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Definitielijst

Aanbesteden Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever (provincie Fryslân) bekend 

maakt dat hij een opdracht (het uitvoeren van het openbaar busvervoer) wil laten uitvoe-

ren en bedrijven vraagt om hiervoor een offerte in te dienen.

BDU Middelen Financieringsbron voor het regionale verkeer en openbaar vervoer.

BûtenGewoan Berikber Project dat in 2018 en 2019 in opdracht van provincie Fryslân is uitgevoerd in verschillen-

de regio’s om samen met de Mienskip invulling te geven aan het openbaar vervoer op 

het platteland. 

Concessiehouder Degene aan wie de busconcessie is verleend (de vervoerder).

Concessieverlener Opdrachtgever (provincie Fryslân).

Dienstregeling Voor een ieder kenbaar schema van reismogelijkheden waarin zijn aangeduid

de halteplaatsen waartussen en de tijdstippen waarop Openbaar Vervoer wordt

verricht, zo nodig onder de vermelding of de halteplaatsen of de tijdstippen

door de Reiziger kunnen worden beïnvloed.

Exploitatiebijdrage De door de Opdrachtgever aan de Concessiehouder te verstrekken financiële

middelen ten behoeve van de exploitatie van het krachtens de Concessies te

verrichten Openbaar Vervoer.

Flexibiliteit Het kunnen wijzigen en ontwikkelen van vooraf gedefinieerde onderdelen binnen (de 

duur van) de concessie. Hierbij gaan wij uit van ca. 10% van de totale vervoersomvang 

(financieel) van de concessie.

Friese Productenhuis Betreft het assortiment van tarieven en reisproducten voor het maken van een reis met 

het openbaar vervoer in Fryslân.

Hoofdstructuur Vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Fryslân. Het bestaat uit de drukkere 

verbindingen waarop relatief grote aantallen reizigers worden vervoerd. Ook lijnen met 

een ontsluitende functie maken onderdeel uit van de hoofdstructuur.

Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer (HOV)

Onderdeel van de hoofdstructuur. Het HOV bestaat uit een aantal buslijnen die voorna-

melijk gebruik maken van autosnelwegen en autowegen, waarop een maximumsnelheid 

geldt van 100 km per uur of hoger. Op deze lijnen worden extra comfortabele bussen 

ingezet.

Implementatie De fase die volgt na de definitieve gunning van de aanbesteding. In deze fase treft de 

vervoerder voorbereidingen voor de start van de concessie.

Ketenmobiliteit De totale reis van een reiziger, van startpunt tot eindbestemming, ook wel de reis van 

deur-tot-deur genoemd.  Deze kan bestaan uit Openbaar Vervoer, aangevuld met andere 

vervoersmiddelen zoals (deel)auto, (deel)fiets, boot of benenwagen.

Maatwerkvervoer Het op een andere wijze voorzien in de vraag naar vervoer dan het traditionele openbaar 

vervoer. Bijvoorbeeld: scholierenlijnen, vervoer op afroep of deelfietssystemen.

Mobiliteit Vervoersvormen waarmee reizigers naar hun (eind)bestemming kunnen reizen. 

Voorbeelden hiervan zijn het gebruiken van deelfietsen of deelauto’s.
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Mobiliteitscentrale Betreft het samenbrengen van de regie van doelgroepenvervoer (leerlingen- en Wmo-

vervoer) en de ‘onderkant’ van het OV (Opstapper, een vraagafhankelijk systeem). Dit is 

inmiddels gerealiseerd in de regio Noordoost Fryslân.

Mobiliteitshubs Dit betreft knooppunten waar verschillende vormen van vervoer samenkomen.

Openbaar Vervoer Voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een Dienstregeling met

een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen

voertuig.

Opstapper Oproep gestuurde (taxi-)ritten als vangnet voor die kernen waar geen (regulier) open-

baar vervoer komt.

Scholierenlijn Dit betreffen buslijnen met een beperkt aantal ritten die specifiek zijn afgestemd op 

forenzen en scholieren tijdens de spits. Dit betreft maatwerkvervoer. 

Waddennet Betreft het openbaar vervoer op de vier Friese Waddeneilanden.

Afkortingen

9292 Website met reizigersinformatie (9292.nl) 

ACOV Attractief Collectief Openbaar Vervoer

BDU Brede Doeluitkering

COV Collectief Openbaar Vervoer

DRU Dienstregeling Uur

HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

LTK Landelijk Tarievenkader

MaaS Mobility as a Service

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NS Nederlandse Spoorwegen

NZWF Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog

OVVF Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân

PVVP Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan

ROCOV Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

SOV Studenten OV-chipkaart

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

Wp2000 Wet personenvervoer 2000

ZOWAD Zuidoost Fryslân, Vlieland, Terschelling en Ameland
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bestaan en kan een rol spelen bij het vervoer van en naar de hoofdstructuur. 

Een mogelijkheid is om de productformule van de Opstapper aan te passen, 

zodat er meer mogelijkheden ontstaan om dit vervoer te combineren met het 

doelgroepenvervoer.

Op het vlak van duurzaamheid wordt gestreefd naar een toename van het aantal 

zero-emissie bussen binnen de concessie. Deze toename van verduurzaming moet 

passend zijn binnen het door de provincie beschikbaar gestelde budget en mag niet 

ten koste gaan van de bereikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het 

busvervoer. De nieuwe vervoerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer 

en onderhoud van de benodigde infrastructuur voor verduurzaming. In relatie tot 

de verduurzaming is ook circulariteit een belangrijk aandachtspunt bij de nieuwe 

concessie. Dit doen we door de karakteristieken van circulariteit, zoals verwoord in 

de beleidsbrief Circulaire Economie, als uitgangspunt te nemen.

Onder de nieuwe concessie zal het bestaande Friese productenhuis worden 

voortgezet, waarbij het uitgangspunt is om te streven naar zo uniform als mogelijke 

producten en tarieven voor geheel Fryslân (exclusief de Waddeneilanden). Een 

belangrijk uitgangspunt is ook dat scholieren en (buitenlandse) studenten in Fryslân 

betaalbaar kunnen reizen.
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Voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie die eind 2022 ingaat is het 

belangrijk dat voorafgaand aan de start van de aanbesteding keuzes worden 

gemaakt en uitgangspunten worden gedefinieerd waaraan het toekomstig 

openbaar busvervoer moet voldoen. In deze Nota wordt allereerst ingegaan 

op de stand van zaken van het huidige openbaar busvervoer in de provincie. 

Aan de hand van cijfers, gegevens en ondersteunend kaartmateriaal wordt een 

recent beeld gegeven van het huidige openbare busvervoer. Door goed te kijken 

naar toekomstige trends, opgaven en ontwikkelingen zijn in deze nota voor de 

belangrijkste thema’s uitgangspunten gedefinieerd.

Op hoofdlijnen is het uitgangspunt dat er één provinciale busconcessie 

wordt aanbesteed voor geheel Fryslân met een looptijd van 10 jaar. De 

opbrengstverantwoordelijkheid ligt bij de concessiehouder, zoals dit nu ook het 

geval is. Een gedeelte van het vervoer ter grootte van ongeveer 10% van de totale 

vervoersomvang (financieel) van de concessie wordt als flexibel aangemerkt, dat wil 

zeggen dat dit gedurende de looptijd van de concessie op onderdelen kan worden 

veranderd om daarmee in te kunnen spelen op trends, ontwikkelingen en nieuwe 

opgaven gelet op de toekomst.

De hoofdstructuur van het busnetwerk in de nieuwe concessie vormt de 

ruggengraat van het openbaar vervoer. Doelstelling is om alle stedelijke en 

regionale centra met deze hoofdstructuur te ontsluiten. Voor buslijnen waar op 

dit moment weinig vraag naar vervoer is, met als gevolg dat er soms lege bussen 

rondrijden, is het een optie om deze te vervangen door maatwerk. Op verbindingen 

waar alleen tijdens de spits voldoende vraag naar vervoer is kan een scholierenlijn 

worden ingelegd.

Het is van belang dat het netwerk ondersteund wordt door kwalitatief goede 

ketenknooppunten zodat reizigers prettig en comfortabel over kunnen stappen van 

andere vormen van vervoer (dit geldt ook voor vormen van vervoer waarvoor de 

vervoerder niet verantwoordelijk is) naar de hoofdstructuur en andersom. Daarom 

zal hierin geïnvesteerd worden. Ook verwachten we van de nieuwe vervoerder een 

rol door reissystemen goed op elkaar af te stemmen door voldoende en duidelijk 

informatie te verschaffen richting de reizigers. De vervoerder dient in die zin MaaS-

waardig te zijn.

Een uitdaging is de bediening van het platteland, waarbij andere vormen van 

(openbaar) vervoer een oplossing kunnen bieden. Een vervolg op de gesprekken in 

het kader van het project Bûtengewoan Berikber is nodig om met de Mienskip na 

te denken over gewenste maatwerkoplossingen op het platteland. Een belangrijk 

maatwerkproduct in de huidige concessie op het platteland, de Opstapper, blijft 

Samenvatting
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 1.1 ■ Doel

Het belangrijkste doel van het openbaar vervoer is om te voldoen aan de behoefte 

van inwoners en bezoekers van Fryslân om zich te verplaatsen. De provincie kiest 

daarbij voor een vraaggericht systeem gericht op de verplaatsingsbehoefte van de 

inwoners en bezoekers van Fryslân in de stad en op het platteland. Centraal daarin 

staat dat het openbaar busvervoer dient bij te dragen aan de kwaliteit van de 

leefomgeving van Fryslân, onder andere door Fryslân goed ontsloten te houden. 

Openbaar vervoer wordt daarmee bezien vanuit de waarde die dit toevoegt aan 

Fryslân en niet enkel vanuit kostenperspectief.

In het bestuursakkoord 2019 – 2023 is de ambitie uitgesproken dat Fryslân 

bereikbaar is voor alles en iedereen en veel meer toeristen, op een manier die 

bijdraagt aan brede welvaart. Het openbaar busvervoer speelt hier dus een 

belangrijke rol in.

 

Inleiding
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De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân. 

Hierbij gaat het om regionaal openbaar vervoer per trein, bus, buurtbus en de 

Opstapper. De spoorverbinding naar Zwolle en verder valt buiten de bevoegdheid 

van de provincie. Deze bevoegdheid ligt tot het einde van de concessie voor het 

hoofdrailnet (vooralsnog 2025) bij de NS. Met het Rijk zijn wij in gesprek over de 

decentralisatie van de sprinterdienst op het traject Leeuwarden - Zwolle. 

Het regionaal openbaar vervoer moet op grond van de Wet personenvervoer 2000 

(Wp2000) periodiek aanbesteed worden. Het is de wettelijke taak van de provincie 

om hiervoor de zogenoemde OV-concessies aan te besteden, te monitoren en te 

beheren. De provincie bepaalt hierbij wat het voorzieningenniveau is en wat de 

bijbehorende financiën zijn (provinciale exploitatiebijdrage). Het Rijk stelt hiervoor 

via het Provinciefonds een niet geoormerkte bijdrage ter beschikking aan de 

provincie.

De huidige concessies voor het openbaar busvervoer in Fryslân lopen in december 

2022 af. Het busvervoer wordt vanaf eind 2022 voor geheel Fryslân in één 

concessie ondergebracht. Verwacht wordt dat in 2020 gestart kan worden met de 

aanbestedingsprocedure van dit openbaar busvervoer. Zie hiervoor de indicatieve 

planning in bijlage A.

Ruimschoots voor de start van de nieuwe concessie moet bekend zijn aan welke 

eisen het openbaar busvervoer moet voldoen. Om te bepalen waar het vervoer aan 

moet voldoen wordt uitgegaan van het bestaande beleidskader van de provincie, 

trends en ontwikkelingen en de toekomstige opgaven voor het openbaar vervoer. 

Daarnaast worden de uitkomsten van uitgevoerde onderzoeken en projecten 

hierbij meegenomen. Te denken valt aan het project ‘Bûtengewoan Berikber’, 

versnellingsmaatregelen en bijbehorende monitoringsonderzoeken. 

Deze Nota van Uitgangspunten (hierna: nota) vormt de eerste stap in het proces 

om te komen tot de aanbesteding van de nieuwe busconcessie. De hoofdkeuzes 

ten aanzien van de vorm en omvang van het voorzieningenniveau in het openbaar 

vervoer worden in deze nota gemaakt. Ook worden bijbehorende financiële 

middelen bepaald. Deze nota vormt de basis voor het Programma van Eisen. In het 

Programma van Eisen staat gedetailleerd beschreven waar het openbaar busvervoer 

inhoudelijk aan moet voldoen. Het Programma van Eisen wordt, na inspraak van 

onder meer reizigersorganisaties en gemeenten, onderdeel van het bestek. Het 

bestek omvat naast inhoudelijke eisen, ook een aanbestedingsleidraad en financiële 

bepalingen. Daarmee vormt het de daadwerkelijke uitvraag aan marktpartijen. 

Op basis van het bestek kunnen vervoerders inschrijven op de aanbesteding. De 

provincie beoordeelt vervolgens de inschrijvingen aan de hand van selectie- en 

gunningscriteria die in de aanbestedingsleidraad zijn opgenomen. De vervoerder 

die het beste scoort op de gunningscriteria krijgt de concessie gegund. Bij de 

totstandkoming van de nota is overleg gevoerd met gemeenten (OVVF), reizigers 

(ROCOV) en aan de provincie Fryslân grenzende concessieverleners (zoals het 

OV-bureau Groningen Drenthe en de provincie Noord-Holland).
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 1.3 ■ Aanbesteden en doorontwikkelen

Het aanbesteden van een concessie is een middel om een vervoerbedrijf te 

selecteren. Dit vervoerbedrijf gaat (gedurende de concessie) samen met de provincie 

en andere betrokkenen het openbaar vervoer in Fryslân optimaal vormgeven. 

