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1. Inleiding 

 
Dit beleidsstuk heeft als doel om een aantal uitgangspunten te formuleren met betrekking de 

infrastructuur voor het Openbaar Vervoer. Daarbij gaat het om de ketenknooppunten binnen 

het OV en de bus-stallingen. Onder OV ketenknooppunten worden in feite alle locaties 

verstaan waar mensen gebruik kunnen maken van het Openbaar Vervoer.  

 

Tevens dient dit beleidsstuk als kader voor de programmering in de komende jaren en voor 

het vinden van aanvullende dekking.  Er zijn middelen gereserveerd voor OV-infrastructuur 

binnen de reserve van BDU middelen. De uitgaven lopen echter door na de voorziene 

einddatum van de reserve. Wij houden er verder rekening mee dat het Rijk mogelijk met 

subsidies kan bijdragen in de ontwikkeling van OV-knooppunten. 

 

Al langere tijd bestaat de behoefte om concrete uitgangspunten op papier te hebben, die als 

richtlijnen kunnen dienen voor de uitvoering, zoals de inrichting van busstations. Als recente 

aanleiding is daar de nieuwe aanbesteding bus concessie 2022 – 2032 bijgekomen.  

 

De uitgangspunten sluiten aan bij het Ontwerp Omgevingsvisie. Daar staat op pagina 49 de 

volgende doelstelling: “fiets en OV gebruik nemen toe, waarbij aansluitingen (knooppunten) 

zijn verbeterd”. Bijbehorende actie is: “herstructureren van regionaal OV door versterken 

hoofdstructuur en verbeteren van aansluitingen (knooppunten)…...”.   

 

In het nieuwe bestuursakkoord 2019 – 2023 staan passages met soortgelijke strekking. Zo 

staat op pagina 39: “we maken de OV knooppunten aantrekkelijker en creëren snellere 

hoofdverbindingen”. Verder staat er: “we nemen de verantwoordelijkheid voor volledige 

rolstoeltoegankelijkheid van het OV”. Bijbehorend resultaat is 42: “het openbaar vervoer op 

het Friese platteland is in de nieuwe busconcessie minimaal gelijkwaardig aan het huidige”.   

 

Ook landelijk wordt er meer aandacht besteed aan ketenknooppunten en reizen in de hele 

keten. In de contourennota Toekomstbeeld OV 2040 is een pijler “drempelloos van deur tot 

deur” opgenomen met acties om de volgende doelen te bereiken: “kwalitatief hoogwaardige 

knooppunten”; “een drempelloze reis voor alle reizigers” en “vraaggestuurde mobiliteit met 

goede kwaliteit”. Daarnaast wordt er landelijk gewerkt aan een dashboard, waarmee het 

gebruik van voorzieningen met betrekking tot ketenmobiliteit inzichtelijk wordt gemaakt. 

Daarmee kunnen die voorzieningen (beter) worden gemonitord en geëvalueerd.  

 

Verder is er de ontwikkeling van MaaS, mobility as a service. MaaS heeft als doel om het 

boeken en betalen van verschillende vervoersmodaliteiten binnen één ketenreis te 

vergemakkelijken, bijvoorbeeld via een gezamenlijk platform of app van aanbieders.  

 

Dit beleidsstuk begint met een korte visie op het Openbaar Vervoer in Fryslân en een 

vertaling van die visie voor de praktijk. Daarna volgt een samenvatting van de 

beleidsuitgangspunten voor de komende tijd. Deze uitgangspunten worden in het volgende 

hoofdstuk nader toegelicht. Als bijlage 1 is een overzicht van OV ketenknooppunten 

toegevoegd en in bijlage 2 zijn een aantal relevante teksten uit bestaand beleid opgenomen.    

 

Veerhavens zijn in dit beleidskader opgenomen als trein- en/of busknooppunten. Bij 

veerhavens zijn specifieke voorzieningen nodig voor de reizigers met de Waddenveren. Die 

zijn geen onderdeel van dit beleidskader. 

 



3 
 

2. Visie  
 

Met dit beleidskader spelen wij in op de ontwikkelingen binnen het openbaar vervoer. 

Ontwikkelingen zoals het versterken van de OV hoofdstructuur en het bieden van meer 

maatwerk op het platteland. OV ketenknooppunten krijgen daardoor een steeds belangrijker 

rol. Dat vraagt om meer aandacht voor de voorzieningen en het onderhoud van deze OV 

ketenknooppunten.  

Fryslân heeft een fijn vertakt net van openbaar vervoer. De kern daarvan bestaat uit vlotte en 

sterke lijnen met overdag op werkdagen een minimale frequentie van 2x per uur. Die lijnen 

zijn het meest aantrekkelijk voor reizigers en op die lijnen is ook sprake van reizigersgroei. In 

de toekomst zullen de sterke bus- en spoorlijnen steeds meer de basis gaan vormen van het 

openbaar vervoer in de provincie. Zij vormen het toekomstige hoofdlijnennet. Vanuit de 

omliggende kleinere plaatsen kunnen reizigers via OV ketenknooppunten aansluiting krijgen 

op dit hoofdlijnennet.    

Deze OV ketenknooppunten dienen herkenbare en aantrekkelijke plekken te zijn met 

voorzieningen die de overstap op een andere vorm van vervoer faciliteren. Het is belangrijk 

dat de OV ketenknooppunten toekomstbestendig zijn. Ze liggen op een plek waar voor een 

langere periode goed openbaar vervoer is gewaarborgd. Daarnaast is een goede inrichting 

van belang. Niet overal zijn dezelfde voorzieningen nodig of mogelijk; de kosten moeten in 

verhouding staan tot het gebruik. Stappen er dagelijks veel reizigers in, dan zal er minimaal 

een overdekte wachtruimte en een overdekte fietsenstalling aanwezig moeten zijn. De 

beleidsuitgangspunten in dit document zullen hier sturing aan geven. Daarbij is het ook van 

belang dat het onderhoud en het beheer goed geregeld is.  

Het is wenselijk dat bij busstations en andere OV ketenknooppunten de continuïteit is 

gewaarborgd, ook na een wisseling van vervoerder. In het verleden heeft de provincie 

busstations en haltepalen gekocht, om te voorkomen dat deze in handen van één vervoerder 

waren. Provinciaal eigendom is echter lang niet altijd nodig voor de blijvende 

beschikbaarheid van een busstation. Ook andere overheden kunnen eigenaar zijn.  

De eigendom situatie van OV ketenknooppunten is heel divers, zowel wat de ondergrond 

betreft als de opstallen. Dat betekent dat we voor de ontwikkeling van OV ketenknooppunten 

met andere partijen in gesprek moeten gaan. Het gaat dan vooral om de gemeenten en het 

Rijk, maar ook partijen zoals ProRail, NS-vastgoed en de vervoerder.  
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3. Vertaling 
 

Voor een praktische vertaling van bovenstaande visie is er vanuit de provincie een overzicht 

gemaakt, waarbij de OV ketenknooppunten zijn ingedeeld in verschillende niveaus. Die 

niveaus zijn gebaseerd op vervoersmodaliteit (trein en bus) en reizigersaantallen. Per niveau 

ambiëren we bepaalde voorzieningen op alle locaties of op een deel van de locaties. Niet 

alle mogelijke voorzieningen zijn opgenomen in het overzicht, het is beperkt tot die aspecten 

waar wij de komende jaren in willen investeren. Het streven is om per niveau de benoemde 

voorzieningen te realiseren voor zover we daar als provincie zelf over gaan, dan wel te 

stimuleren bij andere partijen.   

 

Recentelijk zijn er een aantal zaken gerealiseerd, zoals de vervanging van de provinciale 

haltevoorzieningen, de aanbesteding van dynamische reisinformatie (DRIS), het opknappen 

van de busstations in Leeuwarden en Dokkum en de realisatie van het Transferium Oost in 

Drachten. Voor de komende jaren worden onderstaande speerpunten bepaald. Dit sluit aan 

bij het nieuwe bestuursakkoord.  

- verbreden aanbod van deelfietsen; 

- vergroten rolstoel-toegankelijkheid;  

- renovatie of herinrichting van een aantal specifieke busstations; 

- afspraken met het Rijk over de OV ketenknooppunten aan Rijkswegen;  

- het regelen en vastleggen van beheer en onderhoud. 

 

In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt waar voornamelijk provinciale inzet zal worden 

gepleegd. 

