ouderen naar de markt of bijeenkomsten te vervoeren in bijvoorbeeld Dronten en vanuit de dorpen rondom Emmeloord. 

In het OV wordt het stimuleren van initiatieven uit de samenleving gedaan onder de titel ‘netmanagement’. Netmanagement gaat er vanuit dat 
OV beter ingebed is in de samenleving. Dat samen met de samenleving tot een goed product gekomen kan worden. Soms is dit een initiatief dat 
helemaal door de samenleving wordt geïnitieerd, soms gaat het om het beter afstemmen van het bestaande product. De meerwaarde wordt dus 
gezocht in het bieden van echt maatwerk. Maatwerk dat met lokale belanghebbenden tot stand komt. In gesprek gaan met gebruikers dus.

Gesprekken over maatwerk vinden plaats binnen vastgestelde spelregels en kaders, financieel en uitvoeringstechnisch. Financieel gezien kan (een 
deel van) een budget van een bestaande OV-lijn en/of budget van een Regiotaxi beschikbaar gesteld worden aan de samenleving. Samen wordt 
voor dat budget het optimale aanbod aan mobiliteitsdiensten (dus niet alleen OV) geboden. Elektrische fietsen, meerijsysteem met vrijwilligers, 
een buurt of dorpsbus, alles is denkbaar.

Voor de overheid betekent dit deels loslaten van de regie en loslaten van de standaard vormen en eisen aan OV:

•Geen vaste dienstregeling, vaste vertrektijdstippen

•Andere vormen van vervoer accepteren

•Faciliteren zodat regels niet belemmerend werken

Netmanagement vraagt om experimenteren. Klein beginnen en de ervaringen uitrollen over andere kernen. Netmanagement heeft kansen daar 
waar er energie in de samenleving (kernen) aanwezig is. Ook In Flevoland is het zinvol te bekijken in hoeverre andere disciplines (zorg, 
onderwijs, economische zaken) kunnen meedoen in dit initiatief. Samen bereik je meer dan alleen. Van openbaar vervoer naar bieden van 
mobiliteit.
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4.d. Concept OV-beleidsvisies

i. Economie en onderwijs

Deze visie legt de nadruk op de economische functie en de bereikbaarheidsfunctie van het openbaar vervoer. De grootste gebruikersgroepen 
werkers (forenzen) en scholieren/ studenten staan in deze visie centraal. Deze worden maximaal gefaciliteerd, zelfs wanneer dit ten koste gaat 
van reizigers van andere gebruikersgroepen. Buslijnen in spitsuren en op schooltijden en het bieden van (nieuwe) schakels in het netwerk die 
gericht zijn op woon-werk of woon-schoolrelaties passen in deze visie. De overheid verwacht geen specifieke rol van de samenleving maar 
accepteert dat in deze visie ‘gaten’ vallen in de bediening in met name het landelijk gebied en de avond- en weekenduren. De Regiotaxi  heeft 
in deze visie geen functie als vangnet voor het OV.

ii. Rendement en zelforganisatie

In deze visie ligt de focus op zo rendabel mogelijk openbaar vervoer. Er wordt geen keuze gemaakt voor een specifieke functie of
gebruikersgroep. OV moet als collectieve dienst betaalbaar zijn en blijven. Het OV wordt ingezet op lijnen met hoge vervoersvraag en 
kostendekkingsgraad. De besparing wordt gezocht in zwakke lijnen, ritten of perioden. In de exploitatie wordt gekeken naar de kosten en het 
rendement. Dat betekent dat regelmaat in de dienstregeling en soms ook het bieden van aansluitingen niet leidend is in de exploitatie. De 
overheid biedt zo rendabel mogelijk collectief vervoer en ondersteunt en stimuleert burgerinitiatieven uit de samenleving voor collectieve 
vervoeroplossingen, initiatieven die specifieke doelgroepen een passend vervoersaanbod bieden. De overheid stelt een budget beschikbaar om 
initiatieven te stimuleren, het betreft bijvoorbeeld een opstartsubsidie en eventueel een bescheiden structurele exploitatiesubsidie. De 
Regiotaxi fungeert als vangnet op plekken en tijden waar de bus niet meer rijdt. Op deze manier wordt een reismogelijkheid geboden, maar wel 
tegen een aanzienlijk hoger tarief dan het huidige.

