
Mededeling 

Onderwerp 
Reacties van belanghebbenden op concept OV-visies 

Doel van deze mededeling: 

Uw Staten informeren over de reacties van belanghebbenden op de concept OV-
visies 

Toezegging/motie/amendement: 

In de nota 'Visies op herijking OV-beleid' (nr 1506456) die geagendeerd staat voor 
de opinieronde op 25 september is toegezegd dat de reacties uit de samenleving 
op de concept OV-visies separaat worden toegezonden. 

Inleiding: 

Uw Staten hebben in een motie van 14 november 2012 (motie 13) gevraagd om 
een nieuw ontwerp voor de openbaarvervoersstromen in Flevoland in aansluiting 
op de omliggende gebieden. Dit ontwerp dient vanuit een blanco situatie en in 
samenspraak met belanghebbenden en ervaringsdeskundigen gemaakt te worden. 
U heeft op 6 februari 2013 een discussie gevoerd over de ambities van het open
baar vervoer. De resultaten van deze discussie zijn richtinggevend geweest voor 
de Startnotitie die Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld en die u op 3 juli 
heeft bediscussieerd. 

In mei is een traject met bijeenkomsten gestart om belanghebbenden nauw te 
betrekken bij de ontwikkeling van de OV-visie. Voor de zomer zijn drie visies op 
hoofdlijnen uitgewerkt voor het OV-beleid. Op deze visies hebben de belangheb
benden in september gereageerd. In uw oordeel over de OV-visies kunt u de 
reacties betrekken van het ROCOVF, de Flevolandse gemeenten, aanliggende 
Provincies en diverse vertegenwoordigers van kleine kernen, ouderen, zorginstel
lingen en onderwijs. 
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Mededeling: 

Reactie ROCOVF (vergadering 12 september); 
Het Rocovf behartigt de belangen van de consumenten in het openbaar vervoer. 
In principe zou zij zich willen uitspreken voor visie 3 waarbij de bus behouden 
bli j ft, zowel in de stad als op het platteland. De feiten en cijfers nopen helaas 
tot een nuancering. Het daadwerkelijk gebruik van het openbaar vervoer op het 
platteland is minimaal waardoor er naar betere alternatieven moet worden 
gezocht zodat er in elk geval vervoer blijft voor scholieren en oude
ren/hulpbehoevenden. Het Rocovf ziet daarom vooralsnog de meeste mogelijk
heden in een combinatie van visie 1 en 2. Ze heeft een scherp oog voor de scho
lieren (visie 1) en denkt dat via visie 2 (rendement en zelforganisatie) de meeste 
mogelijkheden bestaan om het openbaar vervoer op het platteland te regelen. 
Daarbij past wel de aantekening dat deze visie verder moet worden ontwikkeld. 
Enthousiasme voor visie 2 moet niet leiden tot overhaaste besluiten waardoor het 
kind met het badwater kan worden weggegooid. 

Reactie zorg I ouderen (bijeenkomst OV beleid 11 september): 
De redenering dat mensen recht hebben op vervoer behoort tot het verleden. Er 
is een omslag in denken nodig, die nu in de zorg al gemaakt wordt. Cliënten die 
nu recht op vervoer hebben en met besloten vervoer worden bediend, worden 
gestimuleerd om zelfredzaam te zijn en te participeren in de samenleving. Ook 
openbaar vervoer is geen recht maar kan als er sprake is van collectief vervoer 
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tegen aanvaardbare kosten. 
Nu is het OV aanbodgericht, terwijl het doel centraal zou moeten staan. Op basis van dat doel moet 
een passende oplossing beschikbaar zijn. Een bus is niet perse nodig, andere vormen van vervoer 
passen vaak beter bij de doelgroepen. Zo kunnen kleine bussen beter de veilig ingerichte woon
buurten in. 
Specifieke aandacht is nodig voor de gevolgen voor het Openbaar Vervoer van de transitie van 
AWBZ naar de WMO. Dit gaat mogelijk grote gevolgen hebben voor mensen en voor het OV. 

De visie 2 'Rendement en zelforganisatie' heeft de voorkeur van de vertegenwoordigers van zorg en 
ouderen, want: 
- er kan maatwerk geleverd worden, 
- het product sluit beter aan op de vraag en 
- het stimuleert doelgroepen om zelfstandig te reizen. 
Onderschat de energie en ideeën uit de samenleving niet! Er gebeurt zeer veel als mensen ervaren 
dat er een probleem is waar ze zelf iets aan kunnen doen. De samenleving moet veel meer kans 
krijgen zelf met creatieve oplossingen te komen, en moet daar door de overheid ook toe uitge
daagd worden. Aandachtspunt is wel de beschikbaarheid van vrijwilligers en het feit dat dit nog 
helemaal moet worden opgezet. 
Deze visie vraagt naast een energieke samenleving ook een energieke overheid, die stimuleert, 
creativiteit beloond, het doel centraal stelt en de vrijwilliger ontzorgt. Belangrijk is om te streven 
naar onafhankelijkheid van de initiatieven; geen structurele subsidierelatie aangaan 
De doelgroepen zorg en ouderen worden in de visie 1 'Economie en onderwijs' feitelijk buitengeslo
ten. Deze visie staat haaks op het beleid voor meer participatie en zelfredzaamheid. De overheid 
schept in dit scenario geen voorwaarden voor participatie. 
Visie 3 'Behoud van de bus' valt af, omdat de bus niet voor alle doelgroepen een goede oplossing is. 
Het is niet rendabel en sluit niet aan op de behoefte van de doelgroep. Deze visie is niet toekomst
vast vanwege de hoge kosten. Voor hetzelfde budget kun je met een andere inzet meer en beter 
vervoer organiseren voor meer doelgroepen. 

Reactie onderwijs (bijeenkomst OV beleid 11 september) 
Visie 1 'Economie en Onderwijs' heeft de voorkeur van de vertegenwoordigers uit het onderwijs: 
Onderwijs is de grootste doelgroep in het OV. Goede bereikbaarheid met het OV is een belangrijk 
marketinginstrument voor de scholen, vooral voor scholen die het van omliggende streken moeten 
hebben. 
Bij Visie 2 'Rendement en zelforganisatie' vinden de vertegenwoordigers uit het onderwijs dat 
bewoners en maatschappelijke organisaties in het landelijk gebied best veel zelf kunnen regelen. 
Dat betekent wel dat je als overheid hierin moet meegaan, creatief moet zijn en ruimte moet 
geven. De overheid moet dan ook kritisch kijken naar regelgeving die eigen initiatieven bevorderen. 
Eigen initiatieven in het onderwijs zonder overheidsbemoeienis zijn prima, maar er moet naast het 
besloten scholierenvervoer wel publiek toegankelijk openbaar vervoer blijven. 
Over visie 3 'Behoud van de bus' waren de deelnemers niet enthousiast. Is openbaar vervoer altijd 
en voor iedereen wel een recht? 
Gesuggereerd wordt om niet één visie over de gehele provincie te leggen, maar te kiezen voor 
maatwerk voor de steden en de landelijke delen van de provincie. 

Reactie kleine kernen (bijeenkomst OV beleid 11 september) 
Het Openbaar Vervoer is in de kleine kernen van belang om leegloop tegen te gaan. De kleine 
kernen ervaren wel problemen met het OV; scholieren in overvolle bussen, lege bussen tussen de 
spitsen, stijgende kosten mede door ontbreken tariefintegratie bus-trein-bus, de regiotaxi die voor 
velen een te duur alternatief is. 
De sleutel ligt in flexibele inzet van vervoer. Vervoer kan beter en efficiënter. Spitsbussen zijn van 
belang voor scholieren. Buiten de spits zouden buurtbussen of kleine bussen een oplossing kunnen 
zijn, of combinaties met besloten vervoer. Het gaat om het ontplooien van activiteiten, vervoer is 
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geen doel op zich. Nodig de gemeenschap uit met ideeën te komen om het geld efficiënter in te 
zetten. Een idee is om de activiteiten naar de kleine kernen te halen. 
De kleine kernen zien het meest in visie 1 'Economie en Onderwijs', maar ook visie 3 'Behoud de 
Bus' is interessant, maar niet met grote lege bussen. 'Rendement' als doel valt in ieder geval af 
binnen visie 2 "Rendement en zelforganisatie". Het element 'zelforganisatie' in die visie spreekt 
wel aan. 

Reactie Flevolandse gemeenten (bestuurlijk overleg 5 september) 
Noordoostpolder 
Deze gemeente kiest voor visie 3 "Behoud van de bus", maar vindt ook iets te zeggen voor delen 
van andere visies. Men pleit voor behoud van het bestaande netwerk. Men ziet een grote kans voor 
het benutten van initiatieven uit de samenleving (visie 2). In de Noordoostpolder bestaan al veel 
initiatieven en het past om dit richting toekomst uit te gaan bouwen. De regiotaxi moet alleen 
aanvullend zijn en mag dan ook duurder worden. 

Urk 
Deze gemeente maakt geen keuze, belangrijk voor Urk is om naast de goede verbinding naar het 
Noorden ook een goede verbinding met het Oosten te krijgen en een maatwerkoplossing voor het 
vervoer van leerlingen naar Lelystad. Dat kan binnen alle drie visies. 

Dronten 
Heeft geen duidelijke voorkeur voor 1 van de 3 visies maar wenst een mix van de drie. 
Vanwege het karakter van het gebied is een goede oppervlakte ontsluiting nodig. Het is belangrijk 
om voor de hoofdgebruikers (scholieren en forenzen) een goed verbindend net te hebben. De basis 
daarvan is de Hanzelijn en de buslijnen Harderwijk - Dronten - Lelystad - Emmeloord. De sociale 
voorziening is van belang voor de leefbaarheid van het platteland. Ook een goede kostendekkings
graad is belangrijk. Er ligt een kans als de tarieven van bus en trein dichterbij elkaar komen. De 
hoeveelheid product kan naar beneden worden bijgesteld tot een bepaald minimum als dit opge
vangen wordt door middel van initiatieven vanuit de energieke samenleving (visie 2) en/of de 
regiotaxi. 

Lelystad 
Voorkeur wordt uitgesproken voor visie 1 "Economie en onderwijs". Lelystad legt in de huidige 
economische situatie de prioriteit bij verbindingen die de werking van de arbeidsmarkt in en rond 
Flevoland verbeteren. Lelystad wenst daarom ook een verbinding die de arbeidsmarktregio's en 
economische centra van Lelystad en Enkhuizen verbindt. Visie 1 wordt aangevuld met het sterke 
element zelforganisatie uit visie 2 "Rendement en zelforganisatie". Dit past bij Lelystad omdat er 
al Initiatieven zijn (Wijkbus Lelystad-Noord, Greijdanus-bus, De Opstap). Dit kan tevens bijdragen 
aan een voldoende hoge kostendekkingsgraad van het OV, nodig om het OV ook voor de langere 
termijn veilig te stellen. 

Lelystad vraagt aandacht voor de financiële consequenties, die zijn nog niet duidelijk. 

Zeewolde 
Zeewolde heeft voorkeur voor visie 3 "Behoud van de bus". De motivatie hiervoor: beschikbaarheid 
van openbaar vervoer is belangrijk vanwege het karakter van het gebied, verspreid liggende be
bouwing. Daarmee stelt de gemeente beschikbaarheid boven snelheid van het openbaar vervoer. 
De gemeente Zeewolde vindt een grotere rol voor de burger ook aantrekkelijk zoals beschreven in 
visie 2 "Rendement en zelforganisatie". Met name in de avonduren is de regiotaxi een goed alter
natief. Behoud hiervan op enige wijze is voor de gemeente belangrijk. 
Almere 
Almere adviseert het openbaar vervoer daar in te zetten, waar veel vervoervraag is en dus een 
hoge kostendekkingsgraad. En op tijden en plekken waar weinig vervoervraag is, inzetten op goed
kopere en innovatieve oplossingen. Daarmee is de keuze voor visie 2 "Rendement en zelforganisa
t ie". De visie 1 "Economie en onderwijs" sluit op zich goed aan, maar kijkt te eenzijdig naar foren
sen en scholieren, waardoor andere gebruikersgroepen met een hoge vervoervraag worden verge
ten. Visie 3 "Behoud van de bus" is achterhaald en past niet in een ti jd waarin het goed benutten 
van belastinggeld belangrijk is. Belangrijke knoppen om aan te draaien zijn netwerk en voorzienin
genniveau. 
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De notitie gaat uit van het huidige openbaar vervoer budget en een aanpassing van het vervoeraan
bod. Bij de herijking van het openbaar vervoer beleid zou gekeken moeten worden welk vervoer
aanbod past bij de vraag, wat dit kost en hoe de kosten gedekt kunnen worden. De keuze, of het 
wenselijk is om de BDU aan te vullen vanuit de provinciale begroting, zou daarbij aan de orde 
moeten komen. 

Aandachtspunt van alle gemeenten 
Openbaar vervoer is geen "eenheidsworst" het moet naar de plek georganiseerd worden. Let op dat 
door zelforganisatie niet de krenten uit de pap worden gepikt, renderende zelfinitiatieven kunnen 
ten koste gaan van het rendement van het openbaar vervoer. Het is belangrijk om bij de imple
mentatie van de visie de goed renderende lijnen in beeld te hebben, ook in het landelijke gebied. 

Reactie omliggende provincies (ambtelijk overleg met Friesland, Overijssel, Noord-Holland en 
Utrecht op 29 augustus) 
Omliggende provincies hebben hun OV beleid net herzien of zijn daarmee bezig. Een beweging die 
overal gaande is, is vraaggericht vervoer. Provincies pakken hierin hun rol op. Vraag is in hoeverre 
de overheid verantwoordelijk is om een individuele vervoerbehoefte in te passen is in een collectief 
systeem. Visie 3 'Behoud van de bus' past niet in deze beweging. Overijssel vindt het van belang om 
op visieniveau enige mate van overeenstemming te hebben, aangezien er veel grensoverschrijdende 
lijnen zijn. Noord-Holland hecht belang aan een hoge frequentie van de lijnen naar de Stadsregio 
Amsterdam. 

