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Bijlage 1 Aanpak BûtenGewoan Berikber 
In het advies hebben we beschreven dat onze aanpak anders dan anders is bij het project 
BûtenGewoan Berikber. In deze bijlage geven we een toelichting op onze aanpak op basis van de 
sheets die we gebruikten om het project uit te leggen aan betrokkenen.  
 

Context van het project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projectdoelen 
 

Zowel inhoudelijk: komen tot nieuwe ideeën en 
oplossingen voor vervoer op het platteland, als 
procesmatig: leren hoe we het beste een gesprek 
aan kunnen gaan over maatwerk op het platteland  
met de mienskip.  
 
Zo geven we uitvoering aan de motie van PS en 
leveren we input voor de nieuwe busconcessie.  
 

 

Aanpak: faciliteren en loslaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben drie bureaus gevraagd om in drie gebieden in gesprek te gaan met de mienskip elk op hun 
eigen wijze om te komen tot een totaaloplossing voor dat gebied.  
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De basisfilosofie die we de bureaus hebben meegegeven is te faciliteren zonder te sturen. Samen met 
de mienskip nadenken over een vraagstuk en mogelijke oplossingen zonder daarin te sturen. Samen 
aan een kant van de tafel. Vergelijkbaar met de methodiek in de DOM-projecten waarin samen met 
dorpen wordt nagedacht over maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid.  
 
We hebben vooraf een beperkt aantal kaders opgesteld voor het gesprek: een onderverdeling tussen 
hoofdstructuur van het openbaar vervoer en niet hoofdstructuur, en de daarmee gemoeide kosten. 
Zie bijlage 2.  
Daarnaast hebben we alle betrokken collega’s en bestuurders gevraagd los te laten en open te staan 
voor de uitkomsten die uit deze gesprekken komen. Alleen dan geven we uitvoering aan de motie van 
PS om vooraf een open gesprek aan te gaan met de mienskip.  
 

Drie gebieden: Midden Fryslân, Noordwest Fryslân en Zuidoost Fryslân 
Bij het project BûtenGewoan Berikber zijn drie gebieden betrokken. Elk zijn ondersteund door hun 
eigen bureau met een eigen werkwijze vanuit hun eigen expertise. Zo hebben we vormgegeven aan 
het doel om ervaring op te doen met het voorleggen van een vraagstuk aan de mienskip.  
 
In Midden-Fryslân is een creatief bureau, DBZ, aan de slag gegaan met het principe ‘Human Centred Design’ (HCD). 
Dit is een creatieve manier voor het oplossen van problemen. Het is gebaseerd op verregaande empathie voor de 
mensen voor wie je ontwerpt en bestaat uit verschillende fasen. HCD gaat uit van een houding van constant verbeteren 
vanuit een helpende houding samen met de doelgroep. De eerste oplossing is dan ook een prototype die verder moet worden 
ontwikkeld.  
 
In Noardwest Fryslân is het bureau Partoer gevraagd vanwege hun ervaring op het gebied van participatie. 
Partoer staat in Fryslân bekend als een bureau dat samen met inwoners nadenkt over problemen die zich 
ergens voordoen. Hun werkwijze houdt in dat zij eerst een analyse doen van de problematiek en daar een factsheet van 
maken die de basis vormt voor de gesprekken met de mienskip. In deze gesprekken maken ze gebruik van creatieve 
werkvormen. Ze gaan in gesprek met verschillende doelgroepen zoals jongeren en ouderen naast algemene bijeenkomsten. 
Ze hebben een intensieve samenwerking met gemeenten om de mensen in een gebied te benaderen.  
 
In Zuidoost Fryslân is Sweco het gesprek aangegaan met de mienskip. Dit bureau is uitgezocht vanwege hun 
verkeers- en vervoerskundige expertise met het doel die te gebruiken bij het helpen van de mienskip bij het nadenken over 
het vraagstuk rond de bereikbaarheid in hun gebied. Zij hebben een meer traditionele werkwijze gehanteerd bij het 
benaderen van de mienskip en een aantal bijeenkomsten in het gebied georganiseerd. Om ideeën op te halen en de 
uitwerking ervan weer terug te koppelen.  
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Drie gebieden met hun eigen kenmerken 
 

De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, Spoorlijn 
Leeuwarden-Heerenveen/A32 en de A7 begrenzen het 
gebied. 
Kenmerkend is dat er een sterke hoofdstructuur in en 
om het gebied is van spoor en bus. Het vraagstuk is 
vooral hoe inwoners in het tussengebied goed 
aansluiting kunnen vinden op deze hoofdstructuur. 
Hoe kunnen we de bereikbaarheid van dit gebied 
verbeteren? 
 
In Midden-Fryslân worden inwoners begeleid door 
Femke, Daan en Richard van DBZ. 

 
 
De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, de N357 naar 
Stiens en de Waddenzee begrenzen het gebied. Harlingen is 
onderdeel van dit gebied. 
Kenmerkend voor deze regio is dat het gebied sterk op het 
zuiden gericht is en er verschillende schoollocaties zijn. Maar 
hoe kun je vanuit het gebied goed aansluiten op de 
hoofdstructuur (spoor en bus) aan de rand van het 
gebied? En daarnaast, hoe kan de hoofdstructuur van de bus 
in het gebied beter? 
 
Inwoners worden in dit gebied begeleid door Partoer. 
 
 

De Alde Feanen, de A32, de N351 en de N381 
begrenzen grofweg dit gebied. Anders gezegd: het 
gebied ligt tussen Drachten, Akkrum, Wolvega, 
Noordwolde en Oosterwolde. 
Kenmerkend voor dit gebied is de combinatie met 
het bereikbaarheidsvraagstuk dat in Drachten 
speelt. En de twee sterke hoofdstructuren voor 
auto en bus in het gebied: de A7 en de N381 in 
combinatie met een groot achterland met diffuus 
netwerk voor auto en (kleinschalig) openbaar 
vervoer.  

Het vraagstuk is hoe je vanuit het gebied goed aansluiting kan vinden op deze hoofdstructuur. Hoe 
kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren? 
 
In Zuidoost Fryslân begeleidt bureau Sweco de inwoners. 
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Vertaling van de resultaten naar advies voor GS 
 
Nadat wij het proces hebben voorbereid, de 
kaders hebben bepaald en onze basisfilosofie 
hebben gedeeld met de bureaus hebben we 
inhoudelijk het proces in de drie gebieden 
losgelaten. De bureaus werden ondersteund 
door de begeleidingsteams van de gemeenten. 
Wij hebben in die periode 
opdrachtgeversoverleggen met de bureaus 
gevoerd op projectbeheersingszaken. 
 
 

Parallel liep toen het proces met Arriva die een bureaustudie deed vanuit hun expertise naar de drie 
gebieden in het kader van hun ontwikkelrol in de huidige concessie. Hier hebben we tussentijds 
voortgangsoverleg over gehad samen met het OV-team van Fryslân.  

 
In april hebben we de resultaten ontvangen van de bureaus (zie www.butengewoanberikber.nl) van 
de bureaustudie van Arriva. Zie voor de resultaten de apart bij het advies gevoegde bijlagen. De 
resultaten hebben we vertaald naar het advies aan GS. Het advies hebben we 
met het OV-team en de begeleidingsteams van de gemeenten besproken. En 
vervolgens hebben we onze eerste ideeën voor advies voorgelegd aan 
ROCOV en Arriva. Zie bijlage 4 en 5.  
 
Het advies wordt op 2 juli voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten worden door GS 
met een brief geïnformeerd.  
 
 

Kernteam 
Programmaleider:  Sjoerd Hoekstra 
Procesleider:   Marijke Kramer 
Projectsecretaris:  Martina Looienga 
Communicatie:   Ester Heida en Silvia Hania 
 

Begeleidingsteams 
OV-team:  Wim Brethouwer 
 
Midden Fryslân:  gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Súdwest Fryslân, Fryske Marren, 

Heerenveen.  
Noordwest Fryslân:  gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen. 
Zuidoost Fryslân:  gemeenten Smallingerland, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, 

Heerenveen.  

Arriva 
Peter Dijk en Rik den Otter 
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Bijlage 2 Kaders (hoofdstructuur en financieel) Midden-Fryslân, Noordwest -

Fryslân, Zuidoost-Fryslân 
 

Midden-Fryslân 
De scope is het gebied Leeuwarden-Harlingen-Sneek (tussen de 3 spoorlijnen en boven de A7) 
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Op basis van reizigersaantallen uit ov-chipkaartdata over de periode ‘januari en februari 2018, 
exclusief vakanties’ is een analyse gemaakt van alle lijnen in het gebied. De categorisering van lijnen is 
gebaseerd op deze richtlijn; deze getallen zijn een indicator, geen keiharde grenswaarde: 

- < 100 reizigers: niet-hoofdstructuur 
- 100-200 reizigers: hoofdstructuur, maar grijsgebied met vraagstukken 
- > 200 reizigers: hoofdstructuur. 

