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1. Voorwoord
In ruim een half jaar tijd hebben wij Zuidoost Fryslân en haar inwoners beter leren
kennen. Met onder andere tafelgesprekken, inloopbijeenkomsten en enquêtes is de
thermometer in het gebied gezet. De Mienskip heeft kenbaar gemaakt waar zij
denken dat het openbaar vervoer in de toekomst niet op mag inleveren en waar
nieuwe mobiliteitsoplossingen mogelijk zijn. Met hen is nagedacht over het gewenste
bereikbaarheidsbeeld van Zuidoost.
Ondanks de mobiliteit paradox (bewoners zijn elke dag ‘mobiel’, maar zijn
tegelijkertijd niet elke dag bezig met mobiliteit) zijn de inwoners heel helder geweest
in hun wensen. Hoog in het vaandel staat het behoud van de bus in de regio. Dit
geldt zowel voor de reguliere lijnbussen als voor buurtbussen. Wel zijn de inwoners
enthousiast over andere mobiliteitsopties die een aanvulling kunnen zijn op de bus.
Met de deelfiets en in een verdere – maar met rasse schreden naderende –
toekomst de zelfrijdende shuttle, kunnen de vervoersmogelijkheden voor de
inwoners worden uitgebreid.
In deze rapportage gaan we in op onze expeditie door Zuidoost Fryslân en de
daaruit voortgevloeide ideeën/experimenten. Wij zijn, in goede samenwerking met
het kernteam van de Provincie Fryslân, op avontuur geweest naar een nieuwe vorm
in benadering van de Mienskip. Er ligt voor Zuidoost Fryslân een ‘Bûtengewoan
Berikbere’ toekomst in het verschiet.
Namens de projectgroep,
Arno van den Enden
Jeroen Quee
Evelien Meinders
Nathalie van Dijk
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2. Inleiding
Aanleiding
Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân. De inzet
van het openbaar vervoer in Fryslân ondergaat een verandering. Tegelijk zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor de mobiliteit op lokale schaal en treden ook daarin
de komende jaren veranderingen op. De ‘dikke’ OV lijnen tussen grote steden en
dorpen krijgen steeds meer reizigers, terwijl op het platteland bij de dunne lijnen het
gebruik verder afneemt. Dit vertaalt zich gaandeweg ook in het aanbod van vervoer.
Daarom denkt de provincie na over toekomstbestendige mobiliteit en hoe die eruit
moet komen te zien in relatie tot de nieuwe concessieverlening. Het openbaar
vervoer blijft daarin een belangrijke factor. De provincie vindt het belangrijk om de
dikke lijnen, de hoofdstructuur van het openbaar vervoer, te behouden en te
versterken. Dit kan in de vorm van het bieden van kwaliteit: snel en comfortabel
openbaar vervoer. Daarnaast is het zoeken naar creatieve en innovatieve
maatwerkoplossingen om op het platteland de mobiliteit in stand te kunnen houden.
Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van het platteland.
De creatieve en innovatieve oplossingen kunnen binnen het domein van “publiek
vervoer” liggen. Publiek vervoer is de verzamelnaam voor vormen en combinaties
van georganiseerd vervoer. Maar valt dé oplossing wel binnen dit kader? Belangrijk
is dat toekomstige mobiliteitsoplossingen alle doelgroepen kunnen bedienen. De
oplossingen moeten een verbetering zijn van het huidige vervoerssysteem en als
totaaloplossing voor het gebied fungeren.
Doel
Door de Mienskip te vragen naar denkbeelden voor de mobiliteit van morgen worden
diegenen betrokken die ook het meest belang hebben bij oplossingen. Zij hebben
dagelijks met de bereikbaarheid te maken. Het doel van het project is dan ook om de
Mienskip te faciliteren om breed gedragen voorkeursoplossingen te genereren. Die
oplossingen kunnen worden gebruikt bij de transparante besluitvorming van de
provincie Fryslân. De voorkeursoplossingen moeten een verbetering zijn ten
opzichte van de huidige situatie, toepasbaar zijn in het gebied en bijdragen aan de
bereikbaarheid van Zuidoost Fryslân in de toekomst. De provincie zoekt daarbij naar
oplossingen en experimenten die op korte termijn concreet uitgeprobeerd kunnen
worden. Daarnaast moeten de oplossingen ook uitkomst bieden op de lange termijn.
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Proces
Het proces van dit project kende twee delen: het werkproces met de Mienskip en de
projectbegeleiding vanuit de opdrachtgever. Het proces met de Mienskip wordt
beschreven in het volgende hoofdstuk.
Voor de projectbegeleiding is een kernteam (vanuit Provinsje Fryslân en Sweco) en
een projectteam (afvaardiging Sweco) samengesteld. Er vond eenmaal in de drie
weken een overleg plaats met het projectteam waarbij de voortgang van het proces
werd besproken. Met het kernteam zijn drie bijeenkomsten geweest waarbij de
inhoud, randvoorwaarden en uitgangspunten werden besproken. Naast deze
bijeenkomsten zijn overleggen geweest met een begeleidingsgroep. De
begeleidingsgroep bestond uit vertegenwoordigers van de gemeenten in het gebied,
te weten: Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf en
Weststellingwerf.
Leeswijzer
Voor u ligt de rapportage voor dit project. In het volgende hoofdstuk lichten wij toe
hoe we de Mienskip hebben betrokken. Vervolgens geven we aan wat we inhoudelijk
hebben opgehaald. Aanvullend aan deze rapportage is een digitale versie
gepubliceerd waarbij de uitkomsten op toegankelijke wijze worden weergegeven.
Deze is bedoeld om de Mienskip te informeren over de uitkomsten van het project.
De rapportage biedt voorstellen voor experimenten die vóór het ingaan van de
nieuwe bus concessie uitgevoerd kunnen worden.
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3.
Communicatiestrategie
In het project Bûtengewoan Berikber ging Sweco samen met de Mienskip van
Zuidoost Fryslân op zoek naar creatieve en innovatieve vervoersoplossingen voor
het Friese platteland. De aangedragen oplossingen werken alleen met draagvlak uit
de Mienskip. Het project is in de zomer van 2018 gestart. In dit hoofdstuk geven we
inzicht in de gekozen communicatiestrategie en -middelen. Op welke manier zijn de
doelgroepen benaderd en welke communicatiemiddelen zijn daarbij ingezet? De
communicatiestrategie laat zien welke stappen we hebben gezet om onze doelen te
bereiken.
Succesfactoren Burgerparticipatie
Uitgangspunt van het project Bûtengewoan Berikber is burgerparticipatie: we
betrekken de Mienskip van Zuidoost Fryslân bij het bedenken en uitwerken van
ideeën over het verbeteren van de bereikbaarheid van het Friese platteland. De
Mienskip zijn voor ons alle inwoners en belanghebbenden in Zuidoost Fryslân. Het
bereiken van de Mienskip in het grote gebied is een opgave op zich. Met name
omdat het onderwerp abstract is. Zolang er ‘voor de deur’ niets gebeurt is men
minder geneigd te reageren. Reacties in algemene zin hadden vaak de trend “wij
redden ons wel”. Niet iedereen heeft een toekomstbeeld van mobiliteit voor ogen.
Het principe van burgerparticipatie kent een aantal essentiële succesfactoren. Door
in de procesaanpak voor Zuidoost Fryslân rekening te houden met deze
succesfactoren, wordt de kans op een vruchtbare burgerparticipatie vergroot.
Hieronder staan we kort stil bij de belangrijkste voorwaarden:
De eerste succesfactor is dat sprake moet zijn van meerwaarde. Meerwaarde houdt
in dat de personen die men wil betrekken ook voldoende op de hoogte zijn van het
project of initiatief om iets toe te kunnen voegen aan het eindresultaat.
De tweede succesfactor is dat op voorhand moet worden bepaald of de problematiek
geschikt is om de bevolking erbij te betrekken. Als een onderwerp onvoldoende
belangrijk is voor participanten, dan is de kans klein dat inwoners geïnteresseerd zijn
om actief mee te denken.
De derde succesfactor is het creëren van wederzijds vertrouwen. Vertrouwen zorgt
ervoor dat mensen willen meedenken in het proces. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk
om doelgroepen al vroegtijdig te betrekken.
Een vierde factor is het inzetten van de juiste van participatietechnieken. Ieder
persoon heeft zijn eigen voorkeur voor inspraakmogelijkheden. De één wil
bijvoorbeeld graag online zijn mening laten horen, de ander via persoonlijk contact.
Door een mix van participatietechnieken in te zetten, wordt met deze individuele
voorkeuren rekening gehouden.
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Communicatiedoelgroepen
De doelgroep van het project zijn de inwoners van Zuidoost Fryslân. Deze doelgroep
is zeer divers. Daarom is gekozen voor een brede mix van media om deze
verschillende doelgroepen te bereiken.
Communicatiedoelen
De communicatiestrategie is heeft zich gericht op de communicatie met de Mienskip.
Drie belangrijke doelstellingen van de projectcommunicatie zijn:
•
De Mienskip van Zuidoost Fryslân transparant te informeren over het
project, over de mogelijkheden van inspraak en over wat er met hun inbreng
wordt gedaan (verwachtingsmanagement!).
•
Het creëren van draagvlak bij de Mienskip: ervoor zorgen dat de Mienskip
vertrouwen heeft in het project en in de mogelijkheid om daadwerkelijk bij te
dragen aan vervoersoplossingen.
•
De Mienskip te bewegen om tijd vrij te maken voor o.a. bewonersavonden
en om hun ervaringen met vervoer op het Friese platteland te delen.
Communicatiestrategie
Hoe bereiken we de communicatiedoelstellingen van het project? Onze
communicatiestrategie voor dit project heeft de volgende uitgangspunten:
•
Communiceren in context: we vinden het belangrijk dat we in de
communicatie helder zijn over wat de aanleiding van het project is en wat
het project wel en niet behelst. Verder proberen we in de communicatie
gebiedsgerichte accenten te leggen, daar waar mogelijk. Ieder gebied heeft
zijn eigen ‘couleur locale’, zijn eigen problematiek. Daar proberen we zoveel
mogelijk oog voor te hebben en op in te spelen.
•
Gebruik maken van intermediairs: belangrijk is de meest geloofwaardige
intermediairs te vinden voor de verschillende doelgroepen en
(deel)gebieden. Zo zijn dorpsbelangen een belangrijke intermediair voor
communicatie met de inwoners van een dorp.
•
Verwachtingen managen door eerlijke en actieve communicatie; ingaan op
vragen, geruchten, bespreken van randvoorwaarden, etc. In het kader van
verwachtingenmanagement vinden we het ook belangrijk om helder te zijn
over wat er met de inbreng van de Mienskip gebeurt en hoe het
besluitvormingstraject (op hoofdlijnen) verloopt.
•
Zoveel mogelijk gebruik maken van de reguliere communicatiestructuur:
deze reguliere communicatiekanalen weten de inwoners immers te vinden,
daar zijn ze mee bekend. We ontwikkelen alleen speciale
communicatiemiddelen indien nodig, denk bijvoorbeeld aan posters en flyers
die extra aandacht op het project vestigen.
•
Een mix van media: door een weloverwogen mix van zowel bestaande als
nieuwe communicatiemiddelen, online en offline, proberen we een zo breed
mogelijk publiek aan te spreken. Jongeren hebben bijvoorbeeld een andere
voorkeur voor communicatiekanalen dan ouderen.
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Communicatiemiddelen
Bewonersavonden hebben voor ons centraal gestaan. Veel aandacht is uitgegaan
naar het “enthousiasmeren” van bewoners om deel te nemen. Hiervoor zijn
meerdere communicatiemiddelen gebruikt.
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We hebben gekozen voor twee ‘rondes’. De eerste ronde in november 2018 stond in
het teken van een ‘blanco’ opstelling onzerzijds met de nadruk op het ophalen van
ideeën. De tweede ronde, in maart 2019 had tot doel om terug te koppelen en onze
inzichten te toetsen. Daarnaast hebben we in de tweede ronde een aantal nieuwe
mobiliteitsontwikkelingen laten zien, om het denken van de bewoners wat meer ‘op
weg’ te helpen. De bewoners zijn tenslotte niet dagelijks bezig met nadenken over
mobiliteit. Wij merkten dat dit goed werkte om ideeën een ’duwtje’ te geven en op
basis daarvan verder door te praten.
Naast het organiseren van de avonden is een enquête uitgevoerd om de mobiliteit
van de bewoners te peilen.
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4. Uitvoering
communicatie