Eemhof 
De Eemhof heeft een kanttekening geplaatst bij pagina 25 van de notitie; lijn 160 is rood getekend 
(slechte kostendekkingsgraad) met daarbij een tekstuele noot dat de kostendekking inclusief de 
bijdragen van derden (Eemhof, maar ook andere) zeer goed is. De Eemhof had liever gezien dat dit 
in het kaartbeeld was weergegeven als een donkergroene lijn (zeer goede kostendekkingsgraad), 
met daarbij een noot met toelichting dat dit dankzij een derdenbijdrage is. 
Dit is een terechte opmerking. Deze lijn zou goed passen in de visie 'rendement en zelforganisatie'. 

Het vervolg 

Deze mededeling kunt u betrekken in uw afweging tussen de concept-OV-visies op 25 september. 
De door u gekozen variant wordt uitgewerkt tot OV-visie. Deze zal in december ter discussie aan u 
worden voorgelegd. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing 

Verdere informatie 

In de bijlage: verslagen van de bijeenkomsten met belanghebbenden van 25 en 26 juni en 11 sep
tember. 
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Herijking OV-beleid Flevoland 
IJsselmond: Oost-Flevoland en Noordoostpolder 

Verslag bijeenkomst behoeften, gebruik en initiatieven openbaarvervoer 

Dronten, 26 juni 2013 

Opgesteld door: Provincie Flevoland 
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Inleiding 

Voorliggend verslag beschrijftde uitkomsten van de workshop over het OV-beleid in Oost-
Flevoland en de Noordoostpolder(concessie IJsselmond)op 26juni 2013 in Dronten. Deze 
bijeenkomstvond plaats in het kader van de herijking van het OV-beleid in Flevoland. Doelstelling 
van de workshop: inbreng, ervaringen en ideeën vanuit belanghebbenden uithetgebied 
verzamelen en hen informeren over de herijking. In dit verslag worden de aanleiding, opgave en 
uitkomsten van de workshop beschreven. 

Het verslag is als volgt opgebouwd: 

Opgave herijking OV en doelstelling workshop 2 

Vervoeranalyse 4 

Werken in groepen: behoefte en gebruikvan OV 16 
Werken in groepen: waar kansen voor initiatieven? 19 

Aanvullende opmerkingen 21 

Vervolgproces 22 

Deelnemers bijeenkomst 23 

Bijlage: aanvullende inputtelefonisch en per mail 24 
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Opgave herijking OV en doelstelling workshop 
(Wilma van de Poll, Provincie Flevoland) 

De aanleiding van de herijking is een motie vanuit Provinciale Staten van de Provincie Flevoland: 
"Dat samen met ervaringsdeskundigen (groepen openbaar vervoer gebruikers) en andere 
belanghebbenden vanuit een blanco situatie een nieuw ontwerp wordt gemaakt voor de openbaar 
vervoerstromen in Flevoland en de aansluiting metde omringende gebieden." 

Waarom? 

Met de komst van de Hanzelijn is er veel veranderd. Daaibij zet de landelijke trend van stijgende 
kosten en dalende opbrengsten van openbaar vervoer ook door in Flevoland. Mogelijk is dat er 
hierdoor voor hetzelfde geld minder openbaar vervoer geleverd kan worden. Nu staan we voor de 
vraag: hoe richten we het O V effectief in? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende OVis? In dit kader 
werken we aan de herijking van het OV-beleid in Flevoland. 

Hoe? 
Voor de zomer is een vervoeranalyse gemaakt. Deze is gepresenteerd in de workshop en 
opgenomen in ditverslag. In de workshop op 26 juni heeft de Provincie Flevoland inbreng, ervaringen 
en ideeën vanuit belanghebbenden in het gebied verzameld. Op basis hiervan worden zogenaamde 
'scenario's' opgesteld voor het OVin Flevoland. Na deze workshop in juni is de vervolgbijeenkomstop 
11 september as., dan wordt dieper ingegaan op die scenario's. Voor het (concessie)gebied Almere-
Lelystad vinden ook workshops plaats, de eerste op 27 juni in Lelystad en het vervolg ook op 11 
september. 
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Opgave herijking OV en doelstelling bijeenkomst 
(aanvullingen vanuit de zaal) 

Dit is een nieuwe manier van hoe OV wordt vormgegeven 
Er moet een nieuwe concessie komen voor jaren, daarom goed om juist nu de discussie te 
voeren. 
Er is een continue analyse van vervoersstromen nodig, zodat meebewogen kan worden met 
veranderingen. 
Het kost veel geld om het niveau van OV op pijl te houden, waar ga je op inzetten? Je kan 
niet alles dus moetkijken naarde mogelijkheden die erzijn. 
Laat het vervoer in de Noordoostpolder niet de dupe worden van de Hanzelijn, zorg dat de 
buslijnen in de polder worden behouden of zelfs verbeterd. Leg daarbij de nadruk op de 
ochtend-en avondspits, aansluiting op schooltijden zijn van belang. 
Veel ouderen zijn aangewezen op de taxi. Het is lastig wanneer naar veel verschillende 
plaatsen moet worden gereden en ouderen daarmee een hele reis moeten afleggen om 
ergens te komen. Er zijn veel verschillende 'tussenritjes' nodig. 

Let op, houd rekening metmensen meteen beperking. Ongeacht de leeftijd. Ouderen kunnen 
binnen deze doelgroep vallen, maarookjongeren. 
Gezien de omkanteling van de AWBZ naar WMO moeten de gemeenten, provincie en 
instellingen nu in overleg met elkaar over hoe OVtoegankelijkerwordt gemaakt voor mensen 
met een beperking. Het toekennen van vervoer komt in 2015 bij de gemeenten te liggen als 
het gaat om extramurale cliënten. Als er geen of moeilijk bereikbaar OVis, dan vallen cliënten 
die wel in staat zijn (of worden) te reizen met het OV weer terug op het groepsvervoer. Iets 
wat binnen de huidige vergoedingssystematiek niet kostendekkend kan worden aangeboden. 
Reden te meer om te zorgen dat andere alternatieven wel beschikbaar blijven of juist worden. 
Nu wordt al veel gevraagd van cliënten, de organisatie en netwerk. Veel wordt opgelost in het 
netwerken doormantelzorg,maardaarzitten grenzen aan! 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Vervoeranalyse: Mobiliteit in Flevoland, nu en straks 
(Anne Koot, Goudappel Coffeng) 
Verwach t ing economische groe i 2013 

Nederland M 

^ (Nul) groei 

j O - 0,5% krimi 

I 0,5 - 1 % krimp 

firon; ING Economisch bureau 

Aandeel inwoners 6; jaar of ouder per gemeente. 2025 

Minder <l«its« 

Knm: PKJCK ttf^onttt DeiKitMf 
cn huMMKMtem pngnoie. ion-tov> 

Economische groei 
Links op de pagina is de verwachte economische 
groei zichtbaar. In Flevoland is dit 0%, in de 
andere delen van Nederland is ditnegatief 
Flevoland doet het dus relatief goed. 

Ontwikkeling beroepsbevolking 
In de tabel linksonderstaatde beroepsbevolking. 
In Flevoland is er een toename te verwachten in 
de beroepsbevolking in relatie totandere delen 
van Nederland. Ditis redelijk geconcentreerd 
rond Almere. De groei vindt plaats in steden, in 
kleine kernen is er beperkte groei of krimp. 

Aantallen 65+ 
Ook in Flevoland is er sprake van vergrijzing. Het 
aandeel ouderen ligtechterlagerdan in andere 
delen van Nederland. 

Prognose ontwikkel ing potentiële beroepsbevolking Fievoland, 2013-2030 

2 0 1 3 - 2 0 2 0 2 0 2 0 - 2 0 3 0 

2 0 1 3 2 0 2 0 2 0 3 0 abs. abs. 'Vo 

Almere 1 3 7 . 8 2 9 1 4 8 . 0 6 0 1 6 4 . 8 3 9 1 0 . 2 3 1 16.779 1 1 % 

Dronten 2 6 . 9 1 4 2 8 . 0 7 9 2 8 . 6 2 7 1.165 4 * 548 2"><> 

Lelystad 5 0 . 8 9 6 4 9 7 1 9 5 0 . 0 0 1 -1 .177 - 2 % 2 8 1 1 % 

Noordoostpolder 2 9 . 9 6 8 3 0 . 2 7 1 2 9 . 2 1 8 3 0 3 i<ib - 1 . 0 5 3 -3"><> 

Urk 11 .895 1 2 . 7 5 0 1 4 . 1 6 1 8 5 5 7 % 1.411 1 1 % 

Zeewolde 1 4 . 3 0 0 15 .122 1 5 4 5 2 8 2 2 6 % 3 3 0 2 % 

Flevoland 2 7 1 . 8 0 2 2 8 4 . 0 0 0 3 0 2 . 2 9 7 1 2 . 1 9 8 4 * 1 8 . 2 9 7 6 % 

Nederland 1 0 . 0 8 1 . 6 4 8 9 . 9 8 4 . 9 0 4 9 - 6 5 8 . 3 1 5 - 9 6 . 7 4 4 - 1 * - 3 2 6 . 5 8 9 - 3 % 

Bron; Provincie Flevoland; CBS bevolkingsprognose 2012-2060 

Prognose bevo lk ingsontw ikke l ing Flevoland 2 0 x 3 - 2 0 3 0 

• 
2 0 1 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 

2 0 1 3 2 0 2 0 2 0 3 0 abs. ____] 
Almere 195.Ü9Ü 213.250 253.750 18.160 9% 40.501 19% 
Dronten 40.670 43,750 48,350 3.080 8% 4.600 1 1 % 
Lelystad 75.759 77.750 83.500 1.991 3% 5.750 7% 
Noordoostpolder 46.298 47.600 48.450 1.302 3% 850 2% 
Urk 19.223 21.300 24.750 2.077 1 1 % 3.449 16% 
Zeewolde 21.264 22.450 24,900 1,186 6% 2.450 1 1 % 
Flevoland 398.304 426.100 483,700 27,796 

Bron: Provincie Flevoland 'Economie en Arbeidsmarkt Flevoland 2032 -203^' 
„ . . . 
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Gebruik auto en OV 
ln Flevoland is er een toename te zien in het 
gebruikvan de auto de afgelopen jaren, ten 
opzichte van OV. Er is een lichte afname in het 
gebruik van de trein (cijfers zijn nog van vóór de 
komstvan de Hanzelijn). De bus neemtook wat 
af en is nu aardig stabiel. 

Op de volgende pagina is een kaart 
weergegeven: wat verwachten we in de toekomst 
aan groei van vervoersstromen? Op de kaart is 
groei van inwoners, economische groei, krimp 
en de groei van vervoersstromen inzichtelijk. 

Mobi l i te i tsontwi l^kel ing F levo land 

120 

80 

- auto 

- bus 

-trein 

• bewolking 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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P R O V I NCI E F L E V O L A N D 

Bus vanuit Lelystad en 
Dronten 
Sinds december 2012 is er een nieuv/e spoorlijn tussen Lelystad en Zv/olle: 

de Hanzelijn. Dlt betekent een kortere reistijd tussen beide steden wanneer 

je met de trein reist. Bussen die vooriieen langs deze route gingen zijn nu 

vervallen of aangepast. 

Detrein brengt helaas aanzienlijk hogere kosten met zich mee dan de bus. Het 

Greijdanus heeft daarom samen met ouders besloten om een eigen' bus te laten rijden 

vanuit Dronten en Lelystad, Hierdoor kunnen leerlingen nog steeds met de voordeligere 

bus naar school en blijven de reiskosten betaalbaar. De schoolbus kan één keer per dag 

heen en terug rijden en sluit daarom niet altijd precies aan op het lesrooster. Om de tijd 

toch goed te besteden, biedt het Greijdanus het eerste en de laatste twee uren 

huis werkbegele kling. 

De bussen die voor Greijdanus rijden zijn van Marion Reizen, Op de site is een apart 

kopje Greijdanus aangemaakt voor evt, informatievoorziening. 

Vervoeranalyse: Maatschappelijke trends 

Er is een aantal maatschappelijke trends zichtbaar: 

1. Verduurzaming. Dit heeft een positiefeffect op het OV-gebruik. 

2. Digitalisering. Ditheefteen positiefeffect op het OV-gebruik (bijvoorbeeld doorin de trein 
werken) 

3. Verstedelijking: trek naar de stad. Dit heeft een positiefeffect op het OVgebruik, hetleidttot 
bundeling van vervoersstromen. 

4. Einde van de groei? Dit heeft een negatief effect op het OV-gebruik. 
5. Terugtredende overheid. De Overheid laat steeds meeroveraan de samenleving. Is dat goed 

voor OV? Er komen steeds meerOV-initiatieven vanuit de samenleving voorkleinschalig OV, 
maatwerk. Een voorbeeld is de schoolbus naarhetGreijdanuscollege in Zwolle (zie artikel links 
op de pagina), waarbij hetinitiatief komt van de school en overgenomen wordtdoorde ouders 
van leerlingen (tijdensde bijeenkomstheeftde heerNiewold van het Greijdanuscollege het 
initiatieftoegelicht). 

In de discussie komtnaarvoren datdit zowel een kans is (maatwerk, alle partijen tevreden) als een 
bedreiging voor het OV (minderbezetting in de bestaande OV-lijnen). In de discussie komtnaar 
voren dat dit type initiatieven meerwaarde biedt als het op bepaalde punten OV vervangt. 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Vervoeranalyse: Doelgroepen 

Wat kost het OV? Van elke euro die de reiziger kost, betaalt hij/zij 40% zelf. Het overige deel wordtgefinancierd doorde overheid (dit betreft de lijnen waarvoorde 
Provincie Flevoland verantwoordelijkis). 