Deze reizigersaantallen worden bepaald per reisrelatie, bijvoorbeeld Bolsward-Harlingen, waarbij de 
reizigersaantallen in de tussenliggende dorpen worden meegenomen. Daarmee wordt de regionale 
functie die lijnen hebben in kleine kernen meegenomen.  
 

 
 
  

Hoofdstructuur Grijsgebied (hoofdstructuur, maar 
wellicht niet ingericht zoals huidige 
lijnvoering) 

Niet-hoofdstructuur 

Spoorlijn Leeuwarden – 
Heerenveen 

Busverbinding Bolsward – Harlingen 
(nu lijn 99/199) 

Lijn 35 Sneek – Franeker 
Lijn 93 Sneek – Leeuwarden 

Spoorlijn Leeuwarden – 
Harlingen 

Busverbinding Kop Afsluitdijk – 
Harlingen (nu lijn 71) 

Lijn 94 Sneek – Reduzum  
Lijn 95 Leeuwarden – Joure 

Spoorlijn Leeuwarden – 
Sneek 

Busverbinding Kop Afsluitdijk – 
Bolsward (nu lijn 90) 

Lijn 75 Bolsward – Franeker 

Busverbinding Alkmaar – 
Kop Afsluitdijk – 
Leeuwarden (nu lijn 350)   

Verbinding Grou – Leeuwarden  
Verbinding Heerenveen – Akkrum 
(beide nu lijn 28) 

Busverbinding Leeuwarden - 
Heerenveen (nu lijn 28) 

Busverbinding Heerenveen 
– Joure - Sneek – Bolsward 
(nu lijn 90/98/99)  

 Opstapperlijnen en 
belbussen 
 

Busverbinding Bolsward – 
Leeuwarden (nu lijn 92/192) 
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Hoofdstructuur 
De spoorlijnen tussen Leeuwarden en Heerenveen, Harlingen en Sneek zijn de ruggengraat voor het 
ov in deze regio. Aanvullend daarop zijn dat de busverbindingen tussen Heerenveen – Joure – Sneek – 
Bolsward (huidige lijn 90,98 en 99), tussen Bolsward en Leeuwarden (huidige lijn 92 en 192) en de 
verbinding tussen Leeuwarden via Kop Afsluitdijk naar Alkmaar (huidige lijn 350).  

 
  

Figuur 1 Hoofdstructuur Midden-Fryslân 
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Grijsgebied 
Tussen Kop Afsluitdijk en Harlingen (lijn 71), tussen Harlingen en Bolsward (lijn 99/199) en tussen 
Bolsward en Kop Afsluitdijk (lijn 90) vormt zich een driehoek waarbij de reizigersaantallen op al deze 
drie lijnen beperkter is (ten opzichte van bijvoorbeeld Leeuwarden-Bolsward met 200+ reizigers 
p/dag). Echter, op basis van de geografische ligging van deze plaatsen, samen met de 
reizigersaantallen, is het wenselijk dat hier ov blijft rijden om de reistijd voor een grote groep te 
beperken.   

 
Figuur 2 Grijsgebied Midden-Fryslân 

 
Vraagstukken grijsgebied 
Op welke manier verbind je Bolsward, Kop Afsluitdijk en Harlingen. Dat kan bijvoorbeeld via Kop 
Afsluitdijk (combinatie van lijn 90 en 71), maar dat kan ook via de dorpen Witmarsum, Arum en 
Kimswerd (en wellicht Pingjum), zoals nu lijn 99 en 199 doen. Belangrijk daarvoor zijn de 
reizigersaantallen in de dorpen die liggen tussen Harlingen en Bolsward.  
Op welke manier breng je de scholieren/studenten van Grou naar Leeuwarden en van Akkrum naar 
Heerenveen? Rijd je bijvoorbeeld scholierenritten tijdens de spits op deze verbindingen of sluit je aan 
op de NS-trein, waarbij het brengen en halen naar/van de trein op elkaar aansluit in welke vorm van 
(bus)vervoer dan ook. 
 
  

90 
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Niet hoofdstructuur 
Lijnen 35, 75, 93 en 94 zijn op basis van de reizigersaantallen zo gecategoriseerd.  
Lijn 95 rijdt parallel aan de trein naar Leeuwarden met dagelijks een redelijk aantal reizigers die vanuit 
Joure naar Leeuwarden reizen. Daarnaast zijn Jirnsum en Reduzum, kernen met een iets lager aantal 
instappers per dag, gericht op Leeuwarden. Vanwege de parallelliteit met de trein is het wenselijk de 
lijnvoering aan te passen.  
Dezelfde parallelliteit geldt voor lijn 28. Hier is echter sprake van een reisrelatie tussen Grou en 
Leeuwarden en Akkrum en Heerenveen. De bus brengt de scholieren/studenten tot aan de voordeur 
van de onderwijsinstelling, waardoor deze lijn zeer veel gebruikt wordt. Tijdens de start- en eindtijden 
is deze lijn gevuld, daarbuiten nauwelijks.  

 
Figuur 3 Niet hoofdstructuur Midden-Fryslân 

 
Vraagstuk niet hoofdstructuur 
Welke vorm van maatwerk bied je in de gebieden van deze lijnen en welke kernen verbind je met 
elkaar? 
Belangrijk is dat er een verbinding komt tussen Joure en Leeuwarden. Met de huidige lijn 95 is dit zeer 
omslachtig en parallel vormgegeven. Een voorbeeld zou zijn om over te stappen in Akkrum of 
Heerenveen op de trein naar Leeuwarden. Voor de tussenliggende dorpen tussen Joure en Akkrum 
kan dan bijvoorbeeld voor een maatwerkoplossing worden gekozen. 
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Wijziging lijn- en routevoering laatste jaren 
Onderstaand de belangrijkste veranderingen in de buslijnvoering in de afgelopen jaren. Achter elke 
verandering staat het dienstregelingsjaar waarin deze verandering plaatsvond.  

- Halte Wirdum, Rijksweg verplaatst in verband met de ombouw van het laatste stuk van 
Rijksweg 32 tot autosnelweg. DRG 2014. 

- Bundeling buslijnen 90,98,99 Heerenveen-Joure-Sneek-Bolsward met goede aansluiting op 
trein in Heerenveen en Sneek. Enkele ritten geschrapt ten behoeve van uitbreiding lijn 315. 
DRG 2014.  

- Lijn 28 en lijn 95 bedienen op Overijsselselaan Techum/Jabikswoude door gerealiseerde 
bushaltes. DRG 2015.  

- Vertrektijden lijn 28 en 95 een halfuur verschoven, ten behoeve van wachttijdvermindering 
en een betere aansluiting. DRG 2017. 

- Nieuwe infrastructuur rondom Joure in verband met nieuwe lay-out van knooppunt Joure. 
DRG 2018. 

- Lijn 99 doortrekken naar Kop Afsluitdijk voor aansluiting op HOV-lijn 350. DRG 2018. 
- Uitbreiding lijn 99 en 192 ter compensatie van HOV-lijn 350 die niet meer via Bolsward rijdt. 

DRG 2018.  

 

Financiële aanvulling scope Midden Fryslân 
De scope is het gebied Leeuwarden-Harlingen-Sneek (tussen de 3 spoorlijnen en boven de A7) 
Deze aanvulling gaat in op de financiële kant van de scope.  
De buslijnen in het gebied zijn in het document scope onderverdeeld naar hoofdstructuur, grijsgebied 
hoofdstructuur en niet hoofdstructuur. Deze buslijnen zijn op geld gezet. Wat is de provinciale bijdrage 
om deze buslijnen te laten rijden?  
 
Wat rijdt er nu? 
Bus rijdt volgens dienstregeling, OV-tarief, betalen kan via OV-chipkaart 

Buurtbus kleinschalig, rijdt volgens dienstregeling, OV-tarief, betalen kan via OV-chipkaart 

Belbus kleinschalig, rijdt OP AFROEP volgens dienstregeling, OV-tarief, betalen kan via OV-chipkaart 

Opstapper kleinschalig, rijdt OP AFROEP volgens dienstregeling, geen OV-tarief, betalen kan NIET via OV-chipkaart 

 
 
Wat is de provinciale bijdrage?  

Midden FRYSLAN Hoeveel uren of ritten rijdt de bus nu?  
Wat kost dat de 
provincie nu?  

  Buslijn / verbinding  Bus Buurtbus Belbus Opstapper Totaal 

HOOFD 350 23.000       €             1.200.000  

STRUCTUUR 92/192 18.000        €             1.000.000  

 * 98/99/199 Harlingen-Bolsward 42.000    €             2.300.000 

  Totaal 83.000        €             5.500.000  

            
GRIJSgebied 99/199 Bolsward-Harlingen 5.000        €                300.000  

hoofdstuctuur 71 Kop afsluitdijk-Harlingen 2.000        €                100.000  

  90 Kop afsluitdijk-Bolsward 2.000        €                100.000  
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 28 10.000    €                500.000 

  Totaal 19.000        €            1.000.000  

          
NIET 35 4.000        €                200.000  

Hoofdstructuur 93 3.000        €                200.000  

  94 2.000        €                100.000  

  95 11.000        €                600.000  

  75 Bolsward-Franeker 3.000       €                100.000  

 235    2.000   €                  30.000 

  ** Opstappers       2.000  €                  50.000  

  Totaal 23.000  2.000 2.000  €            1.300.000  

            

TOTAAL   125.000  2.000 2.000 €            6.800.000 
*  na verplaatsing Busstation Bolsward 
** Opstapper: het aantal ritten is een inschatting 

 
Kosten en hoe zit het dan met de opbrengsten? 
Het bovenstaande laat NIET zien wat het laten rijden van een bus kost, maar wat de provinciale 
bijdrage is aan de kosten van openbaar vervoer in een gebied. Daarnaast betalen de reizigers een 
bijdrage als ze met de bus meegaan, en dragen zij zo ook mee aan deze kosten.  
 