Aanbesteden is geen doel op zich maar een middel om de vervoerder te selecteren 

die het beste invulling kan geven aan de opgaven en ambities van de provincie. Het 

gunnen van een concessie na aanbesteding is geen eindpunt maar een startpunt 

van de ontwikkeling.

De markt van het openbaar vervoer is volop in ontwikkeling. Het traditionele 

aanbesteden van openbaar vervoer verschuift steeds meer naar het aanbesteden 

van (duurzame) mobiliteit. Onder mobiliteit wordt verstaan dat reizigers met 

meerdere vervoersvormen naar hun (eind)bestemming kunnen reizen. Een 

voorbeeld hiervan is het gebruiken van deelfietsen of deelauto’s gecombineerd met 

het gebruik van openbaar busvervoer. Binnen de nieuwe concessieperiode willen we 

ruimte bieden voor deze vervoerontwikkelingen. Dit willen we realiseren door een 

deel van de concessie als flexibel aan te merken. In hoofdstuk 4 wordt dit verder 

toegelicht. 

Hoofdstuk 2 | Huidige situatie   11

 2.1 ■ Bestaand beleidskader

De nota staat niet op zichzelf, maar is opgebouwd vanuit een bestaand provinciaal 

beleidskader. Dit beleidskader heeft zich door de jaren heen ontwikkeld. 

Vertrekpunt hierbij is geweest het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) 

2006 (herzien in 2011), de notitie ‘Verbetering vervoer in het landelijk gebied, 

uitgangspunten en maatregelen’ (2014), het ‘Plan van aanpak Duurzaam OV’ (2015) 

en de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van het openbaar vervoer 

(2016). 

De nota loopt daarnaast parallel aan de ontwikkeling van de provinciale 

Omgevingsvisie 2020. Naar verwachting zal de Omgevingsvisie in het tweede 

kwartaal van 2020 ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten. Het 

is onvermijdelijk dat bij de voorbereiding van de aanbesteding van het openbaar 

vervoer al keuzes worden gemaakt die doorwerken in deze Omgevingsvisie. Er is 

daarom ten behoeve van de nota overleg gevoerd met de belangrijkste stakeholders 

die ook betrokken zijn bij de Omgevingsvisie.

   

Huidige situatie

2
HOOFDSTUK



 2.2 ■ Kerncijfers openbaar vervoer

Op dit moment zijn alle kernen met een dorpsstatus binnen de provincie Fryslân 

met enige vorm van openbaar vervoer bereikbaar; in zijn minimale vorm is dit de 

Opstapper, die een reiziger op verzoek van en naar het dichtstbijzijnde knooppunt 

van het openbaar vervoer brengt. De minimumfrequentie van reguliere buslijnen 

overdag is 1 maal per uur. Doelgroepenlijnen, zoals de scholierenlijnen, rijden 

niet de hele dag. Er is altijd een halte binnen 400 meter van het zwaartepunt van 

een kern. Wmo-vervoer en andere vormen van doelgroepenvervoer vormen op 

dit moment geen onderdeel van het openbaar vervoernetwerk. Het streven is  om 

gebruikers van het doelgroepenvervoer, daar waar mogelijk gebruik te laten maken 

van het openbaar vervoer. Met name voor het Wmo-vervoer zijn in de afgelopen 

jaren de faciliteiten geschapen om gebruik te maken van het openbaar vervoer; 

bijna alle bussen zijn toegankelijk, evenals een groot deel van de haltes. Verder is 

in overleg met 9292 een aanpassing van de reisplanner doorgevoerd, die rekening 

houdt met de toegankelijkheid van haltes, stations en van de voertuigen. 

  

Reizigersaantallen per vervoervorm

Het openbaar busvervoer in Fryslân bestaat op dit moment uit verschillende vormen 

met elk hun eigen functie. Deze vormen worden hieronder in de tekst opgesomd. 

Figuur 1 betreft een geografische weergave van de vormen van openbaar 

busvervoer in Fryslân. 

Figuur 1: Buslijnen per lijntype 2018

Bron: https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/ (2019). 
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Figuur 2 betreft een weergave van de aantallen instappers per vorm van openbaar 

(lijntype) busvervoer in 2018. Deze worden hieronder toegelicht. De cijfers zijn 

gebaseerd op o.a. OV-chipkaartgegevens van de huidige concessiehouder (Arriva).

1  ACOV (Attractief Collectief Openbaar Vervoer) | de snelle rechtstreekse 

busverbindingen tussen steden en regionale kernen, bijv. de snelbus Leeuwarden 

– Drachten. Deze busverbindingen hebben een bezetting van meer dan 150.000 

reizigers per lijn per jaar. Er worden jaarlijks ca. 300.000 dienstregelinguren 

gereden en het totaal aantal reizigers op de ACOV-lijnen bedraagt ca. 4,3 miljoen 

per jaar.

2  COV (Collectief Openbaar Vervoer) | de busverbindingen door de dorpen 

(ontsluitende lijnen). Het aantal reizigers op deze lijnen varieert enorm, van 

slechts 10.000 per jaar tot 425.000 reizigers per lijn per jaar. Er worden jaarlijks 

ruim 255.000 dienstregelinguren gereden en het totaal aantal reizigers op de 

COV-lijnen bedraagt ca. 3,1 miljoen per jaar.

3  Stadsdienst Leeuwarden | de buslijnen binnen de stad Leeuwarden. Er worden 

jaarlijks 65.000 dienstregelinguren gereden en het totaal aantal reizigers op de 

stadsdienst Leeuwarden bedraagt ca. 1,9 miljoen per jaar.

4  Waddeneilanden (incl. Schiermonnikoog) | de buslijnen op de Waddeneilanden. 

Er worden jaarlijks ca. 14.000 dienstregelinguren gereden en het totaal aantal 

reizigers op deze lijnen bedraagt ca. 1,1 miljoen per jaar (waarvan 230.000 

instappers met OV-chipkaart in 2018).

5  Belbus, buurtbus, doelgroepenlijnen (bijv. scholierenlijnen) | voorzieningen voor 

kleine vervoerstromen en op specifieke momenten. Om een indruk te geven: 

in Noord- en Zuidwest Fryslân worden jaarlijks een 40.000 dienstregelinguren 

gereden en het totaal aantal reizigers bedraagt ca. 415.000 per jaar, waarvan 

398.000 op doelgroepenlijnen en 17.000 op de bel- en buurtbussen (instappers met 

OV-chipkaart). In totaal hebben 51.000 passagiers met de belbus gereisd in 2018.

6  Opstapper | oproep gestuurde (taxi-)ritten als vangnet voor die kernen waar 

geen (regulier) openbaar vervoer komt. De Opstapper heeft ca. 23.500 passagiers 

per jaar (2018). 

Figuur 2: Aandeel instappers per lijntype 2018

Bron: OV-chipkaart cijfers concessiehouder     

 
*  Op Schiermonnikoog is in 2018 de OV-chipkaart nog niet ingevoerd (per januari 2019).  

Op Vlieland, Terschelling, Ameland daarnaast groot aandeel wagenverkoop (niet opgenomen).

**  Bel/buurtbus: bij een deel van de bel/buurtbussen beschikt men niet over of maakt men niet gebruik van 

de benodigde OV-chipkaart apparatuur. 
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Figuur 4: Kostendekkingsgraad (incl. SOV) (2018 Voorlopig)

  
* er zijn nieuwe doelgroeplijnen (collegeliners) bijgekomen in de streek.

Huidig aandeel openbaar vervoer

In Fryslân is sprake van een hoog auto- en fietsgebruik. De Friese bevolking is voor 

wat betreft mobiliteit in hoge mate zelfredzaam. Opgemerkt moet worden dat in 

de spits en op drukke corridors (in het algemeen alle treinroutes en de buslijnen van 

de grotere plaatsen naar Leeuwarden) het aandeel openbaar vervoer groter is dan 

tussen kleinere plaatsen in Fryslân. 

Bovendien is het openbaar vervoer voor veel reizigers erg belangrijk, omdat er voor 

hen nagenoeg geen alternatieven voorhanden zijn (bijv. scholieren en studenten). 

Vanaf 2014 (zie figuur 5) is er een toename in het gebruik van het openbaar 

vervoer. Deze groei stabiliseert zich op dit moment. In 2018 is er in Fryslân iets 

minder gereisd met het openbaar vervoer dan in 2017. Het aantal instappers dat 

heeft gereisd met een OV-chipkaart ligt met 15,6 miljoen 1,3% lager dan in het 

voorgaande jaar (exclusief instappers met papieren vervoerbewijzen). Bij de bus 

concessies op de vaste wal ligt het aantal instappers lager dan in 2017 (-2,8%). 

In 2018 is er in de eerste helft van het jaar meerdere dagen gestaakt door het 

personeel van de busvervoerder, waardoor er geen of veel minder ritten zijn 

gereden in deze periode. Dit heeft geleid tot een lager totaal aantal instappers 

bij het busvervoer op de vaste wal in 2018. Ook is te zien dat in 2018 het aandeel 

studenten (SOV doelgroep Student Vrij) is gedaald. Op Vlieland, Terschelling en 

Ameland is niet gestaakt; hier is juist meer gereisd met de OV-chipkaart (+17,4%).

Kosten en kostendekking van het openbaar busvervoer

De verschillende vervoervormen kennen naast een verschillende functie en 

reizigersaantallen ook een verschillend kosten- en opbrengstenniveau, zoals blijkt 

uit figuur 3 en 4. Figuur 3 laat zien hoe hoog de reizigersopbrengsten, inclusief 

opbrengsten vanuit de studenten OV-chipkaart (SOV) en de exploitatiebijdrage van 

de provincie in 2018 zijn geweest per vorm van openbaar busvervoer. Figuur 4 laat 

zien wat de kostendekkingsgraad betreft per vorm van openbaar busvervoer en 

de Opstapper. De kostendekkingsgraad betreft de mate waarin de totale kosten 

van het openbaar vervoer worden gedekt door de reizigersopbrengsten (inclusief 

studenten OV-chipkaart). Een kostendekkingsgraad van 50% betekent dat de 

helft van de kosten gedekt wordt door betalende reizigers (inclusief studenten 

OV-chipkaart) en de helft door de exploitatiebijdrage van de provincie.

Figuur 3:  Reizigersopbrengsten (incl. SOV-kaart) en provinciale exploitatiebijdrage 

(in miljoen €, 2018 Voorlopig)

*  er zijn nieuwe doelgroep lijnen (collegeliners) bijgekomen in de streek.

 

Gezien de kostendekkingsgraad van de verschillende onderdelen van het 

OV-systeem, is de conclusie hoe rechtstreekser en sneller de lijn is, hoe 

hoger de kostendekkingsgraad is. ACOV heeft dus gemiddeld een hogere 

kostendekkingsgraad hoger dan COV en de Stadsdienst Leeuwarden. Collegeliners 

laten over het algemeen relatief hoge gebruikscijfers zien. Bedacht moet 

worden dat per onderdeel van het OV-systeem ook verschillen bestaan in de 

kostendekkingsgraad per buslijn. Er zijn er uitschieters omhoog waarbij de 

kostendekkingsgraad ver boven gemiddeld ligt. Vervoervormen als de buurtbus, 

belbus en Opstapper hebben een relatief lage kostendekkingsgraad: laag gebruik, 

weinig reizigersopbrengsten en een relatief hoge provinciale bijdrage per reiziger. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat het totaal aan kosten en provinciale bijdrage 

aan deze vervoervormen met weinig vraag ook relatief laag zijn.
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Figuur 5:  Aantal instappers met OV-chipkaart per concessie 

(Bron: OV-chipkaart cijfers Arriva)  

* Per 1-1-18 OV-chipkaart.

** Leeuwarden-Groningen geheel traject

  

 3.1 ■ Trends

Het openbaar busvervoer in Fryslân is aan veranderingen onderhevig. Die 

veranderingen houden verband met de volgende trends:

	■  Krimp in combinatie met vergrijzing van de bevolking op het platteland en 

tegelijkertijd groei in combinatie met verjonging van de bevolking in de steden.

	■  De belangrijke rol van de auto, ook voor jongeren, op het platteland.

	■  Krimp van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit leidt tot minder 

schoollocaties.

	■ De opkomst van de E-bike die de actieradius van fietsers groter maakt.

	■  Het vervoerpatroon blijft sterk op de steden en regionale kernen gericht en er is 

sprake van toenemend gebruik in de spits en de zogeheten kriskras-relaties.

	■  Het openbaar vervoer gebruik blijft gemiddeld stabiel, maar er is sprake van een 

toename van het gebruik van de trein en van de dikkere buslijnen (veel reizigers) 

en een afname van het gebruik van dunnere lijnen (weinig reizigers). Deze 

laatstgenoemde lijnen worden daarmee minder financieel rendabel.

	■  Er is meer vraag naar maatwerk, specifiek op het platteland, in combinatie met 

een toename van initiatieven vanuit de Mienskip waarbij deze meedenkt over de 

invulling van het openbaar busvervoer.

	■  De roep en noodzaak om zuiniger om te gaan met financiële middelen en 

grondstoffen benadrukken in toenemende mate het belang van het gebruik van 

duurzame producten.

	■  De (mogelijke) bezuinigingen door de Rijksoverheid op de OV-studentenkaart en 

de consequenties hiervan.
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met de Mienskip wordt daarbij besproken welke mobiliteitsoplossingen het 

beste aansluiten bij hun behoefte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis 

en ervaring die daar aanwezig is. Dergelijke mobiliteitsoplossingen heten 

maatwerk, omdat de mobiliteitsvraagstukken en gewenste mobiliteitsoplossingen 

specifiek zijn voor het betreffende gedeelte van Fryslân; ze zijn dus niet uniform 

voor geheel Fryslân. Om maatwerk mogelijk te maken dient ruimte te worden 

gecreëerd in de concessie.

