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Experimenteer!
Is de mienskip aan zet? Zorg ervoor dat zij genoeg tijd krijgen ideeën uit 
te werken. Experimenteer en leer hiervan. 

De energie die is ontstaan in Midden-Fryslân willen we vasthouden en 
gebruiken om verder te praten over maatwerkoplossingen. Daarbij willen we 
concreet zijn en expertise delen over mogelijke oplossingen. Dit vraagt tijd 
en een open en flexibele houding van ons als provincie. De ervaring die we 
opdoen kan als voorbeeld dienen voor andere gebieden. 

Daarnaast willen we ook ideeën in de praktijk testen. Goede ideeën nemen we mee in 
de voorbereidingen van het nieuwe contract voor busvervoer. Een eerste experiment 
in de praktijk: het bieden van vervoer op afroep dat voor de deur stopt. De Bildtdijken 
hebben een gebiedsstructuur waarbij dit maatwerk met meer gebruiksgemak getest 
kan worden. 

In gesprek met de mienskip
Hoe kom je tot een goed gesprek met de mienskip over maatwerkoplossingen 
voor vervoer op het platteland? Begin in ieder geval op tijd en maak tijd vrij. 
Onderstaand beschrijven we een aantal succesfactoren. Evalueer de stappen 
en stuur waar nodig bij.

De mienskip aan zet
De gesprekken met de mienskip hebben ons veel geleerd. Belangrijk voor maat-
werkvervoer op het platteland is: samenwerken, concreet zijn en flexibiliteit.

Samenwerken voor maatwerk
Het toekomstig openbaar vervoer vraagt om een sterke hoofdstructuur en 
maatwerk op het platteland. Maatwerk oplossingen vragen om samen- 
werking met gemeenten en mienskip. Neem hier de tijd voor: samenwerken 
moet groeien en oplossingen moeten een kans krijgen om zich te bewijzen.

Wees concreet: de bus verdwijnt?!?
Maak (politieke) keuzes over wat blijft en wat niet. Wees concreet in wat 
er wanneer verandert, bijvoorbeeld: “De bus verdwijnt uit uw dorp, denk 
mee over hoe het dorp bereikbaar blijft.” Anders ontbreekt het gevoel van 
urgentie bij de mienskip en daarmee ook hun betrokkenheid. Ga in gesprek 
en maak duidelijke afspraken over de rol en verantwoordelijkheid van de 
provincie en andere partijen in het openbaar vervoer. 

Flexibiliteit: ruimte om te bewegen
Het kost tijd om te komen tot maatwerk, waarbij breder gekeken moet 
worden dan de bus als oplossing voor de  vervoersbehoefte op het platteland. 
Dit vraagt om flexibiliteit in de oplossingen en ruimte om te bewegen in de 
nieuwe busconcessie.

Openbaar vervoer verandert, net als het gebruik ervan. Maatwerkoplossingen 
voor het vervoer op het platteland dragen bij aan de leefbaarheid en 
bereikbaarheid. Provinciale Staten hebben gevraagd vooraf een open gesprek 
aan te gaan met de Mienskip over hun ideeën voor vervoer op het platteland. 
In het project BûtenGewoan Berikber hebben we dit gedaan. De uitkomsten 
nemen we mee in de voorbereiding van het nieuwe contract voor het 
busvervoer na 2022. 
De belangrijkste conclusies beschrijven we hieronder. 

BûtenGewoan Berikber

1
Maak een analyse van het gebied (een vervoerskundig logisch gebied): wat is hier 
het probleem, wie zijn de stakeholders, wat zijn hun belangen, met wie willen we 
in gesprek?

2 Ga in gesprek met de betrokken gemeenten over rollen en verantwoordelijkheden en 
ambities  van gemeenten en provincie.

3 Ga in gesprek met de mienskip over mogelijke oplossingen. Waar zit de energie? 
Wat is de cultuur van het gebied?

4 Deel kennis en kunde: breng kennis op hetzelfde niveau bij ons als overheden en bij de 
mienskip.

5 Wees duidelijk en concreet over het probleem, het doel en kaders voor de oplossingen 
(het budget, de spelregels, de criteria waar de oplossingen aan moeten voldoen). 

6 Sta open voor oplossingen die anders zijn dan verwacht, maar aan de criteria voldoen: 
wees flexibel, toon lef en bied manoeuvreerruimte. 

7
Kom samen (provincie, gemeente en inwoners) tot een maatwerk oplossing die 
een totaaloplossing is en samenhang biedt tussen de haarvaten en een sterke 
hoofdstructuur. 