Welke doelgroepen heeft het OV in Flevoland? Maar liefst63% van de reizigers zijn scholieren en studenten. Een kleine groep is woon-werkverkeer en overige 
doelgroepen (zoals familiebezoek etc.) zijn klein. Eén van de problemen in Flevoland is datscholieren zorgen voor een enorme bezetting in spitsuren, maarnietin 
daluren. Een voorbeeld is lijn 141. Het geldtniet voor alle lijnen, zo is dit bij lijn 78 niet het geval, daar is echterde gehele bezetting laag. Een van de vragen die 
wordt gesteld gaatover in welke mate scholieren afhankelijk zijn van bussen. Hieris op dit momentnietmeerinformatieover beschikbaar. 
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PROVINCIE F L E V O L A N D 

Vervoeranalyse: Invloedsgebied met bedrijven en scholen 

Het grootste deel van de bedrijven is gelegen binnen hetinvloedsgebied van hetOV, bereikbaar per OV. Dit geldtuiteraard niet voor de agrarische bedrijven. Scholen liggen metname 
in de grote kernen, vanuit landelijkgebied reizen scholieren hiervoor naarde kernen. Opmerking die wordtgemaaktis dater ook veel studenten reizen richting Groningen en Drenthe 
en naar Amsterdam. Omdat het vinden van een studentenkamer lastig is en studeren steeds duurder wordt, zijn studenten soms gedwongen om heen en weerte reizen. 

C *>njt«i'*VLa35eiS'fVL036_t«»ïntn_M_RK) mid 



Kostendekkingsgraad Netwerk IJsselmond 
Maandag - Vrijdag 

Voor alle lijnen geldtdatde kosten hogerzijn dan 
de opbrengsten. Zoals zichtbaar op de kaart, zijn 
de verbindingen tussen Harderwijken Lelystad, 
Urk en Emmeloord, Emmeloord en Zwolle en een 
aantal rondom Zeewolde de best presterende 
lijnen qua kostendekkingsgraad. De andere lijnen 
hebben een veel lagere kostendekkingsgraad en 
de lijnen op de zondagen hebben een zeer lage 
kostendekkingsgraad (zie volgende pagina 

Vanuit de zaal wordt geopperd datde 
kostendekkingsgraad mogelijk hogerwordtals er 
meerlijnen komen. Hierop wordtgediscussieerd 
over de vraag: is het reëel te veronderstellen dat 
extra lijnen rendabel kunnen zijn, nu we zien dat 
het OV-net gericht is op de grote kernen en zelfs 
daarde bezetting laag is? Extra lijnen dragen 
hoogstwaarschijnlijk niet bij aan verbetering van 
de kostendekkingsgraad voorde hele provincie. 
Uit de discussie volgt verder dat lijnen op zondag 
wellicht een andere, meer passende, route 
kunnen rijden. Dit kan bepaald worden als meer 
inzichtelijk is over de daadwerkelijke behoefte. 
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Kostendekkingsgraad netwerk IJsselmond 
Zondag 

\ 

Zeergoed 60% 100% 

Goed 45% 60% 

Redelijk 30% 45% 

Matig 20% 30% 

10% 20% 

Zeerslecht 0% 10% 

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



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Vervoeranalyse: De Regiotaxi 

Afbeelding Y 2 reisrelaties Regiotaxi in Emmekxjrd 

Bron: Mobycon onderzoek Regiotaxi 

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naarde Regiotaxi. Wat al zichtbaar is, is datde Regiotaxi veelal 
verbonden is aan zorg-gebonden verplaatsingen. Vervoer naar stations is heel beperkt. De 
Regiotaxi maakt veel 'kris-kras' bewegingen. Hierop wordtaangegeven dater bewusteen hoog 
opstaptariefis gekozen, zodat het aantal 'korte ritjes' beperktwordt. In de discussie komtnaar 
voren dat er wellicht mogelijkheden zijn om Regiotaxi en OV beterop elkaarte laten aansluiten, om 
bijvoorbeeld de bus toegankelijkte maken vooreen grotere groep mensen en daarmee het 
doelgroepenvervoerterugte dringen. 

Een voorbeeld dat werd genoemd in de zaal is dat er geenscootmobielen mee kunnen metde bus, 
en gebruikers hebben deze nodig op de bestemming en kiezen daarom voor doelgroepenvervoer. 

Nr. M « f k o i m » i B««tMnmlng R*lzgcrsajt>talt«n 
1 n n. ; . 'v, •.• --•< i : | - , ' - . M ' Zofg en betkandeieefM 
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Nr. Bestemming Reizigersaantal 

len 
1 Woonzorgcentrum ide Regenboog 246 

2 Poli Het Zwarte Waler 111 
3 Ontmoetingsplek De Rede de Meerpaal 71 

4 Woonlocatie De Ark 69 

5 Albert Heijn Kop van Ruim 59 

6 Mergelland 59 (woonadres) 59 

7 Hondepension Het Oude Bos, Oude Bosweg 29 58 

8 C1000 Wardorf 50 

9 Galjoenstraat 49 (woonadres) 4'T. 

10 De Boeg (diverse woonadressen) 39 
Tabel X.5: top 10 bestemmingen Dronten 

Taöel X 4 top 10 mzen fegtot^i Emmekxifd 



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

Vervoeranalyse: Financiële opgave (1/2) 

Financiën 

Kosten concessie 11,9 min 
Overheidsbijdrage 7,6 min 
Opbrengsten 4,3-5,0 min 
Kostendekkingsgraad 36-42 % 

Wat kost het OV? Van elke euro die de reiziger kost, betaalt hij/zij 40% zelf. Het overige deel wordt 
gefinancierd doorde overheid (dit betreft de lijnen waarvoorde Provincie Flevoland 
verantwoordelijkis). 

Uit onderstaande gegevens blijkt datde overheidsbijdrage ten opzichte van de opbrengsten in 
IJsselmond (Oost-Flevoland en Noordoostpolder)erg hoog ligt. 

Inwonersaandeel per gemeente, 2013 

Bron: CBS Statllne (2013), bevolking 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Vervoeranalyse: Financiële opgave (2/2) 

ln de afbeelding links op de pagina is de netwerkvisie uithet huidige OV-beleid te zien. De rode 
gedeelten zijn als belangrijk benoemd voor OV, het overige deel is een basisbediening aangevuld 
met maatwerk. De vraag is of de 'onderkant', de bediening in degebieden met minder bezetting, 
kan blijven bestaan. Er ligt een financiële opgave in Flevoland, net als in de andere provincies. 

Er is 6-10 miljoen euro meerexploitatiebijdrage nodig om hetOVop deze manierin stand te 
houden.Het is maarde vraag of die bijdrage er komt. Als dit niet het geval is, moetde Provincie 
Flevoland bijleggen ofmoethet OV anders worden ingericht. Hetis onwaarschijnlijkdatin de 
toekomst voor hetzelfde bedrag (dater nu besteed wordt) het^lfde productverkregen wordt. 

Netwerkvisie huidig OV-beleid 

Jaarlijkse 
bijdrage 
huidig 
busvervoer 

23,7 min. 

6-10 min. 

23,7 min. 

6-10 min. 

18,7 min. 

Voor bestaand 
product 
minimaal €6 
min.minder 
beschikbaar 

Nu Straks Opgave 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Vervoeranalyse: Invloed uitoefenen op het OV 

Invloed uitoefenen op het OV-beleid, kan doorte 'draaien aan verschillende knoppen': 
Het aanpassen van tarieven. 
Hoeveelheid product: minderproduct bieden, bijvoorbeeld frequenties veranderen ofweekendbed lening 
Netwerk. Hoe passen lijnen in hetnetwerk? 
Regiotaxi. Wat kan de Regiotaxi betekenen? 
Energieke samenleving. Hoezorgen weer gezamenlijk voor dat mensen zich kunnen blijven verplaatsen? Vanaf de studietafel naa rde mensen, watzijn de 
behoeften? Waar willen mensen naartoe? Hoe kunnen we geld voor OV slim benutten? Initiatieven op maatvanuit de samenleving o ndersteunen? Zie 
hiervoor ook de pagina over maatschappelijke trends. 

Uitde zaal komteen opmerking over mogelijkheden om in de managementlagen 'boven de buschauffeurs'te besparen. Hierop wordt besproken dat vervoerders 
concurrerend moeten aanbieden, zij moeten immers de aanbestedingen winnen om te mogen rijden. Dit is een harde strijd. Daarbij wordtin de overhead ook al 
flink 'gesneden'. Een andere aanvulling is dat het niet mogelijk is om als eigen initiatiefzomaareen bus te gaan rijden die functioneert als openbaarvervoer, in 
verband metconcurrentie metde vervoerder in het betreffende gebied. Er zijn wel verschillende mogelijkheden om ditanders inte richten. 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Werken in groepen: Behoeften en gebruikvan OV 

In drie groepen is nagedachtoverbehoeften en gebruikvan OV. Onderstaand zijn de bevindingen 
opgesomd: 

Knooppunten: Datzijn de grote steden en overstappunten of opstappunten zoals tussen Urk 
en Ens. Buiten de polderzijn genoemd Harderwijk, Lommeren Steenwijk. 
In de dorpen in de Noordoostpolderwonen veel mensen uitde 'stad'. Die zijn daarbewust 
gaan wonen en weten dat er niet veel OV is. Moet je daar wel OV voor laten rijden? 
Schooltijden zijn aan te passenaandetijdenvande bus,maaris nietzo makkelijk. Omdat 
leedingen metveel verschillende bussen en dus op verschillende tijdstippen aankomen. 
Lijn 147 rijdt nu maartot Dronten. Deze lijn ging vroeger doornaar Emmeloord, deze 
verbinding wordterg gemist. Hetzou beterzijn deze lijn doorte laten rijden. De lijn Q-linervan 
Lelystad naarEmmeloord kan betervia Swifterbantrijden. Dat is netzo lang, is even snel en 
parallelliteitwordtvoorkomen. Eris dan sprake van een efficiencyslag. Dan zou de lijn van 
Dronten naar Lelystad via Swifterbantkunnen vervallen. 
Bus 147 stopt voor hetziekenhuis in Harderwijk. Ditziekenhuis is voor mensen uitde polder 
veel belangrijkerdan hetziekenhuis in Lelystad. Het ziekenhuis houdtmetde afspraken ook 
rekening metde bustijden. 
Als lijn 147 in Dronten weer het rondje rijdt kunnen de stadsdiensten vervallen. Lijn 147 rijdt 
dan ook weerlangs CAH. 
Lijn 147 is eigenlijkeen levensaderin de polder, de poldedijn. 
De buslijn tussen Dronten en Lelystad zietmen als overbodig, daarrijdt nu detrein Wel 
belangrijk knelpunt is datde trein duurder is dan de bus. (Aandachtspuntnagemaild: de 
afstand tot het station voor de bewoners van boerderijen die verderweg liggen). 
Het ROG FrieschePoortin Emmeloord heeftleedingen vanuitalle windstreken: 304 uitde 
richting Lemmer, 232 uitde richting Steenwijk, 70 uitde richting Ramspol, 138 uitde richting 
Lelystad/Dronten/Swifterbant, 500 uit Urk. Voor de scholen is goed OVvan belang om 
leedingen te blijven trekken en te voorkomen dat leerlingen naarscholen buiten de polder 
gaan. Een goede school in Emmeloord scheelt verplaatsingen van scholieren. De school is 
bereidtom mee te denken hoe we het ov en het onderwijs ondeding afkunnen stemmen. 
Het Zuyderzeecollege, met vestigingen in Emmeloord en Lemmer, geeftaan dat er 
knelpunten zijn voor scholieren. Zij zitten in overvolle bussen en kunnen in een aantal 
gevallende bus niet nemen omdat deze te vol zit Dit geldt voor lijnen 315 en 77. 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Werken in groepen: Behoeften en gebruik van OV 
(vervolg) 

Er rijden veel regiotaxi busjes naarLelystad, voornamelijkmetWmo-klanten. Datzou slimmer 
moeten kunnen. Mensen meteen zorgbehoefte hebben afhankelijk van hun woonplaats 
beperkte dagbestedingsmogelijkheden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Zeewolde. 
Het blijktdat de afstemming metOverijssel en Fnesland nietgoed loopL Er zijn wel afspraken 
gemaakt, maarde uitwerking is onvoldoende. Daardoor krijgen metname scholieren te 
maken metlange overs taptijden. 
De vervoerder moet veel meerproactiefde dienstregeling afstemmen metscholen en andere 
vervoerders. Dat gebeurtnu nietwaardoorhet OV product nietaansluitopde behoeften. 
De ontwikkeling van Lelystad airportis aanleiding om na te denken over deOVontsluiting. 
Een mogelijkheid is datde luchthaven zelf participeertin een OV verbinding (shuttlebus vanaf 
het station, of wellichtdirecte buslijn). 
In Zeewolde zit veel laaggeschoolde arbeid, aanvoerwerknemers een probleem, kunnen niet 
metde bus werken in ploegendienst 
OV is duur voor samen reizende groepen/gezinnen. Auto is dan snel voordeliger. 
In Almere zijn vaak tariefacties. Graag ook in de polder. 
Wat als bus verdwijnt? Wie heeft dan echt een probleem? Beperktaantal ouderen. Hiervoor 
zou een goede taxiregeling beschikbaarmoeten blijven. 
In Zeewolde heeft een boodschappenplusbusgereden. Na een half jaaris deze geschrapt bij 
gebrekaan vrijwilligers en aan reizigers. 
Beschikbaarheid vrijwilligers neemtaf, o.a. doordatwerklozen niet mogen omdatze 
beschikbaarmoeten blijven voorarbeidsmarkt. 
Wat is samenstelling vrijwilligers bij succesvolle buurtbusprojecten elders in het land? 
Scootmobielen mogen nietmee in de bus,terwijl reizigers 'm ookin bestemmingsplaats nodig 
hebben. Leidttot lange verplaatsingen met regiotaxi. Besparing is mogelijkals op 
bestemmingsplaats scootmobielen beschikbaarzijn: OV- scootmobiel (zoals OV-fiets). 
Aandachtspunten hierbij zijn het vervoer vanaf huis naarde halteen het gebruik van een 
'vreemde' scootmobiel 
Doelgroepenvervoerscholen christelijke inslag enorm in omvang in de Noordoostpolder. 
Afschaffen? 
Scholieren uitkleine kernen inde Noordoostpoldergaan massaal perfiets, maarbij slecht 
weer met de bus, dit leidt tot pieken, overvolle bussen. 

