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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. In deze workshops zijn de wensen, behoeften en

aandachtspunten ten aanzien van OV geïnventariseerd en zijn ideeën en initiatieven uit de

samenleving verzameld. Na deze workshops is met de verzamelde inbreng gewerkt aan concept

visies voor het OV-beleid in Flevoland. Deze zijn besproken in een werksessie op 11 september in

Emmeloord. Daar is met de deelnemers een advies opgesteld aan Provinciale Staten. Van alle

werksessies zijn de uitkomsten in verslagen vastgelegd. De beleidsvisie is inmiddels afgerond en

tot eind mei kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden reacties indienen. Naar verwachting

zullen Provinciale Staten de visie in het najaar vaststellen, na verwerking van de reacties.

Voorliggend verslag beschrijft de uitkomsten van een vervolgsessie op 7 mei in Lelystad. In deze

werksessie is het OV-beleid toegelicht en zijn, vooruitlopend op de vaststelling, bouwstenen

verzameld voor het implementatieplan voor de concessies IJsselmond en Lelystad.

Het verslag is als volgt opgebouwd:

Introductie gedeputeerde Jaap Lodders over de beleidsvisie 2

Vragen en aanvullingen 3

Wilma van de Poll: over het implementatieplan 5

Dorothé Wennekendonk: werkwijze Connexxion 6

Werken in groepen: casus busvervoer Dronten 7

Werken in groepen: casus bedrijfsleven en toerisme 8

Werken in groepen: casus besloten scholierenvervoer 10

Tot slot 12

Deelnemers bijeenkomst 13
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Gedeputeerde Jaap Lodders: de herijkte OV-beleidsvisie

Jaap Lodders heet iedereen welkom. Het is erg goed en plezierig dat u allen gekomen bent, zo’n

grote opkomst en vanuit allerlei organisaties, waaronder de zorg, onderwijs, reizigersoverleg,

dorpsbelangen, bedrijfsleven, vervoerders, belangenorganisaties en Provinciale Staten.

De huidige OV-visie was toe aan herziening, in verband met de komst van de Hanzelijn en om de

leefbaarheid op het platteland en in de kleine kernen te borgen. Provinciale Staten hebben een

motie aangenomen tot herziening van het OV-beleid in samenspraak met de samenleving. De

conceptvisie is inmiddels gereed, met dank aan u en van alle betrokkenen gedurende het gehele

proces dat heeft plaatsgevonden. Hierbij heeft u niet alleen nagedacht over wat de provincie zou

moeten doen, maar ook wat u zélf kunt bijdragen. Die openheid en instelling is zeer plezierig. Alle

input die we gedurende het proces hebben verzameld heeft de basis gevormd voor drie

conceptvisies die in Provinciale Staten zijn besproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot één

conceptvisie, deze ligt nu ter inzage en heeft u ontvangen voor deze bijeenkomst.

Belangrijkste opgave is om het voorzieningenniveau overeind te houden en tegelijkertijd de kosten

in de hand te houden. Dit is een hele uitdaging. Kern van de visie is een toekomstbestendig en een

zo rendabel mogelijk collectief OV-systeem dat aansluit op de vraag van reizigers. Keuzes worden

bepaald door vervoerbehoeften en kosteneffectiviteit. De rol van de provincie wordt anders, de

provincie zal initiatieven uit de samenleving faciliteren, waarbij de provincie zal blijven zorgen voor

regie.

Hoe nu verder? Tot 29 mei is het formeel mogelijk om uw mening over de OV-visie kenbaar te

maken, reacties worden verwerkt en het concept wordt met reacties dit najaar aangeboden aan

Provinciale Staten. Na de vaststelling starten we met het implementatieplan. U kunt vanmiddag

aangeven wat u belangrijk vindt in het implementatieplan

2



Vragen en aanvullingen (1/2)

Naar aanleiding van de introductie door gedeputeerde Jaap Lodders, zijn de volgende vragen

gesteld en opmerkingen gemaakt:

Onder welke concessie valt Zeewolde? Dit is de concessie IJsselmond, waar de provincies 

Flevoland en Overijssel gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.  

In hoeverre gaat speciaal vervoer/ gehandicaptenvervoer in dit kader anders geregeld 

worden? Nu rijden er bussen met weinig mensen, dit moeten we slimmer organiseren. 