5. De verduurzaming van het openbaar busvervoer

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk zijn het bestuursakkoord 

‘Emissieloos regionaal openbaar vervoer per bus’ in 2016 overeengekomen. Hierin 

is de ambitie vastgelegd om uiterlijk in 2030 het regionaal busvervoer volledig 

emissievrij te laten zijn. 

6. Het ontwikkelen van ketenknooppunten

De verdere ontwikkeling van knooppunten, waar verschillende vormen van 

vervoer samenkomen (mobiliteitshubs), kan bijdragen aan een prettige overstap 

van openbaar vervoer op andere vormen van vervoer en andersom. Een 

ontwikkeling als Mobility as a Service (MaaS) kan helpen bij het coördineren van 

het ketenvervoer en daarmee zorgen voor een soepele overgang tussen openbaar 

vervoer en maatwerk.

7. Een snellere verbinding met het Westen

Het regionale spoor en de hoofdstructuur van het openbaar busvervoer vormen 

de ruggengraat van het OV-netwerk in onze provincie. Via deze ruggengraat 

kan een snelle verbinding met het Westen gefaciliteerd worden. Dit moet zoveel 

mogelijk worden benut. Hiervoor dienen busverbindingen die deel uitmaken 

van de hoofdstructuur van het openbaar busvervoer zo goed als mogelijk aan te 

sluiten op het regionale spoor.

8. Toegankelijkheid van het openbaar vervoer

Het is belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van het openbaar busvervoer.

Het is daarbij onder andere belangrijk dat specifieke doelgroepen ook gebruik

kunnen maken van het Openbaar Vervoer. Zo is er door het ontstaan van een

internationale dynamiek in het Friese hoger onderwijs een toename van het

aantal internationale studenten. Onderzocht zal worden of ook internationale

studenten gebruik kunnen maken van een OV-chipkaart. Daarnaast wenst de

provincie als het gaat om de toegankelijkheid van het OV, de toegankelijkheid

voor personen met een beperking te verbeteren en hiervoor een breed 

maatregelenpakket op te nemen in het programma van eisen. 

  

9.  Het blijven bieden van een goed voorzieningenniveau door vaststelling van een 

nieuw financieel kader

De provincie Fryslân ontvangt een bijdrage uit het Provinciefonds, waarvan 

een deel wordt gebruikt als bijdrage in de exploitatie van het openbaar 

vervoer. De inkomsten van reizigers dekken namelijk maar een deel van de 

kosten van het openbaar vervoer, dus is aanvullende financiering nodig. Om 

het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer op het bestaande peil te 

houden dient er voldoende budget beschikbaar gesteld te worden ter dekking 

van de exploitatiebijdrage van het busvervoer. Deze bijdrage (+OV-index) dient 

vervolgens gehandhaafd te worden gedurende de volledige periode van de 

nieuwe busconcessie tot en met 2032.

	■  De opkomst van Mobility as a Service (MaaS) waarbij gefaciliteerd wordt dat 

consumenten reisproducten kiezen die bestaan uit een combinatie van collectief 

vervoer (bijv. openbaar vervoer) en individueel vervoer (bijv. auto of fiets).

	■  De opkomst van regiecentrales waarbij via één loket verschillende vormen van 

vraag gestuurd vervoer, zoals Wmo-vervoer en de Opstapper, in goede banen 

worden geleid.

	■ De introductie van nieuwe betaalwijzen, die de OV-chipkaart overbodig maken.

	■  De ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen, die in staat zijn reizigers te 

vervoeren zonder dat daarvoor een bestuurder nodig is.

 3.2 ■ Opgaven voor het openbaar busvervoer

Uit de hiervoor genoemde trends kunnen de volgende opgaven op het gebied van 

het openbaar busvervoer worden ontleend:

1. Het vergroten van de bereikbaarheid van de steden en regionale kernen

De steden moeten anders bereikbaar zijn dan alleen per auto. Niet alleen vanuit 

overwegingen van ruimtelijke kwaliteit en milieu, maar ook omdat een grote 

groep inwoners en bezoekers van de provincie Fryslân niet over een auto beschikt, 

bijvoorbeeld studenten en scholieren. Van, naar en tussen de steden en regionale 

kernen vinden veel vervoersbewegingen plaats. Deze vervoerstromen zijn belangrijk, 

aangezien dit relatief grote vervoersstromen betreft die groeipotentie hebben. Hier-

voor is een verdere versterking van de hoofdstructuur van het busnet noodzakelijk.

2.  Het vergroten van het aantal reizigers en het verhogen van de kostendekkings-

graad van het openbaar vervoer 

Door buslijnen te versnellen in combinatie met alternatieve vormen van vervoer 

om bij een bushalte of knooppunt te komen, kan een aantrekkelijk reisproduct 

worden gecreëerd. Daarnaast kan een kwalitatieve verbetering van het bus 

materieel een positieve bijdrage leveren aan het reisproduct. Hiermee kan 

worden bereikt dat meer reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Het 

vergroten van het aantal reizigers in het openbaar vervoer kan leiden tot een 

hogere kostendekkingsgraad (zie ook paragraaf 2.2). Dit zou op termijn tot een 

verlaging van de exploitatiebijdrage van de provincie kunnen leiden binnen de 

volgende concessie, uitgaande van een gelijkblijvend voorzieningenniveau.

3. Het bereikbaar houden van het platteland

Demografische trends (zoals vergrijzing, krimp en ontgroening) en trends in 

mobiliteitsgedrag (grote stromen in het scholierenvervoer, daarbuiten dunne 

en steeds meer kriskras-stromen) maken dat het platteland zonder maatregelen 

slechter bereikbaar wordt. Het vertrouwde aanbod aan openbaar vervoer op het 

platteland sluit dan niet meer goed aan bij de vraag van de reiziger. Maatregelen 

om beter aan te sluiten bij de vraag van de reiziger kunnen ook leiden tot een 

vervoeraanbod dat niet is aan te merken als openbaar vervoer. Passend vervoer, 

ook voor niet-autobezitters, is nodig om het platteland bereikbaar te houden. 

4. Beleid en uitvoering

Ook de wijze waarop beleid en de uitvoering tot stand komen is een belangrijk 

punt van aandacht. Zo is het van belang om tijdig in gesprek te gaan met de 

Mienskip als een buslijn op de nominatie staat om te worden geschrapt. Samen 
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Figuur 6: Overzicht van het huidige busconcessies in Fryslân 

Het treinvervoer (Noordelijke treinlijnen) is ondergebracht in een aparte concessie. 

Dit is reeds aanbesteed. Deze concessie is gegund voor de periode tot december 

2035 aan de vervoerder Arriva. Het busvervoer zal worden aanbesteed voor een 

periode van 10 jaar (van december 2022 tot december 2032). De concessiehouder 

heeft de mogelijkheid om zijn zero-emissie busmaterieel via een overname- regeling 

aan het einde van de concessie aan te bieden voor overname aan de volgende 

concessiehouder. Hiermee wordt kapitaalvernietiging tegengegaan en een bijdrage 

geleverd aan het duurzaam omgaan met busmaterieel. Bovendien kan hiermee 

zoveel als mogelijk kan worden aangesloten bij de afschrijvingstermijn van het 

materieel, die vaak langer is dan de looptijd van de concessie.

De concessie kent een looptijd van 10 jaar en biedt de concessiehouder de 

mogelijkheid om gebruik te maken van een overnameregeling voor zijn materieel

Opbrengstverantwoordelijkheid

Bij openbaar vervoer-concessies is het gebruikelijk dat de vervoerder 

opbrengstverantwoordelijk is. Dit is bij alle OV-autoriteiten in Nederland 

het geval, met uitzondering van het OV-bureau Groningen Drenthe. In de 

praktijk betekent dit dat de vervoerders de reizigersopbrengsten zelf mogen 

houden. Naast deze opbrengsten ontvangen zij een exploitatiebijdrage van de 

OV-autoriteit. Uitgangspunt is dat voor de busconcessie in Fryslân vanaf eind 2022 

de opbrengstverantwoordelijkheid wederom bij de vervoerder komt te liggen. 

Hieraan ligt een aantal argumenten ten grondslag. Op deze wijze zorgen we 

er namelijk voor dat ook de vervoerder gestimuleerd wordt om de marketing 

en dienstverlening aan reizigers in Fryslân op peil te houden. Een verschuiving 

 4.1 ■ Concessievorm en -duur

Op dit moment is het busvervoer in Fryslân ondergebracht in de volgende 

concessies (zie figuur 6):

1 Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog (NZWF)

2 Zuidoost-Fryslân, Vlieland, Terschelling en Ameland (ZOWAD)

Eind 2022 lopen de huidige concessies voor het regionaal busvervoer in de provincie 

Fryslân af. Daarom dient het regionaal busvervoer opnieuw aanbesteed te worden. 

Dit vervoer wordt ondergebracht in één busconcessie voor geheel Fryslân. Op deze 

manier zal er straks één vervoerder zijn die in Fryslân het busvervoer exploiteert. Dit 

komt het beheer van de concessie ten goede en heeft als bijkomend voordeel dat 

de nieuwe vervoerder met minder andere vervoerders binnen Fryslân hoeft af te 

stemmen. Ook zorgt dit voor uniformiteit van het vervoersaanbod voor de reiziger.

Al het busvervoer in Fryslân wordt ondergebracht in één concessie

Keuzes op hoofdlijnen

4
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Voor het maatwerk (met name op het platteland) buiten de hoofdstructuur wordt 

een indicatie opgenomen in het bestek. Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, 

kan dit maatwerk buiten de concessie worden geplaatst. Het gaat hierbij naar 

schatting om ongeveer 10% van de totale vervoersomvang (uitgedrukt in euro’s) 

van de concessie. Gedurende de looptijd van de concessie kunnen hier wijzigingen 

in optreden door het ontstaan en/of wegvallen van belangrijke voorzieningen. 

Hiervoor geldt dan de mogelijkheid om dit voor een bepaald deel (definitief of 

tijdelijk) uit de concessie te halen. Binnen de concessie worden prijzen voor het 

flexibele deel (maatwerk) en voor de hoofdstructuur afgesproken. Bij maatwerk 

gaat het om:

	■  Een netwerk van scholierenlijnen voor een goede bereikbaarheid van scholen 

voor de scholieren.

	■  Een alternatief voor reizigers op momenten dat er geen regulier openbaar 

vervoer beschikbaar is.

De werkwijze om een wijziging gedurende de looptijd van de concessie door te 

voeren wordt in een procedure opgenomen. De concessiehouder moet accepteren 

dat mogelijk een andere partij definitief of tijdelijk een deel van de uitvoering 

van het openbaar vervoer kan gaan verrichten. De concessiehouder dient dergelijk 

(openbaar) vervoer te gedogen. Dit kan minder werk en minder kosten en 

opbrengsten opleveren voor de concessiehouder. Mocht het nodig zijn, dan behoort 

het apart aanbesteden van het maatwerk ook tot de opties.

Gedurende de looptijd van de concessie kan maximaal 10% van het vervoer 

(uitgedrukt in euro’s) worden omgezet in andere vormen van vervoer of 

maatwerk. 

  

van de opbrengstverantwoordelijkheid naar de provincie zou betekenen dat de 

provincie ook de risico’s draagt van tegenvallende opbrengsten. Dat zou dan 

moeten leiden tot een hogere exploitatiebijdrage aan de vervoerder. Bovendien 

kan de exploitatiebijdrage hierdoor van jaar tot jaar variëren, terwijl die zonder 

opbrengstverantwoordelijkheid voor de provincie jaarlijks stabiel is. Bovendien zou 

een verschuiving van de opbrengstverantwoordelijkheid niet geheel rijmen met de 

invoering van marktwerking in het openbaar vervoer en de hieruit voortvloeiende 

verplichting om het openbaar vervoer aan te besteden. Daarbij lijkt een overheid 

op afstand meer in lijn met de geest van de wet. Uit een door de provincie 

georganiseerde marktconsultatie blijkt overigens dat vervoerders de huidige 

verdeling van de opbrengstverantwoordelijkheid het liefst ongewijzigd zien. Zij 

zien dit als kans om zelf binnen de concessie te ontwikkelen en ondernemend te  

zijn en, zo geven zij aan, hierdoor worden zij geprikkeld om het aantal reizigers te 

laten stijgen. Wel zullen de risico’s die voortvloeien uit de opbrengstverantwoorde-   

lijkheid worden afgeprijsd in de vraag naar de exploitatiebijdrage.

De opbrengstverantwoordelijkheid van de concessie ligt bij de concessiehouder

Flexibiliteit binnen de busconcessie

Tijdens de looptijd van een concessie kunnen wijzigingen nodig zijn om te voorzien 

in een wijzigende vervoerbehoefte of de wens om het aanbod aan vervoer 

aan te passen. Dit vraagt om een concessie die ruimte biedt om in te spelen op 

dergelijke ontwikkelingen. Hierbij geldt dat het vervoer op het platteland minimaal 

gelijkwaardig moet zijn aan het huidige vervoer, in termen van bedieningsperiode 

en reismogelijkheden. Daarbij zijn andere mobiliteitsoplossingen dan openbaar 

vervoer denkbaar, wat tot gevolg kan hebben dat dit vervoer uit de concessie 

wordt gehaald en wordt aanbesteed. Dit biedt kansen aan andere aanbieders dan 

de concessiehouder om dit vervoer aan te bieden. Bovendien kan met flexibiliteit 

een algehele kwaliteitsverbetering van het aanbod aan openbaar vervoer worden 

bewerkstelligd. Bijvoorbeeld door verschuivingen in een gewenste ontwikkelrichting 

mogelijk te maken. 