In dit hoofdstuk gaan we in de uitvoering van de communicatiestrategie. Hierbij
geven we inzichten in welke stappen zijn gezet en welke resultaten dit opleverde.
Eerst wordt per type communicatie aangegeven welke ingezet is. Daarna wordt
ingegaan op de onderdelen van communicatie.

4.1. Communicatiemiddelen werving
Mondelinge communicatie
De mondelinge communicatie kwam voort uit de intermediairs en ambassadeurs. De
dorpsbelangen zijn allen meerdere malen gebeld en gemaild met de vraag of zij het
project onder de aandacht van de inwoners konden brengen. Zij zijn de belangrijkste
intermediairs/ambassadeurs in het gebied met de beste toegang tot de inwoners van
een gebied. Hier kwamen de meest uiteenlopende reacties op terug. Er waren
dorpsbelangen die deze rol graag op zich namen en dat ook actief gedaan hebben
en een aantal die dit niet zagen zitten. Een voorbeeld van een betrokken
dorpsbelang is Jubbega & Hoornsterzwaag. Zij hebben zelfs na afloop van de
inloopavond een bericht geplaatst op hun actieve Facebookpagina (zie hieronder).
Ook de gemeenten zijn een belangrijke intermediair in dit project. Onder het kopje
‘gemeenten’ lichten we dit nader toe.

Figuur 1: Facebook post Plaatselijk belang Jubbega over het project

11

Schriftelijk
Voor het project hebben wij een flyer en een poster ontwikkeld om te verspreiden
over het gebied. Met beide middelen konden we een zo breed mogelijk publiek
aanspreken. De flyers en posters zijn verspreid in supermarkten, gemeentehuizen,
verzorgingstehuizen, markten, dorpshuizen en bij lokale ondernemingen. Verder zijn
advertenties geplaatst in de SA24!, Breeduit, de Stellingwerf en lokale kranten in het
gebied.

Figuur 2: Advertentie in de ‘Breeduit’ (informatieblad in Drachten)
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Digitaal
Om aandacht te vragen voor het project zijn diverse digitale media ingezet.: social
media, gemeentelijke websites, online advertenties, e-mail, online enquête, melding
op de schermen in de bus, digitale nieuwsbrieven en gemeentekranten.
Onderstaand twee voorbeelden van Facebookberichten die geplaatst zijn door de
gemeenten.

