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Toelichting
Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie ondersteunt het Rijk de OV-sector met een
compensatiebijdrage; de BeschikbaarheidsVergoeding Openbaar Vervoer (BVOV). Ook voor 2021 is
een BVOV beschikbaar gesteld. Voor de periode vanaf 2022 is het onzeker of en onder welke
voorwaarden er nog een BVOV zal zijn. Als randvoorwaarde voor de BVOV2021 is afgesproken dat de
OV-bedrijven samen met haar opdrachtgevers Transitieplannen opstellen. In deze plannen staat hoe
zij werken aan het weer (financieel) gezond maken van de afzonderlijke concessies. Het
transitieplan zal ook worden voorgelegd aan consumentenorganisaties en gemeenten met het
verzoek om hun zienswijze kenbaar te maken. In een beeldvormende sessie zal het transitieplan
worden toegelicht aan Provinciale Staten.
Besluit
1. Het voorgenomen besluit te nemen om het Transitieplan concessie IJsselmond 2022-2023
vast te stellen;
2. De betrokken stakeholders (gemeenten en ROCOV Flevoland) van dit voorgenomen besluit
op de hoogte te stellen en de mogelijkheid te bieden om uiterlijk 24 juni 2021 een reactie
in te dienen op het voorgenomen besluit;
3. De portefeuillehouder Mobiliteit, gedeputeerde J. de Reus, te mandateren om het
definitieve besluit tot vaststelling namens Gedeputeerde Staten te nemen wanneer de
zienswijze geen aanleiding geeft om op het voorgenomen besluit terug te komen.
4. Pakket 1 (herstructureren lijnen) uit het Transitieplan uit te laten werken in een concept
vervoerplan 2022; dit betekent het opheffen van de lijnen:
a. 21/22: stadsdienst Dronten;
b. lijn 149: Urk-Nagele;
c. lijn 163: Dronten-Lelystad; en
d. lijn 164: Swifterbant-Lelystad.
5. Pakket 2 (aangepaste vakantiedienstregeling) en pakket 3 (50% pakket) in te zetten om de
dienstregeling op of af te schalen als de ontwikkeling van het aantal reizigers daartoe
aanleiding geeft;
6. Via bijgaande mededeling Provinciale Staten te informeren, nadat Gedeputeerde Staten in
Overijssel op 18 mei 2021 het transitieplan hebben vastgesteld en het voorgenomen plan toe
te lichten in een beeldvormende sessie op 2 juni 2021.
Toelichting

Conform.
De portefeuillehouder wordt gemandateerd tot het doen van redactionele aanpassingen.
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Argumenten