Succesfactoren in gesprek met de mienskip
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Aanpak: anders dan anders
De motie van PS vraagt ons om vooraf een open gesprek aan te gaan met de mienskip. Daarom 
is onze insteek van het project steeds geweest: ‘faciliteren zonder te sturen’.  Een open gesprek 
betekent voor ons dat we niet moeten vooruitlopen op de mogelijke uitkomsten en dus ook 
niet te veel inperkende kaders moeten meegeven. Dat vraagt lef en durf om los te laten. Voor-
af verwachtingen managen en open te staan voor alle uitkomsten. We willen samen met de 
mienskip nadenken over mogelijke oplossingen. Dus niet ‘bottom-up’ of ‘top-down’ maar samen 
aan een kant van de tafel. We noemen dit ook wel ‘door het midden’. Dit is een filosofie die ook 
wordt toegepast bij de dorpsontwikkelmaatschappijen: de DOM-projecten, waarbij samen met 
een dorp onderzocht wordt hoe de leefbaarheid in een dorp verbeterd kan worden. Wij hebben 
als overheid dan een faciliterende rol in het leveren van kennis en kunde over inhoud en proces. 

Om ook de suggestie van belangenverstrengeling weg te nemen hebben we ervoor gekozen 
om niet zelf het gesprek aan te gaan, maar de mienskip te laten faciliteren door een bureau 
dat samen met hen nadenkt over het vraagstuk van de bereikbaarheid op het platteland. Om 
diezelfde reden is ook Arriva niet aangeschoven bij deze gesprekken.

Vooraf in een open gesprek gaan met de mienskip is iets waar we als provincie niet heel ver-
trouwd mee zijn. Niettemin is het wel een ontwikkeling die steeds meer aandacht vraagt in het 
kader van modern bestuur. De nieuwe omgevingswet is een voorbeeld waarin deze werkwijze 
veel aandacht krijgt. Daarnaast besteedt ook de recent opgestelde Beleidsbrief Leefberens, 
vastgesteld door Provinciale Staten op 26 september 2018, veel aandacht aan de nieuwe 
manier van werken van de provincie. Een flexibele houding is een van de zaken die daarin aan-
dacht krijgt, en die van belang is bij vooraf een open gesprek voeren met de mienskip. Flexibel 
zijn in de aanpak van een gesprek en samenwerking met de mienskip en flexibel zijn in het open-
staan voor (andere) oplossingen. 

We hebben ervoor gekozen om in drie gebieden, drie verschillende bureaus te vragen om in ge-
sprek te gaan met de mienskip. Elk op hun eigen wijze. Om zo te kijken hoe we een gesprek met 
de mienskip het best kunnen aanpakken, hoe we de mienskip het best kunnen bereiken en hoe 
we tot een resultaat komen zonder te sturen op de inhoud. Het proces van de bureaus hebben 
we zoveel mogelijk losgelaten. Nadat zij hebben opgeleverd, hebben wij de resultaten vertaald 
naar het advies wat in deze rapportage staat beschreven. Hierbij hebben we ook de resultaten 
van de bureaustudie van Arriva betrokken. 

In bijlage A-1 lichten we de aanpak van het project BûtenGewoan Berikber nader toe. In bijlage 
A-2 staan de inhoudelijke en financiele kaders, die we aan de bureaus hebben meegeven. 

Het advies dat we nu aan Gedeputeerde Staten voorleggen is tot stand gekomen op basis van de 
gesprekken gedurende het project met de bureaus, de resultaten uit de Mienskip, de gesprekken 
en resultaten van de bureaustudie van Arriva, de gesprekken met het OV-team en de betrokken 
gemeentelijke ambtenaren over de resultaten, ROCOV en andere betrokkenen. Alle beschikbare 
informatie heeft geleid tot dit advies. 

BûtenGewoan Berikber

We leven in een tijdperk van transitie, of misschien beter gezegd, een verandering van 
tijdperk. Er verandert veel om ons heen. De wereld verandert. Nederland verandert. 
Fryslân verandert. De mienskip, het openbaar vervoer de rol van de overheid en de 
provincie veranderen mee.