 

Tabel voorzieningen per niveau 

 

Voorziening / niveau 1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 

Winkels en/of restauratie + +/- - +/- - - - 

Toiletten voor de reiziger + +/-  +/-    

Bemand verkoop-/servicepunt  + +/- - +/- - - - 

DRIS trein en/of bus + + + +/- - - - 

Deelfiets trein en/of bus + + + +/-  - - - 

Parkeerplaats auto, K&R + + + + +/- +/- - 

(Overdekte) fietsenstalling + + + + + +/- - 

Overdekte zitgelegenheid + + + + + + / - - 

Rolstoel-toegankelijk  + + + + + +/- +/- 

Statische reisinfo + + + + + + + 

 

Toelichting tabel 

1a  treinstation + busstation / Leeuwarden, Heerenveen en Sneek 

1b  treinstation + bushalte(s) / 10 locaties 

1c  treinstation zonder busaansluiting (m.u.v. belbus, buurtbus en opstapper) / 10 locaties 

2a  busstations / 8 locaties (in 7 plaatsen) 

2b  bushalte > 30.000 instappers per jaar / 28 locaties (in 16 plaatsen) 

2c bushalte < 30.000 instappers per jaar met haltevoorzieningen / 1.117 locaties 

2d  bushalte < 30.000 instappers per jaar zonder haltevoorzieningen / 2.018 locaties 
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+  is nodig op alle locaties 

+/-  is nodig op een deel van de locaties 

-  is niet nodig op de locaties 

Rood en vetgedrukt: inzet vanuit provincie 

 

Ten aanzien van de bus-stallingen geldt dat deze grotendeels onder verantwoordelijkheid 

van de vervoerder vallen. Vervoerders kiezen de stallingslocaties die het best passen bij hun 

bedrijfsvoering. Bij de nieuwe aanbesteding is er in het kader van een gelijk speelveld, 

juridisch gezien geen aanleiding om bepaalde stallingen in eigendom te hebben. Echter, er 

zijn een paar situaties die bijzondere aandacht verdienen, omdat sprake kan zijn van een 

strategische locatie. Te denken valt aan de bus-stalling in Leeuwarden en de bus-stallingen 

op de Waddeneilanden. T.a.v. van de situatie op Schiermonnikoog is al besloten dat de 

provincie hier zelf een nieuwe busremise gaat bouwen.      

 
Overzicht OV ketenknooppunten niveau 1a tot en met 2b 
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4. Beleidsuitgangspunten - samengevat 
 

4.1 Strategisch eigendom   

 

1. Het verwerven en behouden van provinciale eigendommen op het gebied van 

infrastructuur bus gebeurt alleen als er een groot strategisch belang aan gekoppeld is.  

1a. Ten aanzien van de busstations geldt dit voor het busstation in Leeuwarden. Over het 

busstation in Oosterwolde zijn gesprekken gaande met de gemeente voor overname en de 

overige busstations van de provincie (Heerenveen, Sneek, Dokkum) worden vooralsnog 

behouden. 

1b. Ten aanzien van de bus-stallingen is dit aan de orde op Schiermonnikoog, waar de 

provincie bezig is met de realisatie van een eigen nieuwe busremise. De bus-stallingen op 

de overige Friese Waddeneilanden en de bus-stalling in Leeuwarden verdienen ook 

bijzondere aandacht. 

1c. Ten aanzien van de haltepalen geldt dat deze in verleden allemaal zijn opgekocht door 

de provincie en dus niet langer in eigendom van de vervoerder. De vervoerder is wel 

verantwoordelijk voor de halteborden en de reisinformatie.  

 

4.2 OV Ketenknooppunten  

 

2. De OV ketenknooppunten worden door ons als provincie ingedeeld in 7 niveaus:  

1a, 1b, 1c en 2a, 2b, 2c en 2d. Bij het laagste niveau gaat het om gewone bushaltes. 

Bij niveau 1 zijn alle treinstations inbegrepen, niveau 2 betreft uitsluitend bus. Per niveau zijn 

voorzieningen bepaald waar wij als provincie op gaan inzetten. De treinstations bij niveau 1 

vallen onder verantwoordelijkheid van NS-vastgoed en/of ProRail. Daar zullen wij als 

provincie in feite niet gaan investeren.  

 

3. Bij een aantal ketenknooppunten van niveau 1a en 2a zijn momenteel ontwikkelingen 

en/of werkzaamheden gaande. Deze worden apart toegelicht. Het betreft de busstations in 

Heerenveen, Oosterwolde, Sneek, Bolsward en Franeker.    

 

4. Het beleid (inrichting, beheer en onderhoud) ten aanzien van de haltevoorzieningen aan 

provinciale wegen (niveau 2c) blijft overeenkomstig de bestekeisen van de laatste 

aanbesteding (2017). Indien er een goede aanleiding is om wijzigingen aan te brengen, 

wordt gekeken naar een maatwerkoplossing. Er worden wel aanpassingen gedaan in het 

kader van toegankelijkheid. 

 

5. In de toekomst kunnen er nieuwe knooppunten bij komen als gevolg van o.a. nieuwe 

woonwijken, het versnellen van lijnen of een efficiëntere lijnvoering. Dit betreft maatwerk en 

in sommige gevallen lange-termijn projecten.  

 

6. In de toekomst kunnen er knooppunten verdwijnen als gevolg van het versnellen van lijnen 

of een gewijzigde / efficiëntere lijnvoering. De voorzieningen bij deze knooppunten zullen 

worden opgeruimd. Ook haltes waar een aantal jaren achtereen weinig tot geen in- 

uitstappers blijken te zijn, kunnen worden opgeheven en opgeruimd.  
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4.3 Toegankelijkheid en veiligheid 

 

7. Bij alle voorzieningen is er aandacht voor toegankelijkheid. Er wordt gestreefd naar een 

100% rolstoeltoegankelijkheid bij de niveaus 1a t/m 2b. Bij de haltes van niveau 2c en 2d is 

er sprake van maatwerk.  

 

8. Waar ketenknooppunten worden aangepast, is er ook aandacht voor veiligheid. Het gaat 

dan zowel om fysieke als sociale veiligheid. Gedacht moet worden aan aspecten zoals 

verlichting, zichtbaarheid en veilige loop- fietsroutes / oversteekroutes. Ook de aanwezigheid 

van personeel kan de sociale veiligheid vergroten.  

 

4.4 Chauffeursruimtes en toiletten 

 

9. Bij een aantal busstations (niveau 1a en 2a) zijn chauffeursruimten en/of toiletten 

beschikbaar voor het personeel van de vervoerder. Deze situatie wordt tijdens huidige 

concessieperiode gehandhaafd en kan ook binnen de nieuwe concessie worden 

aangeboden.  

 

4.5 Beheer en onderhoud 

 

10. Het beheer en onderhoudsniveau van busstation Leeuwarden is bepaald op niveau A (en 

de achterzijde van het bus/treinstation op niveau B). Voor alle overige OV ketenknooppunten 

wordt het onderhoudsniveau bepaald op niveau B, overeenkomstig provinciaal beleid op het 

gebied van onderhoud wegen. (Zie ook 5.5). 

 

11. Het beheer en onderhoud van provinciale voorzieningen wordt uitgevoerd door 

Provinciale Waterstaat. Hiervoor is budget beschikbaar. Indien de provinciale voorzieningen 

worden uitgebreid of ingekrompen, zal het budget naar rato worden verhoogd of verlaagd.     

 

4.6 OV ketenknooppunten aan gemeentelijke wegen 

 

12. Beheer en onderhoud van gemeentelijke ketenknooppunten valt onder 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. Indien er op basis van besluitvorming bij de 

provincie ketenknooppunten worden verwijderd, verplaatst of nieuw aangelegd, geschiedt dit 

op kosten van de provincie. Indien het verzoek of initiatief van de gemeente komt en er 

sprake is van een gezamenlijk belang, kan de provincie besluiten om éénmalig bij te dragen 

in de kosten.  
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4.7 OV ketenknooppunten aan Rijkswegen 

 

13. Ten aanzien van het beheer en onderhoud van ketenknooppunten aan Rijkswegen zullen 

er EBO (Eigendom, beheer en onderhoud) contracten worden afgesloten met RWS. De 

invulling van deze contracten is afhankelijk van de uitkomst van het BO mirt in november 

2019, waar wij het Rijk aanspreken op de verantwoordelijkheid voor het beheren, 

onderhouden, opknappen en nieuw aanleggen van OV ketenknooppunten aan Rijkswegen.  

Ten aanzien van het opknappen en nieuw aanleggen van ketenknooppunten kan de 

provincie besluiten éénmalig bij te dragen in de kosten.  

 

 

4.8 OV ketenknooppunten trein 

 

14. De ketenknooppunten 1a t/m 1c hebben een onderdeel treinstation. Deze treinstations 

vallen onder verantwoordelijkheid van NS stations en/of ProRail. Daarom wordt daar vanuit 

de provincie geen inzet gepleegd. Eventuele aanpassingen in het kader van  

toegankelijkheid zullen bij deze partijen worden aangekaart.  

 

4.9 Monitoring voorzieningen OV ketenknooppunten 

 

15. Het gebruik van de voorzieningen bij de ketenknooppunten zullen zo goed en praktisch 

mogelijk worden gemonitord op o.a. gebruik en tevredenheid. De ontwikkeling in de wensen 

van gebruikers wordt bijgehouden. Op basis van de uitkomsten kunnen aanpassingen 

worden gedaan.   

  

4.10 Financiën 

 

16. Voor het bekostigen van de nodige investeringen wordt gebruik gemaakt van de hiervoor 

gereserveerde of aanvullend door verschuivingen beschikbare middelen in de BDU reserve. 

Dit is ca. 10,5 miljoen euro. Daarnaast is er speciaal voor deelfietsen een bedrag ad 

€ 400.000 beschikbaar vanuit het Rijk, waarvoor in gelijke mate een cofinanciering (van 

provincie of derden) is vereist. Voor uitbreiding van een aantal fietsenstallingen bij 

treinstations wordt eveneens gebruik gemaakt van Rijkssubsidie en een benodigde 

cofinanciering van 60% (van provincie en/of derden). Op basis van onze beleidsvisie zoeken 

wij naar aanvullende subsidiemogelijkheden. 
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5. Beleidsuitgangspunten - toegelicht 

 

5.1 Strategisch eigendom 

 

1. Het verwerven en behouden van provinciale eigendommen op het gebied van 

infrastructuur bus gebeurt alleen als er een groot strategisch belang aan gekoppeld is (en de 

beschikbaarheid van de infrastructuur niet op een andere wijze geborgd is). 