Daarnaast rijdt ook de Regiotaxi. Jaap Lodders vertelt dat OV en Regiotaxi steeds meer 

geïntegreerd zijn en dat de rol van de Regiotaxi bekeken wordt. Mogelijk kan de Regiotaxi 

bijvoorbeeld de functie overnemen van een streeklijn die wegvalt. Hierop wordt aangevuld dat 

het niet alleen gaat om het vervoer van gehandicapten, maar ook om vervoer voor de mensen 

die voor gehandicapten zorgen. 

In de meeste bussen zijn er weinig plaatsen voor mensen met een rolstoel. Voor mensen die 

speciale voorzieningen nodig hebben is er wel ook de Regiotaxi. We zijn wel bezig met nieuw 

materieel. Voor het eind van deze maand hebben nieuw materieel rijden met meer 

mogelijkheden voor licht gehandicapten.

Vanuit Triade en Interakt Contour wordt gemeld dat zij een brief hebben geschreven over 

vervoer naar de dagbesteding. Zij werken hard aan participatie. Cliënten hebben echter vaak 

een indicatie die het onmogelijk maakt om gebruik te maken van de Regiotaxi. Het tarief van 

de Regiotaxi is afhankelijk van het soort indicatie. De mobiliteitscentrale moet het uiteindelijk 

gaan regelen met de vervoerders die hiervoor werken, dit moet goed gekoppeld worden aan 

de decentralisatie van de zorg. Gemeenten bereiden zich nu voor op de WMO, maar nog niet 

richting de mobiliteitscentrale. Die verbinding moet gelegd worden. Gedeputeerde Jaap 

Lodders neemt dit mee naar het overleg met de wethouders. 
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Vragen en aanvullingen (2/2)

Hierop wordt nog aangevuld: Er is tussen twee zorginstellingen en een welzijnsinstelling een activiteitenbus in ontwikkeling. Cliënten en ook ouderen kunnen 

buiten OV-tijden wel hun activiteiten doen. Verbindingen leggen is belangrijk. Daar waar lokale initiatieven zijn, de kennis en kunde vanuit jullie, hoe kunnen 

we nou samen met alle vervoerstromen die er zijn voor ons als burger en cliënten met beperking optimaal participeren? 

Wim Dijkstra van de provincie Overijssel is ook aanwezig, juist om koppelingen te kunnen leggen. Hij vertelt dat er al veel initiatieven zijn, zoals een meerijd-

project. Goed is het om te kijken wat je daarmee kan, ook met de combinatie van OV en doelgroepenvervoer. Frans Wesselink vult aan dat mensen juist in dit 

gebied hier ook sterk in zijn. 

Dorothé Wennekendonk licht toe dat Connexxion sinds afgelopen december de vervoerder is voor de OV-regio IJsselmond. Voor de komende 10 jaar. In de 

aanbieding van Connexxion is al rekening gehouden met bezuiniging en deels het gebruik van bestaand materieel. Dit zien we in Overijssel ook, waar 

combinaties tussen WMO, AWBZ en OV worden gemaakt. We zijn bezig om dat concreet te maken. Combineren biedt mogelijkheden om meer vervoer 

overeind te houden. 

Connexxion is ook werkzaam in de regio Arnhem-Nijmegen. Daar zijn veel buurtbusverenigingen. Deze buurtbussen vormen een onderdeel van de keten van 

OV, in zelfde huisstijl. Hiermee kan extra OV worden geboden. Connexxion stelt materieel beschikbaar, brandstof, expertise en helpt bij het opstarten van een 

buurtbusproject. Andere verenigingen zijn vaak ook bereid om kennis te delen. Connexxion helpt met name bij het inrichten van het project en verzorgt ook de 

opleiding van vrijwilligers, bijvoorbeeld over omgang met chipkaart-apparatuur. De verzekering ligt bij de vervoerder, de eindverantwoordelijkheid ligt dus ook 

deels ook bij de vervoerder en voor het rijden bij de buurtbusvereniging. De vereniging krijgt een vaste vergoeding. Daarbij zijn gemeenten vaak bereid om 

wat bij te dragen voor de vrijwilligers, bijvoorbeeld een kerstpakket te verzorgen. Medische keuring ligt bij vervoerder in Arnhem-Nijmegen, opleiding 

vervoerder met vereniging en verklaring goed gedrag kan een eis zijn. Voor betaalde chauffeurs gelden meer eisen. Er wordt een opmerking gemaakt over 

gevaren van vervoer van kinderen door vrijwilligers. Je kan niet alles door vrijwilligers laten doen. Vervoer van kinderen en beperkten kan je niet zomaar laten 

doen door vrijwilligers. 