1.1

De maatregelen uit het Transitieplan zijn nodig om de concessie IJsselmond weer financieel
gezond te maken
Door uitvoering van dit Transitieplan wordt het financiële tekort van de provincie, dat is ontstaan
door de sterk gedaalde reizigersopbrengsten, aanzienlijk verkleind.
Met vaststelling van de Najaarsnota 2020 is besloten om € 2,25 mln. in de Brede Bestemmingsreserve te oormerken, waarmee de gedurende de periode 2020 tot en met 2022 tegenvallende
reizigersopbrengsten als gevolg van de Corona-pandemie in het OV (welke niet door het rijk worden
gecompenseerd) worden gedekt. In de Perspectiefnota 2021 wordt voorgesteld deze periode te
verlengen tot en met 2023. Verwacht wordt dat het voorziene resterende tekort tot einde concessie
(december 2023) kan worden gedekt uit voornoemd oormerk.
1.2 Het Transitieplan is gezamenlijk met OV Regio IJsselmond gemaakt
Hoewel de provincies het risico dragen voor de tegenvallende reizigersopbrengsten heeft OV Regio
IJsselmond meegewerkt aan het opstellen van het Transitieplan. De vervoerder heeft inzicht
gegeven in de effecten van de maatregelen voor de reizigers en de kostenopbouw van de concessie.
1.3 Een Transitieplan op concessieniveau is een voorwaarde voor het ontvangen van de BVOV2021
Het Rijk heeft aan de verstrekking van de BVOV2021 de voorwaarde verbonden dat vervoerders en
decentrale OV-autoriteiten samen per concessie een Transitieplan opstellen. De BVOV helpt
aanzienlijk in het opvangen van de financiële tekorten binnen de concessies waar de provincie
verantwoordelijk voor is. Het is daarom voor de provincie belangrijk om tijdig transitieplannen
gereed te hebben en zo aanspraak te kunnen maken op de BVOV voor 2021.
2.1 Het betrekken van stakeholders creëert draagvlak voor de te nemen maatregelen
Door de ruimte te bieden aan gemeenten en het ROCOV Flevoland voor het geven van een
zienswijze is het mogelijk om het standpunt van deze partijen te betrekken bij de definitieve
besluitvorming over het Transitieplan. Dit versterkt het draagvlak voor het plan. Dit is belangrijk
omdat gemeenten en ROCOV Flevoland ook een rol spelen bij de uitvoering van het plan. Het
ROCOV moet namelijk een advies uitbrengen over het vervoerplan en een aantal gemeenten krijgen
de ruimte om een alternatief mobiliteitsaanbod voor te stellen.
3.1 Dit versnelt definitieve besluitvorming over vaststelling
Om OV Regio IJsselmond voldoende tijd te bieden om de maatregelen uit het Transitieplan te
verwerken in het vervoerplan 2022 is het gewenst dat de besluitvorming over de definitieve
vaststelling van het Transitieplan op korte termijn genomen wordt.
4.1 Structurele maatregelen zijn nodig omdat de effecten van de COVID-19 pandemie nog lang
zullen doorwerken
De verwachting is dat het herstel van reizigersaantallen en reizigersopbrengsten nog tot 2025 zal
duren. Door een verwacht blijvend effect in het reisgedrag door meer thuiswerken/online college
zullen niet alle reizigers in de zelfde mate blijven reizen. Eén dag per week thuiswerken/online
onderwijs betekent 20% minder reizen. Het is daarom nodig om naast tijdelijk op- en afschalen ook
enkele structurele maatregelen te treffen op plekken waar zo min mogelijk reizigers worden
getroffen en de maatschappelijke kosten voor het bieden van OV bijzonder hoog zijn.
4.2. Voor de reizigers komt er een geschikt alternatief
Het is de bedoeling om deze structurele maatregelen in te voeren bij de start van de nieuwe
dienstregeling 2022. De gemeenten Dronten en Urk krijgen daarom tot medio december 2021
gelegenheid om in samenspraak met de provincie voor de vervallen lijnen 21/22 en 149 een
alternatieve mobiliteitsoplossing te organiseren. De provincie heeft hiervoor budget beschikbaar.
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Voor de reizigers van lijn 163 is de bestaande parallelle treinverbinding een acceptabel alternatief.
Voor lijn 164 is de lijn 145 een goed alternatief.
5.1 Tijdelijke maatregelen dragen bij aan kostenreductie bij beperkt aanbod reizigers
Door het nemen van tijdelijke maatregelen kan het vervoersaanbod goed afgestemd worden op de
vervoersvraag in de periode dat het aanbod van reizigers nog niet hersteld is of door onverwachte
omstandigheden opnieuw afneemt. Door tijdelijk een lager vervoersaanbod te bieden worden
kosten en opbrengsten meer in evenwicht gebracht en het financiële risico voor de provincie
beperkt. Pakket 2 wordt ingezet wanneer minder dan 80% van reizigers ten opzichte van 2019
gebruik maakt van het OV. Pakket 3 wordt ingezet wanneer minder dan 50-60% van de reizigers ten
opzichte van 2019 gebruik maakt van het OV.
6.1 Voldaan aan inlichtingenplicht.
In artikel 167, tweede lid van de Provinciewet is bepaald dat Gedeputeerde Staten provinciale
staten alle inlichtingen geven die zij nodig hebben om hun taak goed te kunnen uitoefenen.
Door het verzenden van de mededeling voldoen Gedeputeerde Staten aan deze inlichtingenplicht.
Provinciale Staten zullen op 2 juni 2021 in een beeldvormende sessie worden geïnformeerd over het
Transitieplan.
Kanttekeningen