Figuur 3: Facebook bericht gemeenten, voorbeeld Weststellingwerf
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Figuur 4: Facebook bericht gemeenten, voorbeeld Opsterland

Communicatie via gemeenten
Door samenwerking met de gemeenten wordt de Mienskip zo goed mogelijk bereikt.
De gemeenten Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Heerenveen en
Ooststellingwerf hebben we gevraagd om het project onder de aandacht te brengen
van hun inwoners. De gemeenten hebben immers de kortste lijnen met onze
doelgroepen en zijn daarom uitstekende intermediairs. Door de gemeente afzender
van de boodschap te laten zijn wordt meer vertrouwen gewekt bij de Mienskip. Ook
hebben de gemeenten een goede samenwerking met dorpsbelangen.
Alle gemeenten hebben op hun eigen wijze aandacht gegeven aan de eerste ronde
inloopavonden. Sommige gemeenten plaatsen de berichten in de lokale krant of op
sociale media. Er is voor met name de eerste ronde door de gemeenten veel
aandacht besteed aan werving voor de inloopavonden.
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Voor de tweede ronde inloopavonden heeft de projectgroep opnieuw alle gemeenten
gesproken. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de gemeenten wederom
graag mee wilden werken om de inloopbijeenkomsten onder de aandacht te
brengen. In het onderdeel draagvlak wordt hier op teruggeblikt.
Posters en flyers
Naast de inzet van sociale media om mensen te bereiken, hebben we actie
ondernomen om de Mienskip op te zoeken. We hebben op straat geflyerd en op we
hebben de posters en de flyers op locatie opgehangen en verspreid. De locaties zijn
op de kaart in figuur 5 weergeven en omvatten supermarkten, scholen, dorpshuizen,
verzorgingshuizen en gemeentehuizen.

Figuur 5: Locaties posters/flyers.
Regionale media
Voor de eerste ronde bijeenkomsten hebben we een advertentie geplaatst in de
SA24!. In editie 44 heeft een advertentie gestaan met de oproep om mee te denken
in het project (zie hieronder). Naast de SA24! is een advertentie geplaatst op de
website van Omrop Fryslân. Hier hebben wij via twee online banners de oproep
onder de aandacht gebracht, waarvan één bovenaan de homepage van Omrop
Fryslân stond. Ook hebben dorpsbelangen aandacht gegeven aan het project via
social media en hun lokale website.
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Voor de tweede ronde bijeenkomsten hebben we nogmaals gebruik gemaakt van de
advertentieruimte in de SA24!. Daarnaast is er ook een oproep geplaatst in de
‘Stellingwerf’. Net als in de eerste ronde hebben verschillende dorpsbelangen het
project onder de aandacht gebracht op hun social media kanalen, Whatsapp en
website.

Figuur 6: Advertentie in SA24!

Busreclame
Om de OV-reizigers rechtstreeks te benaderen de oproep om naar de bijeenkomsten
te komen op de schermen in de bus getoond voor beide ronden bijeenkomsten. Ook
is er geflyerd op het transferium in Drachten. Drachten is een belangrijk knooppunt.
Hier zijn daardoor veel reizigers eenvoudig te bereiken.
Inzet intermediairs: dorpsbelangen
Om alle 58 dorpsbelangen/plaatselijke belangen in het gebied te betrekken is er een
mailing uitgegaan om deze op de hoogte te stellen van de bewonersavonden. De
dorpsbelangen/plaatselijk belangen in Smallingerland hebben vanuit de gemeente
een mail ontvangen. Op de mailing kwam weinig respons waardoor we besloten alle
dorpsbelangen te bellen. Naast deze belronde is er nogmaals een reminder gestuurd
naar alle dorpsbelangen.
Voor de tweede ronde zijn nogmaals alle dorpsbelangen telefonisch benaderd
waarna zij nogmaals een mail hebben ontvangen met alle gegevens.
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4.2. Inzichten vergaren
Enquête
Er is een online enquête opgesteld om een eerste peiling te doen van de
vervoersbehoefte en de wensen van de Mienskip. De enquête kon worden gebruikt
als kanaal voor de bewoners die niet aanwezig konden zijn op een bewonersavond.
De enquête was een aanvulling op de andere communicatiemiddelen. De enquête
heeft een respons van bijna 200 opgeleverd. Hieronder zijn de belangrijkste
resultaten van deze enquête weergegeven.
De enquête was zodanig opgebouwd dat eerst gevraagd werd naar de activiteiten
waar men heen gaat en met welk vervoersmiddel om vervolgens te vragen hoe vaak
dit werd gedaan. Hierna wilden wij weten of er activiteiten waren die men niet kon
doen (zodat je weet of er bereikbaarheid mist). Mocht het antwoord hierop ja zijn dan
was de vraag met welk vervoersmiddel men die activiteit had willen bereiken. Ook
hebben we gevraagd waar die activiteiten waren zodat we een inschatting konden
maken welke verbindingen belangrijk worden bevonden die nu gemist worden. Ook
zijn er vragen gesteld over (lichamelijke) beperkingen om erachter te komen of dit
mensen tegenhoudt met het openbaar vervoer te reizen.
Vervoersmiddel per activiteit
Het gebruik van de auto in het gebied ligt hoog. Dit komt ook naar voren in de
uitgevoerde enquête. Bij alle genoemde activiteiten ligt het gebruik van de auto het
hoogst. Het gebruik van de bus is voornamelijk voor personen die naar
school/cursus gaan, een zorginstelling willen bezoeken of voor bezoek aan familie
en vrienden. Hieronder de uitslag van deze vraag.

Figuur 7: Vervoersmiddel per activiteit

Activiteiten of afspraken waar men niet kan komen
Er is gevraagd of er activiteiten zijn waar mensen niet konden komen ondanks dat ze
dit wel hadden gewild. Bijna een kwart geeft aan dat dit het geval is. Vervolgens is
gevraagd op welke afspraken zij niet konden komen en hoe zij daar heen hadden
gewild. Voornamelijk bezoek aan een zorginstelling, cultuur en bezoek aan familie en
vrienden kwam hieruit naar voren. De meeste personen gaven aan hier met de bus
naar toe te willen kunnen, op een tweede plek kwam de fiets.
17

Ander vervoersmiddel
De vraag is gesteld of er activiteiten zijn waar men liever met een ander
vervoersmiddel heen had willen gaan. Hierop geeft ongeveer de helft aan van niet en
een helft aan van wel. Ook hieruit kwam naar voren dat de bus een vervoersmiddel
is die men had willen gebruiken. Dit was voor alle activiteiten het geval (zie tabel
hieronder). De locaties waar men heen wilden waren voornamelijk de grotere kernen
als Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Groningen.