Dit is de context waarin we het project BûtenGewoan Berikber hebben uitgevoerd. De provincie 
wil op een andere manier werken, meer samen met de mienskip. De voorbereidingen zijn gestart 
voor een nieuwe busconcessie voor heel Fryslân. We zien dat het gebruik van het openbaar ver-
voer steeds meer verandert. Hoe maken we dan slimme keuzes voor een nieuwe concessie en 
hoe betrekken we de mienskip daarbij? In december 2017 hebben Provinciale Staten een motie 
aangenomen bij het behandelen van het Verlengingsvoorstel van de huidige busconcessie met 
2 jaar tot 2022. In het verlengingsvoorstel wordt afgesproken met een aantal ideeën te expe-
rimenteren in de praktijk. Met het project BûtenGewoan Berikber geven we uitvoering aan de 
motie ‘in gezamenlijkheid winst voor iedereen’. Deze motie vraagt om de komende 2-3 jaar te 
benutten om vooraf een open gesprek aan te gaan met de mienskip, uitgaande van een blanco 
situatie buiten de hoofdstructuur van het openbaar vervoer. En zo te komen tot een gedragen 
plan voor het openbaar vervoer na 2022. Het project BûtenGewoan Berikber had een tweele-
dig doel: onderzoeken hoe we vooraf een open gesprek aan kunnen gaan met de mienskip, en 
komen tot inhoudelijke totaaloplossingen voor het openbaar vervoer. Hiervoor hebben we de 
volgende boodschap gebruikt:

We gaan op zoek naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen voor het plat-
teland. Inwoners gaan aan de slag in drie gebieden: Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en 
Zuidoost-Fryslân/Drachten. Waar hebben zij behoefte aan? En wat is praktisch haalbaar en 
betaalbaar?

In drie gebieden hebben drie bureaus elk op hun eigen wijze de mienskip geholpen bij na-
denken over het vraagstuk rondom de bereikbaarheid op het platteland. Het huidige 
OV-systeem is niet houdbaar. Welke andere (innovatieve en creatieve) mogelijkheden zien 
de inwoners om, uitgaande van hetzelfde budget, de reismogelijkheden te verbeteren? 
De resultaten zijn terug te vinden op www.butengewoanberikber.nl. 
Parallel heeft Arriva een bureaustudie uitgevoerd (zonder overleg met de mienskip) om op 
basis van hun vervoerkundige kennis, nieuwe oplossingen voor de drie gebieden te bedenken 
voor de toekomst. 

De gesprekken met de mienskip en de onderzoeken van Arriva hebben ons veel inzichten op-
geleverd. In dit document geven wij ons advies hierover aan Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen 
woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het 

bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. We 
horen graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede 
ideeën testen we in de praktijk. Bij succes nemen we het mee in de voorbereidingen van 

het nieuwe contract voor het busvervoer.



1110

Een van de zaken die we hebben geleerd in het project BûtenGewoan Berikber is dat onze in-
woners de urgentie van het probleem rond het openbaar vervoer op het platteland (nog) niet 
zien. Of men maakt geen gebruik van het openbaar vervoer, of men denkt dat er toch niets 
verandert. De bereidheid om mee te denken over oplossingen voor de bereikbaarheid van het 
platteland was daardoor klein. Het is belangrijk om concreet te zijn over wat het probleem is en 
dat er zaken gaan veranderen. 

Belangrijk is om duidelijke kaders mee te geven. Wat is het probleem, wat het doel, wat het 
budget en wat zijn de spelregels om te komen tot oplossingen. Welke keuzes zijn gemaakt en 
staan niet ter discussie? Door op die zaken te sturen, en duidelijke criteria mee te geven voor de 
oplossingen, is een dialoog over oplossingen mogelijk (outputsturing). 

Daarnaast hebben we gemerkt, dat mensen ‘meedenkmoe’ zijn. Belangrijk is om onze meinskip 
het gevoel te geven dat ze echt iets in kunnen brengen en het hen makkelijk maken om mee te 
doen. Naar de mensen toe gaan is belangrijk, met een concrete boodschap. 

Dilemma participatie: modern bestuur, meedenkmoe en kosten
De provincie zoekt net als de andere overheden aansluiting bij wat leeft in de mienskip. Ze willen 
daarom graag de mienskip betrekken bij vraagstukken en zo een modern bestuur zijn. Maar de 
mienskip is meedenkmoe en de kosten zijn vaak hoog. Dit vraagt om een bewuste keuze over 
waarbij de mienskip wordt gevraagd mee te denken. 
Het vraagstuk rond openbaar vervoer op het platteland is een provinciebreed vraagstuk. Om 
hierover met de mienskip in gesprek te gaan vraagt tijd, inzet van de ambtelijke dienst en daar-
door geld. Hoe intensiever het participatietraject, hoe meer tijd, capaciteit en geld nodig is. De 
vraag is hoe we hier een balans in vinden. En hoe we hiermee om kunnen gaan gezien de plan-
ning van de nieuwe busconcessie die nu voorbereid wordt. 
Een mogelijkheid is bijvoorbeeld te gaan werken met een modulaire opbouw van maatwerk: 
een keuzepalet van mogelijkheden. We zien namelijk in het project BûtenGewoan Berikber dat 
sommige oplossingen in meerdere gebieden worden genoemd. Afhankelijk van geografische 
structuur en cultuur kunnen de uiteindelijke combinatie van maatregelen verschillen. Dat is dan 
het maatwerk. Een andere mogelijkheid is om in de nieuwe busconcessie tijd in te ruimen voor 
het maken van maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld de eerste twee jaar te blijven rijden en die 
tijd te gebruiken om met de inwoners in een gebied tot maatwerkoplossingen te komen.