De buslijnen waar veel reizigers gebruik van maken hebben een grotere opbrengst (reizigersbijdrage). 
Logischerwijs is daar de bijdrage van de provincie aan de kosten lager, dan op de lijnen waar minder 
reizigers gebruik van maken. Van de hoofdstructuur maken veel reizigers gebruik. Van de niet 
hoofdstructuur maken minder reizigers gebruik en is de provinciale bijdrage hoger.  
 
Financiële kaders voor het vraagstuk 
De provincie vraagt de inwoners om na te denken over hoe het openbaar vervoer in hun gebied beter 
geregeld kan worden dan hoe het nu is. Welke slimme(re) oplossingen zijn mogelijk met het geld dat 
er van de provincie beschikbaar is?  
 
Voor Midden Fryslân, geeft de provincie op dit moment grofweg € 6,8 miljoen uit per jaar aan het 
openbaar vervoer. Waarvan € 4,5 miljoen aan de hoofdstructuur. Deze staat vast. Wellicht zijn 
mogelijkheden om deze te verbeteren. Het vraagstuk richt zich vooral op het grijsgebied van de 
hoofdstructuur en de niet hoofdstructuur. Waar respectievelijk de provincie € 1 miljoen en € 1,3 
miljoen bijdraagt aan de kosten van openbaar vervoer. Welke verbetermogelijkheden worden hier 
gezien?   
 
Kosten en opbrengsten verbetervoorstellen 
Bij het doen van verbetervoorstellen is het belangrijk om stil te staan bij de kosten, maar ook de 
mogelijke opbrengsten. Is iets gratis? Geldt het reguliere OV-tarief (OV-chipkaart)? Of dragen reizigers 
op een andere manier bij?  
 
 
 
Financieel doorrekenen verbetervoorstellen 
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Wanneer dat wenselijk is kunnen we helpen bij het financieel doorrekenen van verbetervoorstellen 
voor het laten rijden van bussen. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de lijnvoering in het grijsgebied 
van de hoofdstructuur. Of het laten rijden van kleinere busjes volgens dienstregeling. Maar misschien 
komen er wel heel andere oplossingen dan een bus(je). Ook dat is mogelijk.   
 
 

Noordwest Fryslân inclusief Harlingen 
De scope is de driehoek tussen de N31, Stiens en de Waddenzee 
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Op basis van reizigersaantallen uit ov-chipkaartdata over de periode ‘januari en februari 2018, 
exclusief vakanties’ is een analyse gemaakt van alle lijnen in het gebied. De categorisering van lijnen is 
gebaseerd op deze richtlijn; deze getallen zijn een indicator, geen keiharde grenswaarde: 

- < 100 reizigers: niet-hoofdstructuur 
- 100-200 reizigers: hoofdstructuur, maar grijsgebied met vraagstukken 
- > 200 reizigers: hoofdstructuur. 

Deze reizigersaantallen worden bepaald per reisrelatie, bijvoorbeeld Minnertsga-Leeuwarden, waarbij 
de reizigersaantallen in de tussenliggende dorpen worden meegenomen. Daarmee wordt de regionale 

functie die lijnen hebben in kleine kernen meegenomen. 
 
  

Hoofdstructuur Grijsgebied (hoofdstructuur, maar 
wellicht niet ingericht zoals huidige 
lijnvoering) 

Niet-hoofdstructuur 

Spoorlijn Leeuwarden – 
Harlingen 

Busverbinding Leeuwarden – Sint 
Annaparochie (nu lijn 70) 

Lijn 71 Harlingen – 
Minnertsga – Leeuwarden 

Verbinding Leeuwarden – 
Stiens 

Busverbinding Leeuwarden – 
Berltsum – Minnertsga (nu lijn 71)   

Lijn 72 Leeuwarden – Stiens – 
Minnertsga 

Busverbinding Leeuwarden 
– Franeker (nu lijn 97) 

Interne busverbinding Harlingen Lijn 73 Leeuwarden – 
Oudebildtzijl 

  Lijn 75 Franeker – 
Tzummarum – Harlingen 

  Opstapperlijnen en 
belbussen 
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Hoofdstructuur 
De spoorlijn tussen Leeuwarden en Harlingen is de hoofdstructuur in Noordwest Fryslân. Daarnaast is 
de verbinding tussen Leeuwarden en Stiens onderdeel van de hoofdstructuur. Lijn 97 is op basis van 
de reizigersaantallen (200+) onderdeel van de hoofdstructuur. De lijn loopt echter parallel aan de 
treinverbinding, waardoor het wellicht wenselijk is om dit op een andere manier vorm te geven.  

 
Figuur 4 Hoofdstructuur Noordwest-Fryslân inclusief Harlingen 
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Grijsgebied 
De verbinding tussen Leeuwarden en Minnertsga via de kernen Bitgummole, Bitgum en Berltsum 
wordt dagelijks door meer dan 100+ reizigers gebruikt. Hierbij is echter de vraag of dat met de huidige 
lijn 71 moet worden uitgevoerd. Daarmee zal de lijnvoering van lijn 70 (200+ reizigers) moeten worden 
meegenomen om tot een goed voorstel te komen.  

 
Figuur 5 Grijsgebied Noordwest-Fryslân inclusief Harlingen 

Vraagstukken grijsgebied 
Op welke manier rijd je tussen Sint Annaparochie en Leeuwarden? 
Op welke manier rijd je tussen Minnertsga en Leeuwarden? 
Op welke manier rijd je tussen Berltsum/Bitgum/Ingeluim en Leeuwarden? 
Is het bijvoorbeeld een optie om vanuit de kleine kernen aan te sluiten op een halte aan de provinciale 
weg en dat te stimuleren en ondersteunen door goede infrastructuur en voorzieningen? 
Op welke manier rijd je tussen Menaam en Leeuwarden? 
Op welke manier rijd je tussen Dronrijp en Leeuwarden? 
Laat je bijvoorbeeld de reizigers uit Dronrijp instappen op station Dronrijp en faciliteer je die 
reisbeweging. Of voeg je Menaam bijvoorbeeld toe aan de lijnvoering van de huidige lijn 71. 
Op welke manier geef je de ov-structuur in Harlingen vorm? En welke passende vormen van vervoer 
horen daarbij? 
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Niet hoofdstructuur 
De overige lijnen 71, 72, 73 en 75 zijn op basis van de reizigersaantallen zo gecategoriseerd.  
Voor al deze lijnen is het vraagstuk op welke wijze geef je deze lijnen/verbindingen vorm met passend 
openbaar vervoer, waarbij sommige lijnen (lijn 73 en 75) al zeer uitgekleed zijn. 

 
Figuur 6 Niet hoofdstructuur Noordwest-Fryslân inclusief Harlingen 

 
Wijzigingen lijn- en routevoering laatste jaren 
Onderstaand de belangrijkste veranderingen in de buslijnvoering van de afgelopen jaren. Achter elke 
verandering staat het dienstregelingsjaar waarin deze verandering plaatsvond. 

- Lijn 70 gesplitst in 70 via Heliconweg en 170 via Snekertrekweg. DRG 2014. 
- Route van lijn 71 via Harlingerstraatweg in plaats van over WTC-terrein. DRG 2014. 
- Route van lijn 71 rijdt door naar Kop Afsluitdijk en vervangt daarmee lijn 132. DRG 2014.  
- Route van lijn 73 rijdt iets verder door via Nije Altoenae. DRG 2014.  
- Route van lijn 75 in Harlingen ‘s middags verlengd naar ziekenhuis. DRG 2014. 
- Verschuiving van patroontijden voor lijn 70, 71 en 72. DRG 2015 . 
- Kleine routewijziging in Harlingen nadat aquaduct in Harlingen gereed is. DRG 2018. 
- Strekken van lijn 54 in Hallum, Marrum, Ferwert en Blije per 22 juli 2018. Verder is lijn 150 

nieuw met enkele spitsritten die buiten Stiens om rijden. 
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Financiële aanvulling scope Noordwest Fryslân inclusief Harlingen 
De scope is de driehoek tussen de N31, Stiens en de Waddenzee 
 
Deze aanvulling gaat in op de financiële kant van de scope.  
De buslijnen in het gebied zijn in het document scope onderverdeeld naar hoofdstructuur, grijsgebied 
hoofdstructuur en niet hoofdstructuur. Deze buslijnen zijn op geld gezet. Wat is de provinciale bijdrage 
om deze buslijnen te laten rijden?  
 