Figuur 8: Ander vervoersmiddel

Favoriete vervoersmiddel
Om erachter te komen op welke manier mensen zich het liefst verplaatsen is
gevraagd wat ieders favoriete vervoersmiddel is. De auto komt hier met een
percentage van bijna 50% het hoogste uit. Op de tweede plek komt de normale fiets
en als derde de bus met ongeveer 10%. Hierbij is het opvallend dat de bus op de 3e
plaats komt terwijl men veel aangeeft wel met de bus had willen reizen naar
bepaalde plaatsen. Dit komt waarschijnlijk omdat de bus niet op passende tijden rijdt
of niet naar de juiste locaties rijdt. Men kiest dan liever de auto of de fiets waardoor
de bus uiteindelijk niet als favoriete vervoersmiddel gekozen wordt.
Lichamelijke/ fysieke of andere beperkingen
Er is gevraagd of de geënquêteerden een bepaalde beperking hebben die van
invloed is op hun vervoersmiddelkeuze. Een aantal personen hebben aangegeven
dat dit het geval is. Van deze personen geeft vervolgens 40& aan dat dit geen
belemmering vormt om met het openbaar vervoer te reizen. Ongeveer 20% geeft
aan van wel en ongeveer 30% geeft aan dat dit hun af en toe tegenhoudt.
Een klein percentage geeft aan dat dit hun alleen niet tegenhoudt als er iemand met
hun meereist.
Reisbehoefte
Bij reisbehoefte van de inwoners valt een aantal zaken op. Zo geeft iets minder dan
de helft van de geënquêteerden aan dat zij nooit gebruik maken van het openbaar
vervoer in hun dorp/plaats en een kwart weinig of af en toe. Als gevraagd wordt
waarom zij weinig of geen gebruik maken van het openbaar vervoer dan is de reden
voornamelijk omdat deze op verkeerde tijden rijden, de rit te lang duurt of dat de
frequentie te laag is.
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Conclusie enquête
Uit de enquête valt te concluderen dat men wel met het openbaar vervoer wenst te
reizen maar de opties hiervoor te beperkt zijn. De frequentie is niet voldoende en de
bussen rijden te ver om. Hierdoor kiezen de inwoners van het gebied liever voor de
auto of de fiets. De wens voor openbaar vervoer is er wel maar door de huidige
situatie wordt dit niet voldoende ingevuld.

4.3. Inloopavonden
De volgende inloopavonden hebben plaatsgevonden:
November 2018 (eerste ronde): Gorredijk, Oldeberkoop, Drachten, Donkerbroek
Maart 2019 (tweede ronde): Jubbega, Drachten, Oosterwolde.
Opzet inloopavonden
De eerste ronde in november 2018 stond in het teken van een ‘blanco’ opstelling
onzerzijds met de nadruk op het ophalen van ideeën. Tijdens deze bijeenkomsten
zijn zoveel mogelijk inwoners gesproken over hun ideeën bij bereikbaarheid. We
hebben de deelnemers de kaart van zuidoost Fryslân voorgelegd en gevraagd hoe
zij de bereikbaarheid zien.
De tweede ronde was bedoeld voor toetsing en terugkoppeling. In de praktijk bleek
dat bij deze avonden een flink aandeel van de bezoekers voor de eerste keer
aanwezig was. Om deze bewoners voldoende ruimte te bieden om hun inbreng te
leveren hebben we op deze avonden ook de ruimte geboden om – naast de toetsing
van onze inzichten – hun initiële ideeën aan te geven.
Wij zien als professionals het belang om vroegtijdig over de ontwikkeling van de
mobiliteit na te denken. Een groot deel van de inwoners is hier niet van doordrongen.
Dat is ook niet verbazend: voor hun bestaande dagelijkse activiteiten hebben ze wel
een oplossing. Het is lastig de opgave voor de toekomst door te laten dringen omdat
er op dit moment geen urgent probleem is. Vaak begonnen bewoners zelf eerst het
gesprek over de bus. Veel bezoekers van de avonden vonden dit een heel
belangrijke voorziening. Dit geldt zowel voor de reguliere lijnbussen als voor
buurtbussen. De Opstapper bleek welhaast volledig onbekend te zijn.
Om de bezoekers van de avonden wat meer te ‘triggeren’ om ook aan werkelijk
nieuwe mogelijkheden te denken hebben we in de tweede ronde een deelfiets
meegenomen met een slim elektronisch slot dat met een app kan worden bediend.
Ook hebben we getoond een filmpje van een zelfrijdende shuttle (zoals nu
operationeel bij het ziekenhuis in Scheemda) en lieten we een screenshot zien van
een app van een mobiliteitsaanbieder.
Wat bijzonder leuk was om te ervaren is dat er in de Mienskip al vele initiatieven zijn
om via het sterke sociale netwerk elkaar te helpen om verplaatsingen te maken.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van al bestaande netwerken of systemen zoals een
Whatsapp groep van jongeren in Jubbega, Facebook pagina’s van dorpsbelangen,
etc. Lokaal bestaan netwerken die onderling goederen en diensten (bijvoorbeeld
meerijden) ruilen (www.letsdrachten.nl, ruilkring, bestaat ook in andere
plaatsen).Ook bijvoorbeeld het halen en brengen van jeugd naar (middelbare)
scholen, sportverenigingen en andere activiteiten maakt al dat er bestaande
mobiliteitsgroepen zijn, waarin men elkaar snel weet te vinden.
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DE MENSELIJKE & PAPIEREN WEG
49 A3 posters

7 bewonersavonden

telefonisch contact met

679 flyers uitgedeeld

2x

58 dorpsbelangen &
10 wijkraden
Stellingwerf

ronde tafelgesprekken

12.500 mensen bereikt

op markten & busstations

Breeduit

Sa24!