1a. ten aanzien van de busstations geldt dit voor het busstation in Leeuwarden. Over het 

busstation in Oosterwolde zijn gesprekken gaande met de gemeente voor overname en de 

overige busstations van de provincie (Heerenveen, Sneek, Dokkum) worden vooralsnog 

behouden. 

1b. ten aanzien van de bus-stallingen is dit aan de orde op Schiermonnikoog, waar de 

provincie bezig is met de realisatie van een eigen nieuwe busremise. De bus-stallingen op 

de overige Friese Waddeneilanden en de bus-stalling in Leeuwarden verdienen ook 

bijzondere aandacht. 

1c. ten aanzien van de haltepalen geldt dat deze in verleden allemaal zijn opgekocht door de 

provincie en dus niet langer in eigendom van de vervoerder. De vervoerder is wel 

verantwoordelijk voor de halteborden en de reisinformatie.  

 

De eerste zin van bovenstaand punt is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten 2016, 

(vastgesteld in de GS vergadering van 5 juli 2016) en komt ook voor in het Provinciaal 

Verkeer en Vervoer Plan (PVVP).  

 

“Strategisch belang” is een rekbaar begrip. Om een efficiënte exploitatie te kunnen 

garanderen zouden veel locaties hiervoor in aanmerking kunnen komen. Vanuit juridisch 

oogpunt is het bezitten van infrastructurele zaken echter niet van belang. Het is geen 

voorwaarde voor een gelijk speelveld bij een aanbesteding, tenzij er geen alternatieven 

aanwezig zijn.  

 

De volgende criteria worden gehanteerd voor het begrip strategisch belang:   

• het is van bepalend belang binnen de hoofdstructuur van het openbaar vervoer; 

• er is geen alternatieve locatie mogelijk met dezelfde functies binnen een beperkte 

straal; 

• het is van bepalend belang bij transitie naar ZE vervoer; 

• er is geen alternatieve locatie mogelijk binnen een beperkte straal waar op korte 

termijn voldoen stroom geleverd kan worden. 

 

Busstations 

Een locatie die aan bovenstaande criteria voldoet is het busstation in Leeuwarden. De 

opstallen zijn in eigendom van de provincie en de ondergrond is van NS-vastgoed.  

Aangaande het gehele stationsgebied Leeuwarden (inclusief treinstation, fietsenstallingen, 

parkeerterrein etc) zijn onderhoud- en beheerafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in 

contracten. Voor het busstation deel is er nieuw erfpachtcontract opgesteld met NS-

vastgoed.  
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Bij de overige busstations is er geen sprake van een groot strategisch belang, of is de 

beschikbaarheid anderszins geborgd. De stand van zaken met betrekking tot provinciale 

busstations is als volgt: 

 

Voor de busstations in Heerenveen en Sneek geldt eveneens dat NS-vastgoed eigenaar is 

van de grond en de provincie van de opstallen. Erfpacht is in 2014 stilzwijgend verlengd voor 

een periode van 20 jaar. Bij de busstations in Dokkum en Oosterwolde is de provincie 

eigenaar van zowel grond als een groot deel van de opstallen. Met de gemeente 

Ooststellingwerf zijn er gesprekken gaande over overname van het busstation. De overige 

busstations blijven vooralsnog in eigendom van de provincie. Het is de bedoeling om het 

beheer en onderhoud zoveel mogelijk contractueel vast te leggen, vergelijkbaar met de 

situatie in Leeuwarden.  

 

Het busstation in Bolsward is eigendom van de huidige vervoerder. De gemeente heeft al 

sinds 2010 het plan om een nieuw busstation te bouwen op een andere locatie, maar 

wegens problemen met de vergunningverlening is dit nog steeds niet gerealiseerd. 

Momenteel wordt het oude busstation gebruikt. De provincie huurt dit van de eigenaar (de 

vervoerder) om het vervolgens ter beschikking te stellen aan de vervoerder. Hierover is een 

huurcontract opgesteld tot einde concessieperiode. Daarna zou idealiter het nieuwe 

busstation in gebruik moeten zijn.   

 

Ten aanzien van de overige busstations geldt dat deze niet (meer) in eigendom van de 

vervoerder zijn.  

 

Stallingen 

Een tweede locatie die mogelijk aan bovenstaande criteria voldoet is de bus-stalling in 

Leeuwarden. Dat is nu eigendom van de huidige vervoerder. De huidige vervoerder wil dit bij 

een concessiewissel alleen verhuren aan een nieuwe vervoerder, als ook alle andere 

stallingen worden gehuurd. Indien de nieuwe vervoerder daar geen belang bij heeft, zal het 

een andere stalling moeten zoeken met het risico dat er veel moet worden omgereden. Dat 

omrijden geldt dan voor de stalling van de bussen, maar waarschijnlijk ook voor het opladen 

van toekomstige elektrische bussen. Als deeloplossing kan de provincie een stuk grond 

verwerven naast het huidige busstation, dat door NS-vastgoed te koop wordt aangeboden.  

Dat terrein kan geschikt gemaakt worden voor het snel opladen van elektrische bussen en 

kan tevens voorzien in de krapte van het huidige busstation. Daarmee wordt de locatie van 

de stalling van de bussen iets minder van belang. Daarvoor kan de provincie overigens ook 

proberen een oplossing te bieden door aankoop van grond bij het winkelcentrum aan de 

Snekertrekweg. Dit winkelcentrum zal t.z.t. worden opgeheven.  

 

Stallinglocaties waar de huidige vervoerder eigenaar van is zijn: Sneek, Heerenveen,  

Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland (deels), Dokkum, Oosterwolde en Drachten. Voor 

de meeste van deze locaties geldt dat er wel alternatieven zijn, hoewel die niet altijd even 

gunstig zijn. Wij gaan nader in op de stallingen op de Waddeneilanden. 
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Waddeneilanden 

Tot voor kort gold ook voor de busremise op Schiermonnikoog dat er sprake was van een 

strategisch belang. Bij de laatste concessiewisseling was de zittende vervoerder alleen 

bereid de remise te verhuren, indien ook alle andere stallingen konden worden verhuurd. Dat 

was niet wenselijk en aangezien er op Schiermonnikoog beperkt ruimte beschikbaar is, heeft 

de provincie destijds besloten een eigen remise te bouwen. Dat proces is nu gaande.   

 

Op Terschelling is de busremise ook in eigendom van de huidige vervoerder, maar daar zijn 

meer mogelijkheden voor een nieuwe vervoerder om een locatie te verwerven. Op Vlieland is 

de locatie deels eigendom van gemeente en deels van vervoerder en provincie is de 

huurder. Op Ameland huurt de provincie de locatie van een Transportbedrijf. Deze locaties 

zijn punt van aandacht bij de nieuwe aanbesteding bus. De nieuwe vervoerder moet kunnen 

beschikken over een stallingslocatie met oplaadmogelijkheden voor de elektrische bussen.  

 

Ten aanzien van alle overige stallingslocaties kan worden gesteld dat het niet noodzakelijk is 

om dit als provincie in eigendom te hebben. Een eventuele nieuwe vervoerder kan met de 

huidige eigenaar afspraken maken om stallingen en/of chauffeursvoorzieningen over te 

nemen of te huren of om te kiezen voor een andere locatie.  

 

Haltepalen  

Een aantal jaren geleden heeft de provincie alle haltepalen opgekocht van de desbetreffende 

vervoerder(s), om te voorkomen dat hier onenigheid over zou ontstaan bij een 

concessiewissel. De vervoerder is dus geen eigenaar meer van de haltepalen, maar wel  

verantwoordelijk voor de halteborden en de reisinformatie. Datzelfde geldt voor de nieuwe 

vervoerder na een concessiewissel.  
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5.2 OV ketenknooppunten 

 

2. De OV ketenknooppunten worden door ons als provincie ingedeeld in 7 niveaus:  

1a, 1b, 1c en 2a, 2b, 2c en 2d. 

Bij niveau 1 zijn alle treinstations inbegrepen, niveau 2 betreft uitsluitend bus. Per niveau zijn 

voorzieningen bepaald waar wij als provincie op gaan inzetten. De treinstations bij niveau 1 

vallen onder verantwoordelijkheid van NS-vastgoed en/of ProRail. Daar zullen wij als 

provincie in feite niet gaan investeren.  