Flexibiliteit: ruimte om te bewegen
De wereld verandert om ons heen, er is technisch gezien steeds meer mogelijk en ook de 
mienskip verandert. Ligt de oplossing voor vervoer op het platteland bij een bus? Of zijn er 
andere oplossingen? Het kost tijd om te komen tot maatwerk. Dit vraagt om flexibiliteit in 
de oplossingen en ruimte om te bewegen in de nieuwe busconcessie.

Er verandert op dit moment veel om ons heen. Denk aan de demografische ontwikkelingen die 
effect hebben op het gebruik van het openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook aan de technolo-
gische ontwikkelingen. Welke oplossingen zijn er nu reëel en welke zijn er in de nabije toekomst 
ook mogelijk? Denk aan kansen die autonoom vervoer biedt of nieuwe mogelijkheden van in-
formatievoorziening via  de smartphone? Dit is niet te overzien voor een concessieperiode van 
10-15 jaar. 

Dit komt ook terug in de gesprekken met de mienskip. Men ziet veel ontwikkelingen om zich heen. 
Dat maakt het ook lastig om te bedenken wat er allemaal mogelijk is. Zoals Henry Ford zei bij de 
eerste auto: “als ik de mensen gevraagd had wat ze willen, hadden ze gezegd: snellere paarden”. 

De mienskip aan zet
Het in gesprek gaan met de mienskip heeft ons veel geleerd. Inhoudelijk, maar vooral proces-
matig. We zien dat de mienskip er zich nog niet bewust van is dat het OV in de toekomst gaat 
veranderen. Ze zien wel dat er veel verandert om hen heen en dat er weinig gebruik wordt 
gemaakt van de bussen op het platteland. Iedereen kent de grote lege bus met één passagier 
die door de nauwe straatjes van het dorp rijdt. Niettemin ervaart men de urgentie van het pro-
bleem niet zoals wij die nu ervaren. 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de meest opvallende zaken uit de gesprekken die de drie bureaus 
met de mienskip hebben gehouden. 

Samenwerken voor maatwerk
Het toekomstig openbaar vervoer vraagt om een sterke hoofdstructuur en maatwerk op 
het platteland. Het een kan niet zonder het ander. De provincie is verantwoordelijk voor 
de snelle lijnen, spitslijnen en voor het openbaar vervoer op het platteland. Maatwerk 
oplossingen vragen om samenwerking met gemeenten en mienskip. Waar ligt de rol en 
verantwoordelijkheid van de provincie precies? 

Een nieuw toekomstvast openbaar vervoersysteem vraagt om een nauwe samenhang tussen 
de hoofdstructuur en de haarvaten die de hoofdstructuur voeden. De provincie heeft een wet-
telijke taak voor het openbaar vervoer. Een duidelijke keuze is nodig over welke verantwoorde-
lijkheid de provincie heeft in de haarvaten van het openbaar vervoer op het platteland. Wat ons 
is opgevallen in de gesprekken met de mienskip is dat veel inwoners op het platteland aangeven 
‘wy rêde ús wol’. 

Inwoners op het platteland maken vaak gebruik van andere vervoersmiddelen die voor hen 
meer flexibiliteit bieden, zoals een auto of een (elektrische) fiets. Hoe kunnen we de bereik-
baarheid op het platteland zo goed mogelijk faciliteren? Wat is onze rol en wat is die van de 
gemeenten? En van de mienskip? 
Onze zorgtaak ligt vooral bij de mensen die minder opties hebben voor hun vervoer en sterker 
zijn aangewezen op de bus. Hoe kunnen we ons als provincie inspannen voor deze doelgroep: 
de mensen die nu in de bus zitten? Het is belangrijk om te voorkomen dat deze groep in een 
sociaal isolement komt doordat ze geen mogelijkheid meer hebben tot vervoer en deelname 
aan onze maatschappij (sociale exclusiviteit). De vraag is daarbij hoe we dit op een betaalbare 
wijze kunnen doen.