27.500 mensen bereikt

42.000 mensen bereikt

2x

209.052 reizigers

COMMUNICATIEPLAAT

bereikt met reclame in de bus
mailcontact met

390.000 views

198 enquêtes

9855 mensen bereikt

2x

58 dorpsbelangen &
10 wijkraden

via Omrop Fryslan

DE DIGITALE WEG

via facebook

5. Draagvlak &
Proces

Draagvlak is niet hetzelfde als bereik. Daarom lichten we in dit hoofdstuk toe hoe we
draagvlak hebben gecreëerd. Ook geven we aan welke knelpunten optraden.
Daarnaast geven we inzicht in de gemaakte keuzes in het proces.
Voorbereidingen
Omdat we alle inwoners van het gebied zoveel mogelijk gelegenheid wilden bieden
om te participeren hebben we zoveel mogelijk media kanalen geprobeerd om de
inwoners te bereiken. Zoals in de vorige hoofdstukken beschreven hebben we
daarvoor een mix van media gebruikt.
Posters & flyers
Allereerst zijn we gestart met het opstellen van de posters & flyers. Deze kunnen
altijd als communicatiemiddel worden meegezonden of aangeleverd. Alle
dorpsbelangen en gemeenten hebben deze ook ontvangen. We zijn het gebied in
geweest om te flyeren en om de posters op vele openbare plaatsen op te hangen als
supermarkten, scholen en dorpshuizen. Tijdens het flyeren waren er weinig inwoners
te enthousiasmeren. Vele wilden doorgaan met waar ze mee bezig waren en hadden
geen zin in een praatje. Anderen hebben we kort gesproken over hoe zij de
bereikbaarheid vinden. Hier kwamen altijd wel een aantal zaken naar boven als: “er
rijden te weinig bussen” of “de bus is te ver weg van mijn huis”. Het creëren van
draagvlak via flyeren was ons inziens niet direct een succes. Over de opgehangen
posters hebben we naderhand te horen gekregen dat die goed opvielen. Meerdere
bezoekers van avonden gaven aan dat ze deze hadden zien hangen en dat ze
daarom naar één van de bijeenkomsten waren gekomen. Toch waren er geen grote
aantallen bezoekers bij de bijeenkomsten. Een mogelijke verklaring is dat bewoners
onvoldoende de urgentie van het onderwerp ervaren.
Intermediairs
Er zijn meerdere intermediairs gebruikt om het project onder de aandacht te
brengen. Allereerst zijn alle gemeenten in het gebied gevraagd om aandacht te
geven aan het project op social media, lokale kranten et cetera. De gemeenten
waren hiertoe bereid en hebben dit gedaan. Ook hier kwam vanuit meerdere
personen de reactie dat zij de oproep om mee te denken op Facebook hadden zien
staan. Het bereik van de gemeenten op social media en de lokale kranten is groot
waardoor een hoop inwoners de oproep gezien moeten hebben.
Naast de gemeenten hebben we alle dorpsbelangen benaderd via de mail. Hier
kwam erg weinig respons op. Het respons dat er kwam was voornamelijk dat men
niet benaderd wilde worden en dat dit een taak voor de gemeente was. Ook is er een
mail ontvangen waarin stond dat een vertegenwoordiger alleen wilde komen als het
bij hun in de buurt is. Duidelijk werd dat vele dorpsbelangen worden overspoeld met
uitnodigingen voor bijeenkomsten waardoor het lastig is ze via mail te
enthousiasmeren.
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Er is daarom besloten om alle dorpsbelangen op te bellen en te vragen of ze op de
avonden wilden komen, de avond wilden promoten onder de inwoners en of ze
ideeën of suggesties hadden. Dit bleek een vrij intensieve taak en vele
dorpsbelangen waren lastig te bereiken. Uit de gesprekken kwamen uiteenlopende
reacties. Een aantal dorpsbelangen was erg blij te worden benaderd en wilde graag
meehelpen met de promotie, andere dorpsbelangen waren niet onder de indruk, zij
gaven aan dat hun dorp goed genoeg bereikbaar is en ze hier geen belang bij
hadden. De meeste dorpsbelangen gaven aan dat zij geen tijd hadden om aan te
sluiten vanwege de vele bijeenkomsten waar zij voor gevraagd worden.
Reclame-uitingen
Omdat we niet iedereen via gemeentelijke websites en intermediairs konden
benaderen hebben we ervoor gekozen om verschillende eerdere benoemde
reclame-uitingen in te zetten. Op de bijeenkomsten is er een aantal bezoekers
geweest die hebben aangegeven de reclame in de bus of op de website van Omrop
Fryslân te hebben gezien.
Door het grote bereik van reclame in de bus en reclame op Omrop Fryslân zullen
veel mensen de reclame-uitingen gezien hebben. Hoe koppel je dit dan aan
draagvlak? De conclusie lijkt dat veel inwoners er blijkbaar geen urgentie of
probleem in zien. Heb je dan draagvlak? In zekere zin wel. Als mensen er geen
probleem inzien, zal de oplossing voor hun ook geen problemen opleveren omdat er
niets verdwijnt.
Inloopavonden
Tijdens de inloopavonden hebben we een groot aantal bewoners gesproken en heb
bevraagd over hun ervaringen met bereikbaarheid. De mensen die kwamen hadden
interesse in het vraagstuk en wilden hier graag over meedenken. Zij gaven
verscheidende opties aan die we hebben meegenomen in dit verslag. Draagvlak
voor de aangedragen opties is daarom bij deze personen aanwezig. Meerdere
bezoekers van een van de avonden van de eerste ronde zijn terug gekomen tijdens
de tweede ronde.
Tussentijdse evaluatie
Na afloop van de eerste ronde avonden hebben we ons proces geanalyseerd en een
aantal aanpassingen gedaan. Om ervoor te zorgen dat de gemeenten goed
aanhaken hebben we alle gemeenten nogmaals gesproken om het belang uit te
leggen en de strategie voor te leggen. Daarnaast is er besloten dat een tweede
belronde naar de dorpsbelangen essentieel is om deze aangehaakt te laten blijven.
Daarnaast is ervoor gekozen om toch nog drie bijeenkomsten in het gebied te
houden ondanks de lage opkomst van eerdere avonden. Dit om het
verwachtingsmanagement richting de inwoners op orde te houden: we hadden
gecommuniceerd dat we terug zouden komen dus dit hebben we ook gedaan.
Omdat we de avonden voor iedereen toegankelijk wilden houden (dus ook voor
mensen die niet op eerdere avonden zijn geweest) hebben we besloten dat zowel
nieuwe input als testen van onze uitkomsten een goede mix zal zijn voor deze
avonden.
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Intermediairs
Voor de tweede ronde inloopavonden hebben we opnieuw intermediairs ingezet. We
wilden eerst de jongeren inzetten en bij de ouderen langsgaan maar hebben
besloten dat dit niet past bij onze aanpak en je daarmee zelf een selectie maakt met
wie je spreekt terwijl wij een open planproces wilden hanteren. Wel hebben we
nogmaals de dorpsbelangen benaderd. Deze waren voor de tweede ronde beter
bereikbaar en wilden meer doen dan bij de eerste ronde. Het “opwarmen” van deze
contacten heeft geholpen. Ze zagen meer het belang in en meerdere hiervan zijn
ook op de tweede ronde inloopavonden langsgekomen.
Verspreiden gegevens
Voor de tweede ronde zijn bijna dezelfde middelen gebruikt om de inwoners te
bereiken. Hier nogmaals op ingaan is overbodig.
Tweede ronde inloopavonden
De tweede ronde inloopavonden waren drukker bezocht dan de eerste ronde.
Meerdere dorpsbelangen zijn langsgekomen om hun stem en die van het dorp te
laten horen. Ze waren blij verrast met onze oplossingen en zagen daar veel heil in.
Wat opviel tijdens de avonden is dat er veel gesproken werd over de aansluiting van
de bussen op schooltijden en ander openbaar vervoer. Tijdens deze bijeenkomsten
hebben we het draagvlak voor onze ideeën gepeild. De geïnteresseerden zagen
onze ideeën absoluut zitten en we hebben ze hier en daar gezamenlijk nog wat
verfijnd. Dit werkte erg goed waardoor er nu oplossingen liggen die door de
geïnteresseerden worden gesteund.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat draagvlak meten lastig is als je de mensen niet
persoonlijk spreekt. Er is voldoende bereik geweest maar betekent dit draagvlak?
Onzes inziens wel. De bewoners die geïnteresseerd waren hebben ruime kansen
gehad om hun mening te laten horen (via enquêtes, via de mail, via de
inloopavonden en telefonisch). De mensen die niet geïnteresseerd zijn, laten niet
van zich horen. Ondanks dat wij overtuigd zijn dat het met het draagvlak goed zit
moet er altijd een nuance aangebracht worden. Het overzien van gevolgen van
gemaakte keuzes is lastig, wanneer iemand voor een bepaald experiment is kan hij
of zij tijdens of na dit experiment negatief zijn omdat het anders uitpakt dan bedacht.
Dit is menselijk en zal blijven bestaan. Ondanks deze nuance zien wij het draagvlak
positief in.
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6.
Verbeteringen
en
Experimenten
Uit de gesprekken met de Mienskip op de inloopavonden en uit de overige
overleggen en contacten hebben we bruikbare ideeën opgehaald, vaak met de
potentie om als mobiliteitsexperiment uitgevoerd te worden. In dit hoofdstuk
passeren deze de ideeën de revue. We geven bij de ideeën ook steeds aan hoe
deze zijn gevormd. Vaak gaat het daarbij om ideeën die ontstonden in onze
gesprekken met de Mienskip en waar wij gebruik makend van onze vervoerkundige
kennis een wat meer uitvoerbare ‘bewerking’ voor hebben geformuleerd. We
besteden daarbij ook aandacht aan ideeën die naar ons inzicht niet haalbaar zijn of
teveel nadelen hebben.
De ideeën zijn gedeeltelijk te onderscheiden naar ‘typisch platteland’ en ‘typisch
stad’. Bij ‘stad’ gaat het dan vooral om Drachten omdat daar twee inloopavonden zijn
gehouden. Daarnaast is van belang dat veel openbaar-vervoerverbindingen van het
platteland via Drachten lopen. Daardoor zijn er ook ideeën die met beide te maken
hebben. Ook zijn er enkele ideeën van algemene aard.