Wat rijdt er nu? 
Bus rijdt volgens dienstregeling, OV-tarief, betalen kan via OV-chipkaart 

Buurtbus kleinschalig, rijdt volgens dienstregeling, OV-tarief, betalen kan via OV-chipkaart 

Belbus kleinschalig, rijdt OP AFROEP volgens dienstregeling, OV-tarief, betalen kan via OV-chipkaart 

Opstapper kleinschalig, rijdt OP AFROEP volgens dienstregeling, geen OV-tarief, betalen kan NIET via OV-chipkaart 

 
 
Wat is de provinciale bijdrage?  

Noordwest FRYSLAN Hoeveel uren of ritten rijdt de bus nu?  
Wat kost dat de 
provincie nu?  

  Buslijn / verbinding  Bus Buurtbus Belbus Opstapper Totaal 
HOOFD 60/150/154 23.000        €            1.300.000  
STRUCTUUR 97 14.000        €                800.000  

  Totaal 37.000        €            2.100.000  
           
GRIJSgebied 71 Minnertsga - Lwd 11.000        €                600.000  
hoofdstuctuur 70/170 5.000        €                300.000  
  * Harlingen 2.000        €                100.000  

  Totaal 18.000        €            1.000.000  
         
NIET 71 Harlingen -Minnertsga 8.000        €                400.000  
Hoofdstructuur 72 9.000        €                500.000  
  73 2.000        €                100.000  
  75 Franeker-Harlingen 3.000        €                100.000  
  273     1.200    €                  20.000  
  ** Opstappers       1.600  €                  40.000  

  Totaal 22.000  1.200 1.600  €            1.200.000  
          

TOTAAL   77.000  1.200 1.600 €            4.300.000 
* deel van lijn 71 
** Opstapper: het aantal ritten is een inschatting 

 
Kosten en hoe zit het dan met de opbrengsten? 
Het bovenstaande laat NIET zien wat het laten rijden van een bus kost, maar wat de provinciale 
bijdrage is aan de kosten van openbaar vervoer in een gebied. Daarnaast betalen de reizigers een 
bijdrage als ze met de bus meegaan, en dragen zij zo ook mee aan deze kosten.  
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De buslijnen waar veel reizigers gebruik van maken hebben een grotere opbrengst (reizigersbijdrage). 
Logischerwijs is daar de bijdrage van de provincie aan de kosten lager, dan op de lijnen waar minder 
reizigers gebruik van maken. Van de hoofdstructuur maken veel reizigers gebruik. Van de niet 
hoofdstructuur maken minder reizigers gebruik en is de provinciale bijdrage hoger.  
 
Financiële kaders voor het vraagstuk 
De provincie vraagt de inwoners om na te denken over hoe het openbaar vervoer in hun gebied beter 
geregeld kan worden dan hoe het nu is. Welke slimme(re) oplossingen zijn mogelijk met het geld dat 
er van de provincie beschikbaar is?  
 
Voor Noordwest Fryslân, geeft de provincie op dit moment grofweg € 4,3 miljoen uit per jaar aan het 
openbaar vervoer. Waarvan € 2,1 miljoen aan de hoofdstructuur. Deze staat vast. Wellicht zijn 
mogelijkheden om deze te verbeteren. Het vraagstuk richt zich vooral op het grijsgebied van de 
hoofdstructuur en de niet hoofdstructuur. Waar respectievelijk de provincie € 1 miljoen en € 1,2 
miljoen bijdraagt aan het openbaar vervoer. Welke verbetermogelijkheden worden hier gezien?   
 
Kosten en opbrengsten verbetervoorstellen 
Bij het doen van verbetervoorstellen is het belangrijk om stil te staan bij de kosten, maar ook de 
mogelijke opbrengsten. Is iets gratis? Geldt het reguliere OV-tarief (OV-chipkaart)? Of dragen reizigers 
op een andere manier bij?  
 
Financieel doorrekenen verbetervoorstellen 
Wanneer dat wenselijk is kunnen we helpen bij het financieel doorrekenen van verbetervoorstellen 
voor het laten rijden van bussen. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de lijnvoering in het grijsgebied 
van de hoofdstructuur. Of het laten rijden van kleinere busjes volgens dienstregeling. Maar misschien 
komen er wel heel andere oplossingen dan een bus(je). Ook dat is mogelijk.   
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Zuidoost Fryslân inclusief Drachten 
De scope is het gebied tussen Drachten, Akkrum, Wolvega en Oosterwolde 
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Op basis van reizigersaantallen uit ov-chipkaartdata over de periode ‘januari en februari 2018, 
exclusief vakanties’ is een analyse gemaakt van alle lijnen in het gebied. De categorisering van lijnen is 
gebaseerd op deze richtlijn; deze getallen zijn een indicator, geen keiharde grenswaarde: 

- < 100 reizigers: niet-hoofdstructuur 
- 100-200 reizigers: hoofdstructuur, maar grijsgebied met vraagstukken 
- > 200 reizigers: hoofdstructuur. 

Deze reizigersaantallen worden bepaald per reisrelatie, bijvoorbeeld Drachten-Oosterwolde, waarbij 
de reizigersaantallen in de tussenliggende dorpen worden meegenomen. Daarmee wordt de regionale 

functie die lijnen hebben in kleine kernen meegenomen. 
 
  

Hoofdstructuur Grijsgebied (hoofdstructuur, 
maar wellicht niet ingericht zoals 
huidige lijnvoering) 

Niet hoofdstructuur 

Spoorlijn Meppel-Leeuwarden Verbinding Drachten –Gorredijk 
(nu lijn 20/21) 

Lijn 11 Drachten – Akkrum 

Buslijn 320 Heerenveen – 
Drachten 
Verbinding Drachten – 
Leeuwarden via N31 

Verbinding Heerenveen – Jubbega 
(nu lijn 115) 

Lijn 12 Drachten – Noordwolde  
Lijn 14 Drachten – Oosterwolde – 
Veenhuizen - Assen 

Lijn 315/324 Heerenveen – 
Drachten – Groningen  

Verbinding Gorredijk – 
Heerenveen (nu lijn 20/21) 

Lijn 17 Heerenveen – Oosterwolde  
Lijn 84 Drachten – Haulerwijk - 
Assen 

Verbinding Drachten – 
Oosterwolde via N381(nu lijn 
114/322) 

Verbinding Heerenveen station- 
Thialf 

Lijn 116 Wolvega – Oosterwolde 

Verbinding tussen Transferium 
Vallaat en Van 
Knobelsdorffplein via Splitting 

Verbinding Oosterwolde – 
Appelscha – Assen (nu lijn 
114/115) 

Lijn 115 Jubbega - Oosterwolde 

Verbinding tussen 
Knobelsdorffplein en 
Himsterhout via Eikesingel 

 Lijn 19 Oosterwolde - Steenwijk 

Lijn 304/314 Drachten - 
Groningen 

 Belbussen en opstapperlijnen 
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Hoofdstructuur 
De HOV-lijnen 320, 315, 324 vanuit Heerenveen en 304, 314 en 322 vanuit Drachten zijn de snelle, 
rechtstreekse verbinding tussen Heerenveen, Drachten, Oosterwolde, Leeuwarden en Groningen. 
Deze lijnen zijn de ruggengraat van het ov in Zuidoost Fryslân samen met de treinverbinding tussen 
Meppel en Leeuwarden.  
Daarnaast zijn de interne verbindingen in Drachten en Heerenveen belangrijk. In Drachten met name 
voor de overstappen op Van Knobelsdorffplein en Transferium Vallaat en de onderwijsinstellingen 
rondom de halte De Splitting. In Heerenveen voor de verbinding tussen het station en de 
onderwijsinstellingen bij de Abe Lenstraboulevard en in mindere mate richting Thialf. Voor deze 
reisrelaties geldt dat deze voornamelijk de piekdrukte kennen rond de starttijden van de scholen en 
een verspreide drukte in de middagspits. Echter, de vraag is welke manier van lijnvoering voor deze 
verbindingen het best is.  

 
Figuur 7 Hoofdstructuur Zuidoost-Fryslân inclusief Drachten 
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Grijsgebied 
Vanuit Gorredijk zijn er twee reisrelaties met veel reizigers, van en naar Drachten en Heerenveen. De 
lijnen zijn nu aan elkaar gekoppeld als lijn 20/21. Hierbij is de vraag of dit de juiste manier van 
lijnvoering is, vanwege de weinige reizigers die met deze lijn tussen Heerenveen naar Drachten reizen. 
Verder zijn er enkele belangrijke reisrelaties die niet zozeer noodzakelijk zijn op basis van hoge 
reizigersaantallen, maar vanwege de ontsluitende functie van bepaalde gebieden. Dat is de verbinding 
tussen Oosterwolde via Appelscha naar Assen en de verbinding tussen Jubbega en Heerenveen. De 
vraag is welke manier van passend openbaar vervoer hierbij past.  