We moeten samenwerken voor maatwerkoplossingen die bijdragen aan de leefbaarheid en be-
reikbaarheid op het platteland. Belangrijk is hier tijd voor te nemen: samenwerken moet groeien. 

Wees concreet: de bus verdwijnt?!?
Wees concreet in wat er wanneer verandert. Maak (politieke) keuzes over wat blijft en 
wat niet en over de rol en verantwoordelijkheid van de provincie bij het openbaar vervoer. 
Anders ontbreekt het gevoel van urgentie en betrokkenheid bij de mienskip.  

Als we het probleem met het openbaar vervoer niet duidelijk en concreet maken, ontbreekt het 
gevoel van urgentie bij de mienskip en daarmee de betrokkenheid bij het vinden van oplossingen. 
We moeten explicieter zijn in wat er gaat veranderen in het openbaar vervoer in Fryslân en wan-
neer. Het huidige systeem is niet houdbaar op het platteland doordat er steeds minder reizigers 
gebruik van maken. Hierdoor verdwijnt (mogelijk) de bus uit uw dorp in 2022. 
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Experimenten met maatwerk vervoer op het platteland
In alle drie gebieden zijn door de mienskip, ondersteund door de bureaus, ideeën aangedragen 
voor het vervoer op het platteland in aansluiting op de hoofdstructuur van het OV. De ideeën zijn 
divers en variëren van een deelauto, deelfiets, elektrische fiets, duimpje omhoog tot een buurt-
bus, klein busje en vervoer op afroep. Parallel hebben we Arriva gevraagd om een bureaustudie 
in dezelfde drie gebieden uit te voeren en te komen met een innovatieve en creatieve totaalop-
lossing voor de aansluiting van het openbaar vervoer op de hoofdstructuur, die een verbetering 
is van de huidige situatie. Gebruik makend van hun vervoerskundige expertise. Dit hebben zij 
gedaan in het kader van hun ontwikkelrol en de afspraken gemaakt in het verlengingsvoorstel 
van de huidige busconcessie tot 2022. 
In bijlage A-4 staat en samenvatting van de voorstellen uit de gesprekken met de mienskip en 
uit de bureaustudie per gebied. In dit hoofdstuk lichten we ons advies om met twee experimen-
ten te starten nader toe.  

Combineren van ideeën mienskip en Arriva
We hebben met het OV-team en de begeleidingsteams gekeken welke experimenten meer-
waarde hebben om uit te voeren voor de start van de nieuwe busconcessie, welke aansluiten 
bij de verwachtingen van de mienskip naar aanleiding van de gesprekken met de bureaus in hun 
regio, en welke haalbaar en reëel zijn. 
De ideeën van de mienskip sluiten aan bij een aantal experimenten dat Arriva noemt. We zijn 
vooral op zoek gegaan waar we een combinatie konden maken om recht te doen aan het proces 
dat we zijn gestart door in drie gebieden in gesprek te gaan met de mienskip. De experimenten 
die Arriva voorstelt zijn zoals gevraagd totaaloplossingen. Daarmee zijn ze ook omvangrijk en 
brengen in sommige gevallen grote veranderingen met zich mee. Maatwerk op het platteland 
is onlosmakelijk verbonden met het versterken van de hoofdstructuur en het versnellen van 
lijnen. Dit brengt vaak infrastructurele maatregelen met zich mee en daarmee extra kosten. 
We voeren al experimenten met het versnellen van lijnen uit, daarmee heeft dit nu niet direct 
meerwaarde. Het 1-op-1 invoeren van de experimenten van Arriva, is niet wenselijk om de ver-
wachtingen en energie in de gebieden niet teniet te doen. 

We kwamen in eerste instantie uit op drie experimenten om ervaringen op te doen met maat-
werk vervoer op het platteland. In ieder onderzoeksgebied één. Daarbij hebben we ideeën van 
de mienskip gecombineerd met onderdelen van de experimenten van Arriva . We willen verder 
in gesprek voor maatwerk in Midden-Fryslân, een klienschalig experiment uitvoeren op de Bildt-
dijken in Noordwest Fryslân en de snelle bus 322 van Oosterwolde naar Drachten door laten 
rijden naar Leeuwarden. Voor een nadere toelichting op deze drie experimenten: zie bijlage A-5.
We hebben onze eerste ideeën voorgelegd aan ROCOV.  Zie bijlage A-6 voor hun advies. Daar-
naast heeft ook Arriva onze eerste ideeën getoetst aan het effect op de lopende concessie van-
wege de keuze om onderdelen uit hun totaaladvies te halen. Wij concluderen daarmee dat één 
experiment afvalt, namelijk het doortrekken van bus 322 van Oosterwolde naar Leeuwarden. 
Zie bijlage A-7 voor hun advies en aanvullend daarop dat van het OV-team.