17 



P R O V I NCI E F L E V O L A N D 

Werken in groepen: Behoeften en gebruik van OV 
(vervolg) 

Emmeloord is's avonds veelte vroeg verstokenvan OV (m.n. verbinding metLelystad). 
Waarom is het erg als mensen uit Dronten wegens slechte verbinding nietin Emmeloord naar 
school kunnen? Erzijn toch ook scholen in Dronten? In Emmeloord wel aantal speciale 
scholen met regionale uitstraling, zoals De Zonnebloem (ZMLK),Ebenheazer (christelijk), 
ZMOK, Praktijkschool Groenhorstcollege, Eduvier, specifieke opleidingsrichtingen,.... 
Aandacht nodig voor distribufiepunten chipkaartin Noordoostpolder. Buiten openingstijden 
winkels zijn de mogelijkheden beperkt. 
Centrum voorzieningen in Emmeloord en hetwegvallen van winkels in dedorpen: 
bereikbaarheid winkels vanuitde dorpen vraagt aandacht 
ln de piekuren is erte veel vervoervraag in de Noordoostpolder. 
Als vervoer van scholieren apartwordtgeregeld, vlakt het vervoer over dedag af (minder 
pieken in ochtend en middag) 
Rol van fiets is in de poldermindergeworden 
Leg relafie OV en regiotaxi 
De regiotaxi beperken tot mensen die nietanders hebben. Regiotaxi wordtteveel gebruikt 
door reizigers die het niet echt nodig hebben. 
Late dienstna eind schouwburgvoorstelling zou fijn zijn 
Kaartje Flevoland in cijfers met in-en uitgaande pendel in analyse meenemen 
"Als we in NOP het OV een gesprekmetde gebruikers opzetten,leidtdat tot meer reizigers" 
Publiekstrekkers Noordoostpolder: Orchideeënhoeve (100.000 bezoekersijr), Schokland 
(35.000 /jr) Bollenroute, Pieperfestival. 
Oors prong Zeewoldenaar is de Veluwe. De forenzen gaan primair richting Almere en 
Amersfoort/Utrecht Scholieren richting Harderwijken toeristen richting Veluwe 
Opleidingsniveau in Zeewolde is over het algemeen hoog,autobezitis hoog en relatief veel 
inwoners beschikken overleaseauto. 
Van de op de kaart beschreven 20% scholieren/studenten die naar Amsterdam reizen vanuit 
Zeewolde,woontde meerderheid opkamers en reistdus in/rond hetweekend. 
Binnen Zeewolde is eigenlijkalles metde fiets bereikbaar. 
Veerpont Zeewolde - Horst is belangrijk voor scholieren 
Plusbus in Zeewolde is geen succes, te weinig vrijwilligers (?) 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Par t i cu l ie re in i t i a t i e 
p e r s o n e n v e r v o e r 

Werken in groepen: 
Kansen voor nieuwe initiatieven en oplossingen 

Er is veel energie! Er poppen in de discussies allerlei bestaande initiatieven op en nieuwe ideeën. 
In de nieuwe dienstregeling gingen de bussen na 18.00 nietverder dan Lemmer. Hetvervoer 
vanaf Lemmerna 18.00 is doorouders gezamenlijk opgepakt 
Kerkvervoer in Swifterbantouderen worden van en naarde kerk gebracht 
In de Flevopolderis al sindsjaaren dag een systeem waarbij kinderen vanuithet landelijk 
gebied doorouders, in en roosternaarde bushalte worden gebracht Als debus niet rijdt of 
niet op tijd rijdt rijdenze doemaarde school in Harderwijk. 
Rondom Swifterbantrijdtookeen systeem waarbij kinderen gezamenlijkdooroudersnaarde 
basisschool worden gebracht 
Ook de Leonardoschoolvoorhoogbegaafdenkenteeneigenvervoerssysteem. 
In Dronten zijn regelmatig bijeenkomsten van de plattelandsvereniging. Ookdaar worden 
ouderen of mensen zondervervoer opgehaald, iedereen heefteen Vneerij maatje'. 
In de dorpen in de NoordoostpolderEspel en Creil etc rijden mensen op marktdagen met 
elkaarmee naarEmmeloord. 
Er is veel gemeenschapszin in de Noordoostpolder. We noemen dit Flevolandse 
Polderpioniers 
Een zorgpunt is dat nietiedereen zomaarin een netwerk van meerij-mogelijkheden zit Zorg is 
dus hoeje individuen die nietdat netwerk hebben hierin gaatbrengen en betrekken. In het 
landelijkgebied lijkt dat goed te lukken. Maar lukt dat in het stedelijk gebied en de grotere 
dorpen ook? Hoe vinden mensen elkaar? Een mogelijke rol voor de overheid? 
We voeren een discussie rondom de mogelijkheden van een ringlijn in de Noordoostpolder. 
Alle dorpen worden via deze ringlijn bediend. In de discussie is de conclusie datdeze ringlijn 
wellichtnietde beste oplossing is. Is even duurals 'gewone'buslijnen en mensen moeten erg 
ver omreizen. En het geven van de goede aansluitingen kan inde praktijk wel eens lastig zijn. 
Het idee ontstaat om een busje beschikbaarte stellen aan de dorpen zodat per dorp vervoer 
zelf georganiseerd kan worden. 
Genoemd werd een bus vanuit Emmeloord naar Kampen, die mede gefinancierd werd door 
ABN-AMRO. Deze bus is overigens weergestopt 
Het voornemen om de verantwoordelijkheid en budgetten van het AWBZ-vervoer over te 
hevelen naar gemeenten, biedtmogelijkheden voorcombinafie van AWBZ, Wmo en OV. 

1 fi 
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Werken in groepen: 
Kansen voor nieuwe initiatieven en oplossingen (vervolg) 

Opgemerktwerd dat het mogelijk moetzijn om slimmerin vervoerbehoeften te voorzien. 
Samen kijken naarmogelijkheden en hetdurven aanpassen van bedrijfsprocessen 
(bijvoorbeeld 9:00 uuropen in plaats van 8:30 uur)zijn daarbij randvoorwaarden. Een 
voorbeeld is de com binafie zorg (dagbesteding) en leedingen vervoer (Zuyderzeecollege), dat 
vervoer vindt op verschillende tijdstippen op de dag plaats en kan wellicht met hetzelfde 
materieel. 
Inzetten op kansen om mensen in de bus te krijgen: toegankelijkheid en veiligheid verbeteren 
voor mensen metzorgbehoefte ('maatjes'projectvoorreizen in OV), probeerkaartjes (a la 
snelwegbus), communicatie en reisinformatie verbeteren. 
Er worden mogelijkheden gezien vooreen toeristisch/cultuurhistorische buslijn naar 
Schokland en de Orchideeënhoeve. 
Voor sociaal recreatieve motieven is hetwenselijkdatereen laatste bus rijdt om bijvoorbeeld 
0:00 uur. Dan kan prima blijven bestaan datna 19:00 geen bus meerrijdt als die ene late bus 
maar komt 
Verbeteren van de buslijn voorZeewolde-Almere is wenselijk. Met name rekening houden 
methetfeit dat veel laaggeschoolde arbeid uitAlmerekomten zij in ploegendiensten werken, 
OV zou daar op aan moeten sluiten. 
Er bestaateen wens voor een buslijn Zeewolde-Dronten, via Harderbosweg, Spijkweg en 
EIburgseweg. Deze lijn kan doorgetrokken worden naarSwifterbanten Emmeloord. 
Ook in andere groep wordt suggestie gedaan voorcirkellijn NOPdie kleine kernen aandoet 
'Feederen' op radialen. Doordatdeze lijn voor veel reizigers onaantrekkelijk is vanwege 
reistijd en overstap, blijven weinig reizigers overen kan volstaan worden metklein materieel. 
Voor veel reizigers is fiets aantrekkelijker alternafief, wegens snelheid. Gebruik regiotaxi moet 
hierbij worden ontmoedigd, anders neemt men deze i.p.v. cirkellijn. Discussie overof deze lijn 
met vrijwilligers of betaalde chauffeurs gereden moetworden i.v.m. verdringing van banen 
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Aanvullende opmerkingen 

Tijdens de workshop zijn ook de volgende adviezen meegegeven: 

Kanteldenken: nietmeerin doelgroepen, maariedereen mee laten doen aan het maatschappelijk 
leven. In het vedengde hiervan: 

In het verlengde van het vorige punt Scootmobielen mag nietin het OV, daarom wordtduur 
vervoer ingezet voor mensen metscootmobielen. Kunnen deze mensen metde trein en bus 
mee? Ditwillen velen en zou veel geld besparen. Doelgroepenvervoer is duurderdan OV. 
Zijn er mogelijkheden om doelgroepenvervoeren OV te integreren? Om Regiotaxi en OV te 
integreren of beteraan te laten sluiten? Een voorbeeld wordtgegeven vanuit Zeeland, waar 
gewerktwordt aan een betere aansluifing van de Regiotaxi en hetOV. Nu rijdtereen lege 
lijnbus achterde Regiotaxi aan. 

Opgemerktwerd dat scherpe keuzes maken noodzakelijkis. Hetis nietvan alles een beetje, 
maarjuistinzetten op een (deel)markten die goed bedienen. 
Er is geconstateerd datonderwijs en zorg wellichtsterkervertegenwoordigd moeten worden 
in het ROCOVF. 

Alle input die is verzameld permail en telefonisch is opgenomen in de bijlage bij ditverslag. 
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Vervolgproces 

Op 25 septemberdiscussieertProvinciale Staten van de Provincie Flevoland over de herijking 
van het OV-beleid. 
Het verslag van deze bijeenkomstwordtrondgestuurd injuli. 
De volgende workshops (Almere/Lelystad + IJsselmond) vinden plaats op 11 september, dan 
bespreken we de scenario's voor het OV in Flevoland en het discussiestuk dat wordt 
besproken in Provinciale Staten. 
Bedanktvoor al het meedenken, 'Zwaan kleef aan'! 
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Deelnemers 

Roelof Oost Statenlid CDA 
Hester Kuper, 10-dorpenovedeg en ROCOVF 
P. van Campen,Zuyderzeecollege 
Theo Jorna, Bonifatius Mavo 
Gert Buimer, ROC Friese Poort 
Edwin Veis, Statenlid CDA, ondernemeren bedrijfskringZeewolde 
Henk Unij, Protestants-Christelijke Ouderenbond (PCOB) en mede namens ANBO 
Gré Wilken, seniorenraad Zeewolde 
Hans Cnossen, gemeente Noordoostpolder 
Gertjan Scherrenburg, gemeente Zeewolde 
Jip Klok, ROCOVF namens studenten en scholieren 
Irma Bijman, zorginstelling Triade 
Frans Schuurman, ROCOVF namens mensen meteen beperking 
Meindert Kramer, Sfichfing Urk Promofie 
Mariska Ristjouw, moeder van schoolgaande kinderen in de NOP en Sfichfing Onder Dak 
Judy Koopman, Sfichting Onder Dak, 
Gert Jan Niewold, Greijdanuscollege 
Frans Wesselink, KBO 
Wilma van de Poll, Provincie Flevoland 
Barry Rijnbeek, Provincie Flevoland 
Anne Koot Goudappel Coffeng 
Erik van der Kooij, APPM 
Bas Scholten, APPM 
Anne Verschraagen, APPM 
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Bijlage: Aanvullende opmerkingen telefonisch/per mail 

Per mail en telefonisch zijn de volgende adviezen meegegeven: 

Triade: 
• De busverbinding tussen Dronten en Kampen + Dronten en Emmeloord is verslechterd sinds de komst van de trein. Ook een aandachtspuntin de avonduren. 
• Waar busverbindingen eerder goed op bestemmingen aansloten, liggen de treinstafions vaak verder weg. 
• Waar in Dronten wel over geklaagd wordtis datde bussen de buitenwegen nietmeeraandoen sinds detrein rijdtvan Lelystad naar Dronten en w. Sowieso is 

sinds de start van de trein de openbaar vervoers verbindingen tussen Lelystad en Dronten er niet beter op geworden. 
• Waar elke keer in de NOP op gehamerd is, is dathet vervoer naar de dorpen en buitenwegen zo slechtis. En helemaal nu, nu hetvervoer voor cliënten van 

Triade, maarookvoor de andere organisafies zo wordt gekort vanuit overheidswege. 
• Communicafie rond vertragingen of uitvallen buslijnen dient te verbeteren. Als ik bij de halte sta en de bus komt niet dan weet soms niemand mij te vertellen 

waarom de bus nietkomt 
Voor de toekomst is belangrijk dat 
• Locafies dagbesteding/behandeling of schplen voormensen meteen beperking dienen veilig bereikbaarte zijn via toegankelijk openbaar vervoer. Dit geldtniet 

alleen voor cliënten, maarookvoor medewerkers van deze locafies. Fietspaden en oversteekplaatsen dienen daarbij meegenomen te worden. 
• Ouders en scholen voor bijzonder onderwijs dienen zich bewustte worden van het feit dat in de toekomst groeps vervoer niet meer zond er meertot hun 

beschikking staat Leertrajecten voor kinderen en jongvolwassenen via het onderwijs in samenspraak met Gemeenten zullen onde rzocht moeten worden. 
Samenwerking met(Welzijns)instellingen, ROC's, OV maatjes behoren bijvoorbeeld totde mogelijkheden. 

• Gemeenten, Provincie en Vervoerders dienen er rekening mee te houden dat zij in de toekomst meer en meerte maken krijgen meteen spe cifieke doelgroep 
reizigers. Deze reizigers hebben soms meerhuipen ondersteuning nodig om in hetOV te kunnen reizen. Uitvallen van een buslijn kanvoordeze reizigers 
stress of paniek opleveren. Bejegening en goede communicafie door bijvoorbeeld chauffeurs speelt hierin een belangrijke rol. 

• Indien Openbaarvervoer niet beschikbaaris ofkan worden,zou er onderzocht moeten worden of alternafieve vormen tot demogelijkheden behoren, zoals 
bijvoorbeeld buurtbussen. 