 

Op basis van vervoersmodaliteit en reizigersaantallen is de volgende indeling gemaakt: 

 

Niveau Omschrijving Aantal  Locaties 
 

1a treinstation + busstation 
 

3 Leeuwarden, Heerenveen en Sneek 

1b treinstation + bushalte(s) 10 Grou-Jirnsum, Akkrum, Wolvega, 
Hurdegaryp, Feanwalden, Buitenpost, 
Mantgum, Franeker, Harlingen en 
Harlingen-haven 

1c treinstation zonder bus-
aansluiting (m.u.v. belbus, 
buurtbus en opstapper)  

10 Leeuwarden-Camminghaburen, De 
Westereen, Sneek-Noord, IJlst, Workum, 
Hindeloopen, Koudum-Molkwerum, 
Stavoren, Deinum en Dronryp 

2a busstation 8 Bolsward, Dokkum, Drachten van 
Knobeldorffplein, Drachten Transferium 
Oost, Gorredijk, Joure, Lemmer en 
Oosterwolde 

2b bushalte > 30.000 
instappers per jaar 

28  Bolsward, Burgum, Dokkum, Drachten 
(3), Franeker, Heerenveen (3), Holwerd, 
Joure, Leeuwarden (9), Nes Ameland, 
Sint Annaparochie, Sneek, Sondel, 
Stiens, West Terschelling en Zurich 

2c bushalte < 30.000 
instappers per jaar met 
haltevoorzieningen (abri 
en/of fietsenstalling) 

1.117  

2d bushalte < 30.000 
instappers per jaar zonder 
haltevoorzieningen 
(haltepalen met of zonder 
perron) 

2.018  

  

  



13 
 

 

Voorzieningen waar wij als provincie op gaan inzetten: 

 

Voorziening / niveau 1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 

Winkels en/of restauratie + +/- - +/- - - - 

Toiletten voor de reizigers + +/-  +/-    

Bemand verkoop-/servicepunt  + +/- - +/- - - - 

DRIS trein en/of bus + + + +/- - - - 

Deelfiets trein en/of bus + + + +/-  - - - 

Parkeerplaats auto, P&R + + + + +/- +/- - 

(Overdekte) fietsenstalling + + + + + +/- - 

Overdekte zitgelegenheid + + + + + +/- - 

Rolstoel-toegankelijk + + + + + +/- +/- 

Statische reisinfo + + + + + + + 

 

+  is nodig op alle locaties 

+/-  is nodig op een deel van de locaties 

-  is niet nodig op de locaties 

Rood en vetgedrukt: inzet vanuit provincie 

 

Een uitgebreider overzicht van de ketenknooppunten is opgenomen in bijlage 1. 

 

Indien er aanpassingen plaatsvinden in de lijnvoering, zoals bijvoorbeeld bij een 

concessiewissel, zullen er ook wijzigingen plaatsvinden bij de OV ketenknooppunten. Het 

betreft dan vooral knooppunten van niveau 2c en 2d, maar ook een busstation kan verplaatst 

worden. Bij het doen van investeringen wordt hier rekening mee gehouden. Er wordt alleen 

geïnvesteerd als het een knooppunt betreft dat de komende 15 jaar blijft bestaan, 

overeenkomstig de investeringstermijn.    

 

Winkels en/of restauratie  

Aanwezig in o.a. Leeuwarden en Harlingen. Ook bij de locaties Heerenveen en Sneek, die 

hieronder apart nog aan de orde komen. Aandachtspunt is verder nog busstation Dokkum 

waar ruimte beschikbaar is voor een winkel, fietsverhuur of restauratie. Een winkel of 

restauratie is een zaak van marktpartijen, maar zullen vanuit de provincie zoveel mogelijk 

worden gestimuleerd.   

 

Toiletten voor de reizigers 

Ook hier geldt dat we dit vanuit de provincie wel willen stimuleren, maar niet zelf in gaan 

voorzien. Dat vanwege relatief hoge structurele onderhoudskosten, met name voor de 

schoonmaak. Er zijn toiletten aanwezig bij de stations in Leeuwarden, Heerenveen en tot 

voor kort ook in Sneek. Bij de herinrichting / renovatie van de busstations in Heerenveen, 

Sneek en Franeker zullen toiletten voor de reiziger punt van aandacht zijn. Bij het 

transferium in Drachten zijn ook toiletten aanwezig en bij het busstation in Dokkum is er een 

ruimte beschikbaar bij het winkelpand dat nu leeg staat. In Oosterwolde zijn er geen toiletten 

nodig, omdat er een toiletvoorziening aanwezig is in de buurt.  

 

Verkooppunt / servicepunt met personeel 

Vanuit het huidig bestek is bepaald dat de vervoerder op een aantal locaties verkooppunten 

en/of servicepunten moet bieden, waarbij ook personeel aanwezig is. Dat kan een vast 

verkooppunt zijn, maar bijvoorbeeld ook een mobiele store. Het gaat niet om kaartautomaten 

of digitale service. Afgezien van controle in het kader van concessiebeheer, is hier geen 
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specifieke inzet vanuit de provincie vereist. Bij de nieuwe aanbesteding zullen hier opnieuw 

keuzes in worden gemaakt.  

 

DRIS trein en/of bus 

Op alle treinstations is er dynamische reisinformatie (DRIS) op de perrons. Dit wordt 

geregeld door NS, Prorail of Arriva. In de bussen worden vlak voor aankomst op grote 

knooppunten zoals busstation Leeuwarden en Transferium Drachten Oost ook de 

vertrektijden van de aansluitende bussen en treinen op de aanwezige tft-schermen getoond. 

 

Op het busstation in Leeuwarden was al DRIS gerealiseerd en binnenkort komt dit ook op de 

busstations in Sneek, Heerenveen, Feanwâlden, Bolsward, Dokkum, Drachten van 

Knobelsdorffplein en transferium Oost, Lemmer en Oosterwolde. De leverancier is LedYears, 

die tevens het onderhoud zal verzorgen, ook voor Leeuwarden. Het contract biedt  

mogelijkheden om op meer locaties DRIS te plaatsen. Mogelijk komt busstation Joure daar 

nog voor in aanmerking.     

 

Deelfiets trein en/of bus 

Op de treinstations in Leeuwarden, Heerenveen en Sneek (niveau 1a) is de OV fiets van NS 
beschikbaar. In Sneek is dit ingekocht door Arriva. Vooralsnog geen verdere actie vereist.  
 
Voor de regionale treinstations van niveau 1b en 1c geldt dat Arriva met ingang van de 
nieuwe treinconcessie (eind 2020) deelfietsen beschikbaar gaat stellen. Deze fietsen zullen 
worden vervoerd per trein. Als provincie zullen we er op toezien dat dit aanbod daadwerkelijk 
wordt geïmplementeerd en mogelijk ook gebruikt kan worden door niet-treinreizigers.  
Ten aanzien van de overige NS treinstations Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega (niveau 1b) 
zal de provincie zelf gaan onderzoeken hoe daar het beste een aanbod van deelfietsen kan 
worden gerealiseerd.    
 
Arriva moet vanuit de huidige busconcessie zorgen voor een aanbod van deelfietsen in 
Drachten bij het transferium Oost (niveau 2a). Na afloop van deze concessie kan de 
provincie dit overnemen. Vanuit de provincie gaan we zorgen voor deelfietsen op een aantal 
andere busstations (niveau 2a), te beginnen in Dokkum en daarna in Joure, Lemmer en 
Bolsward. Daarnaast zal worden onderzocht of er vanuit toeristisch oogpunt deelfietsen 
kunnen komen ter ontsluiting van Heeg en Langweer (niveau 2c).  
   
Vanuit het Rijk is 2 x € 200.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitrol van deelfietsen. Dit 
geld kan worden aangewend voor de aanschaf van fietsen, contracten met 
deelfietsaanbieders en/of infrastructurele zaken die nodig zijn voor het beschikbaar stellen 
van deelfietsen. Voorwaarde is dat er in gelijke mate cofinanciering wordt geleverd (door 
provincie en/of derden). Dat houdt in dat er in totaal € 800.000 beschikbaar is voor de uitrol 
van deelfietssystemen. Een deel van de Rijksmiddelen zal ten goede komen aan de plannen 
van de gemeente Leeuwarden met Park & Bike, die dan ook voor dat deel de cofinanciering 
levert.  

 
De provincie beschikt ook nog over een aantal fietskluizen. Dit zijn afgesloten fietsstallingen 
met een oplaadpunt, te gebruiken via een app. Een reiziger kan hier de eigen fiets stallen. Er 
staan fietskluizen in Holwerd (provinciale weg) en Drachten (transferium Oost). De kluizen 
worden weinig gebruikt en worden daarom vooralsnog niet op meer locaties geplaatst. Het 
voordeel van fietskluizen is dat de kosten relatief laag zijn en dat de kluizen verplaatsbaar 
zijn. Aan het transport en de plaatsing zijn echter wel weer kosten verbonden, vooral ook 
vanwege aansluiting op het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de uitkomst van de monitoring 
en/of naar aanleiding van een specifieke vraag, kunnen er op een bepaalde locaties 
fietskluizen worden geplaatst.       
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Parkeerplaats auto 

Provinciale inzet indien er een specifieke aanleiding voor bestaat. 

Punt van aandacht bij de busstations die hieronder apart nog worden beschreven.  

 

(Overdekte) fietsenstalling en overdekte zitgelegenheid 

Bij de knooppunten van niveau 1a t/m 2b zijn fietsenstallingen en wachtruimtes geregeld. 

Een aantal fietsenstallingen bij treinstations worden met subsidie van het Rijk uitgebreid. Dit 

betreft Sneek, Franeker en Heerenveen. Hiervoor geldt overigens wel een cofinanciering 

(door provincie of andere partijen) van 60%.  

De abri’s en fietsenstallingen aan provinciale wegen (niveau 2c) zijn onlangs allemaal 

vervangen. De leverancier van de nieuwe voorzieningen draagt ook zorg voor het beheer en 

onderhoud. Indien daar aanleiding voor is, worden voorzieningen uitgebreid of verwijderd. 

Dat kan voortkomen uit de monitoring of uit meldingen/ klachten van reizigers.   

