
Openbaar Vervoer

Voorbereidende sessie aanpak strategische 

raadsagenda

Hans Cnossen



Agenda

1. Inleiding / doel

2. Lobby hoogwaardig openbaar vervoer

3. Bereikbaarheid dorpen en gemeentelijke mobiliteitsvisie

4. Aanbesteding openbaar vervoer



Strategische raadsagenda
Aanleiding



Aanleiding

Coalitieakkoord

“Ook de ontsluiting via het openbaar vervoer is van vitaal belang 

voor onze inwoners. We ondersteunen actief het initiatief voor een 

treinverbinding van Lelystad naar het noorden, via station 

Emmeloord. We richten ons op verbetering van snelle OV-

verbinding met Lelystad, regio Zwolle en de Randstad.”



Voorgestelde aanpak

Drie sporen:

�Lobby hoogwaardig openbaar vervoer

�Bereikbaarheid dorpen 

�Aanbesteding openbaar vervoer concessie IJssel Vecht



Spoor 1: Lobby 
hoogwaardig openbaar vervoer



Wat is er al gedaan?

�Quickscan kansen HOV: Corridors Noord, Lelystad en 

Kampen/Zwolle

�Aangedrongen op aanpassingen bestaande concessie

�Contacten met andere betrokken overheden



Intensivering lobby en focus

�Hoe zit het krachtenveld nu in elkaar

�Waar liggen kansen

�Wanneer moet je acteren

�Waar leggen we de prioriteit

���� Themabijeenkomst met externe deskundige



Vragen en opmerkingen?



Spoor 2: Bereikbaarheid dorpen



Wat is er al gedaan?

�OV-visie provincie

�Onderzoek Mobiliteit en bereikbaarheid

�Ondersteunen initiatieven vanuit dorpen



Naar een gemeentelijke 
mobiliteitsvisie

�Uitgangspunt: onderzoek Mobiliteit en bereikbaarheid

� In gesprek over rol en ambities

�Vertalen naar gemeentelijke mobiliteitsvisie



Vragen en opmerkingen?



Spoor 3: Aanbesteding OV-
concessie IJssel-Vecht



Aanbesteden in het openbaar 
vervoer



Aanbesteden in het openbaar 
vervoer

�Wet personenvervoer 2000

�Concessie: recht voor vervoerder om vervoer in gebied te 

verrichten

�Concessieverlener: provincie



Huidige concessie IJsselmond

�Concessie tot eind 2023

�Concessiehouder: Connexxion

�Daarnaast: Arriva (concessie

Noord- en Zuidwest Friesland)



Aanbesteding concessie 
IJssel-Vecht

�Concessie gaat (gefaseerd) in vanaf december 2020

�Aanbesteding met drie provincies



Opzet aanbesteding



Opzet aanbesteding



Opzet aanbesteding

Drie typen lijnen:

�A-lijnen: Sterke busverbindingen die met de treindiensten een 

hoofdnetwerk vormen

�B-lijnen: Busverbindingen met substantiële vervoervraag

�C-lijnen: ontwikkellijnen, sluiten nu niet optimaal aan op 

vervoersbehoefte



A
B
C



Proces



Onze wensen

�Directe verbinding Lelystad, vaker en sneller

�Verbinding Kampen vaker in de daluren

�Verbinding station Kampen-Zuid

�Ruimte en invloed voor maatwerk



Aanbestedingsdocumenten

�Nota van uitgangspunten

�Concept Programma van Eisen

�Leeswijzer

�Ambtelijke bijdrage



Vervolgproces

�Verzamelen reacties

�Opstellen en indienen zienswijze



Tot slot: voorstel aanpak OV

�Lobby hoogwaardig openbaar vervoer: themabijeenkomst

�Bereikbaarheid dorpen: presentatie onderzoek mobiliteit en 

discussie: themabijeenkomst 

�Aanbesteding OV: reactie graag uiterlijk 2 okt