• Het huidig WMO vervoer op persoons pas is nietbedoeldvoor"woon/werkverkeer"naardagbesteding/behandeling. Wellichtkan dat in de toekomsttot de 
mogelijkheden behoren? 

Zorggroep Oude/ Nieuwe land in Urk en Emmeloord: 
• Kosten van openbaarvervoer zijn niet voor alle doelgroepen aantrekkelijk 
• Tijden van verschillend openbaarvervoer sluiten nietaltijd goed op elkaaraan, waardoor overstappen lastig kan zijn 
• Er rijden vrij weinig bussen vanuitde dorpen in de polder, deze tijden zouden frequentermogen, maarookover een groterdagdee I verspreid 
• Slechte bereikbaarheid van dedorpen in de Noordoostpolder d.m.v. bussen. Hetis belangrijk dat (vooral oudere) mensen in dedorpen gebruik kunnen maken 

van de voorzieningen die elders zijn, en daarbij zou een toegankelijkeropenbaarvervoer zeker helpen 
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Aanvullende opmerkingen telefonisch/per mail (vervolg) 

Dorpsbelangen Tollebeek: 
• Tevredenheid over busverbinding naar Tollebeek. Minpunt geen bediening op zondag, juistop een momentdat er veel studenten weer naar hun studentenhuis 

willen zijn er geen mogelijkheden via het openbaarvervoer. 
• Van groot belang dat in de gehele Noordoostpolderhetopenbaarvervoer ruim voldoende aanwezig moetzijn. Doorhet niet aanwezig zijn van een 

spoorverbinding is hetbelangrijkom juist naar die plaatsen waar wel een treinverbinding is (b.v Lelystad, Kampen en tegenwoordig ook Dronten) een goede 
busverbinding te hebben. 

Groenhorstcollege Emmeloord: 
• Vanuit Lemmer is de opstapplaats De Wijk weggehaald en moeten leedingen van het Groenhorstcollege verlopen of fietsen om bij een opstapplaats richfing 

Emmeloord te komen. Vanuit Swifterbant kun je één keer per uur een bus naarEmmeloord nemen. Datwas in het vededen een gelede(harmonica)bus maaris 
nu een gewone bus. De bus zit dan zo vol, dat het voor komt dat de bus doorrijdt en leedingen laatstaan. Vanuit Dronten moetje nu overstappen in 
Swifterbant Dat maaktde reistijd langeren ookduurdervanwege instappen en een extra zone die wordt berekend .(Vanuit Provincie Flevoland wordt 
aangegeven datdit laatste niet juistis: voor een overstap wordt geen extra zone berekend, mits deze plaats vindtbinnen 35 minuten). 

• Vanuit Urk is hetOV vaak zo vol dat bussen nietstoppen bij haltes en metgrote regelmaatde leedingen laatstaan. Dit geld tvooral in de winterperiode, zomers 
wordt er veelal gefietstdoor de leedingen. 

't Scheepke, Urk: 

• Busjes om gehandicapte kinderen naarschool te brengen zijn van groot belang, deze kinderen kunnen echtnietmet OV reizen. 

Winkeliesvereniging Urkerhard: 
• In deze tijden van economische recessie, die zich uitermate sterk laat voelen in de detailhandel, zou het een kwalijke zaak zijn als ergetornd gaat worden aan 

de bereikbaarheid van winkelcentrum Urkerhard middels hetOV. Houd de verbinding metEmmeloord op hetzelfde niveau. De verbinding metLelystad, 
rechtstreeks via de Domineesweg opde A6, vraagt om verbeteringen mag doorgroeien naareen hoogwaardige verbinding zoals metEmmeloord. 
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Aanvullende opmerkingen telefonisch/per mail (vervolg) 

Dorpsbelangen Espel: 
• Espel is alzo'n lange tijd verstoken van goed openbaarvervoer dat degenen, die hiervan afliankelijkzijn, andere oplossingen hebben gevonden. Als de 

regiotaxi gaatverdwijnenzal er, m.n. voorde ouderen in het dorp die daargebruikvan maken een probleem ontstaan. In hetweekend rijdtop Espel al jaren 
geen enkele bus. Mensen die in het weekend gebruik zouden willen maken van het OV gaan naar kerk, werk/bijbaan sport of op vi site door mee te rijden met 
anderen die naardezelfde bestemming gaan, gebruikte maken van de regiotaxi, zich op te laten halen/brengen doorderden ofte fietsen/brommen. Doorde 
week: Doorgaans fietst de middelbare schooljeugd naarEmmeloord. Met slecht weer is het inde praktijk zo dat ouders hun eige nen andere kinderen brengen 
en halen. Hiervoorworden ondedinge afspraken gemaakt binnen het eigen netwerk. O.a de lange afstand van de VO-scholen naar het busstafion in 
Emmeloord, de afstand naarde dichtstbijzijnde halte in of nabij Espel en de vertrektijden zijn redenen om dit zo op te lossen.Voor een aantal Espelenaren is de 
dichtstbijzijnde halte bijvoorbeeld minimaal 3 km fietsen. In dat geval is men metregenweernatals men bijde halte aan komt 

• Voor scholieren die hetMBO van hun keuze bezoeken vanuit Espel en hiervoor niet terecht kunnen in Emmeloord en bijvoorbeeld naarZwolle reizen, is het 
probleem groter. Sinds de komstvan de Hanzelijn, was de eerste bus (6.55) te komen vervallen waardooronmogelijk het eerste lesuurgehaald kon worden. 
Dat is nu gelukkig ongedaan gemaakt ln plaats hiervan is de laatste bus geschrapt Hetis zuur als je per maand een abonnement voor € 170,00 moet nemen 
om te kunnen reizen en vervolgens doorje ouders 10 km verder opgehaald moetworden omdatjenietmeernaarhuis kunt Daarna ast is hetabsurd dater 
geen weekabonnementen meerte verkrijgen zijn omdatdeze te incidenteel gekochtworden. Ditbetekent dat scholieren/ouders ook in de vakanfie doorbetalen 
voor rei^n dieze niet maken. Hetis onwenselijk dat plattelandskinderen door het OV-beleid achtergesteld worden t.o.v. hun leeftijdsgenoten elders in het land. 
Als ouders nietde middelen hebben om hun kinderen op te halen als het OV het laat afweten dan is de keuze immers snel gemaakt Verder wil ik nog 
benadrukken dater 's avonds geen OV is van en naar Espel. Kinderen zijn de toekomsten hebben de toekomst Hetis voor hen belangrijkdatzij niet 
afliankelijk hoeven te zijn van hun (werkende) ouders om op school te kunnen komen. 

Dorpsbelangen Swifterbant 
• Voor Swifterbantzijn Dronten, Lelystad, Emmeloord, Kampen en Zwolle de belangrijkste plaatsen. Veelal zal Dronten of Lelystad nietde eindbes temming zijn, 

dus is de frequentie en de aansluiting een belangrijk punt Swifterbant kenteen meer dan gemiddeld kinderrijke gezinnen (2,6)watinhoud dat hier een grotere 
OV behoefte is dan bijv Dronten en Biddinghuizen. 
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Aanvullende opmerkingen telefonisch/per mail (vervolg) 

ROC Friese Poort 
• ln verschillende gremia binnen de provincie over onderwijs-arbeidsmarktwordtveel aandachtbesteed aan de zg braindrain, datwil zeggen de stroom van 

studenten vanuitde provincie naar het HBO en universiteit allemaal hoog opgeleide jongeren die de provincie vedaten en na hun afstuderen nauwelijks tot niet 
weerterugkeren. We zien dit ook gebeuren in de gemeente Dronten metdaarbij een andere braindrain nl de hogere niveaus ,3 en 4, in het MBO. Dit wordt voor 
een deel veroorzaakt doorde kwaliteit van de MBOs maarookdoorde bereikbaarheid methetOV naarandere ROC's inde provincie. Ik doel daarbij op de 
verbinding Dronten - Emmeloord. Een betere/snellere verbinding zou ervoor kunnen zorgen dat we o n ^ jongeren binnen de provinci egrenzen houden en niet 
laten vertrekken naarhet "oude" land waarzij vaak een werkplek krijgen als vervolg op hun stageinde buurtvan het ROC aldaar. 

• De diagonaal Harderwijk-Emmeloord is ook besproken in ons ovedeg en een ieder was wel overtuigd van hetbelang van deze route en natuudijk als een 
doorgaandelijnzonderoverstap. Ons voorstel zou zijn om deze lijn doorte trekken naar Lemmerzodatde NOP en Noord Flevoland zowel vanuit Friesland als 
uit Gelderiand makkelijk te bereiken zijn. 

Dorpsbelangen Creil: 
• 's Avonds na 18.30 uur rijd er niks meer en zaterdag en zondag ook niet dus ben je geïsoleerd de regio taxi is te kostbaar ge worden dus ga alleen nog maar 

doorde weeks op bezoek. Mensen kunnen geen bezoek ontvangen van anderen die afliankelijk zijn van OV. Hierdoorvoelthetals achtergebleven gebied. 
• OV-chipkaartsysteem lastig vooroudere mensen, fljn dat er nog de mogelijkheid is een kaartje te kopen in de bus, wel duur. 
• Keuze voor de bus ipv Regiotaxi in verband methogere kosten Regiotaxi 
• In de spits is de bus vol, dan rijdtde bus dooren kan je niet mee. 
• Suggestie: Misschien kleine buurtbus buiten spitstijden laten rijden. 
• In de wintermaanden meerflexibiliteit 
• Veel mensen ook buiten Creil zijn aangewezen op het openbaarvervoer. 
• Pasjes Regiotaxi hetvervangende vervoer in avond en weekend worden alleen verstrektaan mensen meteen handicap. De 65+ pas is nietmeergeldig.is 

jammer. 
• ln avonden en weekenden is Creil geïsoleerd, achtergebleven gebied. Nietaanvaardbaarindeze tijd. Al zal er maareen paarkeer een klein busje rijden dan 

wordt het weer leefbaarder in Creil. 
• Bus rijdt maar 1 keer in het uur een bus terwijl er makkelijk 2 kunnen als je de 77 de ene keer creil bant doet ende andere keer creil espel, hoeft de 345 

groningen niette stoppen en is voor de dorps mensen veel handiger. 
• Behoefte aan rijden in het weekend of alleen op zaterdag, en later in de avond dan tot 19:00 
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Herijking OV-beleid Flevoland 
Concessiegebieden Almere en Lelystad 

Verslag bijeenkomst behoeften, gebruiken initiatieven openbaarvervoer 

Lelystad, 27juni 2013 

Opgesteld door: Provincie Flevoland 
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Inleiding 

Vooriiggend verslag beschrijft de uitkomsten van de workshop over het OV-beleid in Almere/ 
Lelystad op 2/ juni2013in Lelystad. Deze bijeenkomstvond plaats in het kader van de herijking 
van het OV-beleid in Flevoland. Doelstelling van de workshop: inbreng, ervaringen en ideeën 
verzamelen onderen belanghebbenden informeren over de herijking. Hiervoorzijn de deelnemers 
van het KOCÜVF uitgenodigd en de gemeenten. In dil vHrslay wuiden de aanleiding, opgave en 
uitkomsten van de workshop beschreven. 

Het verslag is als volgt opgebouwd: 

Opgave herijking OV en doelstelling workshop 

Vervoeranalyse 

Werken in groepen: behoeften, gebruiken initiatieven 

Vervolgproces en deelnemers 

2 
3 
16 
18 
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Opgave herijking OV en doelstelling workshop 
(Barry Rijnbeek, provincie Flevoland) 

De aanleiding van de herijking is een motie vanuit Provinciale Staten van de Provincie Flevoland: 
"Dat samen met ervaringsdeskundigen (groepten openbaar vervoer gebruikers) en andere 
belanghebbenden vanuit een blanco situatie een nieuw ontwerp wordt gemaakt voor de openbaar 
vervoerstromen in Flevoland en de aansluiting metde omringende gebieden." 

Waarom? 

Met de komst van de Hanzelijn is er veel veranderd. Daaibij zet de landelijke trend van stijgende 
kosten en dalende opbrengsten van openbaar vervoer ook door in Flevoland. Mogelijk is dat er 
hierdoor voor hetzelfde geld minder openbaar vervoer geleverd kan worden. Nu staan we voor de 
vraag: hoe richten we het OV effectief in? Hoe zorgen we ervoor dater voldoende OVis? In dit kader 
werken we aan de herijking van het OV-beleid in Flevoland. 

Hoe? 
Voor de zomer is een vervoeranalyse gemaakt Deze is gepresenteerd in de workshop op 27 juni aan 
leden van het ROGOVF en gemeenten en opgenomen in dit verslag. De Provincie Flevoland heeft 
inbreng, ervaringen en ideeën verzameld en aanvullingen/ reacties op de mogelijke 'scenario's voor 
het OV in Almere/ Lelystad. Na deze workshop in juni is de vervolgbijeenkomst op 11 september as. 
Voor het (concessie)gebied IJsselmond (Oost-Flevoland en Noordoostpolder) vinden ook workshops 
plaats,de eerste heeft plaatsgevonden op 26juni in Dronten en het vervolg isookop 11 september. 
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Vervoeranalyse: IVIobiliteit in Flevoland, nu en straks 
(Anne Koot, Goudappel Coffeng) 
Verwachting economische groei 2013 

] (Nul) groei 

I o-o,5%krltn| 

I 0,5-1% krimp 

Bron: INO Economisch bureau 

Aandeel inwoners 65 jaar of ouder per gemeente, xoas 
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Economische groei 
Links opde pagina is de venA/achte economische 
groei zichtbaar. In Flevoland is dit 0%, in de 
andere delen van Nederiand is ditnegatief. 
Flevoland doet het dus relatief goed. 

Ontwikkeling beroepsbevolking 
ln de tabel linksonderstaatde beroepsbevolking. 
In Flevoland is er een toename te venwachten in 
de beroepsbevolking in relatie totandere delen 
van Nederiand. Ditis redelijk geconcentreerd 
rond Aimere. De groei vindt plaats in steden, in 
kernen is er beperkte groei of krimp. 