 

Rolstoel toegankelijk 

Hier willen we als provincie de komende jaren op inzetten. Er zijn nog een aantal locaties die  

niet toegankelijk zijn. In bijlage 1 staat een overzicht van de OV ketenknooppunten en de 

locaties waar de rolstoeltoegankelijkheid nog niet op orde is. Het betreffen vooral OV 

knooppunten van Rijk of gemeente. Daarom zullen we met die partijen in gesprek gaan. Het 

geldt ook voor de busstations, waar de provincie bezig is met renovatie of herinrichting.  

 

Als er een aanpassing wordt gedaan in het kader van toegankelijkheid, betreft het een 

compleet pakket voor zowel motorisch als visueel gehandicapten: verhoogd perron, 

geleidelijnen, zwart/wit blokken en rolstoeltoegankelijk. Vanuit de provincie is een standaard 

pakket met richtlijnen ontwikkeld, die voldoet aan landelijke wetgeving en richtlijnen. Het kan 

voorkomen dat niet alle maatregelen kunnen worden toegepast omdat dit op een of andere 

manier technisch niet mogelijk is. 

 

Bij de OV ketenknooppunten van niveau 2c en 2d worden alleen aanpassingen gedaan 

indien hier een uitdrukkelijke vraag naar is.   

 

Statische reisinformatie 

Naast dynamische reisinformatie, dat op een beperkt aantal locaties beschikbaar is, is in 

principe overal statische reisinformatie beschikbaar. Dit betreft in ieder geval de 

dienstregeling en bij een abri ook een kaart van Fryslân met buslijnen.  

 
Deelauto’s 
Momenteel is er vanuit de busconcessie Zowad één elektrische deelauto in gebruik. Na een 
lange aanloopperiode is dit gerealiseerd in de wijk de Trisken in de gemeente 
Smallingerland. Er wordt gereden met vrijwillige chauffeurs, dus feitelijk is het meer een 
stadstaxi-voorziening of buurtbussysteem. Een rit kost 1 euro en wordt alleen gereden 
binnen Drachten. Er wordt goed gebruik van gemaakt, maar men kan er niet – zoals de 
bedoeling is bij een deelauto – zelf in rijden.  
 
Het beleid voor de komende tijd is dat er niet expliciet een deelauto-systeem wordt 
uitgevraagd binnen de nieuwe bus-concessie. Het aanbod van deelauto’s kan buiten de 
concessie om geregeld worden, waardoor er gekozen kan worden voor meerdere partijen 
en/of andere periodes van  contractduur. Op plaatsen waar veel gebruik gemaakt wordt van 
een deelauto, kan het  kostendekkend worden aangeboden. Indien er vanuit  “maatwerk 
platteland” behoefte is aan deelauto’s die niet kostendekkend zijn (vanwege beperkte schaal) 
zal er aanvullende financiering gezocht moeten worden. De provincie zou op sommige 
plaatsen een bijdrage kunnen leveren op het gebied van infrastructuur (oplaadpunt, 
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parkeerplaats). Inzet afhankelijk van komende ontwikkelingen.  
 
Wifi 

Er wordt voor gekozen om niet standaard Wifi aan te bieden op de OV ketenknooppunten, 

omdat de kosten niet opwegen tegen de baten. De kosten zijn aanzienlijk omdat het 

structurele posten betreft op heel veel locaties. De baten lijken gering, omdat veel mensen 

over 4G (en straks 5G) beschikken of geen Wifi willen gebruiken omdat het niet veilig is. 

Verder is zo dat er Wifi beschikbaar is in de bussen van de concessie Zowad, in HOV 

bussen en in de trein. Wij volgen de ontwikkeling van het gebruik van wifi, ook in Groningen 

en Drenthe. Afhankelijk daarvan kunnen wij de toepassing op de grotere knooppunten 

alsnog overwegen.   

 

Watertappunten  

Bij een aantal treinstations zijn er sinds kort watertappunten. Het is een mooie voorziening 

voor de reizigers om tijdens het wachten schoon drinkwater te nuttigen of bij te vullen in een 

bidon. Er wordt echter niet voor gekozen om deze voorziening vast op te nemen in het 

beleid, vanwege het kosten- en beheeraspect. Indien er bepaalde initiatieven zijn vanuit 

bijvoorbeeld een gemeente of waterbedrijf, kan de provincie daar positief op inspelen en 

eventueel een éénmalige bijdrage leveren in de opstartkosten. Zo is er het zogenaamde 11 x 

11 project waar op 11 locaties “kunstzinnige” watertappunten worden gepland. Provincie kan 

daar éénmalig een beperkte bijdrage aan leveren.   

 

Laadpunten fiets en auto  

Parkeerplaatsen bij OV-knooppunten zijn bij uitstek plekken waar elektrische auto’s 

opgeladen moeten kunnen worden. De laadpunten voor een elektrische fiets of auto maken 

nu echter geen onderdeel uit van dit beleidskader. Hier wordt vanuit programma’s zoals “slim 

en duurzaam” aandacht aan besteed alsook vanuit het nog nader te bepalen beleid voor 

fietsen. De fietskluizen van de provincie zijn overigens voorzien van oplaadpunten.   

 

Veerhavens 

De veerhavens zijn niet expliciet benoemd in het overzicht van OV ketenknooppunten. 

Enerzijds omdat Waddenveren geen Openbaar Vervoer zijn, anderzijds omdat bij alle  

veerhavens OV ketenknooppunten aanwezig zijn: Harlingen haven, Holwerd, Oost-Vlieland, 

West-Terschelling, Nes en Schiermonnikoog  en in de provincie Groningen: Lauwersoog.  

 

Samenwerking NN 

Op het gebied van ketenknooppunten vindt er afstemming plaats met de provincies 

Groningen en Drenthe. We delen onze gezamenlijke ervaring en zoeken samenwerking bij 

het doorontwikkelen van voorzieningen. Hoewel het concept van de Hubs (Groningen / 

Drenthe) verschilt met onze invulling van OV ketenknooppunten, is er een wezenlijke 

overeenkomst: we streven naar aantrekkelijke knooppunten voor de reiziger. Voor 

gezamenlijke ambities / projecten kijken we naar subsidiemogelijkheden en andere vormen 

van samenwerking met het Rijk.  

 

3. Bij een aantal ketenknooppunten van niveau 1a en 2a zijn momenteel ontwikkelingen 

en/of werkzaamheden gaande. Deze worden apart toegelicht. Het betreft de busstations in 

Heerenveen, Oosterwolde, Sneek, Bolsward en Franeker.    
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Heerenveen  

De afgelopen jaren hebben de provincie en de gemeente Heerenveen gewerkt aan een plan 

voor vernieuwing van het busstation Heerenveen. Hiervoor is vanuit de investeringsagenda 

Drachten – Heerenveen 1,2 miljoen euro beschikbaar. Omdat de gemeente bij nader inzien 

twijfelde of het plan een voldoende oplossing bood aan de problematiek is er een quick scan 

uitgevoerd naar een bredere integrale aanpak van het gebied tussen Trambaan, Herenwal, 

Veenscheiding en het spoor. Uitkomst is dat er eerst een keuze moet worden gemaakt over 

de huidige wachtruimte, die vanwege een bepaalde architectuur als behoudenswaardig zou 

kunnen worden beschouwd.  

 

Daarnaast spelen er in Heerenveen ook nog een aantal andere factoren een rol, die de 

situatie nog complexer maken: mogelijke verplaatsing van het treinstation (en busstation) 

naar een andere locatie; verplaatsing van het busstation naar andere kant spoor; fietstunnel 

geschikt maken voor busvervoer; de Lelylijn; station Thialf (opheffen of nieuw leven 

inblazen).   

 

Punt van zorg was het beschikbaar blijven van de middelen vanuit de investeringsagenda.  

Er wordt nu een deal gesloten met de gemeente om de middelen in te zetten voor de K.R. 

Poststraat Heerenveen, op voorwaarde dat de gemeente in een later stadium, maar uiterlijk 

2025, eenzelfde bedrag inzet voor vernieuwing van het busstation. Deze deal wordt 

contractueel vastgelegd en geeft qua tijdsplanning meer ruimte.  

 

Oosterwolde  

In 2012 heeft de provincie busstation Oosterwolde van Arriva overgenomen, als onderdeel 

van een totaalpakket. Het busstation is van de provincie en de rijwielstalling is van de 

gemeente. Er ligt een opgave voor het ophogen van de perrons en het opknappen / 

vervangen van de bestaande rijwielstalling. Bovendien heeft de provincie de wens om het 

eigendom, beheer en onderhoud van het station over te dragen aan de gemeente.  

 

Het plan is om de bestaande lay-out van het station, dat prima functioneert, te handhaven. 

De bestaande rijwielstallingen, abri’s en lichtmasten worden, conform raamovereenkomsten, 

vervangen, omdat deze aan het einde van hun levensduur zijn. De perrons worden 

opgehoogd en van blindengeleidenlijnen voorzien om qua toegankelijkheid aan de huidige 

wetgeving te voldoen. Ook wordt dit station voorzien van DRIS.   

 

Naast de investering voor de aanpak van dit busstation wil de provincie het beheer en 

onderhoud afkopen. Provincie en gemeente zijn nog in gesprek om bovenstaande zaken te 

regelen.  

 

Sneek  

De aanpak van het stationsgebied Sneek bestaat uit twee fasen: 

1. de aanpak van de rijwielstallingen i.c.m. het fietspad. De uitwerking van deze fase is klaar 

en de realisatie is gepland in het najaar van 2019. Of de planning gehaald wordt is 

afhankelijk van ProRail, die verantwoordelijk is voor de realisatie van rijwielstallingen.  

