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Reactienota OV-visie Flevoland 
 

Ingekomen reacties 

1.1 Dorpsbelangen Swifterbant 

Dorpsbelangen is positief over het proces waarbij belanghebbenden hebben mogen meedenken over 
het openbaar vervoer in de provincie. 

Reactie Dorpsbelangen Swifterbant Standpunt GS 

In de OV-visie is Swifterbant vast verbonden met 
Dronten en flexibel met Lelystad en Emmeloord. 
Men beoordeelt dat als slecht voor de (grote) 
gezinnen die afhankelijk zijn van het openbaar 
vervoer. Het tast de leefbaarheid van de plaats aan 
en kan leiden tot vertrek van gezinnen. Afstemming 
van schooltijden op het OV kan leiden tot 
betrouwbaar en goedkoop OV. 

Voorstel: sluit Swifterbant aan op het kernnet met 
de halte voor Q-liner 345 (lijn Lelystad- Dronten) bij 
de bushalte Rivierduinweg. Het levert wel een 
rijtijdverlies op van minder dan 5 minuten. Met het 
geven van aansluiting op die halte op de bus naar 
Dronten blijft de OV (bus)-relatie Lelystad - Dronten 
en Emmeloord - Dronten in stand. 

Gedeputeerde Staten gaan deze oplossing 
meenemen in het implementatieplan en in 2015 
nader onderzoeken. Randvoorwaarde daarbij is dat 
de voordelen van deze oplossing met een bus 
knooppunt aan de Rivierduinweg groter moet zijn 
dan het nadeel van omrijden voor de reizigers die 
dat treft, inclusief de meerkosten daarvan. 

Op dit moment is er nog geen aanleiding de visie of 
de kaart in paragraaf 4.2 aan te passen. We gaan 
allereerst dit voorstel serieus in samenspraak met de 
vervoerder, de dorpsraad en de gemeente 
uitzoeken. Daarbij kunnen ook andere oplossingen 
aan de orde komen zoals die van een buurtbus. 

 

1.2 Gemeente Almere 

Ook de gemeente Amere is positief over betrokkenheid gemeenten en andere stakeholders bij 
opstellen OV-Visie. Almere onderschrijft de visie en is zelf al aan de slag met de implementatie 
ervan in haar gemeente. 

De visie sluit aan op de zienswijze van de gemeente Almere op het openbaar vervoer. De gemeente 
kiest ervoor het openbaar vervoer in te zetten daar waar veel vervoervraag is. Bij een zwakke vraag 
kiest de gemeente voor de inzet van goedkope innovatieve oplossingen. 

Reactie gemeente Almere Standpunt GS 

Almere gaat er vanuit dat provincie de 
delegatieafspraken respecteert in een eventueel 
nieuw verdeelmodel. De gemeente heeft voorkeur 
voor het bijstellen van het huidig model dan het 
opstellen van een nieuw verdeelmodel. 

In 2015 gaan wij een voorstel voor een nieuw 
verdeelmodel opstellen voor de gemeenten Lelystad 
en Almere en provincie Flevoland. In het bestuurlijk 
overleg tussen onze portefeuillehouder en de 
portefeuillehouders van de gemeente Almere en 
Lelystad hebben wij aangegeven dat we de 
bestaande openbaar vervoercontracten respecteren. 

 

1 
 



1.3 Gemeente Dronten 

De gemeente is positief over de visie en de inzet van de provincie op het bereikbaar houden van de 
kleine kernen. Men schuift ook in het vervolg graag aan als gesprekspartner om samen met de 
provincie te werken aan de nadere uitwerking van de OV-visie. 

Reactie gemeente Dronten Standpunt GS 

Men vraagt aandacht voor: 
- de bediening van de kernen Swifterbant en 

Biddinghuizen in de avonden en de weekeinden. 
 

Voor de ontsluiting van Swifterbant verwijzen wij 
naar ons standpunt op de inspraakreactie van 
Dorpsbelangen Swifterbant. 

Voor de ontsluiting van Biddinghuizen verwijzen wij 
naar de OV-visie waarin wij hebben opgenomen dat 
Biddinghuizen onderdeel is van het kernnet bus. 
Voor het kernnet geldt: 

“Het kernnet is een vast net dat knooppunten 
verbindt gedurende dag, avond- en weekenduren. 
Het kernnetwerk is nauwelijks aan veranderingen 
onderhevig omdat de vervoervraag op deze 
verbindingen weinig fluctueert.” 

Daarmee is de bediening van Biddinghuizen ook op 
de avonden en in de weekenden gegarandeerd. 