iii. Behoud van de bus

Deze visie geeft invulling aan de sociale functie en gaat uit van een zo goed mogelijk dekkend OV net met bussen, en dus collectief vervoer, een 
minimumfrequentie gedurende de gehele dag en weekenduren. Snelheid is in deze visie niet belangrijk, beschikbaarheid wel. De rol van de 
Regiotaxi als onderdeel van het OV is veel beperkter dan in de huidige situatie, aangezien de dekking van het busnetwerk groter is. Deze visie 
betekent een verschuiving van financiële middelen van gebieden en/of dagdelen met een hoge kostendekkingsgraad naar gebieden en/of 
dagdelen met een lagere kostendekkingsgraad. Per saldo zal de kostendekkingsgraad dalen. Afhankelijk van de normen en eisen aan de 
minimumfrequentie van kernen en gebieden kan er ook sprake zijn van een beperkte uitbreiding van de dienstregeling in het landelijk gebied 
ten opzichte van de huidige situatie. 
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Visie i. Economie en onderwijs

Knop Voorbeelden van maatregelen Bandbreedte besparing 
overheidsbijdrage

Tarieven • Tariefkorting ouderen vervalt
• Tarief losse verkoop en saldoreizen 10 % omhoog

- 0,7 tot 1,4 mln euro

Tarieven • Abonnementen forenzen en scholieren 25 % goedkoper + 0,65 tot 1,3 mln euro

Hoeveelheid product • Geen avond en weekendbediening op groot aantal lijnen in 
stad en streek

• Frequentieverlaging in daluren overdag op hoogfrequentie 
lijnen

- 2 tot 5 mln euro

- 0,9  tot 1,8 mln euro

Netwerk • Nieuwe Spitsbediening bedrijven-terreinen en kantoorlocaties 
waar voldoende vervoervraag is.

• Bijzonder locaties bedienen als er sprake is van substantieel 
aantal werknemers en een rendabele dienst mogelijk is.

+ 0,25 tot  0,5 mln per lijn

Rol Regiotaxi • De Regiotaxi heeft geen functie meer voor het OV. - 0,9 mln

Energieke Samenleving • Geen actief stimulerende overheid
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Visie ii. Rendement en zelforganisatie

Knop Voorbeelden van maatregelen Bandbreedte besparing  
overheidsbijdrage

Tarieven • Vervallen ouderenkorting in de spitsuren
• Tariefsverhoging abonnementen 25 % in de spitsuren

- 0,85 tot 1,9 mln euro

Hoeveelheid product • Op streeklijnen minder dal-, avond- en weekendbediening
• Op stadslijnen minder bediening afhankelijk van het rendement
• Meer ritten naar besloten vervoer (scholieren)

- 4 tot 8 mln euro

Netwerk • Schrappen van lijnen als het rendement onvoldoende is en het budget 
elders meer opbrengsten genereert.

• Bijzondere locaties bedienen met een minimumeis aan kostendekking, 
eventueel door eigen bijdrage organisatie/bedrijf (zie ‘energieke 
samenleving’)

Rol Regiotaxi • Tarief Regiotaxi verdubbelen (uitval bestaande reizigers, extra 
reizigers wegens schrappen lijnen)

Saldo 0

Energieke samenleving • Budget beschikbaar stellen voor pilots en initiatieven + 0,5 mln
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Visie iii. Behoud van de bus

Knop Voorbeelden van maatregelen Bandbreedte besparing  
overheidsbijdrage

Tarieven • Tarieven voor losse verkoop en saldoreizen 10 % omhoog
• Tariefverhoging abonnement 25 %

- 1,6 tot 3,1 mln

Hoeveelheid product • Stadsdiensten verlaging frequentie, mogelijk 
servicebusconcept

• Alle streeklijnen naar Amsterdam worden spitslijnen of 
vervallen

• Uitbreiding busbediening landelijk gebied in de daluren

-2,3 tot 5,3 mln
(excl. meerkosten evt.  
uitbreiding)

Netwerk • Parallellen tussen stad en streek  en door trein en bus 
door netwerkwijziging op streeklijnen voorkomen.