6.1. Vervoer op het platteland

Figuur 9: De deelfiets als voor- of natransport

Deelfiets voor het platteland (bijvoorbeeld deelgebied rondom Jubbega)
Op de ‘tweede ronde’ avonden hebben we een slimme deelfiets laten zien, die met
een app te bedienen is. De eenvoudige en toch vernuftige werking van de fiets wekte
veel enthousiasme. Hoewel de deelfiets vooral als iets voor in de grotere steden
werd gezien (groter dan Drachten), is er enthousiasme voor toepassingen die
concreet het aantal reismogelijkheden vergroten. Dit kwam concreet ter sprake in
gesprek met jongeren in Jubbega. Met vervoerskundige blik kijkend: vooral in delen
van het landelijk gebied waar meerdere laagfrequente lijnen rijden, kan de deelfiets
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zo meerwaarde hebben: haal je niet de bus naar dorp A, dan kun je kiezen voor de
bus naar dorp B en van B naar A met de deelfiets te gaan.
Informatie over de locatie en aanwezigheid van de deelfiets moet daarom in ieder
geval digitaal (via de app) worden ontsloten. Ervaring met het deelconcept kan via
dezelfde app worden gedeeld.

“Met zo’n deelfiets heb je meer reismogelijkheden”
Uitgangspunten voor een succesvolle implementatie:
•

•

•

Hoofddoelgroep zijn jongeren: zij kennen het netwerk vaak goed, zijn
bedreven in het werken met apps en kunnen reisinformatie gemakkelijk
interpreteren. Deze groep pakt het deelfietsconcept het snelste op.
Zoeken naar een gebalanceerd deelfietsaanbod, aansluitend bij
verschillende doelgroepen. Door uitwerking in samenwerking met jongeren
uit het gebied, kan het aanbod zo goed mogelijk passend en echt
aanvullend worden gemaakt.
Deelfietsstallingen zouden bijvoorbeeld kunnen worden gerealiseerd in het
gebied Jubbega / Noordwolde / Beetsterzwaag / Oldeberkoop / Wijnjewoude
/ Bakkeveen.

De mogelijkheid om een elektrische fiets te huren voor incidentele ritten is ook
geopperd. Dit vinden wij ook een plausibel en realistisch idee omdat voor een deel
van de bewoners een elektrische fiets vanwege de kosten moeilijk bereikbaar is
terwijl deze wel waardevolle vervoermogelijkheden biedt.
Mogelijk kunnen plaatselijke rijwielhandelaren hier een rol in spelen.
Verbeteringen buslijnennet op het plattelân
De meeste verbeteringsmogelijkheden die bewoners zien voor het busvervoer op het
platteland hebben betrekking op aansluitingen bus-bus of bus-trein en het aansluiten
op schooltijden.
Met name het aansluiten van de bus op de niet-hoofdstations zoals Wolvega zoud
beter moeten. Wij denken dat dit met name te maken heeft met veranderingen in de
NS dienstregeling die niet altijd (kunnen) worden gevolgd door de bus.
Hoewel scholen vaak wel redelijk soepel zijn als leerlingen iets later komen of iets
eerder weg moeten, is dit verre van ideaal voor de leerling.

“De school is wel soepel als je bijvoorbeeld wat eerder
weg moet om de bus te halen”
De belangrijkste reden die genoemd is om niet de bus te nemen is dat deze niet
aansluit op het reguliere andere vervoer. Hierdoor moeten inwoners te lang op een
station staan (bijvoorbeeld in het donker of in de kou) waardoor dit als niet prettig
wordt ervaren. Met name jongere kinderen of oudere mensen voelen zich hierbij
vaak ook onveilig. Daarnaast wordt de reistijd daardoor aanzienlijk lang waardoor
snel naar alternatieven wordt gezocht. Deze aansluitingen worden daarom ook als
essentieel ervaren voor het optimaliseren van de bereikbaarheid.
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Een eenvoudig ‘enkele reis’ kaartje, te koop in de winkel in het dorp
Vaak wordt aangegeven dat ouderen van het openbaar vervoer zijn ‘afgehaakt’. Veel
inwoners hebben het idee dat dit komt door de OV-chipkaart die als ingewikkeld
wordt ervaren. Het gaat waarschijnlijk niet slagen om ouderen door middel van een
‘opfriscursus’ alsnog de nodige kennis aan te dragen. Door het aanbieden van heel
eenvoudig te gebruiken kaartjes wordt de drempel tot het openbaar vervoer verlaagd
en wordt bijvoorbeeld een tripje per bus met de kleinkinderen een stuk
gemakkelijker.
Het aanbieden van buskaartjes kan bij de winkel in het dorp: plekken die regelmatig
bezocht worden door/ eenvoudig te bereiken zijn voor ouderen.
Uitgangspunten voor een succesvolle implementatie
•
•

Logische verkooppunten in de regio vaststellen,.
Kleinschalige campagne om bekendheid te vergroten: “de losse buskaart in
uw dorpswinkel!”

Figuur 4: Vereenvoudiging voor ouderen door losse verkoop buskaartjes.

6.2 Vervoer in de stad
De bus in Drachten
In veel van de gesprekken met bewoners van Drachten komt naar voren dat een
lokale bus wordt gemist of dat de bussen de stad niet voldoende ontsluiten. Veel
lokale bediening wordt verzorgd door de streekbus. Dat vinden bewoners minder
‘laagdrempelig’ en leidt voor reizigers vanuit de dorpen nogal eens tot omrijden. Dit
wordt ook opgemerkt voor de route door Heerenveen van de bus uit Jubbega en
Oosterwolde.
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Sommige bewoners kwamen met heel concrete voorstellen, getekend op
plattegrondjes. In figuur 11 is een voorbeeld hiervan weergegeven (overigens zonder
nadrukkelijke lokale lijn). Kenmerken van dit voorstel zijn:
-

Meer directe verbindingen binnen de stad;
Niet alle bussen via Transferium (wordt als omrijden gezien)
Bediening van de woongebieden en ook van het bedrijventerrein De Haven
Doordat de stad uitgestrekt is, zijn de fietsafstanden soms aanzienlijk en dat
kan zeker voor ouderen bezwaarlijk zijn.

Vanuit onze vervoerskundige blik vinden wij de opmerkingen van de bewoners
begrijpelijk en het is toe te juichen dat er zo actief wordt meegedacht over het
lijnennet. Wel merken we op dat de best haalbare kwaliteit van de bus bediening
vaak wordt behaald met bundeling van lijnen en dat daardoor grotere loopafstanden
onvermijdelijk zijn. Het relatief uitgestrekte karakter van Drachten draagt extra bij aan
de grote loopafstanden.
Flexibel vervoer in Drachten
De Trisken-taxi, een flexibele openbaar-vervoerdienst specifiek voor de wijk de
Trisken heeft een goede naam en bewoners van andere wijken vinden dit een
aantrekkelijke voorziening. Door de uitgestrektheid van Drachten is aanvullend
fijnmazig vervoer van meerwaarde.
Door voor meer wijken een dergelijke dienst aan te bieden of de Trisken-taxi voor
meer wijken/verbindingen open te stellen wordt tegemoet gekomen aan de wens tot
lokaal vervoer.