Er zijn drie vormen van flexibiliteit:

1. Veranderingen in de aangeboden voorziening binnen hetzelfde budget

2. Meerwerk

3. Minderwerk

Uitgangspunt is dat voor meer- en minderwerk (acceptabele) prijzen gelden zoals 

voor het reguliere aanbod van de concessiehouder. Onzekerheden over de omvang 

van de concessie worden doorgaans verdisconteerd in de offerteprijs. Om deze 

onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen, is het belangrijk de ruimte voor 

flexibiliteit af te bakenen.

	■  De hoofdstructuur, de lijnen met een belangrijke ontsluitende functie, de 

verbindingen op de Waddeneilanden en (de hoofdstructuur van) het stedelijk 

vervoernet van Leeuwarden worden vastgelegd voor langere tijd, deze structuur 

(verbindingen en frequenties) wordt in principe niet gewijzigd gedurende de 

looptijd van de concessie.

UITGANGSPUNT 3

UITGANGSPUNT 4
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Doelstelling is om de kernen aan te doen waarin tenminste 75% en het liefst 80% 

van de Friese bevolking woont (dit is exclusief de kernen op de Waddeneilanden, 

zie ook hieronder bij onderdeel 2). Dat wil zeggen dat de bus door de betreffende 

kern rijdt (of hooguit 100 meter buiten de bebouwde kom). Of dat de kern een 

treinstation heeft, niet verder 1 kilometer buiten de bebouwde kom. De inwoners 

van deze kernen kunnen dus gebruik maken van openbaar vervoer dichtbij huis.

Alle stedelijke centra en regionale centra in Fryslân worden ontsloten door de 

hoofdstructuur   

1. Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Een specifiek onderdeel van de hoofdstructuur wordt gevormd door het 

zogenoemde Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het HOV bestaat uit 

een aantal buslijnen die voornamelijk gebruik maken van autosnelwegen en 

autowegen, waarop een maximumsnelheid geldt van 100 km per uur of hoger. Op 

deze lijnen worden extra comfortabele bussen ingezet die 100 km per uur kunnen 

en mogen rijden. Dit betreft hoofdlijnen tussen de volgende steden:

1. Leeuwarden – Drachten

2. Leeuwarden – Dokkum  

3. Drachten – Heerenveen

4. Leeuwarden - Alkmaar

5. Groningen – Emmeloord

Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer heeft een hoge kwaliteit. Belangrijke aspecten 

die daarbij een rol spelen zijn:

	■ Een vlotte route door een versnelde lijnvoering.

	■ Een route over geschikte wegen met goede verharding en weinig obstakels.

	■  De lijnvoering, deze ligt voor een periode van 10 jaar tijd vast. Daar waar er 

investeringen worden gedaan in haltevoorzieningen en dergelijke kan dit 

daarmee voor een langere periode relevant zijn.

	■ Het streven naar reizigersgroei op deze lijnen.

	■  Overdag minstens twee keer per uur (met uitzondering van diensten die 

specifiek aansluiten op veerboten; daar hangt de frequentie af van die van de 

veerdienst of diensten waar op basis van het gebruik en toekomstige gebruik 

aantoonbaar onvoldoende bezetting gerealiseerd kan worden).

	■  Buiten de drukke uren ook voldoende bediening; desnoods met 

vraagafhankelijke ritten.

	■  Voor de hoofdstructuur worden hogere eisen gesteld aan het comfort van het 

materieel.

	■  Het hanteren van minimale reistijdnormen gekoppeld aan de bereikbaarheid van 

regionale stedelijke centra.

Aan de hoofdstructuur worden kwalitatief hogere eisen gesteld  

 4.2 ■ Netwerkstructuur

Onderdelen

Het is de bedoeling de huidige netwerkstructuur op onderdelen te wijzigen 

zodat er een toekomstbestendig vervoersaanbod komt voor de reiziger. Bij 

de nieuwe netwerkstructuur wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal 

verschillende onderdelen. Parallelliteit van busverbindingen met het spoor is in 

principe ongewenst. Echter indien trein en bus elkaar in drukke perioden kunnen 

aanvullen is parallelliteit mogelijk. Achtereenvolgens komen in deze paragraaf de 

verschillende onderdelen van de netwerkstructuur voor de nieuwe busconcessie aan 

bod. Het betreft de volgende categorieën:

A Hoofdstructuur op het vasteland met

 1. Hoogwaardig Openbaar Vervoer

 2. Openbaar Vervoer met een ontsluitende functie

B Maatwerkoplossingen landelijke gebied

C Hoofdstructuur voor het stadsvervoer in Leeuwarden 

D Deelnetten op de vier Friese Waddeneilanden

A. Hoofdstructuur op het vasteland

De hoofdstructuur op het vasteland vormt de ruggengraat van het openbaar 

vervoer in Fryslân. Deze bestaat uit de verbindingen waarop relatief grote aantallen 

reizigers worden vervoerd. De kostendekkingsgraad van deze verbindingen is 

hoger dan gemiddeld, waarmee de hoofdstructuur een stevige basis biedt voor een 

openbaar vervoersysteem dat ook in financieel opzicht duurzaam is.

Deel van Fryslân dat wordt bediend door de hoofdstructuur

Alle stedelijke centra (zie ook Streekplan 2007) worden bediend door de 

hoofdstructuur. Dit betreft Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek, Harlingen 

en Dokkum. Daarnaast worden alle regionale centra (zie ook Streekplan, 2007) 

hierdoor bediend, inclusief de veerhavens in Harlingen en Holwerd met de 

veerdiensten naar de Friese Waddeneilanden en alle kernen van 2000 inwoners 

of meer. Tot slot zal wanneer dit mogelijk is ook nog een deel van de kernen met 

tussen de 1000 – 2000 inwoners worden ontsloten worden met dit het netwerk. 

Doelstelling is dat het overgrote deel van de Friese bevolking wordt bediend 

door dit netwerk. Voorwaarde daarbij is wel dat de omvang van het vervoer in 

overeenstemming is met de te bieden kwaliteit (zie ook figuur 7). Dit betekent:

	■  Een kern heeft vaak verbindingen met meerdere andere kernen. Maar 

verbindingen waar onvoldoende reizigers gebruik van maken worden niet 

opgenomen in het hoofdnetwerk.

	■  Als een kern onvoldoende vervoer oplevert, kan er ook toe worden besloten die 

kern niet meer te bedienen binnen de hoofdstructuur.

Naast de kernen in Fryslân wordt ook een aantal bestemmingen buiten de 

provinciegrenzen opgenomen in de hoofdstructuur. Dit betreft kernen Lauwersoog 

(veerdienst naar Schiermonnikoog), Alkmaar, Emmeloord, Steenwijk, Meppel, 

Zwolle, Emmen, Assen en Groningen.
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Het maatwerk zal voor een deel ook bestaan uit een netwerk van scholierenlijnen. 

Dit betreft buslijnen met een beperkt aantal ritten die specifiek zijn afgestemd 

op forenzen en scholieren tijdens de spits via een versnelde routevoering van 

de betreffende buslijn. Een deel van het busvervoer op het platteland bestaat 

namelijk uit het vervoer van scholieren tijdens de spits. Reguliere buslijnen waar 

alleen tijdens de spitsuren voldoende vraag is, kunnen worden opgenomen in een 

scholierennetwerk. Het scholierennetwerk vervult op die manier een belangrijke 

functie om de streek bereikbaar te houden en verbonden te houden met de stad en 

het voortgezet onderwijs. Een meer versnelde lijnvoering past hier bij. Het is in dit 

geval de bedoeling om op deze manier scholieren en andere reizigers te vervoeren 

met rechtstreekse bussen naar scholen. Deze scholierenlijnen rijden bijvoorbeeld 

op werkdagen tussen 07.00 uur en 09.00 uur en tussen 15:30 uur en 17:30 uur. 

Omdat het hier gaat om bussen die uitsluitend tijdens de spits worden ingezet, 

wat betekent dat het om relatief duur materieel gaat, is het acceptabel dat de 

vervoerder hiervoor mogelijk touringcars inzet. Aan het materieel kunnen lagere 

eisen worden gesteld dan aan het materieel dat niet alleen in de spits, maar ook 

daarbuiten wordt ingezet.  Ook dient er aandacht te zijn voor mogelijke vraaguitval 

(minder reizigers die gebruik maken van de betreffende buslijn) ten gevolge de 

omzetting in een scholierenlijn. Reizigers binnen dit netwerk moeten gedurende 

de daluren de mogelijkheid hebben om met andere alternatieven (vb. kleinere 

voertuigen, de Opstapper) te worden vervoerd. Hoewel de scholierenlijnen ook 

gebruikt kunnen worden door reizigers naast forenzen en scholieren, zal de school 

niet altijd een door die reizigers gewenste eindbestemming zijn. In dat geval kan 

het vervoer met klein materieel uitkomst bieden of moet gebruikt worden gemaakt 

van andere vormen van voor- en natransport.

Op verbindingen waar alleen in de spitsuren voldoende vraag is om reguliere 

buslijn aan te bieden, wordt verkend of het efficiënt is om deze te vervangen 

door scholierenlijnen

C. Hoofdlijnen voor het stadsvervoer in Leeuwarden 

De uitgangspunten voor het stadsvervoer in Leeuwarden zijn in overleg met 

gemeente Leeuwarden tot stand gekomen. Met elkaar is nagedacht over een 

toekomstige invulling van het stadsvervoer in de gemeente, waarbij gekeken 

is naar het huidige gebruik van het stadsvervoer en verwachte toekomstige 

ontwikkelingen. 

Het busvervoer in Fryslân vervult naast de bereikbaarheid van het platteland 

ook een belangrijk rol in de bereikbaarheid van de stad Leeuwarden. Een groot 

aantal buslijnen binnen de huidige Friese concessie heeft een start- eindpunt op 

het busstation in Leeuwarden. Het stadsvervoer in Leeuwarden kenmerkt zich nu 

door relatief grote verschillen. Een aantal buslijnen van het stadsvervoer wordt 

veel gebruikt, een aantal in veel mindere mate. Het vervoersproduct binnen de 

nieuwe concessie zal hier op aangepast moeten worden. Concreet betekent dit 

dat de buslijn die nu de binnenstad bedient, komt te vervallen. Deze kan worden 

vervangen door specifiek maatwerk. Dit maatwerk kan het aanbieden van een flexi-

concept betekenen, waarbij op afroep vervoer wordt georganiseerd. Dit maatwerk 

kan mogelijk ook in de avonduren (de minder druk bezette periodes) een rol 

vervullen. Omdat dergelijke oplossingen relatief duur kunnen zijn (afhankelijk van 

2. Openbaar Vervoer met een ontsluitende functie

Er zijn een aantal verbindingen waar wel voldoende potentie is voor een buslijn, 

maar onvoldoende potentie voor een lijn binnen de hoofdstructuur. In zulke gevallen 

kan wel een vaste lijn worden aangeboden, maar niet met de kwaliteit van hoofd-

structuur. Deze categorie buslijnen vervult veelal een belangrijke ontsluitende functie  

in het landelijk gebied. Deze lijnen kennen een lager gebruik dan lijnen binnen de 

hoofdstructuur en de kostendekkingsgraad is hierdoor ook lager dan gemiddeld.

Figuur 7:  bediening van stedelijke en regionale centra door de nieuwe hoofd- 

structuur (aantal instappers bus 2018, bron OV-chipkaartcijfers Arriva)*

* Op Schiermonnikoog is in 2018 de OV-chipkaart nog niet ingevoerd (per januari 2019) 

B. Maatwerkoplossingen landelijke gebied

Naast de twee categorieën die hierboven zijn omschreven, zijn er ook nog een 

aantal gebieden (met name op het platteland) waar onvoldoende potentie is voor 

traditioneel openbaar vervoer. Op deze plekken rijden bussen soms leeg rond. 

Om in deze gebieden toch te kunnen voldoen aan de verplaatsingsbehoefte van 

inwoners en bezoekers zullen maatwerkoplossingen moeten worden aangeboden. 

In paragraaf 4.4 Maatwerk platteland, wordt uitgelegd op welke manier het 

maatwerk bij de concessie zal worden vormgeven.

Bij structureel minder dan 5 reizigers per rit kan een reguliere busdienst worden 

vervangen door maatwerk
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 4.3 ■ Voorzieningen ketenmobiliteit

Bij ketenmobiliteit kijken we naar de totale reis van een reiziger, van startpunt 

tot eindbestemming, ook wel de reis van deur-tot-deur genoemd. Met het 

Openbaar Vervoer als uitgangspunt, behelst de ketenmobiliteit één of meer 

bus- en/of treinreizen, gecombineerd met het voor- en natransport met andere 

vervoermiddelen zoals auto, fiets of te voet. Iedere locatie waar gebruikt gemaakt 

kan worden van het Openbaar Vervoer, wordt een OV ketenknooppunt genoemd.

Voor een goede ketenmobiliteit is het belangrijk dat er -naast een goede 

afstemming van de dienstregelingen van bus, trein en boot- goede voorzieningen 

zijn om de overstap te maken, zoals parkeerplaatsen, fietsenstallingen, overdekte 

zitgelegenheid en reisinformatie. Daarnaast is het bij met name de grotere 

OV ketenknooppunten van belang dat er voorzieningen zijn zoals dynamische 

reisinformatie, verkoop- en servicepunten, deelfietsen en/of deelauto’s en een 

restauratie.  

Voor de komende concessieperiode wil de provincie de ketenmobiliteit zo 

goed mogelijk faciliteren. De ambitie is om een goed functionerend netwerk 

van aantrekkelijke OV ketenknooppunten te hebben voor het volledige bus- 

en treinnetwerk. Speerpunten daarbij zijn het vergroten van de (rolstoel) 

toegankelijkheid, meer aanbod van deelfietsen en het opknappen / renoveren van 

een aantal busstations. 

Bij de (her)inrichting van de OV ketenknooppunten wordt er in Noordelijk verband 

afgestemd met de provincies Groningen en Drenthe en het Rijk. Daarbij wordt 

gekeken naar mogelijke bijdragen vanuit het Rijk voor bepaalde innovatieve 

projecten of concepten. 