2. de aanpak van het busstation, het stationsgebouw i.c.m. het stationsplein. Partijen zijn nog 

in gesprek over huisvesting bloemist en chauffeurs in het stationsgebouw en over de nieuwe 

huisvesting van het modelspoor museum (die gaat vertrekken uit het stationsgebouw). Ook 

moet er nog duidelijkheid komen over kosten en dekking van een uitgewerkt plan. Vanuit de 

provincie is een bedrag van 1,2 miljoen euro gereserveerd voor stationsgebied Sneek.  
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Bolsward  

In 2010 is met de gemeente Súdwest-Fryslân afgesproken dat zij aan de Twibaksdyk een 

nieuw busstation realiseert. Dit ter vervanging van het oude busstation in het centrum, waar 

de gemeente andere plannen voor heeft. Het oude busstation wordt tijdelijk door de provincie 

gehuurd van Arriva en vervolgens (overeenkomstig bestek) ter beschikking gesteld aan 

Arriva. Ten aanzien van de nieuwe locatie heeft de gemeente in 2014 een omgevings-

vergunning verleend, maar daar loopt al geruime tijd een bezwaarprocedure tegen. De 

verwachting is dat de omgevingsvergunning eind 2019 onherroepelijk wordt.   

 

Voor het nieuwe busstation is al een provinciale bijdrage toegezegd ad € 216.628. Omdat 

deze toezegging al enige jaren geleden is, zal dit moeten worden bijgesteld op basis van een 

actuele planvorming met begroting.   

 

Franeker  

Vanuit de gemeente Waadhoeke is er onlangs een plan gepresenteerd voor de herinrichting 

van het stationsgebied Franeker. Het gaat om de volgende onderdelen: 

• verplaatsen en uitbreiden fietsenstalling. Hierover zijn al afspraken gemaakt met 

provincie en ProRail en de inzet van financiële middelen vanuit het Rijk; 

• een nieuw stationsgebouw: houten skelet in de vorm van het voormalige 

stationsgebouw; 

• drie opstelplaatsen voor de bus om te halteren vóór het station;  

• aanpassen van weg en kruising/rotonde vóór het station en bij de nabij gelegen 

spoorwegovergang; 

• herinrichting parkeerterrein; 

• groenvoorziening. 

 

Er is nog geen definitieve begroting en dekking van het plan bekend. Wel wordt voorgesteld 

om een provinciale bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal: € 200.000. 

Deze bijdrage is ten behoeve van de volgende onderdelen: stationsgebouw, dat tevens 

dienst doet als wachtruimte busreizigers, toegankelijkheid opstelplaatsen bus en het 

parkeerterrein.   

 

4. Het beleid (inrichting, beheer en onderhoud) ten aanzien van de haltevoorzieningen aan 

provinciale wegen (niveau 2c) blijft overeenkomstig de bestekeisen van de laatste 

aanbesteding (2017). Indien er een goede aanleiding is om wijzigingen aan te brengen, 

wordt gekeken naar een maatwerkoplossing. Er worden wel aanpassingen gedaan in het 

kader van toegankelijkheid. 

 

In 2017 zijn alle provinciale haltevoorzieningen vernieuwd. Onder provinciale 

haltevoorzieningen worden abri’s en fietsenstallingen verstaan (niveau 2c). In de meeste 

gevallen betreft het een één-op-één vervanging van de vorige voorzieningen. Met 

uitzondering van de prullenbakken, die zijn niet vervangen. Motivatie hiervoor is dat er 

prullenbakken in de bus zijn. Op een aantal plaatsen zijn er wel wijzigingen geweest, 

bijvoorbeeld bij het versnellen van buslijnen.  

 

In het PVVP wordt gesteld dat alle fietsenstallingen bij abri’s overdekt zijn. Dat is in praktijk 

niet het geval. Indien daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld door een expliciete en gegronde 

wens vanuit een dorp, zullen open fietsenstallingen worden vervangen door overdekte 

fietsenstallingen.  
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Bij het plaatsen van een abri geldt als richtlijn: minimaal 5.000 instappers per jaar, dat is 

gemiddeld 14 instappers per dag.  

 

De komende jaren gaan we meer gegevens verzamelen en analyseren met betrekking tot 

het gebruik en de behoefte aan voorzieningen op met name het platteland. Aan de hand van 

tellingen over o.a. instappers, bezetting fietsstallingen, informatie van kantonniers en 

chauffeurs, eventueel aanvullend onderzoek op bepaalde plaatsen door enquêtes, kunnen 

we nader bepalen wat wenselijk en efficiënt is en de nodige aanpassingen doen. 

 

PW is verantwoordelijk voor het onderhoud van het omliggend terrein. Het streven is om dit 

te regelen via SLA contracten: Service-Level-Agreement.   

 

5. In de toekomst kunnen er nieuwe knooppunten bij komen als gevolg van o.a. nieuwe 

woonwijken, het versnellen van lijnen of een efficiëntere lijnvoering. Dit betreft maatwerk en 

in sommige gevallen lange-termijn projecten.  

 

Naast de bestaande ketenknooppunten zullen er ook nieuwe knooppunten ontstaan. 

Situaties die daarvoor in beeld zijn:  

- Als alternatief voor het opknappen van de bushalte bij Zurich Kop Afsluitdijk een 

nieuw knooppunt aanleggen bij Kimswerd, omdat op die manier een efficiëntere 

lijnvoering kan worden bereikt. Bij Kimswerd komen korte op- en afritten, bij halte 

Zurich Kop Afsluitdijk is er sprake van lange omrijd lussen. Mogelijk nadeel voor de 

reizigers vanuit Bolsward.   

- Treinstation Werpsterhoek, al dan niet gecombineerd met een bushalte. Gemeente 

Leeuwarden is de trekker van dit project.   

- Herinrichting Quatrebras oud. De financiering van het OV deel is al vastgelegd via 

middelen Centrale As. Het betreft 1 miljoen euro. Samenwerking intern met diverse 

partijen en daarnaast met externe partijen zoals gemeente.   

- Arriva heeft een aantal voorstellen gedaan voor versnellingen, wat zou resulteren in 

ca 10  nieuwe locaties 

- Eventueel ook nieuwe bushaltes aan de A7 ten behoeve van een versnelde buslijn 

tussen Drachten en Heerenveen. Haltes ter hoogte van Beetsterzwaag, Gorredijk en 

Tjalleberd. Naast het plaatsen van haltes en haltevoorzieningen moeten er ook 

(verbeterde) op- en afritten worden aangelegd. (Mede) financier: het Rijk.   

 

Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende tijd, dienen deze onderdelen nader 

uitgewerkt te worden.    

 

Het versnellen van lijnen of een efficiëntere lijnvoering kan ook tot gevolg hebben dat 

bepaalde OV knooppunten worden verplaatst of komen te vervallen. Daar wordt rekening 

mee gehouden. Er wordt in principe alleen geïnvesteerd in OV knooppunten die dan 15 jaar 

blijven bestaan, overeenkomstig de afschrijftermijn voor investeringen. 

 

6. In de toekomst kunnen er knooppunten verdwijnen als gevolg van het versnellen van lijnen 

of een gewijzigde / efficiëntere lijnvoering. Deze zullen worden opgeruimd. Ook haltes waar 

een aantal jaren achtereen geen opstappers blijken te zijn, kunnen worden opgeheven en 

opgeruimd.  

 

Dit is aan de orde bij het versnellen van de buslijnen in Noordoost Fryslân. Daar zijn twee 

busbundels versneld: busbundel 51/651 en busbundel 54/150. Het betreft vooralsnog een 
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pilot, maar als de versnelling definitief wordt, kunnen de vervallen haltes worden opgeruimd. 

Dit zal in afstemming met de gemeente plaatsvinden.  

 

Verder is dit aan de orde bij haltes waar weinig of geen mensen in- of uitstappen (< 5 per 

jaar). Als dat drie jaren achtereen het geval is, kan worden besloten deze haltes op te heffen 

en op te ruimen. In overleg met desbetreffende gemeente en op voorwaarde dat er 

alternatieve haltes in de buurt zijn.    

 

Voor het opruimen van haltes is apart budget beschikbaar.  

 

5.3 Toegankelijkheid en veiligheid 

 

7. Bij alle voorzieningen is er aandacht voor toegankelijkheid. Er wordt gestreefd naar een 

100% rolstoeltoegankelijkheid bij de niveaus 1a t/m 2b. Bij de haltes van niveau 2c en 2d is 

er sprake van maatwerk.  

 

In de bijlage met OV ketenknooppunten is een kolom opgenomen waarin staat welke OV 

ketenknooppunten nog niet rolstoeltoegankelijk zijn. Provinciale inzet voor het 

rolstoeltoegankelijk maken betreft de busstations en bushaltes en niet de treinstations. Bij 

OV ketenknooppunten van niveau 1a t/m 2b (bushalte > 30.000 instappers) wordt gestreefd 

naar 100% rolstoeltoegankelijkheid. Dat vergt een inzet op 21 locaties. Het zal hier vooral om 

gemeentelijke OV knooppunten gaan, waarvoor we met de gemeenten in gesprek moeten 

gaan. Toegankelijkheid is ook aan de orde bij de hierboven apart beschreven busstations: 

die zijn momenteel alle vijf niet rolstoeltoegankelijk.  