Figuur 11: Een van de ideeën van de gebruikers
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Shuttle vervoer naar ziekenhuizen in Heerenveen en Drachten.
De bewoners vinden dat de ziekenhuizen in Heerenveen en Drachten slecht met OV
te bereiken zijn. De oorzaak ligt met name in de lange loopafstanden vanaf de
haltes. In Drachten is een buslijn naar het ziekenhuis maar deze rijdt slechts
éénmaal per uur en deze frequentie wordt door bewoners al te laag gekwalificeerd.

Figuur 12: Ligging ziekenhuis Heerenveen (links) en Drachten (rechts) ten opzichte van het OV

Ziekenhuizen moeten in onze vervoerskundige optiek goed bereikbaar zijn voor
patiënten, personeel en bezoekers.

“Eén bus per uur is te weinig voor een ziekenhuis”

Een oplossingsrichting zou kunnen zijn om bussen te laten omrijden via de
ziekenhuizen. Naar ons inzicht is een belangrijk nadeel daarvan dat de reistijd voor
de andere reizigers daardoor teveel wordt verlengd waardoor het gebruiken van de
bus minder aantrekkelijk wordt.
De oplossing kan ook gezocht worden in korte afstand shuttles die met een hogere
frequentie rijden (bijvoorbeeld elke 15 minuten). Deze voorzien in een concrete
verbetering van de bereikbaarheid van de ziekenhuizen met openbaar vervoer,
zonder nadeel voor andere reizigers.
In Heerenveen zou een alternatieve mogelijkheid zijn om een deel van de bussen
vanaf het station een extra lus via het ziekenhuis te laten rijden (zo blijft de vlotte
koppeling aan het station intact).
In de toekomst kunnen zelfrijdende shuttles dienen als voor- en natransport naar het
openbaar vervoer. Zo rijdt in Scheemda (Gr) momenteel een zelfrijdende shuttle
tussen het Ommelander Ziekenhuis en de dichtstbijzijnde bushalte. De ervaringen
zijn positief. Met 15 km/u verplaats je je van de bushalte naar het ziekenhuis en vice
versa. Voorlopig is er wel altijd een gastheer of -vrouw aan boord, die kan assisteren
met in- en uitstappen en wanneer nodig alsnog de besturing van de zelfrijdende
shuttle over kan nemen. Buiten veiligheidsoverwegingen speelt ook mee dat mensen
de aanwezigheid van een gastheer – als evenknie van de buschauffeur gewoonweg op prijs stellen. Men is nog niet klaar of gewend aan het vervoer zonder
chauffeur.
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Zelfrijdend vervoer wordt door de meeste bewoners beschouwd als iets voor de
verre toekomst. Daarbij onderschatten ze de concrete mogelijkheden. Anderzijds is
‘zelfrijdend’ geen must een shuttle mèt chauffeur voorziet ook in de gewenste
bereikbaarheid van de ziekenhuizen.
Shuttles zijn – of ze nu zelfrijdend zijn of niet – relatief dure voorzieningen. Daarom
is toepassing met name te overwegen op plekken waar veel vraag is naar vervoer,
zoals bijvoorbeeld bij ziekenhuizen.

Figuur 13: Shuttles kunnen de bereikbaarheid van ziekenhuizen verbeteren
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Optimaliseren gebruik Q-liners door instapcoaches bij haltes in Drachten
Q-liners rijden niet over de autowegen en autosnelwegen met staande passagiers.
Om te voorkomen dat passagiers moeten staan, worden in een bus niet meer
passagiers toegelaten dan er zitplaatsen zijn. In Drachten komt het voor dat de bus
in eerste instantie ‘vol’ is (en geen passagiers worden meegenomen), maar dat
nadat bij een of meer haltes passagiers zijn uitgestapt, er weer (zit)plaats is, voordat
de bus de autoweg of autosnelweg op gaat.
Eerder niet toegelaten passagiers hadden toch meegekund. Door inzet van
instapcoaches die de bezetting van de bus kunnen inschatten, kunnen meer
passagiers worden toegelaten en wordt de gemiddelde wachttijd verkort.

Figuur 14: De instapcoach houdt de bezetting van de bus in de gaten.
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6.3 Algemeen
De app-bus: appen in plaats van bellen
De meeste bewoners kennen de belbus wel, maar vinden het bellen vaak
onpraktisch. Zeker jongeren bellen liever niet, zoals ze zelf zeggen. Het aanvragen
van een vraagafhankelijke bus via een app of Whatsapp spreekt veel jongeren erg
aan. Toen dit idee eenmaal geboren was en we het met meer bezoekers van de
avonden bespraken waren ook minder jonge aanwezigen er enthousiast over.
Het gaat hierbij dus om het anders aanvragen van bestaande belbus diensten.

“Vanuit de les een appje sturen om de bus aan te vragen is
ideaal!”

Eén app voor alle vervoer (in de regio)
De bewoners hebben behoefte aan mobiliteitsgemak. Vaak kennen ze niet alle
mogelijkheden. Maar hoe hier verbetering in is te brengen weet men niet goed aan te
geven.
Van onze kant een voorstel. Een overkoepelend app waarin alle vervoersopties
overzichtelijk staan weergegeven, kan bijdragen. Bewoners kunnen eventueel hun
‘ritten’ aanbieden aan dorpsgenoten.

Figuur 15: De MVG-app uit München kan als voorbeeld dienen voor de regio-app

Informatie op maat op niveau van de regio
Er is veel onbekendheid met het beschikbare vervoer. Niet voor iedereen is de
passende informatie beschikbaar. Zo hebben ouderen behoefte aan papieren info en
gaan anderen wellicht niet verder dan sociale media. Door gericht informatie te
verstrekken, bijvoorbeeld door de dienstregeling op een toegankelijke manier in de
dorpskrant te vermelden en/of door vermeldingen op sociale media kan de
bekendheid vergroot worden.
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De Mienskip en lokale ondernemers aan het woord
Veel van de input die wij uit de Mienskip hebben opgehaald betreft ideeën waarvan
de uitvoering uiteindelijk bij andere partijen, zoals de provincie, het busbedrijf of
andere vervoersaanbieders zal liggen. Daarnaast is in Ooststellingwerf een eigen
initiatief van lokale bewoners en bedrijven ontstaan, dat zich richt op verduurzaming
van de mobiliteit. Dit in combinatie met het beantwoorden van de vraag naar vervoer
door de Mienskip. Daarnaast willen zij ook andere vervoersstromen zoals pakket
diensten combineren in dit mobiliteitstransferium.
De insteek van ‘Bûtengewoan Berikber’ is natuurlijk draagvlak bij de Mienskip en
ideeën voor de nieuwe bus concessie. Maar hoe mooi en kansrijk is het om de
Mienskip een rol en functie te laten vervullen bij deze ideeën in de toekomst.
Zij zijn de gebiedskenners en weten de vraag. Wetende dat hierbij de regio ook een
economisch belang hierbij heeft.
De Mienskip en ondernemers rond Oosterwolde hebben vergevorderde plannen over
het vervoer op maat. Een duurzaam mobiliteitstransferium Oosterwolde is voor hen
de oplossing en bestaat uit een samenwerkingsnetwerk tussen Duurzaam
Ooststellingwerf, bedrijven, plaatselijke belangen, banken en gemeente. Hoofddoel
is het bedienen van vormen van mobiliteit ten behoeve van de bereikbaarheid van
het platteland. Daaraan gekoppeld de kracht van het combineren van vervoersvorm
en vraag. Inclusief de benodigde duurzame brandstoffen. Van bereikbaarheid tot
duurzaamheid. Het beantwoorden van de vraag van scholieren tot vervoer op maat
van ouderen en mindervaliden.
Vanuit onze expertise zien wij dit initiatief als een reële ontwikkeling. Het plan staat
in hoofdlijnen goed op de kaart. Dit past niet binnen de huidige zoektocht naar
experimenten maar is zeker een grote kans. Het gaat veel verder dan alleen het
openbaar vervoer en de middelenstroom heeft hierbij ook een vorm.
Dit idee is inzetbaar in heel Zuidoost Fryslân maar wellicht ook provinciaal!