 
Figuur 8 Grijsgebied Zuidoost-Fryslân inclusief Drachten 

Vraagstukken grijsgebied 
Op welke manier verbind je Drachten en Gorredijk met elkaar, waarbij gekozen kan worden om al 
dan niet via Beetsterzwaag te rijden? 
Op welke manier verbind je Heerenveen en Gorredijk met elkaar? 
Koppel je bovenstaande verbindingen bijvoorbeeld aan elkaar (zoals de nu lijn 20/21), of verbind je 
die met andere lijnen of juist helemaal niet.  
Op welke manier bedien je de scholen in Heerenveen, zowel vanaf het station als vanuit het 
buitengebied en op welke tijden? 
Op welke manier verbind je Oosterwolde – Appelscha – Assen met elkaar en wat is daarbij de 
passende frequentie? 
Het vraagstuk in Drachten is: op welke manier ontsluit je de verschillende wijken, waar ontsluit je 
deze naartoe, doe je dat met een stad- of streeklijn en welk vervoer past daarbij? 
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Niet hoofdstructuur 
De lijnen die in deze categorie vallen, zijn gebaseerd op huidige, beperkte reizigersaantallen. De 
meeste lijnen hebben op bepaalde momenten van de dag een grotere functie dan andere. De vraag is 
per lijn afzonderlijk welke vorm van maatwerk hiervoor geleverd moet worden.  

 
Figuur 9 Niet hoofdstructuur Zuidoost-Fryslân inclusief Drachten 

 
Wijzigingen lijn- en routevoering in de laatste jaren 
Onderstaand de belangrijkste veranderingen in de buslijnvoering van de afgelopen jaren. Achter elke 
verandering staat het moment of dienstregelingsjaar waarin deze verandering plaatsvond. 

- Grootschalige veranderingen door ingang nieuwe concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden.  
DRG 2017 

- Ingebruikname van Drachten Transferium Oost, diverse lijnen doen deze halte aan. Deze 
halte is een belangrijk overstappunt.  DRG 2017 

- Wijziging lijn 114, 14 in Drachten. Haltes Bertilla, John Fitzgerald Kennedylaan, Martin Luther 
Kingsingel en Ziekenhuis bediend met de Opstapper en niet met de streeklijnen. Ziekenhuis 
bediend met nieuwe lijn 514 van en naar Knobelsdorffplein. Juni 2017. 

- Kleine routewijziging lijnen  322, 20/21 en 55 binnen Drachten. Lijn 322 wordt nu met een lus 
gereden waardoor Bertilla en Eikesingel in Drachten worden bediend. Lijnen 20/21 rijden 
niet meer heen en weer naar Transferium Oost en lijn 55 rijdt via route lijn 20/21 en dan 
naar Transferium Oost en niet meer naar Knobelsdorffplein. Juni 2017. 

- Uitbreiding Opstapper in Zuidoost Fryslân bij start concessie Arriva december 2016. Deel van 
de Opstappers omgezet in Belbus. 
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Financiële aanvulling Zuidoost Fryslân inclusief Drachten 
De scope is het gebied tussen Drachten, Akkrum, Wolvega en Oosterwolde 
Deze aanvulling gaat in op de financiële kant van de scope.  
De buslijnen in het gebied zijn in het document scope onderverdeeld naar hoofdstructuur, grijsgebied 
hoofdstructuur en niet hoofdstructuur. Deze buslijnen zijn op geld gezet. Wat is de provinciale bijdrage 
om deze buslijnen te laten rijden?  
 
Wat rijdt er nu? 
Bus rijdt volgens dienstregeling, OV-tarief, betalen kan via OV-chipkaart 

Buurtbus kleinschalig, rijdt volgens dienstregeling, OV-tarief, betalen kan via OV-chipkaart 

Belbus kleinschalig, rijdt OP AFROEP volgens dienstregeling, OV-tarief, betalen kan via OV-chipkaart 

Opstapper kleinschalig, rijdt OP AFROEP volgens dienstregeling, geen OV-tarief, betalen kan NIET via OV-chipkaart 

 
Wat is de provinciale bijdrage?  

Zuidoost FRYSLAN Hoeveel uren of ritten rijdt de bus nu?  
Wat kost dat de 
provincie nu?  

  Buslijn / verbinding  Bus Buurtbus Belbus Opstapper Totaal 

HOOFD 320 25.000        €            1.400.000  

STRUCTUUR 315/324 30.000        €            1.600.000  

 322 3.000     €                200.000  

 114 Oosterwolde-Drachten 3.000     €                200.000  

 Drachten 10.000     €                600.000  

 * 304/314 = Groningen-Drenthe 37.000     €             2.000.000  

  Totaal 71.000       €              4.000.000 

             

GRIJSgebied 20/21 Heerenveen-Drachten 15.000        €               800.000  

hoofdstuctuur 115 Heerenveen-Jubbega 9.000        €               500.000  

  114/115 Oosterwolde-Assen 14.000        €               800.000  

 Thialf 0     €                            -    

  Totaal 38.000        €             2.100.000  

           

NIET 11 3.000   3.000    €               200.000  

Hoofdstructuur 12 Noordwolde-Drachten 2.000   2.000   €                200.000  

  14 Drachten-Assen 14.000   2.000   €                800.000  

  17 9.000   4.000   €                500.000  

  19 3.000   1.000   €                200.000  

 84 Heerenveen-Drachten-Assen 15.000   8.000   €                900.000  

 115 Jubbega-Oosterwolde 4.000       €                200.000  

 116 3.000   3.000   €                200.000  

 104   2.000     €                  30.000  
 107   3.000     €                  40.000  

  * Opstappers       5.000 €                100.000  

  Totaal 53.000 5.000 23.000 5.000 €             3.400.000 

             

TOTAAL   162.000 5.000 23.000 5.000  €            9.500.000  
*    Buslijn 304/314 valt onder de busconsessie Groningen-Drenthe en is daarom niet meegenomen in de totalen.  
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**  Opstapper: het aantal ritten is een inschatting 

 
Kosten en hoe zit het dan met de opbrengsten? 
Het bovenstaande laat NIET zien wat het laten rijden van een bus kost, maar wat de provinciale 
bijdrage is aan de kosten van openbaar vervoer in een gebied. Daarnaast betalen de reizigers een 
bijdrage als ze met de bus meegaan, en dragen zij zo ook mee aan deze kosten.  
 
De buslijnen waar veel reizigers gebruik van maken hebben een grotere opbrengst (reizigersbijdrage). 
Logischerwijs is daar de bijdrage van de provincie aan de kosten lager, dan op de lijnen waar minder 
reizigers gebruik van maken. Van de hoofdstructuur maken veel reizigers gebruik. Van de niet 
hoofdstructuur maken minder reizigers gebruik en is de provinciale bijdrage hoger.  
 
Financiële kaders voor het vraagstuk 
De provincie vraagt de inwoners om na te denken over hoe het openbaar vervoer in hun gebied beter 
geregeld kan worden dan hoe het nu is. Welke slimme(re) oplossingen zijn mogelijk met het geld dat 
er van de provincie beschikbaar is?  
 
Voor Midden Fryslân, geeft de provincie op dit moment grofweg € 9,5 miljoen uit per jaar aan het 
openbaar vervoer. Waarvan € 4 miljoen aan de hoofdstructuur. Deze staat vast. Wellicht zijn 
mogelijkheden om deze te verbeteren. Het vraagstuk richt zich vooral op het grijsgebied van de 
hoofdstructuur en de niet hoofdstructuur. Waar respectievelijk de provincie € 2,1 miljoen en € 3,4 
miljoen bijdraagt aan het openbaar vervoer. Welke verbetermogelijkheden worden hier gezien?   
 
Kosten en opbrengsten verbetervoorstellen 
Bij het doen van verbetervoorstellen is het belangrijk om stil te staan bij de kosten, maar ook de 
mogelijke opbrengsten. Is iets gratis? Geldt het reguliere OV-tarief (OV-chipkaart)? Of dragen reizigers 
op een andere manier bij?  
 
Financieel doorrekenen verbetervoorstellen 
Wanneer dat wenselijk is kunnen we helpen bij het financieel doorrekenen van verbetervoorstellen 
voor het laten rijden van bussen. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de lijnvoering in het grijsgebied 
van de hoofdstructuur. Of het laten rijden van kleinere busjes volgens dienstregeling. Maar misschien 
komen er wel heel andere oplossingen dan een bus(je). Ook dat is mogelijk.   
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Bijlage 6 Advies Participatie - de mienskip betrekken: hoe werkt dat?  
 

Modern bestuur 
De rol van de overheid verschuift van besturen naar bijsturen en van aanvoerder in het veld naar coach 
aan de zijlijn. Dit betekent een meer faciliterende rol van de overheid en meer samenwerken met 
inwoners en organisaties. Dit werkt met name goed als de overheid dichtbij is. Als provinciale 
organisatie ligt hier de uitdaging. Durven de Friese bestuurders minder beleid, meer vrijheid en 
duidelijke spelregels te bieden? En hoe vul je participatie concreet in? Duidelijk is dat het bestuur hierin 
goed meegenomen moet worden. 
 