Aantallen 65+ 
Ook in Flevoland is er sprake van vergrijzing. Het 
aandeel ouderen ligtechterlagerdan in andere 
delen van Nederiand. 

Prognose on tw i kke l i ng po ten t ië le beroepsbevolk ing Flevoland, 2013-2030 

2013 2020 2030 abs. abs. 

A lmere 137.829 14^1)60 1 6 4 . ^ 9 10.231 7 * * 7 7 9 infc 

Dronten 26.914 28.079 28.627 1.165 4 * 548 2% 

Lelystad 50.896 49719 50.001 -1177 - 2 % 281 1<M> 

Noordoostpo lder 29.968 30.271 29.218 303 IK. •1.053 • 3 * 
Urk 11.895 12750 14.161 855 7 * 1.411 11% 

7 r OW oldc 14.300 15.122 1 M 5 2 822 6 « 330 

Flcvoi,)rui 271.802 284.000 302.297 1.' 198 4 * 18.297 6% 

Nederland 10.os1.648 9.984.904 9.658.31S -96.744 -1» -326.589 -3% 

Bron: Provincie Flevoland; CBS bevolkingsprognose 2012-2060 

Prognose bevo l k i n gsont w i k k e 1 i ng F1 e vo l a nd 2013-20 30 Prognose bevo l k i n 

2 0 1 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 

2 0 1 3 2 0 2 0 2 0 3 0 abs. abs. 
Almere 195.090 213.250 253.750 18.160 9% 40.501 19% 
Dronten 40.670 43.750 48.350 3.080 8% 4.600 11 % 
Lelystad 75.759 77.750 83.500 1.991 3% 5.750 7% 
Noordoostpolder 46.298 47.600 48.450 1.302 3% 850 2 % 
Urk 19.223 21.300 24.750 2.077 1 1 % 3.449 16% 
Zeevi'olde 21.264 22.450 24.900 1.186 6% 2.450 1 1 % 
Flevoland 398.304 426.100 483.700 27.796 7% 57.600 14% 

Bron: Provincie Flevoland 'Economie en Arbeidsmarkt Flevoland 2032-203j' 
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Gebruik auto en OV 
In Flevoland is er een toename te zien in het 
gebruikvan de auto de afgelopen jaren, ten 
opzichte van OV. Er is een lichte afname in het 
gebruikvan de trein (cijfers zijn nog van vóór de 
komstvan de Hanzelijn). De bus neemtook wat 
af en is nu aardig stabiel. 

Op de volgende pagina is een kaart 
weergegeven: wat verwachten we in de toekomst 
aan groei van vervoersstromen? Op de kaart is 
groei van inwoners, economische groei, krimp 
en de groei van vervoersstromen inzichtelijk. 

M o b i l i t e i t s o n t w i k k e l i n g F l e v o l a n d 
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Verwachte groei van mobiliteitsstromen 
op basis van economische en bevolkingsgroei 

Groei inwoners 

Economische groei 
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fGroei vervoersstromen 
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Bus vanuit Lelystad en 
Dronten 
Sinds december 2012 is er een nieuwe spoorl i jn tussen Lelystad en Zwol le: 

de Hanzelijn. Djt betekent een kor tere reist i jd tussen beide steden wanneer 

je met de t re in reist . Bussen die voorheen langs deze route gingen zijn nu 

vervallen of aangepast. 

De trein brengt helaas aanzienlijk hogere kosten met zich mee dan de bus. Het 

Greijdanus heeft daarom samen met ouders besloten om een eigen bus te laten rijden 

vanuit Dronten en Lelystad. Hierdoor kunnen leerlingen nog steeds met de voordeligere 

bus naar school en blijven de reiskosten betaalbaar. De schoolbus kan één keer per dag 

heen en terug rijden en sluit daarom niet altijd precies aan op het lesrooster. Om de tijd 

toch goed te besteden, biedt het Greijdanus het eerste en de laatste twee uren 

huiswerkbegele kling. 

De bussen die voor Greijdanus rijden zijn van Marion Reizen. Op de site is een apart 

kopje Grei jdanus aangemaakt voor evt. informatievoorziening. 

Vervoeranalyse: Maatschappelijke trends 

Er is een aantal maatschappelijke trends zichtbaar: 

1. Verduurzaming. Dit heeft een positiefeffect op het OV-gebruik. 

2. Digitalisering. Dit heeft een positiefeffect op het OVgebruik (bijvoorbeeld doorin de trein 
werken) 
3. Verstedelijking: trek naar de stad. Dit heeft een positiefeffect op het OVgebruik, het leidttot 
bundeling van vervoersstromen. 

4. Einde van de groei? Ditheefteen negatief effect op het OV-gebruik. 
5. Terugtredende overheid. De Overheid laatsteeds meeroveraan de samenleving. Is datgoed 
voor OV? Er komen steeds meerOV-initiatieven vanuit de samenleving voorkleinschalig OV, 
maatwerk. Een voorbeeld is de schoolbus naarhetGreijdanuscollege in Zwolle (zie artikel links op 
de pagina), waarbij hetinitiatief komt van de school en overgenomen wordtdoorde ouders van 
leedingen (tijdensde bijeenkomstheeftde heerNiewold van het Greijdanuscollege het initiatief 
toegelicht). 
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Vervoeranalyse: Gebiedsprofielen 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 % 

Financien 
Kosten concessie 20,2 min. 
Overheidsbijdrage 8,9 min. 
Opbrengsten 11,3 min. 
Kostendekkingsgraad 56 % 
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Vervoeranalyse: Gebiedsprofielen Almere Stad 

Lijn Telpunt ma-vr za zo type bus 
1 Staatsliedenwijk 34 29 28 geleed 
2 Stedenwijk 34 7 - standaard 
3 Staatsliedenwijk 21 19 - geleed 
4 Operetteweg 25 19 19 standaard 
5 Flevoziekenhuis 27 20 20 geleed 
6 Flevoziekenhuis 20 19 15 standaard 
7 Flevoziekenhuis 20 17 13 standaard 

10 Kasteel 16 - - standaard 
N11 station 30 27 - standaard 
N12 station Parkwijk - 22 - standaard 
N13 t Oor 22 15 - standaard 

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

Gemiddelde bezetting, bron NVS 2012 
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Vervoeranalyse: Gebiedsprofielen Almere Streek 

Financiën 

Kosten concessie 9,1 min 

Overheidsbijdrage 4,1 min 

Opbrengsten 5,0 min 

Kostendekkingsgraad 55% 

NB: exclusief snelwegbus 

Spits-dalverhoudingen 

Gemiddelde bezetting uurblok spits/uurblok dal: 3 

Verhouding drukste uur/rustigste uur: 6 - 9 
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Vervoeranalyse: Gebiedsprofielen Almere Streek 

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 Geen gegevens 
216 Geen gegevens 

L i j n Sp i t s Dal A v o n d Z a t e r d a g Z o n d a g 
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Vervoeranalyse: Gebiedsprofielen Lelystad 

Gebruik van het OV, bus en trein 

AUe verplaatsingen 4,7% 

Landelijk gemiddelde 5 % 

Verplaatsingen Tot 7,5 km 0,7% 

Landelijk gemiddelde < 1 % 

Financiën 

Kosten concessie 4,8 min. 

Overheidsbijdrage 2,3 min. 

Opbrengsten (incl indexatie) 2,5 min. 

Kostendekkingsgraad (excl indexatie) 42 % 
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Spits-dalverhoudingen 

Gemiddelde bezetting uurblok spits/uurblok dal: 1,15 

Verhouding drukste uur/rustigste uur: 1,4-1,8 
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Vervoeranalyse: Gebiedsprofielen Lelystad 

1 Haven 9,2 

1 Zuiderwijk 9,4 

2 Landerijen 12,8 

2 Atolwi j k 9,9 

3 Kustwijk 9,8 

3 Landerijen 9,8 

4 Kustwijk 6,7 

5 Warande 6 
liSSSINSHÉHBHSE^SI S 

Bataviastad 8 5 

7 Airport 4,9 

L i j n Sp i t s Dal A v o n d Z a t e r d a g Z o n d a g 
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5 2 2 1 2 1 
7 1 1 0 1 1 

9 1 1 1 1 Q 
10 1 1 1 1 0 
11 2 2 1 2 1 
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Vervoeranalyse: Financiën en opgave 
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Vervoeranalyse: Aan welke 'knoppen'kunnen we draaien? 
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Vervoeranalyse: Scenario's 

# Economieën onderwijs 

# Rendementen zelforganisatie 

# Een bus voor iedereen 
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Werken in groepen: Behoeften, gebruiken initiatieven 

Onderstaand zijn de bevindingen uitde groepen opgesomd: 
» Het OV moetin 2015 bereikbaar, toegankelijk en bruikbaarzijn voor mensen meteen 

functiebeperking. Dathoudtin datde weg naarde halte,de halte zelf en de busaan bepaalde 
normen moeten voldoen. Ditis uitermate belangrijk, zeker om dat de doelgroep, mensen met 
een beperking in de loop van de jaren steeds groterwordt 

* Sociale veiligheid is een aandachtspuntin Almere. Fietsen is 's avonds niet aantrekkelijk, 
vanwege lange afstanden en door parken rijden. Geeft sociaal onveilig gevoel. OV is dan 
minder een optie, omdatfrequentie in die periode lager is. 

» Voor de streekconcessie geldtdatde reizigersstroom Almere Haven-Amsterdam hetgrootst 
is. Deze mensen hebben geen aantrekkelijk altematief met de trein. Er is geen snelle 
busverbinding vanuitde wijk naar het station, dan overstappen op de trein, en dan 
natransport. Daarom doetde bus hetook goed. Op sommige tijden is geen groei meer 
mogelijkzonderextra capaciteitte bieden. 

* Studenten zitten minderindestreekbussen.zij pakkende bus naar bijvoorbeeld Diemen. 
* Het type werkgelegenheid en locatie in Amsterdam bepalen de mogelijkheden voor OV. Voor 

personeel van het AMC is het OV bijvoorbeeld minder geschikt, vanwege werktijden. Eris 
weinig zicht op de werklocaties van forenzen, en dus ookweinig zicht op 
verbetermogelijkheden. 

* Het spoor als drager van destedelijke mobiliteitin Almere wordtals nietreëel gezien. De trein 
is duurderdan de bus en tariefintegratie is ver weg. 

* Een deel van de streeklijnen Almere schrappen is alleen een optie in combinatie meteen 
g eïn teg ree rd bu s -/tre i na bon n eme nt. 

* Almere heeft in 2012 een rationalisatie van het netwerk en bedieningen uitgevoerd. De 
zwakke ritten zijn eruitgehaald en daarwaar (deels leeg) bussen achter elkaar reden zijn 
deze eruitgehaald. 

* De snelwegbusnaarUtrechtlijktin een behoeftete voorzien. Dit moetook gezien worden in 
het licht dat Almere een deel van de woningoverloop van Utrecht opvangt 

* Almere heeft de wens om de Vaart / Stichtse kant beterte bedienen. 
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Werken in groepen: Behoeften, gebruiken initiatieven 
(vervolg) 

Bij het schrappen van frequenties geldtdater een kantelpuntis waarbij je mensen wegjaagt 
uitde bus. Lelystad heeft dit ook ervaren toen men ging schrappen. Mensen gingen meer 
fietsen. 
Bij het tariefinstrumentgeldt dat rekening moetworden gehouden met vraaguitval 
(prijselasticiteit) 
De impactvan het afschaffen van de OV-studentekaartin de huidige vorm is ongewis. 
De bediening in Lelystad is efficiëntingericht vanuitexploitatie. Het zijn alleemaal 60 min 
omlopen. De infrastructuuris niet geschikt om lijnen te strekken, daarom doorde wijken heen 
(ontsluitend). 
De Zuiderzeewijken Waterrijk hebben veel reizigers. 
Lelystad Haven is een 15m in frequentie. Lijn 2 is in de spits en zaterdag ook 15min frequentie 
(vakanties niet). De overige lijnen hebben een 30min frequentie. Lijn 7 van Batavia Stad via 
Station Centrum naarLelystad Airport is een experiment Als deze slechtbezet blijkt, dangaat 
deze er weer uit 
BoodschapdatOV niet meervanzelfsprekend Is ('OV komt niet meer naar u toe') moet 
uitgedragen worden. Dit geldt met name voor nieuwe ontwikkelingen, zoals multifunctionele 
accommodaties(MFA's). 
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Vervolgproces en deelnemers 

De inputdie is verzameld in de workshop wordtgebruikt in het discussiestuk over de herijking 
van het OV-beleid, dit wordt besproken op 25 september in Provinciale Staten van de 
Provincie Flevoland. Het discussiestuk wordt uitgereikt in de volgende workshop. 
Het verslag van deze bijeenkomstwordtrondgestuurd injuli. 
De volgende workshops (Almere/Lelys tad + IJsselmond)vinden plaats op 11 septembier 
Bedanktvoor al het meedenken, 'Zwaan kleefaan'l 

Deelnemers 
M.S. Speur, ROVER/ ROCOVF 
F. Heijdelberger, Fietsersbond/ROCOVF 
J. Klok, scholieren/studenten ROCOVF 
M. Doorenspleet, GOL 
R. Dirksen, gemeente Lelystad 
A. Flameling, gemeente Lelystad 
P. Eradus, gemeente Almere 
B. Rijnbeek, provincie Flevoland 
A Koot, Goudappel Coffeng 
B. Scholten,APPM 
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Herijking OV-beleid Flevoland 

Verslag bijeenkomst concept OV-beleidsvisies en initiatieven uit de samenleving 

Emmeloord, 11 september 2013 

Opgesteld door: Provincie Flevoland 
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Inleiding 

Op 26 en 27 juni hebben in Dronten en Almere workshops plaatsgevonden in het kader van de 
herijking van het OV-beleid in Flevoland, ln deze workshops zijn de wensen, behoeften en 
aandachtspunten ten aanzien van OV geïnventariseerd en zijn ideeën en initiatieven uit de 
samenleving verzameld. De uitkomsten van deze workshops in juni zijn in aparte verslagen 
vastgelegd. Na deze workshops is met de verzamelde inbreng gewerkt aan concept visies voor het 
OV-beleid in Flevoland. 