- de oppervlakte ontsluiting van Dronten na 
afloop van de pilot. Men vraagt zich af van 
welke basiskwaliteit de provincie voor Dronten 
uit gaat. 

Ook is de gemeente benieuwd naar het 
provinciale besluit na afloop van de pilot 
stadsdienst en suggereert te kijken naar de 
regiotaxi en de OV-fiets als eventueel 
alternatief. 

 

 

De evaluatie van de stadsdienst was voorzien in 
2014. Om de effecten van de communicatie die in 
2013 is gepleegd te kunnen bezien, blijft de 
stadsdienst ook in 2015 in de dienstregeling staan. In 
de loop van 2015 zal de stadsdienst worden 
geëvalueerd. De uitkomsten daarvan bespreken wij 
met de gemeente en lokale belangenorganisaties. 
Daarbij nemen we de suggesties van de gemeenten 
voor de OV-fiets en regiotaxi mee evenals de 
suggestie uit de sessie van 7 mei voor een 
buurtbusproject in de gemeente Dronten. Uit verslag 
7 mei: 

“Er zijn veel (potentiële) vrijwilligers in het gebied, 
veel mensen zouden het erg leuk vinden om een 
bijdrage te leveren door bijvoorbeeld een bus te 
gaan rijden. De inzet van buurtbussen is dan ook erg 
kansrijk! Het moet leuk zijn. Wat helpt is 
bijvoorbeeld goed materieel en een leuke club 
actieve vrijwilligers.” 

- De uitbreiding van Dronten in westelijke 
richting. Ver van haltes. Verbeteringen van OV 
daar is volgens de gemeente gewenst. 

De ontsluiting van nieuwe westelijke woonwijken 
van Dronten nemen we mee in de evaluatie van de 
stadsdienst en in de gesprekken daarna.  

- Aansluiting van het AZC nabij Roggebot op het 
openbaar vervoer, ook in weekeinde. 

Voor Roggebot zal er op die tijdstippen dat er geen 
regulier openbaar vervoer is, sprake zijn van 
maatwerk (flexibel net) zoals dat ook elders in de 
provincie ontwikkeld gaat worden. 

Wat is de rol van de provincie en andere 
betrokkenen bij de initiatieven uit de samenleving? 

Wij hebben dit voor de concessie IJsselmond in de 
OV-visie uitgewerkt in paragraaf 4.3.: 
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“De provincie geeft en zoekt ruimte om initiatieven 
vanuit de samenleving tot stand te laten komen. 
Iedereen wordt actief uitgedaagd te komen met 
initiatieven die inspelen op mobiliteitsvraag binnen 
het flexibele net. Het gaat om de plekken waar het 
rijden met lijnbussen economisch en financieel 
gezien niet het passende aanbod is.  

Deze werkwijze vraagt van de provincie een andere 
rol. Enerzijds stimuleren, faciliteren en soms ook 
loslaten om initiatieven tot stand te laten komen of 
barrières weg te nemen. Niet meer alles kunnen of 
willen reguleren. Anderzijds het borgen van een 
passende voorziening, in wat voor vorm dan ook, in 
gebieden waar initiatieven niet van de grond 
komen.” 

 

1.4 Gemeente Noordoostpolder 

Reactie gemeente Noordoostpolder Standpunt GS 

De gemeente vraagt aandacht voor het in 

standhouden van het openbaar vervoer naar kernen 

in de Noordoostpolder in huidige vorm i.v.m. de 

leefbaarheid. 

Men vraagt de provincie aan te geven wat de 
basiskwaliteit is die het OV biedt. 

De opgave voor de provincie, de gemeente en de 
inwoners van Noordoostpolder is om samen te komen 
tot een concrete invulling van een toekomstvast, 
kleinschalig OV-aanbod dat aansluit op de vraag. Te 
denken valt aan buurtbusproject(en), automaatje 
(initiatief van de ANWB), de wensbus (à la Limburg). 
In het implementatieplan nemen wij het initiatief 
voor dat proces. 

De basiskwaliteit die de provincie voorziet is een 
sterk kernnet bus en trein voor met name scholieren 
en forenzen. Daarnaast voorziet de provincie 
passende kleinschalige (eventueel vraagafhankelijke) 
vervoervoorzieningen in de uren dat de vraag (zeer) 
gering en meer incidenteel is voor degenen die van 
openbaar vervoer afhankelijk zijn. 

 

De gemeente vraagt ons aan te geven hoe de 
aanleiding van de nieuwe OV visie (stijgende kosten 
e.d.) zich verhoudt tot de aangekondigde 
kwaliteitsimpuls in het OV? Hoe gaat GS de 
investeringen in het OV uitwerken? 