Sinds 2012 is er een wijkbus vanuit Flevo Golf Resort, met de nodige strubbelingen maar het werkt nu goed. Er is een nieuwe bus gekomen van Arriva. Het 

project draait samen met de gemeente, de gemeente heeft een opleidingsinstituut betrokken. Chauffeurs krijgen een opleiding. Er zijn hiermee 7 of 8 

woonwijken bereikbaar gemaakt, voor 6 dagen in de week, overdag tot 19:30. Dit project wordt bekostigd vanuit de concessie en deels vanuit CVI. Komt ook 

langs Houtribstrandje. Er zijn voldoende redenen om deze bus niet te schrappen. Daarom is het goed om te kijken: wat hebben we nodig om deze bus 

overeind te houden met beperkte middelen? 
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Wilma van de Poll: over het implementatieplan

Het implementatieplan is er nog niet, er is nog geen wat, hoe, wanneer en wie. Wilma van de Poll 

legt uit dat de provincie gaat kijken naar de bestaande buslijnen en de bezettingen. Op basis 

daarvan wordt bepaald welke lijnen in aanmerking komen voor een alternatief. We weten uit de 

verschillende werksessies  dat er allerlei ideeën zijn, deze willen we ‘matchen’ om per gebied tot 

een plan te komen. We gaan niet overal tegelijk aan de slag, het is een plan over meerdere jaren. 

Het idee is om  in het najaar door Provinciale Staten de visie te laten vaststellen en dat zij de 

gedeputeerde opdracht geven voor implementatie. Dan willen wij het plan in de steigers hebben 

staan, we willen graag dit jaar nog met een initiatief starten. 

Naar wat voor ideeën en initiatieven zijn we op zoek? Het gaat om de vervanging van bestaand 

vervoer, ideeën die aansluiten op de vraag. Openbaar vervoer, combinaties van doelgroepen. 

Plannen moeten haalbaar zijn, er moeten mensen aan mee willen werken. Hierop vult Frans 

Wesselink aan dat hij na de vorige werksessie in een vergadering in Dronten vertelde over een idee 

om met busjes te gaan rijden en dat hij direct allerlei positieve reacties kreeg en er veel animo is 

van vrijwilligers. Er liggen volop kansen.  

Wilma van de Poll licht toe dat de provincie verantwoordelijk is voor het proces, zorgen dat er 

vervoer is, de provincie ziet zichzelf als verbinder van partijen. Het zal maatwerk zijn, dus er komt 

geen algemene subsidieregeling. Vaak is de behoefte vanuit initiatieven een andere dan geld, dan 

gaat het bijvoorbeeld over het wegnemen van bureaucratische hobbels en het regelen van zaken 

voor vrijwilligers. Provincie en gemeenten dragen ook bij door kennis in te zetten en ook door 

training en communicatie. 

Denkt u vooral mee, geeft u aan wat ú wilt opnemen in het implementatieplan!   
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Dorothé Wennekendonk: werkwijze Connexxion 

In de aanbieding heeft Connexxion al rekening gehouden met bezuinigingen. Hoe gaat Connexxion 

hiermee om? Zoveel mogelijk vervoer wordt overeind gehouden. Connexxion heeft een aanbod 

gedaan met bestaand en nieuw materiaal. Er zijn al afspraken gemaakt over krimp per jaar en er 

blijft actief en regelmatig overleg met de provincie: we doen het samen. Connexxion kijkt met 

andere bedrijven naar hoe personeel uitgewisseld kan worden, omdat we door krimp geen 

werkgelegenheidsprobleem willen veroorzaken. 

Wat zijn de gevolgen van bezuinigingen? 

Minder personeel dus minder chauffeurs, meer mensen zonder werk, heeft economisch en 

sociaal effect op de regio.

Minder OV betekent minder OV-opbrengsten, om te kunnen besparen moet daarom meer OV 

vervallen. 

Meer bezuinigen bieden ook mogelijkheden!