Participatie 
Als belanghebbenden betrokken worden bij het tot stand komen van beleid, dan noem je dat 
participatie. Participatie is inmiddels een typisch ‘wezelwoord’ geworden: een woord dat zijn 
betekenis verliest omdat het geen concrete invulling krijgt. Volgens sommige beleidsmakers betekent 
participatie dat mensen zelf hun verantwoordelijk moeten nemen en daardoor minder van de overheid 
mogen verwachten. Voor anderen betekent participatie dat burgers het helemaal zelf moeten doen. 
En voor nog anderen is het een lapmiddel, waarbij met minimale inspraak de schijn wordt opgehouden 
dat de betrokkenen iets mogen zeggen (Weyts, 2015). 
 
Hoe vul je participatie concreet in? Belanghebbenden kun je op verschillende niveaus laten 
participeren. Hoe groter de mate waarin belanghebbenden participeren, hoe meer macht politici 
afstaan. De participatieladder van Pröpper (zie onderstaand) beschrijft de mate van participatie van 
belanghebbenden en koppelt deze aan de bestuursstijl van een overheidsorganisatie. Door de rol van 
de participant te bepalen wordt concrete invulling aan het begrip participatie gegeven. Dit maakt het 
mogelijk verschillende vormen van participatie duidelijk te onderscheiden. 
 

 
De participatieladder van Pröpper 



Bijlage 3 

Opbrengst BûtenGewoan Berikber 
In het project BûtenGewoan Berikber trokken drie bureaus met ieder hun eigen werkwijze Fryslân in, 
om samen met de mienskip na te denken over creatieve en innovatieve vervoersoplossingen voor het 
platteland. Doel was niet alleen een inhoudelijke oplossing, maar ook om te leren van het proces (in 
het kader van modern bestuur). Het vervoerskundig bureau Sweco ging in gesprek met de inwoners 
van Zuidoost Fryslân, creatief bureau De Beer Zwart sprak met bewoners van Midden Fryslân en 
Partoer, het bureau met een sociale aanpak, sprak met bewoners van Noordwest Fryslân.   
De verwachting was dat er afhankelijk van de manier van benadering, duidelijke verschillen in 
resultaten zichtbaar werden. Deels was dat ook zo, maar er bleken ook gemene delers te zijn. De 
belangrijkste: de urgentie die de mienskip (niet) voelt bij het vraagstuk.  
 
Vanuit de kennis die we tijdens het project opgedaan hebben en informatie die beschikbaar is over 
participatie, zetten we hieronder een aantal uitgangspunten op een rij voor als je op een goede en 
effectieve manier aan participatie wilt doen. Uitgangspunten die passen bij een modern bestuur. 
Daarnaast geven we een advies over participatie richting de nieuwe busconcessie. 
 
 

Uitgangspunten participatie 
Uitgangspunt 1 - Bepaal of het vraagstuk geschikt is voor participatie 
Denk bij aanvang van een project na in hoeverre de vraag geschikt is voor participatie. Dit betekent 
dat er in het proces ruimte moet zijn om mienskip vanaf het begin bij het vraagstuk te betrekken. 
Participatie is met name geschikt bij beleidskwesties die vragen om een combinatie van 
bewustwording bij het publiek, leerproces, zoeken naar oplossingen en emotioneel of moreel 
aanvaarden van de eventuele beslissing (Weyts, 2015). 
 

Uitgangspunt 2 – Kies een participatie- en bestuursstijl 
Participatie is belangrijk voor het zoeken naar maatwerkoplossingen die aansluiten op de wensen en 
behoeften van de mienskip. Hier hoort bij dat bestuurders op sommige punten loslaten. Daarom is het 
belangrijk om samen met de mienskip kaders op te stellen of deze mee te geven. Zowel inhoudelijk, 
als op gebied van samenwerking. Bespreek vooraf de rol de mienskip en het bestuur (participatie- en 
bestuursstijl Pröpper), leg dat vast en wees hier duidelijk over. Geef aan hoeveel ruimte er is 
(adviseren, meebeslissen, samenwerken, etc.) en welke inhoudelijke kaders en randvoorwaarden er 
zijn (doel, budget, etc). 
 



Bijlage 3 

 
Vragen participatieladder, Pröpper 

 
 

Uitgangspunt 3 - Begin op tijd en maak tijd vrij 
Hoe eerder je de mienskip betrekt, hoe meer ruimte er nog is voor participatie. Participatietrajecten 
kunnen erg intensief zijn en veel tijd in beslag nemen. Met name wanneer het bestuur een 
delegerende, samenwerkende of participerende rol aanneemt en er nog veel tijd geïnvesteerd moet 
worden in het opbouwen van een netwerk. Wanneer de ambtelijke organisatie hier nog niet op 
ingericht is (het is nu nog een nieuwe werkwijze), kan dit enkele jaren in beslag nemen. Daarom is het 
belangrijk om op tijd te beginnen, zodat het proces zorgvuldig doorlopen kan worden. Daarvoor is 
moet ook voldoende ambtelijke capaciteit vrijgemaakt worden. 
 

Uitgangspunt 4 – Maak de boodschap urgent en zorg dat je als overheid dichtbij bent 
Maar wat als nu niemand mee wil doen of niemand het oppakt? Voorgaande gaat ervan uit dat de 
mienskip mee wil doen. De gemene deler in het project BûtenGewoan Berikber: ieder bureau had 
moeite inwoners in beweging te krijgen om mee te denken over de bereikbaarheid van het platteland 
in 2020. In de loop van het project werd duidelijk dat de urgentie voor het onderwerp niet breed 
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gevoeld wordt, wat de bereidheid om mee te denken over oplossingen beperkte. Is zo'n onderwerp 
dan niet geschikt voor participatie? Nee. Juist deze onderwerpen vragen om een gezamenlijke aanpak. 
Door de boodschap anders te framen kun je het gevoel van urgentie verhogen.  
 
Hoe maak je de boodschap dan urgent? Om in actie te komen moet de mienskip het gevoel hebben 
iets te winnen of te verliezen. Bewustwording van het probleem en maatregelen en consequenties die 
daarbij horen, is dan ook van belang. Communiceer in het geval van de concessie bijvoorbeeld: "De 
bus verdwijnt (per 2022) uit uw dorp!" en leg dit uit, in plaats van alleen de boodschap “denk mee over 
de bereikbaarheid van het platteland in 2020.” Zorg daarnaast dat deze boodschap de juiste doelgroep 
bereikt. 
 
Wil je op een goede en effectieve manier doelgroepen laten participeren, dan is het belangrijk dat je 
als overheid dichtbij bent. Denk aan het niveau van gebieden, dorpen of wellicht zelfs wijken. Ga naar 
je doelgroepen toe! Doordat overheden inwoners en andere organisaties steeds vaker vragen om mee 
te denken, kunnen mensen (met name dorpsbelangen) meedenkmoe worden. Zorg daarom dat je het 
hen gemakkelijk maakt, ze niet overvraagt en bijeenkomsten slagvaardig maakt. Probeer kleinere 
keuzes, het terugkoppelen van plannen, bevestigen van uitspraken/ideeën op een andere manier te 
regelen. Wees hierin innovatief. Denk bijvoorbeeld ook aan opties van het online uitbrengen van je 
stem. 
 

Uitgangspunt 5 – Zorg voor een gelijk kennisniveau  
Een urgente boodschap hangt samen met het vergroten van de bewustwording. De kennis van de 
mienskip en van de overheid moeten op hetzelfde niveau gebracht worden. Dit is een wisselwerking. 
De overheid moet op de hoogte zijn/gebracht worden van de waarden in de mienskip (wensen, 
behoeften) en de mienskip van de kennis die de overheid heeft (probleemstelling/doel). Pas dan kun 
je met elkaar in gesprek.  
 

Uitgangspunt 6 – Faciliteer het denkproces / zoeken naar oplossingen 
Wanneer je de juiste mensen aan tafel hebt en het kennisniveau gelijk is, kan er in gesprek worden 
gegaan over oplossingen. Vraagstukken kunnen echter zo complex zijn, dat de mienskip niet kan 
overzien wat er speelt of mogelijk is. In dat geval is een procesrol voor de overheid niet voldoende, 
maar dient wel degelijk inhoudelijke kennis ingebracht te worden. Ook om koppelkansen te 
verzilveren. De uitspraak van Henry Ford toen hij zijn eerste auto bouwde, sluit hier mooi bij aan: “Als 
ik mensen had gevraagd wat ze willen, hadden ze gezegd: snellere paarden.”  
 
Mensen moeten dus gefaciliteerd worden in hun denkproces, zonder dat je teveel stuurt. Dit vraagt 
om goede voorbereiding van werkvormen, vraagstelling, etc. Om een complex vraagstuk goed te 
kunnen overzien, kan het belangrijk zijn enigszins richting te geven door al een paar ideeën achter de 
hand te hebben en deze of een variant hiervan verder met de aanwezigen uit te werken. Door samen 
met de inwoners op zoek te gaan naar oplossingen, creëer je oplossingen die bij hen aansluiten en dus 
draagvlak voor de uitkomst. De mate daarvan is wel afhankelijk van ruimte/de rol die er voor de 
mienskip weggelegd is (punt 2). 
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Uitgangspunt 7 – Stuur continue bij 
Wees flexibel, open, eerlijk en transparant. Ben je tevreden over de opkomst, zitten de juiste mensen 
aan tafel en haal je wat je wilt halen? Evalueer continue je aanpak en kijk of je bij moet sturen.  
 