Voorliggend verslag beschrijft de uitkomsten van de vervolgworkshop op 11 september in 
Emmeloord. In deze workshop zijn drie conceptvisies voor het OV-beleid besproken en is 
nagedacht over het verder brengen van Initiatieven uit de samenleving. 

Het verslag is als volgt opgebouwd: 

Opgave herijking OV en doelstelling workshop 2 

Eerste reactie op praktische suggesties voor het OV 3 

Drie concept OV-beleidsvisies 4 

Werken in groepen: zorg en welzijn 8 

Werken in groepen: kleine kernen 10 

Werken in groepen: ondenwijs 11 

Tot slot 14 

Deelnemers bijeenkomst 15 



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

PROVINCIE FLEVOLAND 

MOM (Mkel 47 RasUmani van Orda] 

HarsntMcrp Ftevotandi OpantatrVMNr 
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de aanshJihng met de omnn̂ ende geoieoen 

Opgave herijking OV en doelstelling workshop 
(Wilma van de Poll, Provincie Flevoland) 

De aanleiding van de herijking is een motie vanuit Provinciale Staten van de Provincie Flevoland: 
"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." 

Waarom? 

Met de komst van de Hanzelijn is er veel veranderd. Daarbij zet de landelijke trend van stijgende 
kosten en dalende opbrengsten van openbaar vervoer ook door in Flevoland. Mogelijk is dat er 
hierdoor voor hetzelfde geld minder openbaar vervoer geleverd kan worden. Nu staan we voor de 
vraag: hoe richten we het OV effectief in? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende OV is? In dit kader 
werken we aan de herijking van het OV-beleid in Flevoland. 

Hoe? 
Voor de zomer is een vervoeranalyse gemaakt. Deze is gepresenteerd in de workshops op 26 en 27 
juni en hierop zijn in de workshop uiteenlopende aanvullingen gedaan, wensen, ideeën en behoeften 
gedeeld. Op basis hiervan zijn drie conceptvisies opgesteld, drie 'denkrichtingen' op basis waarvan 
keuzes gemaakt kunnen worden. Op 25 september a.s. spreken Provinciale Staten (PS) over dit 
ondenwerp, zij zullen aangeven voor welke visie zij voorkeur hebben, of welke elementen uit de visies 
belangrijk zijn. De uitkomsten van de workshop van vandaag worden aan PS meegegeven. Na de 
discussie van PS over de verschillende visies wordt de OV-beleidsnota opgesteld. 
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Eerste reacties op pral(tische suggesties voor het OV 

Ron de Kuyper van de provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de aansturing van de huidige vervoerder Connexxion. ln de vorige workshop zijn veel praktische 
en concrete suggesties gedaan voor het OV. Alle suggesties worden in de verslagen opgenomen en meegestuurd aan Provinciale Staten. Ron de Kuyper geeft een 
reactie op een aantal concrete vragen en suggesties: 

*Houd rekening met lestijden van scholen, zorg dat de bustijden hierop aansluiten. Ron de Kuyper geeft aan dat dit zoveel mogelijk gebeurt. Er zijn compromissen 
nodig, vanwege verschillende scholen en belanghebbenden. 
*Veel reizigers reizen uit Zeewolde door Flevoland naar Gelderland, of reizen door Flevoland naar Utrecht. Het is belangrijk om bijvoorbeeld systemen van 
abonnementen af te stemmen. In hoeverre wordt er afgestemd? Ron de Kuyper licht toe dat de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland sinds kort in een 
gezamenlijk team het beheer van de concessie verzorgen. Dit gaat voordelen opleveren voor deze reizigers. Deze nadere samenwerking gaat op korte termijn 
meer vorm krijgen. 
#Zorg voor meer oplaadpunten voor de OV-chipkaart in Emmeloord. Scholieren kunnen nu op beperkt aantal plaatsen en binnen beperkte tijden opladen. Ron de 
Kuyper licht toe dat deze oplaadpunten flinke bedragen kosten. In de afweging waarin zo doelmatig mogelijk wordt omgegaan met belastinggeld, kiest de provincie 
en/oor dit niet te doen uit kostenovenwegingen. 
^Internet gebruiken in de bus is een tijd weg geweest, dat is wel belangrijk. Ron de Kuyper licht toe dat in de afgelopen aanbesteding geen aanbieding is gedaan 
die de provincie kon betalen. Hierdoor is een overgangsfase gekomen met Connexxion, en dit is de reden hien/an. Inmiddels is dit probleem opgelost en de bussen 
die gebouwd worden voor de komende concessieperiode bevatten hebben wel internetfaciliteiten. 
#Naar aanleiding over opmerkingen over de toegankelijkheid van OV geeft Ron de Kuyper aan dat hier veel energie in wordt gestoken en dat er wel afwegingen 
gemaakt moeten worden. Een voorbeeld van een lastige opgave is het meenemen van scootmobiels in de bussen, feit dat deze vastgemaakt moeten worden in de 
bus maakt het lastig. 
*Naar aanleiding van vragen over het verdwijnen van bussen tussen o.a. Kampen en Zwolle geeft Ron de Kuyper aan dat dit komt door de komst van de trein. Om 
geld doelmatig te besteden, wordt zo min mogelijk geïnvesteerd in bussen die op het zelfde traject rijden als de trein. 
*Een aanvullende opmerking wordt gemaakt over de Noordoostpolder, over het optimaliseren van de vervoersfunctie, het belang om makkelijk te blijven reizen 
richting o.a. Zwolle en Lelystad. 
#Er is een opmerking gekomen, om te snijden in de managementlagen van de vervoerder. Hierop licht Ron toe: De vervoerders schrijven in voor een prijs, de 
provincie bepaalt niet hoe deze vervoerders hun bedrijf organiseren. Wel kijken we hoe we samen met instellingen en bedrijven iets tot stand kunnen brengen. Kan 
je samenwerken, gezamenlijk iets tot stand brengen? Bijvoorbeeld de lijn naar de Eemhof, belanghebbende partijen waaronder twee gemeenten en de Eemhof 
financieren dit gezamenlijk. 
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Jaarlijkse 
bijdrage 

huidig 
busvervoer 1 

23,7 m i n i 123 ,7 min • 117 ,7 min 

Voor bestaand 
product 
minimaal €6 
min. minder 
beschikbaar 

Inleiding tot conceptvisies 

Anne Koot van Goudappel Coffeng heeft in de vorige workshops de vervoeranalyse toegelicht. Nu 
licht zij de drie conceptvisies toe. 

Voorafgaand daaraan vertelt zij welke pijlers de huidige OV-visie kent: 
«Sociale functie - basismobiliteit 
•Economische functie - ontsluiten voorzieningen en werklocaties 
•Bereikbaarheidsfunctie - beperken overlast auto - stedelijke netwerken 

Er ligt een grote opgave voor alle concessies, dit heeft te maken met: 
•Uitbreiding nieuwe woongebieden. 

•Duurdere concessies, hogere prijzen van de vervoerder. 

Nu Straks Opgave 

Risico's zijn: 
•Krimpende budgetten 
•Studenten OV kaart, blijft dieze bestaan? 
•Indexering 

•Opbrengstenrisico, blijven opbrengsten zelfde of dalen reizigersaantallen en daarmee 
opbrengsten? 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

De l<noppen van invloed 

Opbrengsten 

Energieke 
samenleving 

Veel <-> weintR effea WeiniR <-> veel effect 

Met de knoppen worden de factoren bedoeld waarmee invloed uitgeoefend wordt. De knoppen zijn bepalend voor de drie conceptvisies. 
Het wijzigen van tarieven, de hoeveelheid product (hoeveel buslijnen? Ook in de avonden? Welke frequentie?), netwerk (hoe sluiten trein en bus op elkaar aan? 
Hoe slim netwerk benutten?), rol regiotaxi (de rol vergroten van de regiotaxi als je buslijnen vermindert? Of juist niet?) en de energieke samenleving. Met dat laatste 
punt worden de initiatieven uit de samenleving bedoeld. De inzet van vrijwilligers, de initiatieven voor maatwerk voor bijvoorbeeld leerlingen die naar een school 
willen reizen. Op de volgende pagina's worden de voorbeelden hiervan genoemd. 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Drie conceptvisies 

Visie I: Economie 
Onderwijs 

en Visie II: Rendement en 
Zelforganisatie 

Het et geld gaat primair naar de grootste 
doelgroepen in het OV. 

+ Economische functie en 
bereikbaarheidsfunctie centraal 

+ Forenzen en scholieren 

Dag en Spits zijn 
belangrijk 

meer voor OV 

Sociale functie OV 

Regiotaxi geen functie 

Avond en weekendbediening is er 
weinig 

(nieuwe 
bedrijventerreinen indien voldoende 
vervoersvraag 

Keuze voor renderende inzet overheids
middelen voor regulier OV en voor 
initiatieven uit de samenleving. 

+ Lijnen met hoge 
kostendekkings-graad 

+ Energieke samenleving 

+ Andere effectieve vormen van OV mits 
nancieel efficiënt 

dienstregeling 
Regelmaat in 

(Delen van) zwakke lijnen 

Regiotaxi als vangnet 
tegen hoger tarief dan het huidige 

Visie III: Behoud van de bus 

o v blijft overheidsaangelegenheid 

+ Zo dekkend mogelijk 
netwerk van OV in de hele provincie 

+ Regiotaxi als vangne 
voor witte vlekken 

+/- Avond en 
weekeindbediening (geld moet wel ergens 
vandaan komen, om die 6-10 miljoen weg 
te halen) 

- Streeklijnen naar Amsterdam 

- Stadsdiensten 

Verschuiving € van 
gebieden met hoge kostendekkingsgraad 
naar gebieden met lage kostendekkings
graad 



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

Energieke samenleving 

Er gebeurt al heel veel! n de vorige bijeenkomst werd gesproken over 'Flevolandse Polderpioniers'. Een aantal initiatieven die naar voren kwamen: 
•Afspraken om kinderen van de boerderijen naar de bushalte te brengen 
•Afstemmen van afspraken ziekenhuis in Hardenwijk op de bustijden 
•Vervoer naar de kerk in Dronten 

•Ouders die kinderen van de bus in Lemmer halen als er geen OV meer is 

•Veel gemeenschapszin in de dorpen rond Emmeloord 

•Gezamenlijk halen en brengen naar de basisschool in Swifterbant 

•Halen en brengen naar de Plattelandsbijeenkomsten in Dronten 

•Vervoer naar de Leonardo-school in Dronten 
•Scholierenbus vanuit Lelystad en Dronten naar Greijdanus in Zwolle 

Voorbeelden elders: 
•Buurtbussen, bestaat al heel lang (1977), vrijwilligers, begeleiding OV bedrijf, kosten overheid, zijn een begrip in veel dorpen, 170 buurtbussen overal in Nederland, 
behalve in Flevoland 
•Stichting Woej: vrijwilligers rijden met eigen auto, tegen tarief van 3,50-5,50 euro,, worden mensen vervoerd. Bestaat al 25 jaar lang, heeft veel reizigers. Wordt geregeld 
vanuit een welzijnsorganisatie. 
•Stichting Seniorenbus Den Bosch, 65 +, vervoer met een praatje, vrijwilligers 

•Ziekenhuisvervoer Krimpen, van en naar ziekenhuis, vrijwilligers 

•Regenboogschool Middelburg, ouders rijden met busje, zelfstandig, past binnen leerlingenvervoer 

•Bedrijfsvervoer, al dan niet op afroep door het bedrijf geregeld 

•Park en Bike, parkeren op afstand met fiets van bedrijf verder, kan ook andersom 



P R O V I NCI E F L E V O L A N D 

Werken in groepen: Zorg en welzijn (1/2) 

Algemeen 
•Er was een sterk gevoel dat we met kruisbestuivingen tussen organisaties veel meer moeten en 
kunnen doen. 
•De hoofdlijn die naar voren kwam, was dat de overheid veel minder vanuit alleen het aanbod aan 
busvervoer moet denken. Er moet veel meer vanuit het echte doel gedacht worden, bijvoorbeeld: 
een gehandicapte wil op visite bij een tante, of een oudere moet een specialist in het ziekenhuis 
bezoeken. Op basis van dat doel moet een passende oplossing beschikbaar zijn. Dat kan ook een 
ander vorm van vervoer zijn dan het rijden met een vrijwel lege bus. De samenleving moet veel 
meer kans krijgen zelf met creatieve oplossingen te komen, en moet daar door de overheid ook toe 
uitgedaagd worden. Dat vereist dat we beter luisteren naar wat de doelgroep wil en ook meer 
weten (meten is weten). Specifiek is aandacht gevraagd voor de gevolgen voor het Openbaar 
Vervoer van de transitie van AWBZ naar de WMO. Dit gaat mogelijk grote gevolgen hebben voor 
mensen en voor het OV. 

•In het algemeen werd opgemerkt dat de redenering dat mensen recht hebben op vervoer tot het 
verleden behoort. Ook openbaar vervoer is geen recht maar kan als er sprake is van collectief 
vervoeren tegen aanvaardbare kosten. Er is een omslag in denken nodig. Die omslag wordt nu in 
de zorg ook al gemaakt. Cliënten die nu recht op vervoer hebben en met besloten vervoer worden 
bediend, worden daarmee soms ook 'lui' gemaakt. Het is juist goed als men uitgedaagd wordt om 
te leren, ook te leren met het ander vervoer dan het besloten vervoer te gaan. In het project MEE-
op-weg wordt dit gerealiseerd. Dat is dan echt maatwerk. Dat zouden we in het OV ook meer 
moeten doen. 

Reacties op de conceptvisies 
•Economie en onderwijs 
•De doelgroepen zorg en ouderen worden in deze visie feitelijk buitengesloten. Deze visie staat 
haaks op het beleid voor meer participatie en zelfredzaamheid. De overheid schept in dit scenario 
geen voonwaarden voor participatie. 