• Bijzondere locaties bedienen als busbediening efficiënter 
is dan Regiotaxi.

- 0,2 tot 0,5 mln euro

Rol Regiotaxi • Regiotaxi als vangnet voor ‘witte vlekken’ - 0,1 tot 0,3 mln

Energieke Samenleving • Geen actief stimulerende overheid
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5. Maatschappelijke effecten

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten van 
de OV-beleidsvisies met als uitgangspunt de huidige OV beleidsdoelen.
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De drie concept OV-beleidsvisies zijn beoordeeld op maatschappelijke effecten. De hoofddoelstellingen van de provincie voor het openbaar 
vervoer vormen het aangrijpingspunt voor het identificeren van maatschappelijke effecten. Deze doelen hebben betrekking op verschillende 
gebruikersgroepen van het OV. Ieder doel afzonderlijk is vertaald in een aantal criteria waarmee kwalitatief in beeld wordt gebracht hoe de 
visie scoort op het specifieke doel. 

De drie hoofddoelen uit het huidige OV-beleid zijn het uitgangspunt:

•Sociaal: bieden van reismogelijkheid aan diegenen die niet zelf in hun vervoer kunnen voorzien

•Stimuleren economie: verbeteren concurrentiepositie door een goede bereikbaarheid

•Terugdringen overlast autoverkeer: verleiden reizigers om OV te gebruiken in plaats van auto

De drie visies gaan in meer of mindere mate in op deze doelstellingen. Ze verschillen daarin duidelijk. De visie “Economie en onderwijs” richt 
zich sterk op economische doelstelling, terwijl “Behoud van de bus” vooral beantwoordt aan de sociale doelstelling van het OV.  

Sociaal

De sociale doelstellingen gaan over mensen die zijn aangewezen op het OV voor ‘maatschappelijke deelname’. Dit zijn vooral mensen zonder 
rijbewijs en/of mensen zonder auto. In deze groep is nog een verder onderscheid te maken in:

•Scholieren en studenten

•Ouderen zonder deelname arbeidsproces: AOW-ers en vutters

•Mensen met een (lichte) handicap 

Voor deze mensen gaat het om toegang tot zorg, onderwijs, winkels en bezoek. Indien zij verstoken zijn OV, dan kan hun deelname aan de 
samenleving onder druk komen te staan. Toegang tot zorg en onderwijs zijn daarin leidend. Het vereenzamen door niet meer kunnen 
bezoeken van familie en/of bekenden is ook een belangrijk aandachtspunt. 

Criteria die hieruit volgen: 1) toegankelijkheid zorg, 2) toegankelijkheid onderwijs, 3) sociaal-recreatieve mogelijkheden

5.a. Maatschappelijke effecten, algemeen
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Stimuleren economie

Bij het stimuleren van de economie staat een goede bereikbaarheid van economisch belangrijke gebieden, die zorgen voor werkgelegenheid, 
centraal. Het gaat om locaties in Flevoland waarvan de OV bereikbaarheid voor werknemers, bezoekers en klanten belangrijk is voor het 
functioneren van dat gebied. De economische kerngebieden in Flevoland liggen in Almere, Lelystad, Dronten en Emmeloord. Geredeneerd 
vanuit het economisch kerngebied wordt de bereikbaarheid uitgedrukt in het aantal werknemers/klanten/bezoekers die met het OV bereikt 
kunnen worden binnen 45 minuten. 

Het is voor de lokale economie tevens van belang dat Flevolandse inwoners een baan hebben en dat de woningmarkt goed functioneert. De 
bereikbaarheid van werkgebieden in Amsterdam in Utrecht is daarbij van belang.