We streven naar een goed netwerk van OV ketenknooppunten, met een 

tweeledig doel:

- het faciliteren van reizigers bij aansluiting op de hoofdstructuur 

- het faciliteren van reizigers binnen de ketenreis

Nog tijdens de huidige concessieperiode starten we met het realiseren en 

bekostigen van investeringen tot verbeteren van OV ketenknooppunten uit 

bestaande BDU middelen voor infrastructurele zaken (ca. € 10 miljoen.). Hiervoor 

is een apart beleidskader met financiële paragraaf opgesteld. Speerpunten zijn 

toegankelijkheid, deelfietsen en renovatie van een aantal busstations.

Provinciale OV ketenknooppunten worden qua infrastructuur verbeterd volgens 

een opgesteld beleidskader met financiële paragraaf

Deelfietsen

Op de grote treinstations in Leeuwarden, Heerenveen en Sneek is de blauw-gele 

OV fiets van NS beschikbaar. Bij alle overige regionale treinstations zal ingaande 

de nieuwe treinconcessie een deelfietsensysteem worden aangeboden door Arriva.  

Op de resterende NS-stations (Grou/Jirnsum, Akkrum en Wolvega) zal vanuit de 

provincie gezocht worden naar een geschikt aanbod van deelfietsen.  

de scope), zal met de gemeente Leeuwarden gesproken worden over een financiële 

bijdrage voor dit reisproduct. Indien hier geen oplossingen voor gevonden wordt, 

kan dit ook een aanpassing van het voorzieningenniveau betekenen.

In lijn met het doorvoeren van een versnelde lijnvoering (attractiever) op de 

hoofdstructuur, zullen ook de bussen in de stad Leeuwarden zelf worden 

versneld. Dit betekent dat bussen meer gebruik zullen maken van de (hoofd)

ontsluitingsstructuur langs de schilwijken van Leeuwarden. Hierbij kunnen ook 

kleinere bussen worden ingezet. Bussen zullen daarbij ook in minder mate door de 

oude wijken binnen de ringweg bediend worden.

Het uitgangspunt is vervolgens dat de hoofdstructuur van het stadsvervoer in 

Leeuwarden wordt gevormd door een aantal sterke hoofdassen op de invalswegen. 

Deze hoofdassen bestaan uit bundels van streeklijnen, eventueel in combinatie met 

stadslijnen. Daarbij is het belangrijk dat de belangrijkste voorzieningen in de stad 

goed ontsloten worden. 

Het stadvervoer Leeuwarden bestaat voornamelijk uit een aantal sterke 

hoofdassen op de invalswegen waarbij de belangrijkste voorzieningen worden 

bediend

De wijken die binnen de ringweg van Leeuwarden zijn gelegen worden in 

mindere mate in de wijk bediend    

D. Deelnetten op de vier Friese Waddeneilanden

De busdiensten op de Waddeneilanden sluiten aan op de veerdiensten. De bus 

heeft op de eilanden een ontsluitende functie, de lijnvoering hoeft niet versneld 

te worden. De dorpen en de grote recreatieve locaties worden aangedaan. 

Verbindingen tussen de diverse kernen op de eilanden worden alleen geboden als 

onderdeel van de verbinding met de veerhavens.

Busdiensten op de eilanden hebben een ontsluitende functie
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 4.4 ■ Maatwerk platteland

Uit de beschrijving van de netwerkstructuur die is opgenomen in paragraaf 4.2 

blijkt dat het openbaar vervoersysteem in Fryslân uit vier belangrijke onderdelen 

bestaat: een hoofdstructuur op het vasteland, hoofdstructuur voor het stadsvervoer 

Leeuwarden, deelnetten op de Friese Waddeneilanden en maatwerkoplossingen in 

het landelijk gebied. In deze paragraaf wordt ingegaan op dit laatste onderdeel.

Afbakening maatwerk platteland

Met het definiëren van de hoofdstructuur en lijnen met een ontsluitende functie 

van het openbaar vervoer is afgebakend welke verbindingen hieronder vallen. 

Wat resteert duiden we aan als maatwerk platteland (ca. 10% van de totale 

vervoersomvang van de concessie). Met dit maatwerk wordt onder andere voorzien 

in vervoer van en naar de hoofdstructuur van het openbaar vervoer. Het gaat in 

dat geval niet meer om buslijnen met als eindpunt een kern, maar om kortere 

ritten naar een locatie waarbij overgestapt kan worden op de hoofdstructuur. 

Scholierenlijnen,  die tot het maatwerk behoren, hebben wel een kern als eindpunt.

BûtenGewoan Berikber

Om ook in de toekomst vervoer op het platteland te kunnen blijven bieden en 

te verbeteren, kan het noodzakelijk zijn om op een andere manier te voorzien in 

de vraag naar vervoer. In sommige gevallen rijden bussen nu leeg rond. Hierbij is 

de uitdaging om de vraag naar en het aanbod van vervoer zo te organiseren, dat 

met de beschikbare publieke middelen zo goed als mogelijk wordt voorzien in de 

vraag naar vervoer. Dit kan ertoe leiden dat een deel van het openbaar vervoer 

op het platteland wordt vervangen door maatwerk waarbij de huidige vorm van 

vervoer komt te vervallen. Het vervangende (maatwerk)vervoer op het platteland 

zal in ieder geval gelijkwaardig moeten zijn aan het huidige, zoals ook verwoord 

in het Bestuursakkoord 2019 - 2023. Dit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een 

langere totale reistijd tussen herkomst en bestemming, maar wel tot meer reisopties 

voor de reiziger gedurende de dag. Gelet op specifiek maatwerk is en blijft de 

buurtbus een gewaardeerd kwalitatief hoogwaardig onderdeel van het maatwerk 

op het platteland. Een advies vanuit het project BûtenGewoan Berikber is om met 

inwoners in gesprek te gaan over de uitwerking van experimenten met vormen van 

vervoer die een alternatief kunnen bieden voor vervoer op het platteland. Hierbij is 

helderheid en duidelijkheid gewenst over wat er verandert.

De provincie zal gedurende de concessieperiode met de Mienskip in gesprek gaan 

over gewenste maatwerkoplossingen op het platteland; besluitvorming over de 

maatwerkoplossingen ligt bij de provincie.

De Opstapper is tot dusver een waardevolle aanvulling op de hoofdstructuur 

van het openbaar vervoer. In kernen waar het openbaar vervoer niet komt of 

op momenten dat het reguliere openbaar vervoer niet rijdt, kan de Opstapper, 

naast andere maatwerkoplossingen, blijven voorzien in het vervoer van en naar 

de hoofdstructuur. Of het wenselijk is om dit vervoer onder te brengen bij een 

mobiliteitscentrale of via een andere wijze van samenwerken tussen provincie en 

gemeenten, zal de evaluatie van de mobiliteitscentrale in Noordoost Fryslân moeten 

uitwijzen. 

Bij de busstations in Drachten en Dokkum zal tijdens de huidige bus-concessie 

gestart worden met een deelfietsensysteem, dat mogelijk daarna wordt uitgebreid 

op meerdere locaties zoals Joure, Lemmer en Bolsward en eventueel ook bij Heeg 

en Langweer.  

Al het aanbod van deelfietsen valt buiten deze nieuwe busconcessie. De provincie 

vraagt van de nieuwe busvervoerder wel om de reizigers optimaal te faciliteren 

bij het gebruik maken van deelfietsen, o.a. door het verschaffen van relevante 

informatie en door een goede aansluiting op de locaties.  

Deelauto’s

Ten aanzien van deelauto’s geldt dat dit een mooie aanvulling kan zijn op het OV 

netwerk. Op infrastructureel gebied kan de provincie hier mogelijk een bijdrage 

aan leveren, maar het aanbod zelf wordt overgelaten aan marktpartijen. Die 

zullen dit in principe zonder financiële bijdrage van de (provinciale) overheid 

moeten realiseren. Het kan voorkomen dat er op bepaalde plaatsen een grote 

behoefte, wens of noodzaak is om over deelauto’s te beschikken, terwijl dit niet  

kostendekkend kan worden aangeboden. Bijvoorbeeld als onderdeel van maatwerk 

op het platteland. In dat geval zal er gezamenlijk met de gemeente gezocht 

moeten worden naar aanvullende financiering.  

Ook bij deelauto’s geldt dat van de busvervoerder wordt gevraagd om de reizigers 

hierbij optimaal te faciliteren. 

Het aanbod van deelfietsen en deelauto’s wordt niet uitgevraagd binnen deze 

concessie

Van de nieuwe vervoerder wordt gevraagd om het reisaanbod zoveel mogelijk 

met partijen die deze deelsystemen aanbieden af te stemmen en hierover 

informatie richting reizigers over te verschaffen

Mobility as a Service (MaaS)

Er wordt momenteel geëxperimenteerd met MaaS concepten. Dat houdt in dat 

de reiziger niet alleen een buskaartje koopt, maar een vervoersbewijs voor een 

traject bestaande uit meerdere vervoersmodaliteiten, zoals bijvoorbeeld een busreis 

in combinatie met een deelfiets of taxi. Zogenaamde MaaS providers zullen dan 

een combinatie van producten aanbieden, inclusief openbaar vervoer producten. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dit zich verder zal ontwikkelen en in 

welk tempo, maar de provincie vindt het van belang dat de nieuwe vervoerder 

kan aansluiten bij MaaS providers en daar technisch optimaal op voorbereid is. De 

vervoerder is zogezegd MaaS proof of MaaS waardig. 

De vervoerder is MaaS waardig 
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De Opstapper kan voorzien in vervoer van en naar de hoofdstructuur, tenzij ander 

maatwerk een goed alternatief is

Op het platteland is veel klein materieel voorhanden. Dit materieel wordt vooral 

ingezet voor het doelgroepenvervoer in opdracht van gemeenten. De gedachte 

is om dit materieel ook in te zetten voor het vervoer van reizigers voor wie een 

scholierenlijn geen uitkomst biedt (zie hiervoor ook hoofdstuk 4.2). Mogelijk kan 

hiermee ook het Opstapper vervoer worden verzorgd. De provincie neemt het 

initiatief voor deze transitie in samenwerking met de Friese gemeenten.

In samenwerking met gemeenten en de nieuwe vervoerder wordt bekeken waar 

mogelijkheden zijn om het doelgroepenvervoer en de Opstapper te combineren 

Daarbij is het interessant om te experimenteren met een aanpassing van de 

productformule van de Opstapper. Dit past in de zoektocht om het Opstapper 

vervoer beter te kunnen combineren met het doelgroepenvervoer in opdracht van 

gemeenten. Hierbij kan ook worden geëxperimenteerd met het tarief, bijvoorbeeld 

door het hanteren van een instaptarief en een kilometer-tarief in plaats van een 

vast tarief per rit zoals nu bij de Opstapper wordt gehanteerd. Of door het van 

toepassing verklaren van de OV-chipkaart en OV-abonnementen.

Reizigers hebben behoefte aan informatie over de vervoermogelijkheden in de 

regio, bijvoorbeeld over deelauto’s, deelfietsen en vrijwilligersvervoer. Verwacht 

wordt dat hier met name een rol van een mobiliteitscentrale of een andere wijze 

van samenwerking tussen provincie en gemeenten, omdat het platteland doorgaans 

commercieel gezien minder interessant is voor marktpartijen zoals MaaS-providers. 

Het ontsluiten van informatie over de betreffende vervoermogelijkheden kan via 

een digitaal platform. Overigens is het interessant om de uitkomsten te volgen van 

de MaaS-pilot die bij het OV-bureau Groningen Drenthe draait.

Autonoom vervoer

Ten slotte willen we kort stilstaan bij het zogeheten autonoom vervoer. Dit is 

vervoer met voertuigen zonder chauffeur. Verwacht wordt dat dit vervoer in de 

toekomst een steeds grotere rol gaat spelen bij de mobiliteit in zijn algemeenheid, 

en bij het openbaar vervoer in het bijzonder. Vooralsnog bevindt dit vervoer zich 

in de ontwikkelfase en zijn er nog te veel haken en ogen om op dit moment een 

serieus alternatief te vormen voor voertuigen met chauffeur.

Maatwerk in de stad

Niet alleen op het platteland is maatwerk nodig, ook in de stad is dat het geval. 

Daar waar stadslijnen versneld zullen worden, ontstaan gaten in de bediening 

van bepaalde stadswijken. Net als op het platteland moet daarin worden voorzien 

door maatwerk. De concessiehouder zal worden gestimuleerd om hiervoor met 

oplossingen te komen.

 4.5 ■ Duurzaamheid en Zero-Emissie busvervoer

Het Friese openbaar vervoer is slechts voor een klein deel verantwoordelijk 

voor de jaarlijkse energievraag van de provincie Fryslân (<1%). Toch worden 

er via de concessies indirect aanzienlijke hoeveelheden energie ingekocht. Als 

concessieverlener kan provincie Fryslân sturen op deze inkoop van brandstoffen 

door in de concessies bepaalde eisen aan het OV op te nemen. 

Huidige situatie

Het openbaar vervoer in Fryslân stoot jaarlijks circa 30.000 ton CO2 uit. Openbaar 

vervoer kan bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot in Fryslân door het 

vervangen van de huidige dieselbussen door schone zero-emissie bussen. Dit leidt 

tevens tot minder luchtvervuiling en vermindering van geluidsoverlast. 

Sturing op CO2-reductie binnen de mobiliteit is belangrijk vanuit de 

voorbeeldfunctie die de provincie Fryslân heeft in de Mienskip. Het openbaar 

vervoer kan een aanjager zijn voor de verduurzaming van de energievraag van 

mobiliteit in zijn algemeenheid. Deze sturing maakt het namelijk mogelijk om ook 

voor de andere vormen van mobiliteit (o.a. auto’s, vrachtauto’s etc.) duurzame 

brandstoffen beschikbaar te maken. Op dit moment neemt mobiliteit maar liefst 

1/3de van de jaarlijkse fossiele energievraag van provincie Fryslân in beslag.