De discussie in de Staten over genoemde 
kwaliteitsimpuls is voorzien voor het najaar van 
2014. De uitkomst daarvan nemen we mee in ons 
implementatieplan OV-visie 2014-2024 

 

1.5 ROCOV Flevoland 

Het ROCOV is positief over het in stand blijven van het lijnennet in Lelystad en Almere en over de 
opmerkingen die zijn gemaakt over de parallelliteit tussen trein en bus. 

 

Reactie ROCOV Standpunt GS 
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Het ROCOV doet twee suggesties: 

- Het openbaar vervoer in te zetten als 
instrument voor ruimtelijke ontwikkeling zoals 
in Almere het geval is. 

In principe onderschrijft GS deze benadering. 
Grotere  verstedelijkte gebieden zoals Almere en 
Lelystad hebben hiertoe meer mogelijkheden. 
Ondanks de lagere vervoervraag zouden ook de 
andere gemeenten bij hun uitbreidingsplannen 
mogelijk wel meer rekening kunnen houden met 
bestaande OV-lijnen. 

In de OV-visie staat hierover: “dat het openbaar 
vervoer niet meer als sturend instrument zal 
worden ingezet bij de ruimtelijke ontwikkeling. Tot 
nu toe is dat juist in Almere altijd sterk het geval 
geweest. Wijken werden gebouwd in de buurt van 
NS stations en de huizen werden gebouwd binnen 
een straal van 400 meter rond een bushalte. Dit is 
de basis van het succes van het OV in Almere en we 
hopen niet dat de OV-visie leidt tot het stopzetten 
van deze manier van cityplanning.” 

Het is de bedoeling het bestaande openbaar vervoer 
te benutten bij het plannen van de woonwijken en 
bedrijventerreinen, zoals het voorbeeld in Almere. 
Er zal echter geen extra openbaar vervoer worden 
ingezet om woningbouw of bedrijvigheid te 
stimuleren. De onduidelijkheid in de visie op dit 
punt is aangepast. 

- in OV visie uitdrukkelijker aandacht te geven 
aan de toegankelijkheid van het OV. 

In het Halteplan hebben wij het gewenste 
kwaliteitsniveau voor de haltes vastgelegd, welke 
haltes worden aangepakt en welke kosten daarmee 
zijn gemoeid. Een en ander is uitgewerkt in het 
Implementatieplan haltes Flevoland. Dit plan 
voldoet aan de basiscriteria die door het toenmalige 
ministerie van V&W zijn gesteld; de provincie wijkt 
niet af van de doelstellingen van v/h het ministerie 
van V&W. 

We hebben de OV-visie op dit punt aangevuld en 
nemen in de ambitie op dat wij streven naar een 
zo rendabel mogelijk en toegankelijk 
vervoersysteem. 

Het ROCOV is geen voorstander van tarief 
differentiatie spits - dal. Dat gaat ten koste van de 
spitsreiziger. 

Tariefdifferentiatie spits - dal is een van de 
instrumenten om tot een evenwichtiger gebruik van 
het openbaar vervoer over de dag te komen, waarbij 
het kan leiden tot dalkortingen of hogere tarieven in 
de spits. Hierover zijn nog geen besluiten genomen. 
Onderzoek hiernaar vindt plaats in het kader van de 
implementatie van de OV-visie 

Het ROCOV doet het voorstel om nieuw openbaar 
vervoer van en naar de luchthaven uit nieuwe 
budgetten te financieren. Dat kan het bestaande OV 
budget niet dragen aldus het ROCOV. 

Op 10 maart 2014 hebben de Minister van lenM, de 
provincie Flevoland en de gemeente Lelystad 
bestuurlijke afspraken gemaakt over een pakket aan 
maatregelen om de bereikbaarheid van de 
luchthaven te verbeteren. Daarbij is afgesproken dat 
deze afspraken worden vastgelegd in een convenant, 
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dat voor de zomer van 2014 door de betrokken 
partijen (minister lenM, gemeente Lelystad en 
provincie Flevoland) wordt ondertekend. Een 
(nieuwe) openbaar vervoerverbinding tussen station 
Lelystad Centrum en de luchthaven maakt onderdeel 
uit van het pakket. Zo wordt er in het pakket 
rekening gehouden met € 4 miljoen aan 
investeringen voor betere doorstroming op de 
Middenweg en goede haltevoorzieningen bij station 
en luchthaven. Voor de (extra) exploitatielasten van 
de busverbinding wordt € 220.000 per jaar 
gereserveerd.  

 

1.6 Reactie gemeente Urk 
 

Pro forma, geen inhoudelijke reactie ingezonden. 
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Bijlage 1 

Zienswijzen 
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