Uitgangspunt 8 – Experimenteer 
Is de mienskip aan zet? Zorg ervoor dat zij genoeg tijd krijgen ideeën uit te werken en op te starten. 
Experimenteer en leer hiervan. Ook oplossingen moeten een kans krijgen om zich te bewijzen en niet 
na een tegenvallende start direct stopgezet worden of ‘overgenomen’ door het bestuur/de politiek.   
 
 

Advies participatie m.b.t. de nieuwe busconcessie 
Is het vraagstuk geschikt?  
Wanneer er gekozen wordt om sterke lijnen uit te vragen in een concessie, en er gevraagd wordt om 
flexibel om te gaan met maatwerkoplossingen voor het platteland is het zoeken naar de juiste 
maatwerkoplossingen bij uitstek een geschikt vraagstuk voor participatie. Het verdwijnen van de bus 
op het platteland en het zoeken naar maatwerkoplossingen, vraagt om bewustwording van het 
publiek, een leerproces (overigens ook van de overheid), het samen zoeken naar oplossingen en in 
sommige gevallen ook het aanvaarden van een emotioneel of morele beslissing (de bus verdwijnt uit 
uw dorp). Om te komen tot gedragen maatwerkoplossingen die in de behoefte voorzien, is een 
persoonlijke aanpak en participatie nodig. 
 

Welke participatie- en bestuursstijl? 
We adviseren om voor de zoektocht naar maatwerkoplossingen minimaal een participatieve 
bestuursstijl te hanteren, wanneer we kijken naar de participatieladder van Pröpper. Hierin 
vraagt de overheid vroegtijdig in het proces advies aan participanten. Er is dan nog veel ruimte voor 
discussie. Betrokkenen kunnen problemen en oplossingen aandragen en met voorstellen komen, ook 
voor het verloop van het proces. Ideeën spelen een volwaardige rol bij de ontwikkeling van beleid en 
oplossingen. De uiteindelijke beslissing wordt gemaakt door de overheid. Wanneer dat afwijkt van 
het advies van de participanten, moet dat goed beargumenteerd worden. De rol van de participant is 
adviseur beginspraak.  
 
Wanneer je het als overheid eens echt anders aan wilt pakken, vernieuwend wilt zijn en samen met 
de mienskip tot oplossingen wilt komen, dan gaat de voorkeur uit naar een delegerende, 
samenwerkende of het hoogst haalbare een faciliterende bestuursstijl. Deze faciliterende bestuursstijl 
sluit aan bij het principe van Right to Challenge, waarbij inwoners taken van de overheid overnemen 
als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. De cafébaas van Baard die nu 
ook brugwachter is, is daar een voorbeeld van. Hoewel het vraagstuk van maatwerk op het platteland 
complexer is, is Right to Challenge zeker niet ondenkbaar. We weten nu hoeveel geld bepaalde lijnen 
kosten en hoeveel mensen instappen. Als inwoners kunnen beschikken over (een deel van) dit budget 
en op een andere manier invulling kunnen geven aan de bereikbaarheid van hun dorp, dan krijg je een 
heel ander gesprek. 
We adviseren de participerende bestuursstijl vanwege de wettelijke verantwoordelijkheid van de 
provincie op het gebied van openbaar vervoer, met ruimte bij de maatwerkoplossingen voor 
bijvoorbeeld Right to Challenge op basis van duidelijke kaders (outputsturing).  
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Ga verder op de ingeslagen weg 
Met het project BûtenGewoan Berikber is een begin gemaakt met het betrekken van de mienskip (in 
drie gebieden) bij maatwerkoplossingen op het platteland. In deze gebieden zijn verwachtingen over 
een vervolg. Ga verder op de ingeslagen weg, maar focus niet alleen op de drie (experimentele) 
gebieden. Ga ook zo snel mogelijk in gesprek met inwoners in andere gebieden. De eerste beslissingen 
over de concessie en de ruimte voor maatwerk (en het betrekken van de mienskip bij het tot stand 
komen hiervan) worden al genomen in de nota van uitgangspunten. Denk daarom nu al na over de rol 
van de mienskip, het bestuur en capaciteit die het traject vraagt. Zorg ervoor dat je op tijd (nu) begint 
met je participatietraject, zodat je de mienskip al bij de eerste keuzes kunt betrekken. Tegelijkertijd 
werk je dan al aan een stuk bewustwording richting de situatie in 2022.  
 

Maak de boodschap urgent 
Hoe zorg je er nou voor dat de mienskip mee wíl denken of doen. Het gevoel van urgentie over dit 
onderwerp ontbreekt (nog) bij een groot gedeelte van de mienskip. Men is zich niet bewust van de 
problematiek of heeft hier geen interesse voor omdat ze niet gebruik maken van het OV. Daarmee 
ontbreekt ook de bereidheid om mee te denken over oplossingen. Het is dus van belang de boodschap 
urgent te maken en daarmee de juiste doelgroep te bereiken. 
 
Hoe maak je de boodschap dan urgent? Om in actie te komen moet de mienksip het gevoel hebben 
iets te winnen of te verliezen. Communiceer dus dat de bus (per 2022) uit het dorp verdwijnt. En dat 
we met de inwoners willen nadenken over hoe we het dorp in de toekomst bereikbaar houden. We 
zijn ons ervan bewust dat deze manier van communiceren/framen kan leiden tot onrust bij inwoners 
en de media hier bovenop springt. Deze uitspraak vraagt dan ook lef van bestuurders. Wanneer de 
mienskip uiteindelijk echter het gevoel heeft gehoord te zijn / mee te werken en er ligt een plan met 
een hoog draagvlak, levert dat uiteindelijk wel positiviteit en vertrouwen op. 
 
Verder is het belangrijk met je boodschap de juiste doelgroep te bereiken. Dus met name de inwoners 
die nu gebruik maken van het OV en niet alleen de usual suspects zoals het dorpsbelang. Trekt deze 
inhoudelijke boodschap onvoldoende de aandacht van je doelgroep, dan kun je de urgentie nog 
verhogen door bijvoorbeeld een beloningen aan deelname te verbinden. Dat hoeft niet altijd geld te 
zijn. 
 

Zorg dat je als overheid dichtbij bent 
De belangrijkste doelgroep zijn de mensen die nu in de bussen op het platteland zitten. Ga naar hen 
toe om over maatwerkoplossingen voor de toekomst in gesprek te gaan. Spreek ze aan in de bus of op 
de locatie waar ze naar toe reizen: scholen, supermarkt, bejaardentehuis, etc. Heb je meer tijd nodig, 
nodig ze dan op deze plaatsen uit voor een bijeenkomst. 
 
Let wel, mienskip, vooral dorpsbelangen, wordt steeds vaker gevraagd mee te denken over beleid. 
Mensen zijn soms ‘meedenkmoe’. Beleg daarom ook niet voor alles een aparte bijeenkomst. Sluit bij 
bijeenkomsten aan wanneer mogelijk en probeer kleinere keuzes, het terugkoppelen van plannen, 
bevestigen van uitspraken/ideeën op een andere manier te regelen. Bijvoorbeeld door het online 
uitbrengen van een stem. Wanneer je toch aparte sessies nodig hebt, zorg dat je goed voorbereid bent 
en de informatie haalt die je nodig hebt. Kijk waar de energie zit, wie actief mee wil doen, en geeft die 
mensen eventueel een rol in het project (eventueel tegen vergoeding).  
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Zorg voor een gelijk kennisniveau 
Zorg dat je ophaalt wat er speelt in de mienskip en wat de wensen en behoeften zijn. Daarnaast is het 
van belang de mienskip ook op de hoogte te brengen van de kennis die wij als overheid hebben (B2 
niveau). Voordat er nagedacht kan worden over oplossingen, is het belangrijk dat de mienskip zich 
bewust is van het probleem. Dus dat het huidige ov-systeem op het platteland niet toekomstbestendig 
(houdbaar) is. Maak daarom een goede analyse van het gebied en deel dit met de doelgroep. Zet 
bijvoorbeeld de kosten van buslijnen af tegen het aantal instappers. “Het kost XX om buslijn XX te laten 
rijden. Er stappen slechts XX mensen in. Dat betekent dat we een groot deel van de dag (bijna) lege 
bussen laten rijden van uw belastinggeld. Dat kan beter en effectiever, denkt u niet? Daarom gaan we 
straks in groepen werken aan...”. 
 