1.1 Uitvoering van pakket 1 zal tot politieke en maatschappelijke onrust leiden.
Door uitvoering van pakket 1 komt een aantal busverbindingen in de provincie te vervallen. Vanuit
financieel oogpunt is het goed verdedigbaar dat deze lijnen komen te vervallen. Maar de keerzijde
is wel dat reizigers niet meer kunnen reizen op de manier die ze gewend waren. Dit kan tot onrust
leiden bij reizigers, ROCOV en gemeenten. Daarom is het voorstel om met gemeenten en ROCOV op
korte termijn in gesprek te gaan over alternatieve vervoersoplossingen en om hier ook geld voor
beschikbaar te stellen. In het Transitieplan is voor de opheffing van de lijnen 21/22 in Dronten en
lijn 149 Urk-Nagele al rekening gehouden met een budget voor alternatieven.
1.2 Het transitieplan neemt niet alle risico’s weg
Het Transitieplan IJsselmond bevat maatregelen die helpen om op korte termijn de financiële
tekorten in de concessie op te vangen en op langere termijn bij te dragen aan het weer financieel
gezond maken van het openbaar vervoer in dit gebied. Het transitieplan neemt echter niet alle
risico’s voor de provincie weg. Er zijn nog steeds onzekerheden. Door het werken met scenario’s
voor de ontwikkeling van het aantal reizigers en de opbrengsten in de komende jaren is een
bandbreedte aangegeven waarbinnen vermoedelijk de financiële effecten uitkomen. Onder
‘financiële impact’ wordt nader ingegaan op de onzekerheden.
1.3 Vervoerder OV Regio IJsselmond wil een hogere financiële bijdrage.
Het Transitieplan voorziet in het oplossen van de (financiële) problemen die zijn ontstaan door de
COVID 19-pandemie. OV Regio IJsselmond is van mening dat ook andere financiële tekorten moeten
worden opgelost en heeft dit ook schriftelijk aan de provincie verzocht. Deze tekorten zijn echter
het gevolg van een genomen aanbestedingsrisico en zijn daarmee niet de verantwoordelijkheid van
de provincie.
Financiële impact

Met vaststelling van de Najaarsnota 2020 is besloten om € 2,25 mln. in de Brede
Bestemmingsreserve te oormerken, waarmee de gedurende de periode 2020 tot en met 2022
tegenvallende
reizigersopbrengsten als gevolg van de Corona-pandemie in het OV (welke niet door het rijk worden
gecompenseerd) worden gedekt. In de Perspectiefnota 2021 wordt voorgesteld deze periode te
verlengen tot en met 2023. Door de beschikbaarheid van de Beschikbaarheidsvergoeding 2020
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(BVOV2020) is het niet nodig geweest om voor het jaar 2020 aanspraak te maken op deze
reservering.
Voor 2021 is de verwachting dat, ondanks de beschikbaarheid van de BVOV2021, het financiële
tekort voor de provincie voor de concessie IJsselmond circa € 700.000 zal zijn. Dit vloeit voort uit de
landelijke afspraak dat de vervoerders in 2021 een nulresultaat moeten kunnen realiseren en dat
door de decentrale OV-autoriteit in het overblijvende exploitatietekort wordt voorzien.
Op basis van het worst-case scenario (zie paragraaf 5.2, tabel 15 Transitieplan) en de daaraan
gekoppelde maatregelen, wordt ingeschat dat het provinciale tekort voor de concessie IJsselmond
voor de jaren 2022 en 2023 in totaal circa € 935.000 zal zijn. Bij het optimistische scenario bedraagt
het tekort € 870.000.
De uitvoering en financiële effecten van het Transitieplan lijken dus te passen binnen het binnen de
Brede Bestemmingsreserve gevormde oormerk. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er een
aantal onzekerheden zijn, waardoor het nog te vroeg is om deze conclusie definitief te trekken:
-

-

Voor de concessie Lelystad, die vanaf 4 september a.s. onder de provinciale
verantwoordelijkheid valt, gelden dezelfde landelijke afspraken. Ook voor die concessie zal
de provincie mogelijk extra budget beschikbaar moeten stellen. Doordat voor deze
concessie nog geen transitieplan is gemaakt, bestaat er nog geen goed beeld van de omvang
van de financiële effecten.
Daarnaast zijn de voorwaarden voor eventuele Rijksbijdrage na 2021 nog niet bekend.
Indien vervoerders ook in 2022 en 2023 een nulresultaat mogen behalen, zal dit zeker
vragen om extra financiële middelen of grotere ingrepen in het OV-aanbod.

Personele impact

n.v.t.
Externe communicatie

n.v.t.
Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst

Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie ondersteunt het Rijk de OV-sector met een
compensatiebijdrage; de BeschikbaarheidsVergoeding Openbaar Vervoer (BVOV). Ook voor 2021 is
een BVOV beschikbaar gesteld. Voor de periode vanaf 2022 is het onzeker of en onder welke
voorwaarden er nog een BVOV zal zijn. Als randvoorwaarde voor de BVOV2021 is afgesproken dat de
OV-bedrijven samen met haar opdrachtgevers Transitieplannen opstellen. In deze plannen staat hoe
zij werken aan het weer (financieel) gezond maken van de afzonderlijke concessies. Het
transitieplan zal ook worden voorgelegd aan consumentenorganisaties en gemeenten met het
verzoek om hun zienswijze kenbaar te maken. In een beeldvormende sessie zal het transitieplan
worden toegelicht aan Provinciale Staten.
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