Een paar ideeën: 

Combineren vervoersstromen en gelden (AWBZ/ WMO) (o.a. Regiotaxi en OV samenwerken)

Scholierenvervoer: besloten vervoer? Hierover wordt overlegd met scholen. Dit kan 

mogelijkheden bieden om flexibeler aan te sluiten op het programma van de scholen. Een 

aantal deelnemers maakt hierbij op dat hiermee juist de goedlopende lijnen uit het OV worden 

gehaald. Verschillende scenario’s worden bekeken en dit komt aan bod in één van de 

deelsessies. 

Buurtbussen werken goed. Mensen willen graag, zijn enthousiast, dus moeten we zeker naar 

kijken. 
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Werken in groepen: casus busvervoer Dronten

De casus: Sinds de komst van de treinverbinding tussen Lelystad en Zwolle in december 2012, de 

Hanzelijn, rijden er in Dronten twee stadslijnen die zorgen voor de oppervlakte ontsluiting binnen de 

kern Dronten. Aanleiding hiervoor is het wegvallen van een aantal streeklijnen van Lelystad richting 

Zwolle die zijn weggevallen als gevolg van het beleid om geen bussen parallel aan de trein te laten 

rijden. De twee stadslijnen krijgen de kans een aantal jaren te rijden om hun bestaansrecht te 

bewijzen. Als bij de evaluatie blijkt dat deze lijnen komen te vervallen, wat dan? 

Uitkomsten uit de discussie in de groep: 

Het verschil tussen de spitsuren en de daluren is erg groot. Dan lijkt het logisch om een vaste 

lijndienst te blijven verzorgen in de spitsuren, maar in de daluren flexibel vervoer in te richten 

aansluitend op behoeften. 

De mobiliteitscentrale kan een belangrijke functie vervullen in het houden van overzicht op 

alle vervoersstromen en daarmee kansen te zien om slim te combineren. Dit gaat dan ook om 

combinaties tussen OV en doelgroepenvervoer. Hiermee kan tevens materieel en 

restcapaciteit goed benut worden.  

Twee aandachtspunten voor de mobiliteitscentrale: Zorg voor herkenbaarheid voor de hele 

keten van vervoer. Als een belbus in daluren functioneert in een gebied, moet ook die 

herkenbaar en zichtbaar zijn. Fysiek, maar ook in reisplanners. En, één betaalsysteem voor 

de klant. 

Er zijn veel (potentiele) 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 groep heeft stappen benoemd om het idee van de buurtbus van de grond te krijgen. Deze 

vindt u in het kader links op de pagina. 

Tot slot een tip: reis mee met reizigers (bijv. met een beperking) in het gebied, zo ervaar je 

hoe het werkt!
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Hoe krijgen we buurtbusprojecten van de grond?

Stap 1: Ruim voordat een buslijn wegvalt, informeren 

provincie en gemeenten de mensen in de directe 

omgeving en spreken zij met lokale sleutelfiguren/ 

betrokkenen. 

Stap 2: Provincie en gemeenten zoeken een ‘trekker’ of 

‘gangmaker’, iemand die het leuk vindt het initiatief te 

starten met alle beschikbare hulp. 

Stap 3: Ondersteuning door provincie, gemeente(n) en 

vervoerder: o.a. materieel, training, kennisdeling, 

communicatie en werving mensen voor een vereniging.

Stap 4: Vertaling van het concept naar andere plekken. 



Werken in groepen: 

casus bedrijfsleven en toerisme (1/2)

De casus: Het bedrijfsleven en de toeristische sector hebben een belang bij goed openbaar 

vervoer. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de wens om bedrijventerreinen te ontsluiten. De 

vraag is in hoeverre het bedrijfsleven ook een rol kan spelen in het openbaar vervoer. Wanneer is 

er een belang? Wat kan het bedrijfsleven betekenen? Een bekend voorbeeld is de buslijn naar de 

Eemhof. Die lijn kent een lage kostendekkingsgraad, maar doordat de Eemhof meebetaalt aan de 

exploitatie kan deze in stand blijven. Ook rondom Bataviastad lijken initiatieven te ontstaan. 

Rol bedrijfsleven: 

De rol van het bedrijfsleven heeft weinig aandacht in de OV visie. Bedrijfsleven heeft ook niet 

geparticipeerd in eerdere sessies (wel uitgenodigd). 

De discussie ging over hoe het bedrijfsleven te betrekken. In Overijssel kiest men ervoor om 

het bedrijfsleven actief op te zoeken, soms door de gemeente en soms door provincie. Zij 

richten zich dan op partijen waar energie zit. 