Met de in dit hoofdstuk geformuleerde uitgangspunten geeft de provincie integraal 

uitvoering aan het Klimaatakkoord, het bestuursakkoord ‘Emissieloos regionaal 

openbaar vervoer per bus’ en het amendement d.d. 27 september 2017, zoals 

uitgewerkt in het Bestuursakkoord 2019-2023.

Definitie van zero-emissie

Voor de definitie van zero-emissie sluit de provincie aan bij de tekst in het 

bestuursakkoord ‘Emissieloos regionaal openbaar vervoer per bus’, te weten:

1  Bussen zijn emissievrij aan de uitlaat (tank-to-wheel). Dat wil zeggen 100% 

schone uitlaatgassen. Deze stoot dus geen schadelijke stoffen uit als Nox en CO2.

2  De bussen maken gebruik van 100% hernieuwbare energie of brandstof, die met 

het oog op economische ontwikkeling zoveel mogelijk regionaal wordt opgewekt 

(geen sjoemelstroom)

3  De bussen hebben een zo gunstig mogelijke score op well-to-wheel CO2-emissie 

per reizigerskilometer. Bij well-to-wheel wordt de CO2-emissie berekend vanaf 

de bron. Naast het gebruik wordt er ook rekening gehouden met de mate van 

circulariteit, waaronder in het productieproces, de distributie en het transport 

meegerekend bij de CO2-uitstoot. 

Aanpak zero-emissie busconcessie Fryslân

Uit het onderzoek `Kansen voor emissieloos (openbaar) vervoer in Fryslan’ is 

gebleken dat de meest kosteneffectieve techniek voor zero-emissie openbaar 

busvervoer batterij-elektrisch is. Uitgangspunt is dat er zoveel als mogelijk zero-

emissie gereden wordt bij de nieuwe concessie binnen het door de provincie Fryslan 

beschikbaar gestelde budget per jaar.

Te streven naar een volledig emissievrij regionaal busvervoer in 2030. Vanaf 2025 

moeten alle nieuwe OV-bussen zero emissie zijn.
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Circulariteit

Circulariteit is een integrale doelstelling binnen alle beleidsterreinen van de 

provincie Fryslân. Bij de invulling van dit beleid fungeert de beleidsbrief circulaire 

economie als leidraad. In deze beleidsbrief worden de volgende karakteristieken 

benoemd. Het gaat om de volgende karakteristieken:

	■ Materialen worden continu op een hoogwaardige manier gerecycled

	■ Alle energie komt uit hernieuwbare bronnen

	■ Biodiversiteit wordt structureel ondersteund en versterkt

	■ Maatschappij en cultuur worden behouden

	■ Gezondheid en welzijn van mens en natuur worden structureel ondersteund

	■  De waarde van menselijke activiteiten wordt beter uitgedrukt dan alleen 

financieel

	■ Menselijke activiteiten dragen bij aan een veerkrachtige economie,

De zeven karakteristieken, zoals verwoord in de beleidsbrief Circulaire Economie 

d.d. 2018, vormen de uitganspunten van circulariteit binnen de concessie 

busvervoer 2022-2032

Specifiek kan dit voor de busconcessie kansen bieden op onderwerpen zoals 

bijvoorbeeld het materiaal waaruit de bussen zijn opgebouwd, waterbesparing, 

bedrijfskleding en vloeistoffen. Afhankelijk van de circulaire en financiële impact 

en de technische haalbaarheid van de betreffende onderwerpen stelt de provincie 

hieraan eisen en/of beoordelingscriteria.

Sociale aspecten en herkomst materialen

Binnen circulariteit wordt altijd gekeken naar de gehele levenscyclus. Het streven is 

om zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecyclede materialen. Daarnaast hecht 

de provincie waarde aan het feit dat met de productie van zero emissie bussen geen 

mensenrechten worden geschonden. Voor de productie van de batterijen in zero-

emissie bussen is de grondstof kobalt nodig. Deze grondstof wordt veelal gewonnen 

onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden en met negatieve impact op de natuur. 

Hierbij is soms ook sprake van kinderarbeid. De provincie hecht er waarde aan dat 

er geen mensenrechten worden geschonden bij de productie van onze bussen. 

De concessiehouder maakt voor zover mogelijk inzichtelijk op welke wijze het  

benodigde materieel wordt geproduceerd en maakt daarbij de oorsprong van de 

gebruikte materialen inzichtelijk

Inschrijvers op de concessie kunnen punten scoren op duurzaamheid. In het 

Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen hebben wij al afgesproken te streven naar 

een volledig emissievrij regionaal busvervoer in 2030. En dat vanaf 2025 alle nieuwe 

OV-bussen zero emissie moeten zijn. Deze afspraken nemen wij mee bij de uitvraag 

van de concessie door deze op te nemen in het Programma van Eisen.

In het bestuursakkoord 2019-2023 is het resultaat opgenomen dat er een toename is 

van het aantal zero-emissie bussen. Dit interpreteren wij als volgt. Wij streven naar 

een toename van zero-emissie dienstregelingsuren in de nieuwe busconcessie ten 

opzichte van de huidige concessie. In lijn met de huidige concessies tot 2022 wordt 

zero -emissie op de Waddeneilanden voorgezet. 

Er is een toename van het aantal zero-emissie dienstregelingsuren in de nieuwe 

busconcessie ten opzichte van de huidige concessies tot 2022. Wij werken

gefaseerd toe naar regionaal busvervoer dat in 2025 ten minste 70% en in 

2030 volledig emissievrij is. De Waddeneilanden blijven zero-emissie busvervoer 

houden.

De verduurzaming mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid, 

betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het voorzieningenniveau

Daarnaast sturen we op het inzetten van zero-emissie materieel en infrastructuur op 

meest toekomstbestendige lijnen. Hieronder vallen in ieder geval de hoofdstructuur 

van het lijnennet en het stadsvervoer Leeuwarden. Hierbij gelden nog de volgende 

aandachtspunten:

	■  In Nederland starten vier concessies tegelijk per december 2022, dit legt een 

druk op de bussenleveranciers. Deze druk neemt af naarmate we verder van dit 

moment verwijderd zijn met de invoering van volledig van zero-emissie binnen 

concessies.

	■  Op basis van ervaringen elders in Nederland blijkt dat bij een acute overgang 

van het rijden met dieselbussen naar het rijden met elektrische bussen er veelal 

sprake is van verstoringen (rituitval, technische stortingen etc.). 

	■ �Voor de implementatie van zero-emissie busvervoer zijn ingrijpende 

aanpassingen van de infrastructuur nodig en de realisatie van deze aanpassingen 

kent de nodige doorlooptijden.

De provincie kiest ervoor om geen rol te spelen bij de aanleg en implementatie 

van deze infrastructuur. Uit recent aanbestede busconcessies is gebleken dat de 

vervoerders zelf het beste in staat zijn om de benodigde investeringen te realiseren.

Hiermee zal de implementatieperiode van de invoering van zero-emissie pas ingaan 

op het moment van gunning van de concessie en dus tijd vragen ná de gunning. 

Dit geldt zowel ten aanzien van de ondergrond (bekabeling) als de bovengrondse 

laadinfrastructuur bij busstations en stallingen. Hoe meer voorbereidingstijd er is tot 

invoering van zero-emissie vanaf het moment van gunning, des te zorgvuldiger kan 

dit proces plaatsvinden.

Aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur ten behoeve van de zero-

emissie behoren tot de rekening en verantwoordelijkheid van de concessiehouder 

met de mogelijkheid tot overname door een volgende concessiehouder
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Om te zorgen voor een zekere mate van consistentie voor de reizigers, vragen we 

de nieuwe concessiehouder om deze ingezette lijn voort te zetten bij de nieuwe 

concessie. Dit zorgt voor duidelijkheid en rust op het gebied van de producten voor 

de reiziger. Wel heeft de nieuwe concessiehouder de vrijheid om de tarieven aan te 

passen aangezien de concessiehouder opbrengstverantwoordelijk is.

Het Friese productenhuis onder de nieuwe concessie wordt gehandhaafd

Er is een uniform producten- en tarievenhuis voor geheel Fryslân, exclusief de 

Waddeneilanden

De kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer moet verder omhoog met als 

kanttekening dat dit niet ten koste mag gaan van het aantal reizigers

Toeristenkaart 

Binnen de nieuwe concessie gaan we niet expliciet een product uitvragen voor 

toeristen, een zogenaamde toeristenkaart. De gratis FryslânCard van 2018 was 

gekoppeld aan hotelovernachtingen en volledig bekostigd vanuit middelen voor 

gastvrij Fryslân (toerisme). Deze constructie is niet geschikt om op te nemen in een 

bestek. Het staat de concessiehouder vrij om zelf bepaalde producten voor toeristen 

aan te bieden, zoals bijvoorbeeld een dagvoordeelkaart in de daluren. Dergelijke 

kaart is dan voor iedere reiziger toegankelijk. 

Mogelijk komt er nog wel een vervolg op de FryslânCard, maar dan in een ander 

concept. Het gaat dan om kaarten met een gereduceerd tarief, gekoppeld aan 

musea en attracties en in principe bekostigd door andere partijen. Momenteel 

wordt onderzocht of hiervoor een businesscase kan worden ontwikkeld. Mocht 

een dergelijke kaart ingevoerd worden en succesvol zijn, dan vragen we de nieuwe 

concessiehouder om hiermee door te gaan.  

 

Kortingen voor scholieren en (buitenlandse) studenten

In 2018 zijn er op verzoek van Provinciale Staten extra scholierenkortingen 

ingevoerd (boven op de bestaande scholierenkortingen). Dit om het openbaar 

vervoer voor (ouders van) leerlingen betaalbaar te houden. Ook voor de nieuwe 

concessieperiode zullen we de concessiehouder vragen deze een scholierenkorting 

in zijn bieding op te nemen. Daarnaast zal de provincie n.a.v. het bestuursakkoord 

2019-2023 kijken naar een betere toegankelijkheid van reisproducten  voor 

(buitenlandse) studenten. 

Scholieren en (buitenlandse) studenten in Fryslân moeten betaalbaar kunnen 

reizen

 4.6.  ■ Tarieven- en productenbeleid

Reizigers betalen voor het gebruik van het openbaar vervoer. Voor het gebruik 

van het openbaar vervoer moet een eerlijke prijs gevraagd worden aan de reiziger. 

De concessiehouder moet zich houden aan het door de provincie vastgestelde 

tarievenkader (zie figuur 8). Dit tarievenkader is gebaseerd op het PVVP en 

landelijke tarievenkader (LTK). Binnen het LTK zijn afspraken gemaakt over 

landelijke kortingsproducten en gereduceerde kilometerprijzen voor kinderen, 

jongeren en ouderen. 

In aanvulling op dit LTK mag de concessiehouder voorstellen doen voor regionale 

tarieven. Voorstellen voor regionale tarieven moeten ter advies worden voorgelegd 

aan het ROCOV en worden getoetst door de provincie aan het tarievenkader. 

De concessiehouder is opbrengstverantwoordelijk en heeft hiermee een sterke 

prikkel om te zorgen voor een goede prijs-kwaliteit verhouding en bijbehorende 

marketingstrategie.  

  

In 2018 is er in Fryslân een nieuw producten- en tarievenhuis ingevoerd, met als 

doel om het aantal producten te vereenvoudigen en harmonisatie tussen beide 

concessies te bewerkstelligen. Door de invoering van de OV-chipkaart was er 

behoefte aan een producten- en tarievenhuis dat gebaseerd is op het reizen op 

kilometers.  Dit producten- en tarievenhuis ziet er als volgt uit:

Figuur 8: producten- en tarievenhuis Fryslân

Spits- en daluren Daluren 
–  dalperiode bus:  

vóór 7.00 uur en na 9.00 uur;
–  dalperiode trein:  

vóór 6.30 uur en na 9.00 uur
Moment van inchecken is bepalend

Saldo + korting Altijd Korting Scholier
–  50% korting voor scholieren (jongeren 

van 12 t/m 18 jaar)
– € 17,50* per maand

Dalvoordeel NNL
– 40% korting in de daluren
– ook geldig in Groningen en Drenthe
– ook geldig in Arriva Trein
– € 25,- *per jaar; 

Vrij 
( = afgekocht reisrecht)

Altijd Vrij Fryslân
– vrij reizen in geheel Fryslân
–  in stad-/streekvariant en Qliner variant
– in maand- en jaarvariant 
–  € 104,-** p.m. voor jongeren van  

12 t/m 18 jaar en € 125,-* per maand voor 
overige leeftijden 

Geen specifiek abonnement

* De bedragen kunnen jaarlijks opnieuw worden vastgesteld

** Exclusief extra provinciale scholierenkorting ad € 25,- p.m. tot einde concessieperiode 2022
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 4.7  ■ Overige uitgangspunten

Social Return 

De provincie Fryslân hecht groot belang aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Net als duurzaam inkopen, maakt social return onderdeel uit 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Social return bij aanbesteden 

beoogt een concrete sociale winst (return), naast het ‘gewone’ rendement. In 

overeenstemming met het provinciale inkoopbeleid betekent dit concreet dat 

de concessiehouder gevraagd zal worden een deel van de opdrachtwaarde te 

investeren in het, bij voorkeur, creëren van extra werk/leer- (ervarings)plaatsen, 

bijvoorbeeld door een deel van de opdracht uit te laten voeren door mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

krijgen hiermee een kans zich te ontwikkelen tot een volwaardig werknemer en 

krijgen daarmee een kans op duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt.