Wij adviseren om met een experiment in Midden-Fryslân een vervolg te geven aan 
BûtenGewoan Berikber. Als doorontwikkeling van samen met de mienskip en de gemeenten 
vormgeven aan het maatwerk vervoer op het platteland. En daarnaast een kleinschalig 
experiment op de Bildtdijken in Noordwest Fryslân uit te voeren met vervoer op afroep. 

In de Beleidsbrief Leefberens is al veel over de veranderende rol van de overheid geschreven. 
Hoe kunnen we inspelen op initiatieven uit de mienskip, maar ook onze wettelijke taak op het ge-
bied van openbaar vervoer uitvoeren? Hoe kunnen we daar een flexibele houding bij aannemen 
en een open gesprek blijven voeren vooraf en tijdens de nieuwe concessie? ‘De enige constante 
is verandering.’ Dit vraagt om ruimte om te bewegen bij de gesprekken met de mienskip over 
het maatwerk vervoer op platteland en ruimte voor die flexibiliteit bij de nieuwe concessie. 

De ideeën voor mogelijke vervoersoplossingen op het platteland die bij BûtenGewoan Berikber 
uit de mienskip zijn gekomen, zijn divers. En grotendeels nog niet concreet genoeg om er nu 
gelijk een experiment van te maken. Hiervoor is een verdere uitwerking nodig samen met de 
gemeenten en de mienskip.  

Voor een meer uitgewerkt advies over participatie: zie bijlage A-3.

1
Maak een analyse van het gebied (een vervoerskundig logisch gebied): wat is hier 
het probleem, wie zijn de stakeholders, wat zijn hun belangen, met wie willen we 
in gesprek?

2 Ga in gesprek met de betrokken gemeenten over rollen en verantwoordelijkheden en 
ambities  van gemeenten en provincie.

3 Ga in gesprek met de mienskip over mogelijke oplossingen. Waar zit de energie? 
Wat is de cultuur van het gebied?

4 Deel kennis en kunde: breng kennis op hetzelfde niveau bij ons als overheden en 
bij de mienskip.

5 Wees duidelijk en concreet over het probleem, het doel en kaders voor de oplossin-
gen (het budget, de spelregels, de criteria waar de oplossingen aan moeten voldoen). 

6 Sta open voor oplossingen die anders zijn dan verwacht, maar aan de criteria vol-
doen: wees flexibel, toon lef en bied manoeuvreerruimte. 

7 Kom samen (provincie, gemeente en inwoners) tot een maatwerk oplossing die een to-
taaloplossing is en samenhang biedt tussen de haarvaten en een sterke hoofdstructuur. 

Begin op tijd en maak tijd vrij. Wees flexibel: stuur continue bij en experimenteer met de aanpak

Hoe kom je tot maatwerkoplossingen voor vervoer op het platteland?
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Ons advies is nadrukkelijk om dit voorstel van Arriva niet 1-op-1 in te voeren, want dan is de 
energie die er in Midden-Fryslân is gecreëerd door DBZ weg. Het voorgestelde experiment is 
omvangrijk en niet deelbaar. 

Ons advies is om verder met de mensen in gesprek te gaan om alle ideeën samen verder uit 
te werken. En daar met een open en flexibele houding in te stappen; een nieuwe werkwijze 
en rol van de provincie die ook wordt nagestreefd volgens de Beleidsbrief Leefberens. 
Dit experiment is meer gericht op het vertalen van een idee naar een concrete oplossing met 
de mienskip voor draagvlak en maatwerk. En om hier een methodiek voor te ontwikkelen voor 
het komen tot maatwerk in andere regio’s in Fryslân voor de nieuwe busconcessie na 2022. 

Dit betekent dat het niet reëel is om dit experiment per december 2019 te starten ondanks 
dat dit technisch gezien misschien wel mogelijk is. Voor draagvlak en maatwerk is tijd nodig. In 
de motie van PS staat het verzoek om van de komende 2-3 jaar gebruik te maken om in een 
open gesprek vooraf met de mienskip na te denken over mogelijke oplossingen. De motie geeft 
voldoende ruimte om deze tijd te nemen. Consequentie is dat de resultaten niet beschikbaar 
zijn voor het opstellen van het Programma Van Eisen voor de nieuwe busconcessie. Wat wel 
belangrijk is om mee te nemen in de busconcessie is flexibiliteit: ruimte om te bewegen om de 
uitkomsten mee te kunnen nemen.