Welke mogelijkheden zijn er?

Een recent voorbeeld is een pilot met de Walibi express (minder stoppen). Dit loopt zonder 

overheidsfinanciering.  Er wordt nog geen combinatie gemaakt met horeca ondernemers,. 

Wellicht een mogelijkheid om met promotie-acties te werken? 

Als je iets met toerisme en OV wil, dan is enige vorm van externe financiering noodzakelijk. 

Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de toeristen belasting. 

Een integrale provinciale visie op toerisme en recreatie wordt gemist. OV wordt niet 

meegenomen in de huidige visie. 

Gemeenten kunnen een beroep doen op de bedrijven investeringszones (BIZ)-regeling. Aan 

alle betrokken bedrijven kan een gemeentelijke heffing worden opgelegd om zaken te betalen 

als gezamenlijke afvalinzameling, het aanbrengen van extra verlichting en het verbeteren van 

de beveiliging. Dit kan wellicht verbreed worden naar een bijdrage voor OV. 
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Werken in groepen: 

casus bedrijfsleven en toerisme (2/2)

Welke mogelijkheden zijn er (vervolg)?

Mogelijkheid om op een bedrijventerrein medewerkers vrij te maken om een busje te laten 

rijden naar de eerstvolgende bushalte of naar een groot knooppunt (station). Bedrijven 

vervolgens collectief laten betalen. Dan kan het wellicht uit. Niet inzetten op het willen hebben 

van een OV halte op het bedrijventerrein.

Wat kunnen we leren van de wijkbus in Lelystad? 

In de deelsessie waren vertegenwoordigers aanwezig van de Flevo Golf resort wijkbus. Dit is een 

initiatief van de wijkvereniging en bestaat sinds 2011.  De wijkbus rijdt onder andere naar het 

Golfpark, Parkhaven, het Flevo Golf Resort, het Houtribhoekstrand en het Cvi. Het voortbestaan 

van dit initiatief is onzeker. De volgende opmerkingen:

De chauffeurs komen van een werkbedrijf en dat maakt het duur. De vervoerder brengt in dat 

ze de wijkbus ook kunnen gebruiken als opleidingsplaats voor chauffeurs. Dit in plaats van de 

huidige opleidingsplekken elders. Daardoor zou de wijkbus goedkoper kunnen worden 

geëxploiteerd . 

Wellicht ook Flevo Marina benaderen, zij hebben ook belang en kunnen participeren

Onderzoeken of de wijkbus omgezet kan worden naar een buurtbus. 

Tot slot een opmerkingen los van de casus: 

Het implementatieplan moet bij voorkeur een flexibel karakter hebben. Geen dichtgetimmerd 

meer-jaren plan, maar gaande weg aanpassen en aanscherpen op basis van de ervaringen. 
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Werken in groepen: besloten schoolvervoer (1/2)

De casus: is het vervoer van grote groepen leerlingen met (vrijwel) dezelfde herkomst en 

bestemming doelmatig als het in de vorm van openbaar vervoer wordt aangeboden of zou dat 

anders georganiseerd moeten worden? Bijvoorbeeld besloten?

Opbrengsten uit de groep:

OV is voor iedereen toegankelijk. Er is een initiatief in ontwikkeling van Pieter zandt 

Scholengemeenschap en Hoornbeeckcollege: Besloten vervoer in combinatie met OV. Hierdoor is 

de toegankelijkheid van het OV gewaarborgd. Leerlingen worden deels met besloten vervoer 

vervoerd en er blijft een standaard OV-verbinding waar een deel van de leerlingen mee reist, die 

dus niet besloten is. Voordelen zijn: flexibiliteit en kosten (goedkoper) doordat besloten vervoer 

minder voorzieningen behoeft zoals WiFi en chipapparaten. Zo kan OV in stand gehouden worden,  

vraaggericht en opschaalbaar. 

Wat is nodig?

Provincie en vervoerder organiseren het vervoer, ook het besloten deel.

Scholen bemiddelen voor leerlingen, stemmen tijdstippen af met vervoerder en denken mee 

over flexibiliteit (bijvoorbeeld huiswerkruimte). Leerlingen kunnen ook verantwoordelijk worden 

gemaakt voor het aangeven van hun vervoerbehoefte. Er is al proefgedraaid met een website 

over winterweer, waarop studenten konden aangeven wanneer ze de bus nodig hadden. Dit 

werkt goed. 