Criteria die hieruit volgen: 1) OV bereikbaarheid economische kerngebieden, 2) OV bereikbaarheid werkgebieden buiten provincie

Terugdringen overlast autoverkeer

Het terugdringen van congestie, geluid, uitstoot en parkeerdruk speelt vooral in de stedelijke context in Almere en Lelystad. Daar waar deze 
problemen optreden, of verwacht wordt dat deze groter worden, kan het OV een belangrijke rol vervullen. Voorwaarde is dat het OV
hoogwaardig/concurrerend is, en daadwerkelijk kan concurreren met de auto in termen van reistijd, gemak en kosten. Daarnaast is een aantal 
corridors te onderscheiden waar de overlast is en groter verwacht wordt groter te worden en waar OV een reële oplossing kan bieden. 
Toekomstige ontwikkelingen (woningbouw, kantoren, infrastructuur) worden hierin meegenomen. Het gaat dan om de corridors Almere-
Amsterdam en Almere-Utrecht. 

Criteria die hieruit volgen: 1) concurrerend OV in steden, 2) concurrerend OV op ‘leefbaarheidscorridors’
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5.b. Effecten kwalitatief in beeld

Economie en onderwijs Rendement en 
zelforganisatie

Behoud van de bus

Sociaal

- toegankelijkheid zorg

- toegankelijkheid onderwijs

- sociaal-recreatieve mogelijkheden

-

+

-

0 / +

0 / +

- / 0

+

+

+

Stimuleren economie

- OV bereikbaarheid economische 

kerngebieden

- OV bereikbaarheid werkgebieden buiten 

provincie

+

+

0

+

-

-

Terugdringen overlast

- concurrerend OV in steden

- concurrerend OV op ‘leefbaarheidscorridors’

+

+

+

0

-

-

NB1. De scores zijn bedoeld om de scenario’s onderling te kunnen vergelijken. Het zijn geen scores ten opzichte van de huidige situatie

NB2. Het betreft een score voor de gehele provincie, zonder onderscheid te maken in deelgebieden.



Toelichting score maatschappelijke effecten (1/3)

Sociaal
Toegankelijkheid zorg

•Economie en onderwijs: -. De motieven woon-werk en onderwijs staan hier centraal, deze doelgroepen worden maximaal gefaciliteerd. Dat gaat 
ten koste van andere reismotieven, voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek neemt de OV bereikbaarheid af.

•Rendement en zelforganisatie: 0 / +. De nadruk ligt op de OV bereikbaarheid voor dikke stromen, onafhankelijk van het reismotief. Dit kan ten 
kosten gaan van de bereikbaarheid van zorginstellingen. Een onderdeel is ook dat initiatieven uit de samenleving worden gestimuleerd. 
Afhankelijk van in hoeverre dit van de grond komt voor de zorg, kunnen deze instellingen zelfs beter bereikbaar worden. 

•Behoud van de bus:  + . Door iedereen een reismogelijkheid te bieden (per OV of Regiotaxi) zullen groepen mensen erop vooruit gaan. Dat zijn 
degenen die nu bijvoorbeeld ‘s avond geen bus hebben. Een andere groep gaat erop achteruit, nl. mensen die juist minder reismogelijkheden 
krijgen (frequentie naar beneden). Per saldo een licht positief effect.

Toegankelijkheid onderwijs

•Economie en onderwijs: +.  Onderwijs en woon-werk staan hier centraal. Dat leidt tot een beter product voor de meeste scholieren en 
studenten uit deze doelgroep en dus tot een positieve score. 

•Rendement en zelforganisatie: 0 / +. Hier geldt dezelfde redenering als voor ‘toegankelijkheid zorg’. 

•Behoud van de bus:  + . Hier geldt dezelfde redenering als voor ‘toegankelijkheid zorg’. 

Sociaal recreatieve mogelijkheden

•Economie en onderwijs: -.  Door de nadruk op maximaal faciliteren van de reismotieven woon-werk en onderwijs, zullen de mogelijkheden voor 
bezoek, winkelen etc. afnemen. Dit geldt met name voor de doelgroep die op het OV is aangewezen (geen auto, geen rijbewijs). 