 

Bij niveau 2c (bushaltes < 30.000 instappers met haltevoorzieningen) gaat het om 1.117 

locaties waarvan 455 niet of onvoldoende rolstoeltoegankelijk zijn.  

Bij niveau 2d (bushaltes < 30.000 instappers zonder haltevoorzieningen), gaat het om 2.018 

haltepalen, waarvan 1.024 zonder perron en dus niet rolstoeltoegankelijk.  

Ook hier gaat het vooral om gemeentelijke haltes waarvoor we met gemeenten in gesprek 

moeten gaan. Indien er vraag naar is, zal gestimuleerd worden deze haltes toegankelijk te 

maken.   

 

8. Waar ketenknooppunten worden aangepast, is er ook aandacht voor veiligheid. Het gaat 

dan zowel om fysieke als sociale veiligheid. Gedacht moet worden aan aspecten zoals 

verlichting, zichtbaarheid en veilige loop- fietsroutes / oversteekroutes. Ook de aanwezigheid 

van personeel kan de sociale veiligheid vergroten.  

 

Qua infrastructuur kan gedacht worden aan goede verlichting en weinig bosschages bij de 

busstations en abri’s. Daar waar werkzaamheden plaatsvinden, zal gekeken worden naar de 

algehele situatie. Daarnaast kan het ook gaan om personeel dat bijdraagt aan de sociale 

veiligheid, zoals de inzet van stewards op het perron. Hiervoor zijn eisen opgenomen in het 

bestek. Ook personeel van winkels of de chauffeurs in de chauffeursruimtes kunnen 

bijdragen aan de veiligheid. Hiervoor zal aandacht zijn bij de met name wat grotere stations. 

Zo wordt bij het busstation in Sneek een bijdrage verstrekt aan een “derde partij” 

(bloemenverkoper) voor verkoop- en servicewerkzaamheden. Dit is mede vanuit het belang 

van veiligheid, omdat de verkoper een toezichthoudende functie vervult.   
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5.4 Chauffeursruimtes en -toiletten 

 

9. Bij een aantal busstations (niveau 1a en 2a) zijn chauffeursruimten en toiletten 

beschikbaar voor het personeel van de vervoerder. Deze situatie wordt tijdens huidige 

concessieperiode gehandhaafd en kan ook binnen de nieuwe concessie worden 

aangeboden.  

 

Daar waar chauffeursruimtes en -toiletten aanwezig zijn op locaties die eigendom zijn van de 

provincie (of in erfpacht of gehuurd) kunnen deze worden gebruikt door de vervoerder tijdens 

de huidige concessieperiode. Ook binnen de nieuwe busconcessie kan deze constructie 

worden gehanteerd.   

 

Daarnaast zijn er twee locaties waar de vervoerder sanitaire units heeft geplaatst op 

provinciale locaties, nl bij Spannenburg en Mooie Paal. Hiervoor worden overeenkomsten 

opgesteld en ondertekend, waarin staat dat de vervoerder eigenaar is van de units en 

verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. De overeenkomst duurt tot einde concessie en 

daarna dienen te units te worden opgeruimd door de vervoerder. Dergelijke afspraken 

kunnen ook tijdens de nieuwe busconcessie worden gemaakt.  

 

5.5 Beheer en onderhoud 

 

10. Het beheer en onderhoudsniveau van busstation Leeuwarden is bepaald op niveau A (en 

de achterzijde van het bus/treinstation op niveau B). Voor alle overige OV ketenknooppunten 

wordt het onderhoudsniveau bepaald op niveau B, overeenkomstig provinciaal beleid op het 

gebied van onderhoud wegen.  

 

De mate van onderhoud is ingedeeld in 3 niveaus:  

A: hoog / mooi en comfortabel;  

B: basis / functioneel;  

C: laag / voldoet aan minimale wettelijke eisen van veiligheid en functionaliteit. 

  

Voor de situatie in Leeuwarden geldt dat het treinstation en het terrein achter het treinstation 

(fietsenstallingen en parkeerplaats) wordt onderhouden op niveau B. De voorzijde en het 

busstation wordt onderhouden op niveau A. Afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst.  

 

In principe wordt in Fryslân voor alle OV infrastructuur onderhoudsniveau B nagestreefd, 

overeenkomstig de ‘onderhoud en beleidskaders’ van alle assets bij de provincie.  

 

Ten aanzien van de provinciale haltevoorzieningen (niveau 2c en 2d) geldt dat een derde 

partij zorgt draagt voor beheer en onderhoud. Het omliggende terrein en overige provinciale 

eigendommen worden onderhouden en beheerd door PW. Het is de bedoeling om zoveel 

mogelijk Service-Level-Agreement (SLA) contracten af te sluiten met partijen die hierbij 

betrokken zijn.   

 

11. Het beheer en onderhoud van provinciale voorzieningen wordt uitgevoerd door 

Provinciale Waterstaat. Hiervoor is budget beschikbaar. Indien de provinciale voorzieningen 

worden uitgebreid of ingekrompen, zal het budget naar rato worden verhoogd of verlaagd.    
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Vanuit OV wordt er budget beschikbaar gesteld aan PW voor alle beheer en onderhoud van 

de provinciale voorzieningen. Logischerwijs moet dit budget worden bijgesteld indien er 

voorzieningen bijkomen of afgaan.  

 

5.6 OV ketenknooppunten aan gemeentelijke wegen 

 

12. Beheer en onderhoud van gemeentelijke ketenknooppunten valt onder 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. Indien er op basis van besluitvorming bij de 

provincie ketenknooppunten worden verwijderd, verplaatst of nieuw aangelegd, geschiedt dit 

op kosten van de provincie. Indien het verzoek of initiatief van de gemeente komt en er 

sprake is van een gezamenlijk belang, kan de provincie besluiten om éénmalig bij te dragen 

in de kosten.  

 

Over het algemeen zorgen de gemeenten goed voor het beheer en onderhoud van de 

voorzieningen op de OV ketenknooppunten aan hun wegen. Zij bepalen zelf wat het niveau 

van onderhoud en beheer.  

 

De afgelopen jaren zijn er op regionaal niveau gesprekken gevoerd met de gemeenten over 

gemeentelijke OV plushaltes. Daarbij is aangegeven dat de provincie kan bijdragen in 

éénmalige investeringskosten. Er kwam weinig respons om diverse redenen: gemeente zag 

geen meerwaarde; er is gebrek aan financiële middelen; gemeenten zitten in 

herindelingstraject en kunnen tijdelijk geen beleid uitzetten. Eén gemeente heeft 

daadwerkelijke plannen: Fryske Marren. Het gaat om een OV ketenknooppunt bij Huis ter 

Heide, Sint Nicolaasga, afslag Langweer. In 2019 wordt het plan verder uitgewerkt. Vanuit de 

provincie is een bijdrage toegezegd tussen € 25.000 en  € 50.000. 

 

Ook is er de afgelopen jaren door de provincie geld beschikbaar gesteld aan gemeenten 

voor verbeteringen in de toegankelijkheid. Veel gemeenten hebben hier gebruik van 

gemaakt, maar het heeft niet geleid tot een 100% toegankelijkheid. Wij zullen in gesprek 

gaan met gemeenten, om hier nog een verbeterslag te maken.    

 

5.7 OV ketenknooppunten aan Rijkswegen 

 

13. Ten aanzien van het beheer en onderhoud van ketenknooppunten aan Rijkswegen zullen 

er EBO (Eigendom, beheer en onderhoud) contracten worden afgesloten met RWS. De 

invulling van deze contracten is afhankelijk van de uitkomst van het BO mirt in november 

2019, waar wij het Rijk aanspreken op de verantwoordelijkheid voor het beheren, 

onderhouden, opknappen en nieuw aanleggen van ketenknooppunten aan Rijkswegen.  

Ten aanzien van het opknappen en nieuw aanleggen van ketenknooppunten kan de 

provincie besluiten éénmalig bij te dragen in de kosten.  

 

Op dit moment zijn er in Fryslân 17 bushaltes die gelegen zijn aan Rijkswegen. Deze 
haltevoorzieningen zijn eigendom zijn van het Rijk en vallen onder verantwoordelijkheid van 
RWS. Dit omdat ze gelegen zijn op Rijksgrond en er geen aanvullende documenten zijn 
waaruit blijkt dat de eigendom anders is geregeld of waarbij er sprake is van erfpacht. De 
haltevoorzieningen zijn echter niet in opdracht van RWS geplaatst en RWS voelt zich 
derhalve niet verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en vervanging op termijn. Alleen 
noodzakelijk onderhoud in het kader van veiligheid wordt uitgevoerd.  
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Het betreft de volgende bushaltes:  

• 3 haltes bij Nijega  

• 2 haltes bij Idaerd  

• 2 haltes bij Garyp,  

• 2 bij haltes bij Zurich 

• 1 halte bij Zurich, kop Afsluitdijk 

• 2 haltes bij Nijland 

• 2 haltes bij Folsgare  

• 3 haltes bij veerdam Holwerd. 
 

Ten aanzien van de haltes bij Nijega is door RWS geregeld dat Waldwei.com de komende 
jaren het beheer en onderhoud doet. Dit geldt tot 2023 of 2024.  
 
Voor de overige haltes is niets geregeld.  
In overleg met PW en RWS zal gekeken moeten worden naar een praktische en voordelige 
invulling van het beheer en onderhoud voor de komende periode. Daarbij dient een keuze te 
worden gemaakt uit drie opties: als provincie in eigen beheer nemen, of tegen betaling door 
RWS laten uitvoeren of uitbesteden aan een derde partij. De uitkomst kan worden 
vastgelegd in EBO contracten met RWS.  
 