De concessiehouder draagt actief bij aan social return

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een belangrijk thema in het openbaar vervoer, zowel voor 

reizigers als voor het personeel. Het is een basisvoorwaarde voor attractief 

openbaar vervoer. In de provincie Fryslân is het sociale veiligheidsprobleem 

gelukkig relatief gezien klein. Dat wil de provincie graag zo houden.

De concessiehouder is verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in het voertuig, en 

moet ervoor zorgen dat deze op peil blijft en waar mogelijk verbetert. De provincie 

wil een hoog basisniveau sociale veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan het 

eisen van camera’s (met opnamecapaciteit) in alle bussen, noodknoppen, menselijk 

toezicht en het zo min mogelijk betalen met cash geld. Landelijk is afgesproken dat 

sociale veiligheid geen onderwerp is waarop geconcurreerd wordt. 

De concessiehouder is niet primair verantwoordelijk voor de veiligheid op stations, 

knooppunten en haltes, maar er wordt wel van de concessiehouder verwacht 

dat deze zich actief inzet om hier de veiligheid te borgen. Hierbij werkt de 

concessiehouder samen met de provincie, gemeenten en de politie. Afspraken 

hierover worden zo veel mogelijk vastgelegd in contracten of convenanten 

tussen de betrokken organisaties. Bestaande contracten of convenanten worden 

gecontinueerd. Landelijke convenanten en afspraken betreffende sociale veiligheid 

in het openbaar vervoer zijn van toepassing in de nieuwe concessie.  

De concessiehouder is verantwoordelijk voor sociale veiligheid in het voertuig, 

bestaande contracten of convenanten hiervoor worden gecontinueerd in de 

concessie

Klanteninterface

De concessiehouder staat dagelijks in contact met de reiziger. De concessiehouder 

heeft dan ook de meest directe relatie met de reiziger: hij geeft reisinformatie, 

verleent service, probeert reizigers met marketing, tariefproposities en 

betaalmogelijkheden te verleiden tot meer gebruik van het openbaar vervoer 

en hij ontvangt opbrengsten van de reiziger. Dit geheel aan interactie tussen 

Dalvoordeel Noord Nederland

Naar aanleiding van een passage in het Coalitieakkoord 2015-2019 is er gestreefd 

naar een Noordelijke Trajectkaart. Dit heeft geleid tot een kortingsproduct 

in Noord Nederland voor bus én regionale trein buiten de ochtendspits: het 

dal-voordeel product Noord Nederland. Dit product willen we in de nieuwe 

concessieperiode handhaven, mits de partners in Noord Nederland dat ook doen. 

Dat zal de komende jaren wel het geval zijn: het product is opgenomen in de 

nieuwe regionale treinconcessie Noord Nederland, van 2020 tot 2035 en ook in de 

nieuwe busconcessie van het OV bureau Groningen – Drenthe, van 2020 tot 2030. 

Het handhaven van de Dalvoordeel Noord Nederland dient als basis voor de 

samenwerking in Noordelijk verband

Cashless

Sinds 1 januari 2018 kan er niet meer met contant geld worden betaald voor 

een kaartje in de bus (wel met een bankpas). Dit is een landelijke trend en 

voortgekomen uit veiligheidsoverwegingen. Dit zogenaamde cashless op de bus 

willen we handhaven. Zolang contant geld nog een wettig betaalmiddel is, zal de 

concessiehouder moeten zorgen voor verkooppunten waar met contant geld een 

vervoerbewijs kan worden aangeschaft.

 

Nieuwe betaalwijzen

Actueel is het traject van nieuwe betaalwijzen. Landelijk wordt gestreefd naar het 

mogelijk maken van betalen met nieuwe betaalwijzen eind 2021. Dit vooralsnog 

naast het gebruik van de huidige OV chipkaart. In een later stadium, streefjaar 

2023, wordt de OV chipkaart dan afgeschaft. Onder nieuwe betaalmiddelen wordt 

verstaan: EMV/bankpas, smartphone, barcode / QR code en een OV pas waarmee 

kan worden in- en uitgecheckt, maar waar geen saldo of kortingsproducten 

op staan zoals bij de OV chipkaart. Van de nieuwe concessiehouder wordt 

gevraagd om betalen met nieuwe betaalwijzen mogelijk te maken. Nieuwe 

betaalwijzen betekent niet automatisch nieuwe producten, maar bieden wel meer 

mogelijkheden voor product differentiatie, zoals het toepassen van plafondbedrag. 

Ook leidt het tot andere opbrengsten, omdat er niet langer sprake is van 

“duurdere” losse kaartverkoop in de bus of bij de automaat. 
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de concessiehouder en de reiziger noemen we de ‘klantinterface’.  De reiziger 

ervaart de klantinterface in het openbaar vervoer op dit moment nog niet altijd 

als eenvoudig of klantvriendelijk. De provincie wil dat de concessiehouder de 

klantinterface zo optimaal mogelijk inricht, en iedere reiziger als het ware aan 

de hand meeneemt op zijn reis. De reiziger moet worden verleid en ontzorgd. 

De concessiehouder moet ervoor zorgen dat in ieder geval de basis op orde 

is: goede reisinformatie, service en betaalgemak. De provincie prikkelt de 

concessiehouder om een stuk verder te gaan. Te denken valt aan reisinformatie 

over de gehele vervoerketen (bijvoorbeeld met slimme apps), verleiding door 

vernieuwende marketing en slimme tariefproposities, het branden van verschillende 

vervoerproducten, etc. Kortom, de provincie verwacht dat de concessiehouder zijn 

expertise en zijn kennis van de klant inzet ten behoeve van het optimaal bedienen 

van de reiziger en het verleiden van nieuwe reizigers. 

De concessiehouder zorgt voor een optimale klanteninterface

Reisinformatie 

Reisinformatie voorafgaand en tijdens de reis is erg belangrijk, zowel voor 

nieuwe (en potentiele) gebruikers als bestaande gebruikers. Reisinformatie 

moet betrouwbaar en accuraat zijn. Verder moet de reisinformatie zich niet 

beperken tot informatie over het eigen product. Van de concessiehouder wordt 

verwacht dat hij informatie geeft over de gehele reisketen (dus bijvoorbeeld 

ook over maatwerkoplossingen). De provincie eist van de concessiehouder voor 

wat betreft vorm in ieder geval informatie via (mobiel) internet, op de haltes, 

stations en knooppunten en in de voertuigen. Het gaat hierbij om zowel de 

dienstregelinginformatie (ten behoeve van het vooraf plannen van een reis) als 

om realtime-informatie (ten behoeve van het kort tevoren plannen en begeleiding 

tijdens de reis). De concessiehouder dient ook alle dienstregeling en realtime 

informatie aan te leveren aan landelijke back-office systemen. Deze data kan 

benut worden om informatiepanelen (DRIS) aan te sturen, maar kan ook kosteloos 

gebruikt worden door derde partijen om bijvoorbeeld apps met reisinformatie 

aan te bieden. De provincie realiseert op grote OV-knooppunten DRIS-panelen 

(busstations Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek, Bolsward, Dokkum, 

Lemmer, Feanwâlden en Oosterwolde). Op treinstations Leeuwarden en Buitenpost 

verzorgt ProRail dergelijke informatiepanelen.

Belangrijk is dat de reisinformatie beschikbaar moet zijn voor iedereen, dus 

ook voor mensen die geen beschikking hebben over persoonlijke digitale 

communicatiemiddelen en voor mensen met beperkingen. Naast alle digitale en 

geprinte mogelijkheden heeft ook het personeel een belangrijke rol in het geven 

van reisinformatie. Van de concessiehouder wordt verwacht dat het personeel dat in 

contact staat met de reiziger te allen tijde op de hoogte is van het vervoeraanbod 

en de actuele dienstuitvoering en op deze wijze vragen van reizigers kan 

beantwoorden.

Reisinformatie moet voor iedereen beschikbaar zijn

Marketing en communicatie 

Naast het geven van reisinformatie wordt van de concessiehouder verwacht dat 

hij bestaande reizigers behoudt en nieuwe reizigers werft. De concessiehouder 

moet uiteraard een klantenservice hebben, en moet hij reizigers met klachten en 

opmerkingen (ook via sociale media) snel en correct te woord staan. 

Het is de taak van de concessiehouder om het openbaar vervoer zo goed mogelijk 

aan te laten sluiten bij de behoefte van de reiziger. Uit onderzoek blijkt dat 

belangrijke factoren zijn: reistijd, frequentie, gemak en kosten. Het OV promoten is 

een kerntaak van de concessiehouder. 

De concessiehouder is verantwoordelijk voor marketing en communicatie

Toegankelijk en comfortabel materieel

Voor reizigers is het comfort van het materieel belangrijk. Je moet er lekker in 

kunnen zitten, je prettig voelen, het moet schoon, heel en veilig zijn en er mooi 

uitzien. De concessiehouder is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud 

van het materieel. Er worden door de provincie eisen gesteld aan het comfort van 

het materieel. Dat vertaalt zich in minimumeisen waaraan voldaan moet worden. 

De vervoerders worden uitgedaagd om zo veel mogelijk in te spelen op de wensen 

van reizigers, bijvoorbeeld door het bieden van extra comfort op lange afstanden. 

Ook wordt de concessiehouder geprikkeld om de inzet van materieel toe te spitsen 

op de vraag: klein waar het kan, groot waar het moet. Het verplaatsen van lege 

stoelen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. De concessiehouder moet dit 

aantonen door een onderbouwing te geven van de door hem ingezette capaciteit. 

Al het materieel, zowel de bussen, taxibusjes, belbussen en de Opstapper, moet 

optimaal toegankelijk zijn en voldoen aan de wettelijke eisen van toegankelijkheid.

Het materiaal moet toegankelijk en comfortabel zijn

Uitvoeringskwaliteit

De uitvoeringskwaliteit is een belangrijk kwaliteitscriterium in het openbaar 

vervoer. De concessiehouder moet op straat realiseren wat hij belooft, en de 

reiziger moet hierop kunnen vertrouwen. Er worden door de provincie dan ook 

hoge eisen gesteld aan betrouwbaarheid van de dienstuitvoering, door het stellen 

van hoge eisen op het gebied van onder meer op tijd rijden, aansluitingen, rituitval, 

vervoercapaciteit, schoonmaak en onderhoud materieel en reizigerstevredenheid.

De provincie realiseert zich dat de concessiehouder de punctualiteit niet 

geheel in eigen hand heeft: bijvoorbeeld congestie, werkzaamheden of 

weersomstandigheden kunnen de punctualiteit negatief beïnvloeden. De provincie 

kiest er daarom voor om voor wat betreft het realiseren van de dienstregeling met 

name te sturen op de zaken die de concessiehouder wel kan beïnvloeden: het halen 

van aansluitingen (ook bij vertragingen door bijv. congestie) en het voorkomen van 

rituitval.

De provincie stelt minimumeisen aan de uitvoeringkwaliteit
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Het is uiteraard van belang dat de eisen die de provincie aan het vervoer stelt, 

betaalbaar zijn binnen de beschikbare middelen. Er worden in een concessie 

voor lange termijn verplichtingen aangegaan, en de provincie moet er in een 

vooraf vast te stellen financieel kader voor zorgen dat ze aan deze lange termijn 

verplichtingen kan voldoen.

Busconcessie en keuzes op hoofdlijnen

Openbaar vervoer wordt gefinancierd door middel van reizigersopbrengsten 

en een bijdrage van de provincie. De bijdrage van de provincie bestaat uit een 

exploitatiebijdrage aan de vervoerders. De provincie dekt dit uit de algemene 

provinciale middelen. De reizigersopbrengsten bestaan uit chipkaartopbrengsten, 

losse kaartverkoop en de bijdrage vanuit de landelijke OV-studentenkaart (SOV-

kaart). Deze reizigersopbrengsten worden door de vervoerders geïncasseerd. 

Om de keuzes op hoofdlijnen en uitgangspunten zoals geformuleerd in deze 

nota te realiseren zijn voldoende provinciale financiële middelen nodig. Om het 

bijbehorende voorzieningenniveau voor het openbaar busvervoer te kunnen 

realiseren is een jaarlijks bedrag van ongeveer € 32,6 miljoen. nodig, onder 

voorbehoud van onder meer de marktontwikkelingen, de aanbestedingsresultaten 

en landelijke ontwikkelingen ten aanzien van bijv. SOV-kaart1.

Personeel 

Chauffeurs en ander service verlenend personeel zijn het visitekaartje voor het 

openbaar vervoer. Het personeel dat met reizigers in contact komt hoort zich als 

gastheer-/vrouw op te stellen en goede service te verlenen. De provincie zal eisen 

stellen aan klantvriendelijkheid en servicegerichtheid van dit personeel. 

Het personeel (waaronder buschauffeurs) van de huidige concessies, die worden 

opgenomen in de huidige concessie, gaan over naar de nieuwe vervoerder. Dit is 

vastgelegd in de Wet personenvervoer 2000. De vervoerders zijn verantwoordelijk 

voor een soepele overgang van het personeel van de ene naar de andere 

vervoerder. Er is, in dit kader, geen directe relatie tussen de provincie en de 

medewerker van de vervoerder. Wel vindt de provincie dat deze overgang soepel 

dient te verlopen voor de medewerker. Daarbij is goed werkgeverschap belangrijk 

vanuit een gevoelde zorgplicht en omdat dit de belangen van ons als opdrachtgever 

betreft. 

Vanuit dit goede werkgeverschap dient de vervoerder er tevens voor te zorgen 

dat het personeel goed gefaciliteerd en getraind wordt om hun taken richting de 

reiziger goed en met plezier uit kunnen voeren. Speciale aandacht is er hierbij er 

voor de personeelstevredenheid en ziekteverzuim, voldoende opgeleid personeel, 

professionele aansturing door de vervoerder en aandacht voor (sociale) veiligheid. 

Er is immers een direct verband tussen het personeelswelzijn en de wijze waarop 

medewerkers van de vervoerder in staat zijn hun rol als dienstverlener waar te 

maken.