Op basis van de werkwijze van de drie bureaus zijn dit de succesfactoren voor het uitvoeren van 
dit experiment: 

  vanuit de mens (de reizigers) denken; 
  flexibele houding: in aanpak bewegen als het proces erom vraagt;
  goed voorbereid het gesprek ingaan 

(feiten over het probleem, kaders, verantwoordelijkheden);
  maar met een open houding ten aanzien van de oplossingen: outputsturing;
  energie/ enthousiasme inbrengen.

Dit in combinatie met de werkwijze die bij de DOM-projecten wordt toegepast: samen in gesprek 
over een vraagstuk, waarbij de overheid een faciliterende rol heeft en zijn kennis en kunde op 
inhoud en proces inbrengt. 

 Bepalen probleem, doel, en kaders voor oplossingen. De ruimte om te bewegen. 
 Overleg met gemeenten: rollen en verantwoordelijkheden.
 In september 2019: start gesprek met mienskip Midden-Fryslân.
 Kennis op gelijk niveau brengen. 
 In gesprek over voorstel/ideeën Arriva. Openstaan voor aanpassingen/aanvullingen.

Aanpak experiment

Actiehouder: Provincie

Experiment: in gesprek in Midden Fryslân
De gesprekken met de mienskip hebben geleid tot energie in het gebied Midden-Fryslân. 
Daar willen we gebruik van maken om verder te praten over maatwerk in Midden-Fryslân. 
Daarbij willen we concreet zijn en expertise van ons en Arriva delen over mogelijke 
oplossingen. Dit vraagt tijd en een open en flexibele houding, zoals ook beschreven in de 
Beleidsbrief Leefberens. 

In Midden Fryslân heeft de werkwijze van DBZ geleid tot energie in het gebied. Het advies van 
DBZ is om met kleinere en grotere experimenten te werken aan bewustzijn bij de mienskip dat 
er zaken gaan veranderen. De belangrijkste opbrengst van de werkwijze van DBZ is niet zo zeer 
de experimenten, maar de bouwstenen voor het aangaan van een gesprek over maatwerk en 
het komen tot oplossingen. 

Arriva heeft in hun bureaustudie  het idee uit het verlengingsvoorstel verder uitgewerkt om 
lijn 35, 93 en 94 als maatwerk om te vormen naar scholierenlijnen in de spits en daarbuiten 
als vervoer op afroep aan te bieden in de vorm van de Arriva Vlinder. Deze sluit in Franeker, 
Winsum, Wommels, Sneek, Mantgum en Grou aan op snel en frequent openbaar vervoer. Ook 
biedt het de mogelijkheid om ook naar andere dorpen in het bedieningsgebied te rijden. Dit is 
een experiment dat aansluit bij ideeën die bij de provincie leven over hoe om te gaan met het 
openbaar vervoer in de toekomst. 

De Bouwstenen op een rijtje
Even samenvatten: 

01 Rekening houden met
onze Friese identiteit

02 Leren van andere 
(burger)initiatieven

03 Aansluiten bij behoefte 
inwoners Midden-Fryslân

05 Mobiliteit is duurzaam, 
hybride en op maat

04 Verbinden en ontsluiten 
van netwerken

06 Creeër ruimte en 
geef richting

07 Met een open blik

08 Communicatie & PR

09 Zorg voor toezicht

Met deze bouwstenen maken we de oplossingen voor een BûtenGewoan Berikber

Midden-Fryslân. Deze oplossingen beschrijven we aan de hand van vijf 

verschillende experimenten.

 

BEKIJK DE EXPERIMENTEN:

 Even samenvatten:
De Bouwstenen op een rijtje

 Trein Arriva
 Trein NS

 Hoofdstructuur bus
 Spitslijnen bus

 Gebied vervoer op afroep
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Hoe nu verder?
Het project BûtenGewoan Berikber geeft uitvoering aan de motie ‘in gezamenlijkheid winst voor 
iedereen’ die Provinciale Staten in december 2017 hebben aangenomen. Met het opleveren van 
dit rapport is de motie uitgevoerd. Belangrijk voor maatwerk op het platteland is samenwerken, 
concreet zijn en flexibiliteit.

Parallel zijn onze collega’s bezig met de voorbereiding van de nieuwe busconcessie. Ons advies 
kan gebruikt worden als input voor deze voorbereidingen. Als eerste wordt door hen een Nota 
van Uitgangspunten ter besluitvorming voorgelegd. Na de zomer in Gedeputeerde Staten van 
Fryslân en in november in Provinciale Staten van Fryslân is het streven. Keuzes ten aanzien van 
maatwerk op het platteland moeten daarin worden gemaakt. 