P R O V I NCI E F L E V O L A N D 

Werken in groepen: Zorg en welzijn (2/2) 

• Rendement en zelforganisatie 
Deze visie heeft de voorkeur van de vertegenwoordigers van zorg en ouderen, want: er kan maatwerk geleverd worden, het product sluit beter aan op de 
vraag en het stimuleert doelgroepen om zelfstandig te reizen. Een bus is daar niet per se voor nodig, andere vormen van vervoer passen vaak beter bij de 
doelgroepen. Zo kunnen kleine bussen beter de duurzaam veilig ingerichte woonbuurten in. Grote bussen kunnen daar vaak niet vlakbij de huizen en 
bestemmingen van de doelgroep komen. In sommige gevallen kan het beschikbaar stellen van een fiets al een goede oplossing zijn. De overheid moet minder 
in een vast stramien denken. Naast de energieke samenleving, ook een energieke overheid. De bij de bijeenkomst aanwezige organisaties denken graag mee 
over creatieve oplossingen in het vervoer, en willen dit ook mee helpen organiseren. Om zelforganisatie succesvol te laten zijn, is er wel een aantal 
voonwaarden; 
-mensen met een beperking goed toerusten om gebruik te kunnen maken van het vervoer 
-continuïteit en betrouwbaarheid van het vervoer 
voldoende beschikbaarheid van vrijwilligers, dit kan lastig zijn, omdat er in de zorg al veel van vrijwilligers gevraagd wordt. De overheid vraagt bij steeds meer 
taken om inzet door vrijwilligers. Er is echter ervaring landelijk dat dit soort initiatieven vaak goed draaien, mensen willen erbij horen. Er zijn ook steeds meer 
van dergelijke initiatieven, ook in Flevoland. Wel is het belangrijk dat de vrijwilliger zich kan richten op de taak die hij leuk vindt. Er zijn veel vrijwilligers die het 
leuk vinden om mensen rond te rijden. Omgekeerd vinden mensen uit de doelgroep het vaak ook leuker om contact met zo'n chauffeur te hebben dan in een 
anonieme grote bus. 

• De rol van de overheid bij zelforganisatie: 
-een stimulerende rol van de overheid, maar wel een kortdurende. Streef naar onafhankelijkheid van de initiatieven; geen structurele subsidierelatie 
-ontzorg de vrijwilliger; vrijwilligers willen mensen vervoeren en zitten niet te wachten op papienwerk 
-beloon creativiteit en denk als overheid ook zelf buiten hokjes; ontschotting. Stel het doel (zelfstandig kunnen verplaatsen) centraal en niet het middel 
daartoe(OV) 
-zelf meer samenwerken (intern) maar vooral ook meer samenwerken met 'de samenleving'; onderschat de energie en ideeën uit de samenleving niet! Er 
gebeurt zeer veel als mensen ervaren dat er een probleem is waar ze zelf iets aan kunnen doen. 

• Behoud van de bus 
Niet voor alle doelgroepen is de bus een goede oplossing, het is niet rendabel en sluit niet aan op de behoefte van de doelgroep. 
Dit scenario is niet toekomstvast vanwege de hoge kosten. Voor hetzelfde budget kun je met een andere inzet voor meer en veel beter vervoer organiseren 
voor meer doelgroepen. 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

Werken in groepen: Kleine kernen 

Problemen 
•Leegloop. We hebben veel problemen met OV, bijvoorbeeld voor scholieren in kleine kernen. Voor scholieren heeft men nu al te 
maken met overvolle bussen, en de vervoerder speelt daar niet op in. 
•Tav ondenwijs gaan de kosten van het OV omhoog (mede door ontbreken tariefintegratie bus-trein-bus). Daarmee komt voor een 
bepaalde groep de toegankelijkheid van het ondenwijs in het geding. Mensen gaan dan wellicht verhuizen. 
•De leefbaarheid van de kernen wordt deels bepaald door de aanwezigheid van OV. Hoe voorkomen we dat mensen niet in hun 
vervoerbehoefte kunnen voorzien en de leefbaarheid verder achteruit holt? Voor velen is de regiotaxi te duur. 
Visies 
•Flexibele inzet van vervoer moet de oplossing zijn, daar ligt de sleutel. Het kan beter en efficiënter. Spitsbussen zijn van belang 
voor scholieren, buurtbussen hebben we niet maar zien we wel wat in. Leerlingenvervoer, besloten vervoer, kunnen we daar geen 
verbindingen mee vinden? Bussen ook op andere manier inzetten? Kleinere bussen inzetten voor rest dag? 
•Wat betekent dat voor de visies? Meeste zit in Economie en Ondenwijs, maar ook Behoud de Bus is interessant, maar niet met 
grote lege bussen. Rendement valt in ieder geval af als visie. 
Initiatieven 
•Wat voor ideeën om leefbaar te houden? Kan je de behoefte aan ven/oer niet bundelen? Een optie is een e-platform voor 
particulier vervoer. Dan kunnen mensen elkaar beter vinden en zijn combinaties mogelijk. Dat wellicht professionaliseren? Zit daar 
potentie? 
•Vervoer is afgeleide, het gaat om het ontplooien van activiteiten. Die leiden tot vervoersvraag. Een idee is activiteiten juist naar de 
kleine kernen halen. Bijvoorbeeld dependances van scholen, met deels e-learning. Het mes snijdt aan twee kanten: je biedt 
jongeren ondenwijs en de leraren kunnen dan ook uit de kern/directe omgeving komen (werkgelegenheid). 
•Wat is nog nodig voor initiatieven? Geef als provincie aan hoeveel budget beschikbaar is voor het vervoer en nodig gemeenschap 
uit dit efficiënter in te zetten. Geld is belangrijk, maar er is meer. Dan gezamenlijk afspreken hoe je elkaar gaat vinden en initiatieven 
verder vormgeeft. 
•De provincie /gemeente kan een handboek /platform bieden voor ondersteuning particuliere vervoerinitiatieven. Welke 
vergunningen? Hoe zit het met verzekeringen? Hoe zit het met veiligheid? Wat kan je als eigen bijdrage vragen? Etc. 
Laagdrempeliger maken door informatie, faciliteren vanuit de provincie/gemeenten. 
•Suggestie om aansluiting te zoeken bij de dorpsontwikkelingsplannen/dorpsvisies die nu worden vormgegeven. Daar mobiliteit aan 
koppelen. 
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P R O V I NCI E F L E V O L A N D 

Werken in groepen: Onderwijs (1/3) 

Ondenwijs grootste doelgroep in OV. 
•Het bewustzijn dat het ondenwijs als doelgroep 67% van hele OV uitmaakt (in concessie 
IJsselmond), is al een overtuigende reden om het OV daarop in te richten. 
•De piekvraag is in de ochtend tussen 7 en 8 uur en in de maanden oktober - april. 
•Algemeen: waarom gaan jullie niet meer leerlingen praten? De suggestie wordt gedaan om met 
12-14 jarigen het gesprek aan te gaan. Zij hebben vaak verassende oplossingen. Hierbij hebben 
deelnemers zich laten inspireren door een lezing van Annemarie van Gaal (Ondernemer van het 
jaar) de avond voor de sessie. 
Scenario 1. 
•Er is in de groep lang stilgestaan bij scenario 1: ondenwijs en economie. 
•Echter met de kanttekening dat je waarschijnlijk niet blauwdruk - één scenario - moet toepassen 
in Flevoland, maar dat je per regio meerdere scenario's kunt toepassen? 
•Hartekreet: stem dienstregeling nog beter af met de scholen. Vroegtijdig. In de huidige 
dienstregeling is hierin best wat misgegaan, hebben we allemaal van geleerd. 
•Flexibiliteit is nodig. Scenario's zijn erg star. Let daar op. 
•Flexibiliteit van vervoerder. Aandacht voor snelle piek wisselingen als het weer gaat veranderen. 
Waarom duurt het zo lang tot de vervoerder de capaciteit op orde heeft? Je kunt toch al zondag 
zien aankomen dat het weer op maandag omslaat. Daar aandacht aan besteden. 
•Bij de ondenwijsinstellingen bestaan specifieke wensen. Het is belangrijk dat de sector die 
gezamenlijk afstemt en bespreekt met de provincie en de gemeenten Almere en Lelystad. 
•Eigen initiatieven van het ondenwijs, het model van Greijdanus laat zien dat het ook zonder 
overheid kan. Een andere school heeft dat ook ovenwogen. De provincie Overijssel heeft hen dat 
erg afgeraden vanwege de (financiële) consequenties voor het gehele OV waardoor het plan niet is 
doorgegaan. De scholieren krijgen nu een kleine korting op hun abonnement. 
•Er moet wel publiek OV blijven bestaan, niet alleen in private handen. 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Werken in groepen: Onderwijs (2/3) 

• Goed bereikbaarheid met het OV is een belangrijk marketinginstrument voor de scholen, vooral voor scholen die het van omliggende streken moeten hebben 
• Als in scenario 1 de Regiotaxi verdwijnt, wordt dat zeer betreurd 
• Suggestie: Laat kinderen zondag de schoolbus van maandag bestellen. 

Scenario 2, 
• In de landelijk gebied kunnen bewoners en maatschappelijke organisaties best veel zelf regelen. Betekent wel dat je als overheid hierin moet meegaan, 

creatief moet zijn en ruimte moet geven. Kritisch kijken naar regelgeving die eigen initiatieven bevorderen. 
• Eigen initiatieven in het ondenwijs zonder overheid op zich prima, maar er moet naast het besloten scholierenvervoer wel publiek toegankelijk openbaar 

vervoer blijven. 
• Is structuur altijd nodig? Kan dienstregeling flexibel zijn? 

Scenario 3 
• Over dit scenario waren de deelnemers niet erg enthousiast. Is openbaar vervoer altijd eb voor iedereen wel een recht? Hoeft niet zo te zijn. Scenario 3 heeft 

niet de voorkeur. 
• Flexibel en goedkoop invullen van onderkant van de markt. Niet alleen in kosten deken, maar denk bijvoorbeeld ook aan flexibele tarieven. Eerder boeken is 

minder betalen. 

Conclusie 

• Scenario 1 voorkeur. Heeft voorkeur van onderwijssector. 

Annemarie van Gaal 

• Een aanvulling wordt gegeven naar aanleiding van een recente lezing in Emmeloord van Annemarie van Gaal, onderneemster van het jaar. Zij vertelde over 
hoe zij haar onderneming succesvol heeft gemaakt. 'Als je systemen hebt, probeer dan eens helemaal te beginnen bij nul. Out of the box.' Niet vanuit huidige 
systemen denken en hoe die te verbeteren. Zij is succesvol geweest door aan de 12 - 13 jarige bezorgers van haar tijdschriften en kranten in Moskou te 
vragen wat zij belangrijk vinden. Daar kwamen veel goede ideeën uit voort. Het idee om met jongeren te praten kan ook zeker in het openbaar vervoer. En dit 
geval met leerlingen, die hebben hele creatieve oplossingen. Doe dat! 
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PROVINCIE F L E V O L A N D 

Werken in groepen: Onderwijs (3/3) 

Eigen schoolbussen 
• Vraag: waarom hebben scholen geen eigen schoolbussen? Een iemand licht toe (Jelle van 

Pieter Zandt). Weet wat je zegt als je deze doelgroep uit het OV haalt. De overheid heeft de 
scholieren hard nodig om de rest te kunnen rijden. We hebben ouders uit Friesland die graag 
een leerling bij ons willen hebben. Er is een stichting opgezet voor scholierenvervoer van 
Dokkum naar Kampen. Zij hebben nu bus met buschauffeur (= conciërge van de school) en 
wij gebruiken de bus overdag voor excursies etc. 
Antwoord: waarom overheid laten betalen voor scholieren die niet in hun eigen regio naar 
school willen? 
Reactie: als je iets wil doen wat hier niet kan, is dat een enorme beperking. Zo stel je een 
plattelandskind achter. 
Reactie: gaat niet om MBO, maar middelbare school wel. Dat is een keuze die je kan maken. 
Reactie: ouders betalen ook abonnement. Voor dat geld kan je particuliere bussen rijden. De 
provincie Overijssel heeft verzocht dit niet te oden, omdat je het OV verstoort en de krenten uit 
de pap haalt. We hebben wel afspraken gemaakt, korting op abonnementen en wij starten 1® 
of 3^ uur. 

Aanvullende opm. Klaas de Jong: 
• N.a.v. de opmerking dat sommige christelijke scholen zelf maar voor ven/oer moeten zorgen: 

In Nederland hebben wij bewust gekozen voor vrijheid in de keuze van ondenwijs. De 
argumenten daarvoor zijn o.a. ouders/leerlingen kunnen zelf kiezen voor kwaliteit van het 
ondenwijs en ouders/leerlingen kunnen zelf die schoolkeuze maken die past bij leerlingen die 
extra zorg nodig hebben (Iwoo; Igf etc). Niet alle scholen zijn hier in gelijk. Dit nog afgezien 
van de stroming/achtergrond van de school. Er wordt dus bewust gekeken naar de leerling, 
kwaliteit en zorg die past bij betreffende leerling. 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Tot slot 

Voorliggend verslag wordt verzonden naar Provinciale Staten, met daarbij ook de verslagen van de 
vorige workshops. Op 25 september zal Provinciale Staten de concept OV-beleidsvisies bespreken, 
u bent van harte uitgenodigd bij deze discussie. Deze vindt plaats in het provinciehuis in Lelystad, 
de agenda en tijdstippen kunt u vinden op de website van de provincie. U ontvangt van ons na de 
25^ een mail met de uitkomsten van de discussie. Na deze discussie wordt de OV-beleidsvisie 
opgesteld en deze ligt in december ter besluitvorming bij Provinciale Staten. In januari volgt dan de 
gebruikelijke inspraakprocedure en in 2014 wordt de visie uitgewerkt. 

Afhankelijk van keuzes die gemaakt worden door de politiek, zal beroep gedaan worden op 
organisaties, partijen, op u, om gezamenlijk invulling te geven aan de OV-beleidsvisie. 

Het verslag van deze bijeenkomst wordt verspreid onder de deelnemers en geïnteresseerden. 
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