De provincie wenst goed werkgeverschap en daarbij speciale aandacht voor 

personeelstevredenheid, voldoende substantiële pauzes, eindpuntvoorzieningen 

met toilet, werkdruk, voorkomen van ziekteverzuim, voldoende opgeleid 

personeel, professionele aansturing door de vervoerder en aandacht voor sociale 

veiligheid. De provincie stimuleert aanbieders om extra inzet te bieden op deze 

uitgangspunten.

Voor het personeel in de nieuwe busconcessie wordt de cao Openbaar vervoer 

sector stad- en streekvervoer of minimaal gelijkwaardige andere passende CAO 

toegepast.

Huisstijl

Het is belangrijk dat het openbaar busvervoer tijdens de nieuwe concessieperiode 

herkenbaar is voor de reiziger. Vervoerders hebben vaak een eigen huisstijl, maar 

de OV-autoriteit (de provincie) kan hieraan eisen stellen. De provincie wenst een 

unieke maar uniforme huisstijl binnen de provincie en zal hieraan eisen stellen 

waarbinnen de vervoerder zelf een huisstijl ontwikkelt.

De provincie wenst een unieke en uniforme huisstijl voor het busvervoer

UITGANGSPUNT 39 
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BijlagenReizigersopbrengsten en provinciale jaarlijkse exploitatie bijdrage openbaar bus en 

treinvervoer 

De reizigersopbrengsten 2018 (excl. SOV) bedroegen ca. 30,7 miljoen (waarvan 

ruim 14,2 mln. voor de trein; voorlopige opbrengsten). De bijdrage uit de 

landelijke SOV-kaart bedroegen in 2018 ca. 23,2 miljoen (incl. trein).

Ervan uitgaande dat de reizigersopbrengsten op het huidige niveau blijven, is 

er in 2023 - onder voorbehoud van eerder genoemde punten- een provinciaal 

budget nodig van ongeveer € 32,6 miljoen. Dit bedrag moet worden verhoogd 

met de indexering voor OV over de periode 2017 – 2022.2  Ook na 2022 is het 

nodig om de  bijdrage voor het OV te indexeren. Voor de indexering wordt de 

Landelijke Bijdrage Index (LBI) aangehouden overeenkomstig de daadwerkelijke 

kostenontwikkeling in het openbaar vervoer. Dit is conform eerdere besluitvorming 

van Provinciale Staten Fryslân d.d. 26-10-2016.  De bedragen zijn gebaseerd op de 

meerjarenraming op grond van de kosten van de huidige concessies.

Naast de provinciale bijdrage is het belangrijk dat de kostendekkingsgraad zo 

hoog mogelijk is, en dat de reizigersopbrengsten zo veel mogelijk de kosten 

van het OV dekken. Dit kan door vervoerstromen zoveel mogelijk te bundelen, 

waarmee op de dikke vervoersstromen een kostenefficiënte én voor de reiziger 

aantrekkelijke oplossing ontstaat. Ook kunnen reizigersopbrengsten verhoogd 

worden door tariefproposities en het aantrekken van meer reizigers. Verder 

streeft de provincie naar een reële en scherpe exploitatiebijdrage voor de 

concessiehouder. Het streven zou moeten zijn dat de concessiehouder primair 

afhankelijk is van de reizigersopbrengsten en niet van de (exploitatie)bijdrage 

van de provincie. De concessiehouder moet zich immers ervoor inzetten om meer 

reizigers te vervoeren. Hierbij is het van belang dat deze hiertoe geprikkeld 

wordt: de concessiehouder moet (financieel) wat te winnen hebben bij het 

vervoeren van meer (tevreden) reizigers. Zo wordt de gewenste positieve spiraal 

van meer reizigers en beter OV in gang gezet, en wordt voorkomen dat de 

concessiehouder alleen let op kostenreductie. De concessiehouders moeten ‘onder 

de streep’ een gezond, maar niet onnodig hoog rendement kunnen realiseren op 

de Friese concessies. Een vervoerder die een ‘gezond’ rendement maakt, is beter 

te prikkelen tot het bieden van kwaliteit voor de reiziger.

1  De landelijke OV-studentenkaart (SOV-kaart) staat de afgelopen jaren regelmatig ter discussie. 

Studenten, onderwijsinstellingen en vervoerders willen de kaart in zijn huidige vorm behouden.  De 

haalbaarheid hiervan staat echter mogelijk onder druk door de verwachte toename van kosten van dit 

contract (dat betaald wordt door het ministerie van OCW). Een speciaal voor de SOV-kaart opgerichte 

taskforce heeft becijferd dat de kosten van de SOV-kaart kunnen oplopen tot € 950 miljoen in 2025. 

In de taskforce is afgesproken dat de kosten in 2025 maximaal de huidige mogen zijn (d.w.z. € 750 

miljoen). Dat kan ook anders bereikt worden dan met het korten van € 200 miljoen op de SOV-kaart. 

Denk aan de groei van studentenaantallen die nu al afvlakt. Een van de aanbevelingen van de taskforce 

is om in de nieuw af te sluiten concessies rekening te houden met “het omgaan met  studentenmobi-

liteit”. De discussies geven vooralsnog weinig houvast voor hoe   de toekomst van de  SOV-kaart eruit 

ziet, maar dat er iets gaat  veranderen moeten alle partijen zich terdege van bewust zijn. Van de totale 

reizigersopbrengsten in het openbaar vervoer in Fryslân komt ca. 40-45% vanuit de SOV-kaart, dus een 

verandering in deze geldstroom heeft potentieel grote gevolgen voor de financiering van het openbaar 

vervoer.
2  De exploitatiebijdragen aan vervoerders worden ieder jaar aangepast aan de hand van de prijsontwik-

keling op basis van een landelijke afspraak daarover: de LBI (Landelijke bijdrage index); deze index sluit 

nauw aan bij de kostenontwikkeling in de OV-sector en wordt landelijk

n
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Busconcessie

Publicatie Ontwerp PvE Feb. 2020

Inspraak Feb. - April 2020

Def PvE Juli  2020

Bestek Juli  2020

NvI’s Juli.- Okt. 2020

Inleveren Dec. 2020

Beoordelen Jan. - Feb. 2021

Gunning Maart 2021

Bezwaar en beroep Sept. 2021

Start implementatie Sept. 2021

Start concessie Bus Dec. 2022

    

* Het tijdschema is indicatief.

A. Tijdschema

B. Overzicht van uitgangspunten

C. Circulariteit

A. Tijdschema
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Duurzaamheid en Zero-Emissie busvervoer

Uitgangspunt 20 Te streven naar een volledig emissievrij regionaal busvervoer in 2030. Vanaf 2025 moeten 

alle nieuwe OV-bussen zero emissie zijn.

Uitgangspunt 21 Er is een toename van het aantal zero-emissie dienstregelingsuren in de nieuwe 

busconcessie ten opzichte van de huidige concessies tot 2022. Wij werken

gefaseerd toe naar regionaal busvervoer dat in 2025 ten minste 70% en in 2030 volledig 

emissievrij is. De Waddeneilanden blijven zero-emissie busvervoer houden.

Uitgangspunt 22 de verduurzaming mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid, betrouwbaarheid en 

betaalbaarheid van het voorzieningenniveau

Uitgangspunt 23 aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur ten behoeve van de zero-emissie 

behoren tot de rekening en verantwoordelijkheid van de concessiehouder met de 

mogelijkheid tot overname door een volgende concessiehouder

Uitgangspunt 24 de zeven karakteristieken, zoals verwoord in de beleidsbrief Circulaire Economie d.d. 2018, 

vormen de uitganspunten van circulariteit binnen de concessie busvervoer 2022-2032

Uitgangspunt 25 de concessiehouder maakt voor zover mogelijk inzichtelijk op welke wijze het 

benodigde materieel wordt geproduceerd en maakt daarbij de oorsprong van de 

gebruikte materialen inzichtelijk

Tarieven- en productenbeleid

Uitgangspunt 26 het Friese productenhuis onder de nieuwe concessie wordt gehandhaafd

Uitgangspunt 27 er is een uniform producten- en tarievenhuis voor geheel Fryslân, exclusief de 

Waddeneilanden

Uitgangspunt 28 de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer moet verder omhoog met als 

kanttekening dat dit niet ten koste mag gaan van het aantal reizigers

Uitgangspunt 29 scholieren en (buitenlandse) studenten in Fryslân moeten betaalbaar kunnen reizen

Uitgangspunt 30 het handhaven van de Dalvoordeel Noord Nederland dient als basis voor de 

samenwerking in Noordelijk verband

Overige uitgangspunten

Uitgangspunt 31 de concessiehouder draagt actief bij aan social return

Uitgangspunt 32 de concessiehouder is verantwoordelijk voor sociale veiligheid in het voertuig, bestaande 

contracten of convenanten hiervoor worden gecontinueerd in de concessie

Uitgangspunt 33 de concessiehouder zorgt voor een optimale klanteninterface

Uitgangspunt 34 reisinformatie moet voor iedereen beschikbaar zijn

Uitgangspunt 35 de concessiehouder is verantwoordelijk voor marketing en communicatie

Uitgangspunt 36 het materiaal moet toegankelijk en comfortabel zijn

Uitgangspunt 37 de provincie stelt minimumeisen aan de uitvoeringkwaliteit

Uitgangspunt 38 de provincie wenst goed werkgeverschap en daarbij speciale aandacht voor 

personeelstevredenheid, voldoende substantiële pauzes, eindpuntvoorzieningen 

met toilet, werkdruk, voorkomen van ziekteverzuim, voldoende opgeleid personeel, 

professionele aansturing door de vervoerder en aandacht voor sociale veiligheid. De 

provincie stimuleert aanbieders om extra inzet te bieden op deze uitgangspunten.

Uitgangspunt 39 voor het personeel in de nieuwe busconcessie wordt de cao Openbaar vervoer sector 
stad- en streekvervoer of minimaal gelijkwaardige andere passende CAO toegepast.

Uitgangspunt 40 de provincie wenst een unieke en uniforme huisstijl voor het busvervoer

Keuzes op hoofdlijnen

Uitgangspunt 1 er is één concessie voor al het busvervoer in Fryslân

Uitgangspunt 2 de concessie kent een looptijd van 10 jaar met een mogelijkheid tot het afsluiten van 

een overnameregeling

Uitgangspunt 3 de opbrengstverantwoordelijkheid van de concessie ligt bij de concessiehouder

Uitgangspunt 4 gedurende de looptijd van de concessie kan maximaal 10% van het vervoer (uitgedrukt 

in euro’s) worden omgezet in andere vormen van vervoer of maatwerk. 

Netwerkstructuur

Uitgangspunt 5 alle stedelijke centra en regionale centra in Fryslân worden ontsloten door de 

hoofdstructuur

Uitgangspunt 6 aan de hoofdstructuur worden kwalitatief hogere eisen gesteld

Uitgangspunt 7 bij structureel minder dan 5 reizigers per rit kan een reguliere busdienst worden 

vervangen door maatwerk

Uitgangspunt 8 op verbindingen waar alleen in de spitsuren voldoende vraag is om reguliere buslijn aan 

te bieden, wordt verkend of het efficiënt is om deze te vervangen door scholierenlijnen

Uitgangspunt 9 het stadvervoer Leeuwarden bestaat voornamelijk uit een aantal sterke hoofdassen op 

de invalswegen waarbij de belangrijkste voorzieningen worden bediend

Uitgangspunt 10 de wijken die binnen de ringweg van Leeuwarden zijn gelegen worden in mindere mate 

in de wijk bediend

Uitgangspunt 11 busdiensten op de eilanden hebben een ontsluitende functie

Voorzieningen ketenmobliteit

Uitgangspunt 12 we streven naar een goed netwerk van OV ketenknooppunten, met een tweeledig doel: 

- het faciliteren van reizigers bij aansluiting op de hoofdstructuur en - het faciliteren van 

reizigers binnen de ketenreis

Uitgangspunt 13 provinciale OV ketenknooppunten worden qua infrastructuur verbeterd volgens een 

opgesteld beleidskader met financiële paragraaf

Uitgangspunt 14 het aanbod van deelfietsen en deelauto’s wordt niet uitgevraagd binnen deze concessie

Uitgangspunt 15 van de nieuwe vervoerder wordt gevraagd om het reisaanbod zoveel mogelijk met 

partijen die deze deelsystemen aanbieden af te stemmen en hierover informatie richting 

reizigers over te verschaffen

Uitgangspunt 16 de vervoerder is MaaS waardig 

Maatwerk platteland

Uitgangspunt 17 de provincie zal gedurende de concessieperiode met de Mienskip in gesprek gaan 

over gewenste maatwerkoplossingen op het platteland; besluitvorming over de 

maatwerkoplossingen ligt bij de provincie.

Uitgangspunt 18 de Opstapper kan voorzien in vervoer van en naar de hoofdstructuur, tenzij ander 

maatwerk een goed alternatief is

Uitgangspunt 19 in samenwerking met gemeenten en de nieuwe vervoerder wordt bekeken waar 

mogelijkheden zijn om het doelgroepenvervoer en de Opstapper te combineren

B.  Overzicht van uitgangspunten
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Materieel bussen

(impact, circulair, End-of-Life plan)

Gebruiksfase  

(materiaal gerelateerd)

Ondersteunende diensten/middelen  

(personeel)

Frame (carroserie) Brandstof Werkkleding

Interieur (stoelen, bekleding, stangen) Geluidsemissies Welzijn van personeel

Buitenkant (ramen, beplating) Vervuiling (slijtage van banden) Catering van personeel

Aandrijving: accu, motor Schoonmaak(middelen) Opleiding en training personeel

Verwaming/koeling Onderhoud (smeermiddelen, onderdelen)  

Banden Operationele input (koelmiddelen)  

Remsysteem Afvalstromen, afval in bussen  

Elektronica Water

C. Circulariteit
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