Liggen er kansen voor besloten vervoer voor scholieren in Emmeloord?

Vier scholengemeenschappen hebben gedeelde aanvangstijden. 

Het weer bepaalt de vraag, bij slecht weer is de vraag naar busvervoer veel groter.   
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Werken in groepen: besloten schoolvervoer (2/2)

Scholen willen krachten bundelen, huiswerkruimte aanbieden, met de vervoerder een website 

voor scholieren aanbieden en helpen om de vervoerbehoefte en afstanden in kaart te 

brengen.

Verschillende aandachtspunten zijn genoemd: 

Let erop dat met besloten maken van scholierenvervoer, inkomsten verdwijnen uit het OV. Die 

zou je moeten behouden. 

Bekijk het samenhangende cluster van lijnen (141, 161 en besloten vervoer) bij monitoring als 

één systeem, de lijnen staan niet op zichzelf maar hangen samen.  

Door de e-bike is de afstand die scholieren kunnen overbruggen zonder OV groter geworden.

Tot slot een aantal opmerkingen los van de casus: 

Vrijwilligers in kleine kernen worden zwaar belast, naast OV wordt er ook bijdrage gevraagd in 

de zorg en bijvoorbeeld voor de bibliotheek. Voor grote kernen blijven de voorzieningen 

bestaan. Eigenlijk zouden mensen in grotere kernen solidair moeten zijn met de kleinere. 

Voor OB is dat wellicht te regelen, als er bijvoorbeeld een buurtbus komt zouden er ook 

chauffeurs in Emmeloord gezocht kunnen worden.

Andere vraag is wie verantwoordelijk wordt, wordt de dorpsgemeenschap straks ondernemer 

in de zorg en OV met alle risico's? Dat is niet het geval. 

Borg de continuïteit van initiatieven, hoe zorg je dat initiatieven op zelfde peil blijven na 

opstart?
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Tot slot

Voorliggend verslag wordt verzonden naar alle betrokkenen. De formele inspraakprocedure over de

OV-visie loopt tot 29 mei, op de website van de provincie Flevoland kunt u lezen hoe het werkt.

Naar verwachting zullen Provinciale Staten de beleidsvisie in het najaar vaststellen na verwerking

van reacties, waarna het implementatieplan verder wordt uitgewerkt. Als er een plan is waarmee

we verder aan het werk kunnen, kunnen starten, hoort u dat van ons. Heeft u naar aanleiding van

deze bijeenkomst nog vragen of aanvullingen? Richt u zich tot ons via Wilma van de Poll

(wilma.vandepoll@flevoland.nl).

Voor nu: Iedereen hartelijk dank voor alle nuttige bijdragen!
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Frans Schuurman, CMO Flevoland en ROCOVF namens mensen met een beperking

Frans Wesselink, KBO senioren Dronten  

Frank Hop, PCOB
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Sietse Weide, Zorgboerderij Groei-End Lelystad

Gert Buimer, ROC Friese Poort

Jelle de Boer, Scholengemeenschap Pieter Zandt

Henk Jan Bart, Hoornbeeck college

Dhr. van Campen, Zuyderzeecollege

Mariette van Tiggelen, Dorpsbelangen Espel

Ap de Boer, Dorpsbelangen Swifterbant

Maarten Oijevaar, dorpsbelangen Creil

Mandy Högl, Flevo Golf Resort

Jos Theunissen, Flevo Golf Resort
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W. Kok, Flevo Golf Resort

Misja Speur, ROVER

Dorothé Wennekendonk, Connexxion

Albert Botter, NS

Mark Weinholt, DVG

Rijk van Dijk, DVG

Kees de Jonge, Arriva

Johan Holstein, Arriva

Wim Dijkstra, provincie Overijssel

Leffert van der Bij, gemeente Urk

S. Verbeek, Provinciale Staten

Shasta Rötscheid, Provinciale Staten

Sjaac van Ginkel, Provinciale Staten

Edwin Vels, Provinciale Staten

L. Baaten, fractievoorzitter Inwonerspartij Lelystad

Anton Maris, gemeente Lelystad

Alex Flameling, gemeente Lelystad

Dick Everwijn, gemeente Lelystad

Wilma van de Poll, Provincie Flevoland

Ron de Kuyper, Provincie Flevoland

Ewout Wesseling, Provincie Flevoland

Bas Scholten, APPM

Anne Verschraagen, APPM