Extra aandacht verdienen de haltes bij Zurich. Deze zijn aangemerkt als een OV 
ketenknooppunt van niveau 2b. Hier zijn investeringen nodig voor abri’s, fietsenstallingen en 
rolstoeltoegankelijkheid. Echter, voordat er geïnvesteerd wordt op deze locatie zal meer 
duidelijkheid moeten komen over een eventuele verplaatsing van dit overstappunt naar 
Kimswerd.  
 
Mogelijk komen er nog haltes aan Rijkswegen bij, zoals de hierboven genoemde haltes aan 
de A7 bij de op- en afritten naar Beetsterzwaag, Gorredijk en Tjalleberd.  
 
Vanuit het Rijk wordt het belang van OV ketenknooppunten erkend en gestimuleerd. Via 
regioconsulenten wordt aangespoord om actie te ondernemen op het gebied van 
planvorming en uitvoering. Vanuit die invalshoek wordt het Rijk gevraagd om op zijn minst 
zorg te dragen voor de bestaande OV ketenknooppunten aan de Rijkswegen. Besluitvorming 
hierover is gepland in het BO Mirt van november 2019.   
 

5.8 OV ketenknooppunten trein 

 

14. De ketenknooppunten 1a t/m 1c hebben een onderdeel treinstation. Deze treinstations 

vallen onder verantwoordelijkheid van NS stations en/of ProRail. Daarom wordt daar vanuit 

de provincie geen inzet gepleegd. Eventuele aanpassingen in het kader van  

toegankelijkheid zullen bij deze partijen worden aangekaart.  

  

Voor nodige of wenselijke aanpassingen op of rondom de treinstations gaan we in gesprek 

met NS stations en Prorail. Afspraken worden zoveel mogelijk contractueel vastgelegd.   
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5.9 Monitoring voorzieningen OV ketenknooppunten 

 

15. Het gebruik van de voorzieningen bij de ketenknooppunten zullen zo goed en praktisch 

mogelijk worden gemonitord op o.a. gebruik en tevredenheid. De ontwikkeling in de wensen 

van gebruikers wordt bijgehouden. Op basis van de uitkomsten kunnen aanpassingen 

worden gedaan.   

 

Het gebruik van voorzieningen op treinstations wordt jaarlijks gemeten en inzichtelijk 

gemaakt. Dit gebeurt landelijk. Landelijk wordt ook aangestuurd op het inrichten van een 

dashboard, ten aanzien van het gebruik van voorzieningen bij OV ketenknooppunten.     

 

De komende jaren gaan we ook zelf meer gegevens verzamelen en analyseren met 

betrekking tot het gebruik en de behoefte aan voorzieningen op met name het platteland. 

Aan de hand van tellingen over o.a. bezetting fietsstallingen, informatie van kantonniers en 

chauffeurs met eventueel aanvullend onderzoek door middel van enquêtes, kunnen we 

nader bepalen wat wenselijk en efficiënt is. We gaan hiervoor in gesprek met de kantonniers, 

de vervoerder en laten eventueel onderzoek verrichten door stagiaires of onderzoekbureaus. 

Ook maken we (meer) gebruik van de metingen die vanuit het concessiebeheer door Vitence 

worden verricht.     

 

Bij onderzoeken naar gebruik en tevredenheid betreffende voorzieningen van de provincie, 

ook kijken hoe e.e.a. door PW wordt onderhouden. Bevindingen doorgeven aan PW.  

 

5.10 Financiën 

 

16. Voor het bekostigen van de nodige investeringen wordt gebruik gemaakt van de 

resterende middelen uit de BDU reserve. Dit is ca. 10,5 miljoen euro, waarvan ca 3 miljoen al 

verplicht. Daarnaast is er speciaal voor deelfietsen een bedrag ad € 400.000 beschikbaar 

vanuit het Rijk, waarvoor in gelijke mate een cofinanciering (van provincie of derden) is 

vereist. Voor uitbreiding van een aantal fietsenstallingen bij treinstations wordt eveneens 

gebruik gemaakt van Rijkssubsidie en een benodigde cofinanciering van 60% (van provincie 

en/of derden).  

 

Er is geld beschikbaar in de reserve voormalige BDU. Een deel van dit geld is gereserveerd 

voor aantal grote projecten, zoals de busstations Sneek en Oosterwolde. Een ander deel is 

voor overige OV-infrastructuur. Door verschuivingen binnen de reserve kan dit deel worden 

verruimd.  Aanvullend zoeken we naar subsidie-mogelijkheden. 
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6. Bijlage  
 

Indeling OV ketenknooppunten provincie Fryslân 

 
niveau omschrijving locaties Bijzonderheden  Aanpassingen nodig voor 

rolstoeltoegankelijkheid bus 

1a Treinstation in 
combinatie met 
een busstation 

Leeuwarden, Heerenveen en 
Sneek 

Busstation Heerenveen wordt 
vernieuwd en busstation Sneek 
wordt opgeknapt. 
Voor alle 3 busstations geldt: 
grond is eigendom van NS-
vastgoed, opstallen zijn van de 
provincie. 

Heerenveen, Sneek 

1b Treinstation met 
één of meer 
bushaltes 
(reguliere 
buslijnen)  
 

Grou-Jirnsum, Akkrum, Wolvega, 
Hurdegaryp, Feanwâlden, 
Buitenpost, Mantgum, Franeker, 
Harlingen en Harlingen - haven 

Busstation Franeker wordt 
opgeknapt (door gemeente) 

Grou-Jirnsum, Akkrum, 
Hurdegaryp, Fean-wâlden, 
Buitenpost, Franeker, 
Harlingen-haven (deels) 

1c Treinstation 
zonder bushalte 
(m.u.v. belbus, 
buurtbus of 
opstapper) 

Leeuwarden-Camminghaburen,  
De Westereen, Sneek-Noord, 
IJlst, Workum, Hindeloopen, 
Koudum-Molkwerum, Stavoren, 
Deinum en Dronryp 

 Workum, Hindeloopen en 
Stavoren en bij alle   overige 
locaties voor zover van 
toepassing 

2a Busstation Bolsward, Dokkum, Drachten van 
Knobelsdorffplein, Drachten 
Transferium Oost, Gorredijk, 
Joure, Lemmer en Oosterwolde 

Busstation Bolsward wordt 
vernieuwd (op andere locatie) en 
busstation Oosterwolde wordt 
opgeknapt. 
Voor de busstations 
Oosterwolde en Dokkum geldt: 
ondergrond en opstallen zijn 
grotendeels eigendom van de 
provincie 

Bolsward, Gorredijk (deels) en 
Oosterwolde  
 
 
 
 
  

2b Bushaltes met 
meer dan 30.000 
instappers per 
jaar 

Bolsward Kloosterlaan,  
Burgum Kwekersstrjitte,  
Dokkum Sionsberg,  
Drachten Splitting /  Sportcentrum 
/ Zuidkade,  
Franeker Hertog Saxenlaan,  
Heerenveen AL Boulevard / 
Gemeente-huis / Oost A32,  
Holwerd haven,  
Joure Scheen,  
Leeuwarden Beursplein / 
Blokhuisplein / Egelantierstraat / 
Friese Poort / Harmonie / 
Huizumerlaan /  Koepelkerk / NHL 
Hogeschool / Westeinde,  
Nes Ameland veerhaven,  
Sint Annaparochie van 
Harenstraat,  
Sneek Antonius ziekenhuis,  
Sondel Vinkeburen,  
Stiens Wythusterwei, 
West Terschelling haven en 
Zurich Kop Afsluitdijk 

 Bolsward Kloosterlaan (deels),  
Holwerd haven,  
Joure Scheen (deels),  
Leeuwarden   Blokhuisplein 
(deels) /  Egelantierstraat /  
Huizumerlaan /  Koepelkerk 
(deels) /  Westeinde,  
Stiens Wythusterwei,  
West Terschelling haven,  
Zurich Kop Afsluitdijk 

2c Overige 
bushaltes met 
abri en/of 
fietsenstalling 

1.117 locaties 975 met abri en deels 
fietsvoorziening 
142 met alleen fietsvoorziening 

455 locaties 

2d Haltepalen met 
en zonder 
perronophoging 

2.018 locaties 994 met perronophoging 
1.024 zonder perronophoging 

1.024 locaties 
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Voorzieningen per niveau / indicatief 

 

Voorziening / niveau 1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 

Winkels en/of restauratie + +/- - +/- - - - 

Toiletten voor reizigers + +/-  +/-    

Bemand verkoop- / servicepunt + +/- - +/- - - - 

DRIS trein en/of bus + + + +/- - - - 

Deelfiets trein en/of bus + + + +/- - - - 

Parkeerplaats auto + + + + +/- +/- - 

(Overdekte) fietsenstalling + + + + + +/- - 

Overdekte zitgelegenheid + + + + + +/- - 

Rolstoel-toegankelijk + + + + + +/- +/- 

Statische reisinfo + + + + + + + 

 

+  is nodig op alle locaties 

+/-  is nodig op een deel van de locaties 

-  is niet nodig op de locaties 

Rood en vetgedrukt: inzet vanuit provincie 
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Overzicht OV ketenknooppunten in Fryslân niveau 1a – 2b 

 

 
 

 

 

 

 

 