•Rendement en zelforganisatie: - / 0. De doelgroep die is aangewezen op OV zal minder reismogelijkheden hebben. Afhankelijk van de invulling 
en het succes van initiatieven uit de samenleving kunnen deze negatieve effecten teniet worden gedaan. 

•Behoud van de bus:  +. De sociaal-recreatieve mogelijkheden nemen voor een deel van de doelgroep toe, doordat een minimale bediening wordt 
geboden over de gehele dag. Een beperkter deel zal te maken hebben met minder mogelijkheden, omdat daar frequenties worden 
teruggeschroefd. Per saldo een positief effect.



Toelichting score maatschappelijke effecten (2/3)

Stimuleren economie
OV bereikbaarheid economische kerngebieden

•Economie en onderwijs: +. In deze visie wordt ingezet op een goede bereikbaarheid van de belangrijkste economische gebieden. Voor 
werknemers zal de bereikbaarheid toenemen. 

•Rendement en zelforganisatie: 0 . Een deel van de werknemers krijgt een beter product, namelijk daar waar het rendement op de buslijn goed 
is. Een ander deel krijgt te maken met een verslechtering, bijvoorbeeld werknemers die in de daluren op de bus zijn aangewezen. De initiatieven 
uit het bedrijfsleven kunnen in specifieke gevallen voor een verbetering zorgen. Per saldo een neutraal effect. 

•Behoud van de bus:  -. De bereikbaarheid van gebieden met werkgelegenheid zal achteruit gaan, ten faveure van het bieden van een 
reismogelijkheid voor de gehele dag. 

OV bereikbaarheid werkgebieden buiten de provincie

•Economie en onderwijs: +. Hier wordt ingezet op de verbindingen die belangrijk zijn voor forenzen, dat betekent dat ook de werkgebieden 
buiten de provincie  beter worden ontsloten.

•Rendement en zelforganisatie: +. De busverbindingen met hoog rendement worden hier verder verbeterd. Deze bevinden zich ook vooral op de 
assen naar de werkgebieden in Amsterdam en Utrecht. 

•Behoud van de bus:  -. Hier geldt dezelfde redenering als voor ‘OV bereikbaarheid economische kerngebieden’. 

Terugdringen overlast

Concurrerend OV in steden

•Economie en onderwijs: +. Werk- en onderwijslocaties  liggen voornamelijk in de steden. Voor deze locaties verbetert het  OV product veelal, en 
verbetert ook de concurrentiepositie ten opzichte van de auto. Daardoor een positief effect.

•Rendement en zelforganisatie: +. Het rendement van het OV in de steden het hoogst. Dat betekent dat daar vooral op ingezet wordt in deze 
visie. Dat heeft een (licht) positief effect op de concurrentiepositie ten opzichte van de auto. 

•Behoud van de bus:  -. Het hebben van een reismogelijkheid over de gehele dag, gaat ten koste van de frequenties in de steden. Dat betekent 
dat het OV daar minder aantrekkelijk wordt als alternatief voor de auto. 



Toelichting score maatschappelijke effecten (3/3)

Concurrerend OV  op leefbaarheidscorridors (Almere-A’dam, Almere-Utrecht)

•Economie en onderwijs: +. De leefbaarheidscorridors zijn ook de corridors met veel forenzen. Daar wordt op ingezet in deze visie, en daarmee 
ook hier een positieve score. 

•Rendement en zelforganisatie: 0. Voor een deel wordt ingezet op de lijnen op de leefbaarheidscorridors, deze hebben nl. een hoog rendement. 
Dit is echter minder dan in de vorige visie, omdat ook op andere lijnen zal worden ingezet. Dat betekent hier een neutrale score. 

•Behoud van de bus: -. Het hebben van een reismogelijkheid over de gehele dag, gaat ten koste van de frequenties op de leefbaarheidscorridors. 
Dat betekent een negatieve score. Bovendien worden veel reizigers gedupeerd door het vervallen van de streeklijnen hetgeen leidt tot meer 
overstappen en langere reistijden.
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Bijlage: Motie 13, Statendag 14 november 2012, Aangenomen, CDA, VVD, SGP,
D66, CU, SP, GL, 50-plus, PvdD, PVV, PvdA