Wij leggen dit rapport voor aan Gedeputeerde Staten van Fryslân op 2 juli 2019 en vragen hen 
om het volgende te besluiten: . 

1 Kennis te nemen van het advies;

2
Het advies, inclusief bijlagen mee te nemen in de voorbereiding van de 
nieuwe busconcessie na 2022;

3

Een vervolg te geven aan BûtenGewoan Berikber door het starten 
van een experiment in Midden-Fryslân om samen met de mienskip 
en de gemeenten verder in gesprek te gaan om vorm te geven aan 
maatwerkvervoer op het platteland dat aansluit op de hoofdstructuur 
van het openbaar vervoer;

4 Een kleinschalig experiment met maatwerkvervoer op afroep te starten 
op de Bildtdijken in Noordwest Fryslân en dit te monitoren;

5 Provinciale Staten hierover te informeren. 

Voorstel besluit college van Gedeputeerde Staten van Fryslân: 

Experiment: vervoer op afroep aan huis op de Bildtdijken
In de gesprekken in Noordwest Fryslân blijkt dat men open staat voor diverse vormen van 
alternatief vervoer. De Bildtdijken hebben een specifieke gebiedsstructuur, waardoor het 
mogelijk is om vervoer op afroep aan te bieden dat voor de deur stopt. Maatwerk met 
meer gebruiksgemak. 

In Noardwest Fryslân laten de gesprekken van Partoer zien dat inwoners open staan voor al-
ternatief vervoer. In de voorstellen van Arriva zit een interessant en concreet voorstel voor 
maatwerk op de dijken in het gebied rond Oudebildtzijl dat hierbij aansluit. Het voorstel is om 
als experiment de huidige Belbus 273 om te bouwen naar vervoer op afroep dat voor de 
deur stopt. Het bijzondere van dit voorstel is dat het maatwerk levert door in te spelen op 
de gebiedsstructuur van de dijken. Inwoners op de Bildtdijken kunnen voor hun eigen woning 
instappen. Het busje rijdt daar immers toch langs. Inwoners krijgen bij het vervoer op afroep 
meer gemak dan in de huidige situatie. Men kan voor de deur instappen en een half uur van te 
voren reserveren in plaats een uur, niet alleen telefonisch maar ook via een app en website. 
Tijdens het experiment kan men van 6:00 tot 18:00 uur gebruik maken van het vervoer op 
afroep dat voor de deur stopt. Nu rijdt de Belbus alleen in de ochtend (6:00 tot 9:00) en 
middaguren (14:00 tot 18:00) en daartussen kan men nu gebruik maken van een Opstapper. 
Men kan gebruik maken van de OV-chipkaart die nu niet geldt in de Opstapper (wel in de Belbus).

Wij adviseren nu de technische voorbereidingen te starten en met dit experiment te starten bij 
de nieuwe dienstregeling per december 2019. Van belang is om in de tussentijd met de mensen 
in dit gebied in gesprek te gaan en open te staan voor suggesties en aanvullingen. Gezien de 
beperkte schaal van het experiment en de verbetering die plaatsvindt, verwachten wij dat een 
voorbereiding van een half jaar hiervoor voldoende zal zijn. 

 Technisch voorbereiden en invoeren bij de nieuwe dienstregeling per december 2019.
 In september 2019: overleg met mienskip rondom de Bildtdijken over experiment.
 Openstaan voor eventuele aanpassingen/aanvullingen.
 Evaluatie in 2020 t.b.v. PVE busconcessie.

Aanpak experiment

Actiehouder: Arriva
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A. Bijlage bij Advies

1. Aanpak BûtenGewoan Berikber

2.  Kaders (hoofdstructuur en financieel) Midden-Fryslân, 
Noordwest-Fryslân, Zuidoost-Fryslân

3. Advies Participatie bij maatwerkoplossingen

4. Samenvatting ideeën uit mienskip en Arriva per gebied

5. Voorstel voor drie experimenten

6. Advies ROCOV op voorstel 

7. Advies Arriva en OV-team op voorstel

B. In gesprek met de Mienskip Midden-Fryslân (DBZ)
1. Reisverslag

2. Resultaten

3. Sentimentendocument

C. In gesprek met de Mienskip Noordwest -Fryslân (Partoer)
D. In gesprek met de Mienskip Zuidoost-Fryslân (Sweco)
E. Bureaustudie Arriva

1. Oplegnotitie

2. Midden-Fryslân

3. Noordwest-Fryslân

4. Zuidoost-Fryslân

De bijlagen zijn los bij dit advies gevoegd. 

Bijlageblad