Figuur16:
Schematische weergave duurzaam mobiliteitstransferium zoals de Mienskip in Ooststellingwerf dit
voor ogen heeft. Stap voor stap opbouwen met het totaalplaatje voor ogen als visie voor de toekomst.
Samen met elkaar, voor en door de Mienskip.
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6.4 Ideeën die wij niet hebben overgenomen
Een aantal van de ideeën vanuit de Mienskip zijn naar ons inzicht – hoewel ze zeker
appelleren aan bestaande knelpunten en verbetermogelijkheden – niet geschikt of niet
haalbaar. Deze zijn onderstaand nader toegelicht.
Transferium aan de rand van Heerenveen
Door de vele bussen die via de K.R. Poststraat in Heerenveen rijden, is hier sprake
van een slechte luchtkwaliteit. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het
inrichten van een transferium waar kan worden overgestapt op schone bussen voor
het ritgedeelte via de K.R. Poststraat van en naar station Heerenveen. Dit voorstel
zou door het moeten overstappen tot reistijdverlenging leiden, waardoor de bus per
saldo voor de reizigers minder aantrekkelijk wordt. Wel wordt aanbevolen om zo snel
mogelijk elektrische lijnbussen in te zetten op de lijnen die via de K.R. Poststraat in
Heerenveen rijden.
Treinverbindingen met Drachten en zelfs verder het gebied in.
Het is evident dat treinverbindingen een hoge kwaliteit vervoersvoorziening bieden.
Het realiseren van een treinverbinding is echter financieel, maatschappelijk en
planologisch zo ingrijpend, dat wij dit voor de komende periode niet realistisch
achten. Wij hebben dit daarom niet verder uitgewerkt.
Alternatieven als een nieuwe buurtbus
De buurtbus is een idee waar veel inwoners blij van worden. Deze sluit vaak goed
aan op de wensen van de inwoners voor vervoer waardoor dit een prettig alternatief
is op de huidige verbindingen. Wij willen echter deze optie niet meenemen in de
uitvoering omdat het concept “Buurtbus” draait op vrijwilligers. Het hebben van
voldoende vrijwilligers is niet te voorzien waardoor dit een instabiel uitgangspunt zou
zijn. Er moet sprake zijn van oplossingen die voor langere tijd haalbaar zijn.

6.5 Synthese van de ideeën
Een totaaloplossing voor de regionale hoofdstructuur en maatwerk: hoe past dit ?
Deze vraag was leitmotiv voor het project. De regionale hoofdstructuur die wordt
gevormd door de ‘dikke’ buslijnen zal in Zuidoost Fryslân en Drachten steeds verder
versterken. Dit wordt door de Mienskip ook zo gezien. Maatwerk vult deze structuur
op een aantal manieren aan: zowel op het platteland als in de stad. Dat is ook van
groot belang omdat de afstanden tot de hoofdstructuur vaak groot zijn: zowel door
het dunbevolkte karakter van het platteland als door de uitgestrekte opzet van
Drachten. De Mienskip geeft aan veel belang te hechten aan fijnmazige
vervoersoplossingen die hieraan tegemoet komen en die ook inspelen op wensen
van doelgroepen. Jongeren kunnen met handige apps hun (aanvullende)
reismogelijkheden vinden en organiseren. Flexibele oplossingen zoals deelfietsen
zijn daarbij welkom. Voor ouderen biedt ontsluitend vervoer, zoals bussen die beter
doordringen in de woonwijk of deeltaxi’s daarvoor uitkomst. Veel
vervoersmogelijkheden, ook bestaande, zijn nog te weinig bekend. Uitgebreide
informatieverstrekking en laagdrempelige toegang tot de reismogelijkheden (zoals
simpele buskaartjes) blijven nodig om de bewoners te bereiken: dat geldt met name
voor de oudere bewoners en diegenen die minder bekend zijn (geraakt) met het
openbaar-vervoersysteem.
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QUOTES FAN ÚS MIENSKIP

''Met zo'n deelfiets heb je veel meer
reismogelijkheden."
"Dus ik kan van A naar B zonder de
fiets terug te brengen naar A? Top!"

"De school is wel soepel als je bijvoorbeeld
wat eerder weg moet om de bus te halen."

"Vanuit de les een appje sturen om
de bus aan te vragen is ideaal!"

QUOTEPLAAT

“Kunnen er niet kleinere
bussen rijden? En dan vaker?"

"Eén bus per uur is te weinig
voor een ziekenhuis."
"Zo'n papieren kaartje biedt wel
echt uitkomst voor de ouderen."

7. Hoe verder

De verwachting en beleving bij de Mienskip is duidelijk. Niet alles kan; maar wat gaat
er gebeuren. Wij zien kansen in het vooral op doelgroepen toesnijden van
maatregelen en pilots. Dat geeft de meeste energie en kans van slagen en maakt
het bovendien gemakkelijker om samen op te trekken en te evalueren.
Voor de doelgroep jongeren zijn maatregelen die hun reismogelijkheden vergroten
en verbeteren het meest aansprekend: het beter oplossen van het in- en
overstappen in Drachten, een bus appen in plaats van bellen, een proef met
deelfietsen in een landelijk gebied, bijvoorbeeld Jubbega en omgeving. Hier zijn
betrokken jonge bewoners zeker bereid om samen met specialisten verder in
gesprek te gaan over het uitproberen van oplossingen, maar ook in andere dorpen is
hiervoor zeker enthousiasme te vinden. Door de mobiliteitsproducten zoveel mogelijk
op hun belevingswereld aan te laten sluiten zullen ze langer enthousiast blijven voor
de aangeboden mobiliteit en wellicht ook voor het wonen op het platteland.
Tenslotte: blijvend kijken naar de aansluiting van bus- en schooltijden.
Voor ouderen is nabijheid van vervoer erg belangrijk: de bereikbaarheid van
ziekenhuizen en het zodanig inrichten van het busnet dat je niet te ver hoeft te lopen.
Ook binnen deze groep is veel bereidheid om mee te denken en bijvoorbeeld mee te
kijken naar opties voor verbetering van de informatievoorziening.
Om meer duidelijkheid te krijgen over een gebied dekkend netwerk zal een
vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Hierbij zou dan meer vanuit een
verkeerskundige hoek gekeken moeten worden wat de precieze verbindingen zijn
die ontbreken en zal er een kostenafweging gerealiseerd moeten worden over de
kosten die daaraan verbonden zijn.
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