Faciliteer het denkproces / zoeken naar oplossingen 
Het meedenken over passende maatwerkoplossingen is wel dermate complex, dat inwoners 
gefaciliteerd moeten worden in hun denkproces, zonder dat je te veel stuurt. In dit geval is een 
procesrol voor de overheid niet voldoende, maar dient wel degelijk inhoudelijke kennis ingebracht te 
worden. Ook om koppelkansen te verzilveren. Dit vraagt om goede voorbereiding van werkvormen, 
vraagstelling, etc. Om dit complexe vraagstuk goed te kunnen overzien, kan het belangrijk zijn enigszins 
richting te geven door al een paar ideeën achter de hand te hebben en deze of een variant hiervan 
verder met de aanwezigen uit te werken. 
 

Stuur continue bij en experimenteer 
Evalueer, stuur bij en experimenteer. 
 
 
 
 
 
Bronvermelding: 
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Bijlage 4 Samenvatting ideeën uit Mienskip en Arriva per gebied 

 
Experimenten Mienskip Experimenten Arriva 

Midden Fryslân 

Dorp A/1 jaar: liftplaats, elektrische fiets en 
fietskluizen met laadfaciliteiten 

Midden-midden: lijnen 35, 93 en 94 omvormen 
naar scholierenlijnen in de spits (2-3 ritten) 
aangevuld met vervoer op afroep: de Arriva 
Vlinder. 40% van de ritten = 70% van de reizigers. 
Vlinderen voor overige 30% reizigers. Vanaf 
knooppunten in de hoofdstructuur met snel en 
frequent OV: Franeker, Winsum, Wommels, 
Sneek, Mantgum en Grou. OV-reizigers 
gebruiken hiervoor de OV-chipkaart en kunnen 
ook naar andere dorpen in het bedieningsgebied 
rijden. Het vergroot daarmee de 
reismogelijkheden t.o.v. een Opstapper. Op 
afroep: een half uur van te voren bellen, mailen 
of appen.   
Aandachtspunt: overstap op trein heeft 
gevolgen voor prijs van een reis.  

Dorp B/2 jaar: deelautosysteem (elektrisch), 
centraal parkeren met laadstations  

Dorp C, D en E/2jaar: buurtbus 

Dorp F/2jaar: mobiliteitsmakelaar 

Meerdere dorpen bij elkaar/2 jaar: 
mobiliteitsplein met ondersteuning digitaal 
platform 

 

Advies: kleinere en grotere experimenten en zo 
werken aan bewustzijn 

Advies: concessie met ruimte voor flexibiliteit 

 West-Midden: opheffen lijn 75 en vervangen 
door vervoer op afroep: de Arriva Vlinder vanuit 
Achlum en Hitzum en Opstapper vanuit Pingjum. 

Totaaloplossing: (metro-achtige) hoofdstructuur 
en fijnmazige netwerk van verschillende 
mobiliteitsoplossingen in buitengebieden, 
integrale samenwerking provincie, gemeenten, 
bedrijven en organisaties 

Oost-Midden: in het weekend lijn 95 vervangen 
door vervoer op afroep: de Arriva Vlinder vanuit 
Joure, Grou, en de zuidelijke wijken van LWD. 

 
 

Experimenten Mienskip Experimenten Arriva 

Noardwest Fryslân, inclusief Harlingen 

Andere indeling van de buslijnen: 
Hoofdstructuur = bus 97, trein en bus 154.  
In de spits aangevuld met ‘noordelijke 
ringleiding’ of noordzuid-buslijnen van 
Waddenkust naar lijn 97 en de trein.  
In de daluren alternatief vervoer om bij de 
hoofdstructuur te komen.  

Corridor LWD-Sint Annaparochie/Minnertsga: 
bundelen huidige lijnen 70/170 en 71 tot één 
lijn: een snelle hoofdstructuur via N383 met een 
hoge frequentie. Bus halteert langs rand dorpen 
aan provinciale weg. Eindpunt Mooie Paal in 
Minnertsga wordt eindpunt AZC in Sint 
Annaparochie. Infrastructurele maatregelen: 
centrale halte oostrand Berltsum en invoegen 
N383 bij Sint Annaparochie. Keervoorziening 
AZC Sint Annaparochie.  

Alternatief vervoer (goed bereikbaar via app en 
telefoon): deel vervoer op afroep,  carpoolen, 
elektrische fietsen en scooters, speciaal vervoer, 
schoolbussen, zelfrijdende auto’s 
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Advies: gebied Noardwest opdelen in zes 
kleinere gebieden om ideeën te vertalen naar 
concrete experimenten met gebruikers en 
inwoners. Met open en flexibele houding van 
provincie.  

Corridor Minnertsga-Harlingen: lijn 70 
aansluiten op nieuwe lijnbundel in Sint 
Annaparochie en versnellen buslijn Harlingen-
Minnertsga door te halteren aan de rand van het 
dorp in Sexbierum, Pietersbierum en Midlum.  
Infrastructurele maatregel: nieuwe halte 
Pietersbierum bij kruising provinciale weg met 
Van Hottingawei.  

Per gebied maatwerk die aansluit bij al 
aanwezige vervoersvormen. Standplaats en 
groter dorp. Route wordt bepaald door de klant. 
Chauffeur kan buschauffeur, taxichauffeur of 
vrijwilliger zijn, of een combi.  

Gebied rond Oudebildtzijl: lijn 73 ombouwen 
naar spitslijnen (2 ritten) aangevuld met vervoer 
op afroep: de Arriva Vlinder die aansluit op lijn 
72 in Vrouwbuurtstermolen en lijn 70 in Sint 
Annaparochie. Bijzonderheid: inwoners op de 
dijken kunnen voor hun eigen woningen 
opstappen.  

 Harlingen: advies = geen stadsdienst gezien lage 
reizigersvraag. Belangrijkste haltes worden 
aangedaan door streeklijnen.  

 
 

Experimenten Mienskip Experimenten Arriva 

Zuidoost Fryslân, inclusief Drachten 

Deelfiets voor het platteland ontsloten met app. 
Hoofddoelgroep: jongeren. Uitwerken met 
jongeren.  
Waar: Jubbega, Noordwolde, Beetsterzwaag, 
Oldeberkoop, Wijnjewoude, Bakkeveen.  

Rondom A7 Heerenveen-Drachten:  
Haltes aan de A7 bij Beetsterzwaag, Gorredijk en 
Tjalleberd. Infrastructurele maatregelen: aanleg 
haltes. Nieuwe lijn 321 Heerenveen-Drachten 
die doorrijdt naar Leeuwarden.  
Lijn 11 en 84 omzetten naar scholierenlijnen in 
de spits. In de daluren vervoer op afroep 
(Opstapper) of nieuwe lijn 321.  
Lijn 19 vervalt vanwege beperkte gebruik. 
Alternatief is nieuwe lijn 321 of bestaande lijn 
20/21. 

Verbeteren aansluitingen bus-bus, bus-trein en 
op schooltijden.  

Losse buskaart in dorpswinkel 

Aanvullend fijnmazig vervoer op afroep in 
Drachten (vergelijkbaar met Trisken-taxi) 

Shuttle vervoer (al dan niet zelfrijdend) naar 
ziekenhuizen Heerenveen en Drachten 

Drachten-Assen ten noorden N381: 
Bundelen lijn 14 en 84 tot nieuwe basislijn 84. 
Consequentie: halte Wijnjewoude op 1,5 km van 
het dorp aan N381. 
Lijn 114 Drachten-Oosterwolde in het weekend.  
Lijn 322 Oosterwolde-Drachten rechtstreeks 
door laten rijden naar Leeuwarden. Een 
aansluiten op lijn 304 of 314 naar Groningen en 
optioneel ook op 321 naar Heerenveen. 

Optimaliseren gebruik Q-liners: instapcoaches 
bij haltes in Drachten 

Appen voor vervoer op afroep 

Overkoepelende app waarin alle vervoersopties 
staan voor mobiliteitsgemak 

Regionale vervoersinformatie op maat: 
bekendheid mogelijkheden OV 



Bijlage 4 

Duurzaam mobiliteitstransferium Oosterwolde: 
vervoer op maat voor een bereikbaar platteland 

Stellingwerven rondom Noordwolde en 
Wolvega: 
Lijn 115 blijft zoals deze is.  
Lijn 17 en 19 in Noordwolde aan elkaar 
koppelen. Noordwolde-Drachten en 
Noordwolde-Oosterwolde vervalt.  
Lijn 16 frequentie terug naar drie spitsritten. 
Aangevuld met vervoer op afroep in ontstane 
blanco gebieden: Opstapper als vangnet gericht 
op de knooppunten Noordwolde, Wolvega en 
Oosterwolde. Professioneel of met vrijwilligers.  

Nb. buurtbus als optie minder geschikt. 
Onzekerheid vrijwilligers maakt buurtbus een 
instabiel uitgangspunt. 

 

Totaaloplossing: sterke hoofdstructuur. 
Maatwerk vult dit aan zowel in Drachten als op 
platteland. Dunbevolkte karakter en 
uitgestrekte opzet Drachten vragen om 
fijnmazige vervoersoplossingen die inspelen op 
wensen doelgroepen. Jongeren: apps en 
deelfietsen. Ouderen: ontsluitend (deel)vervoer 
en bekendheid mogelijkheden. Uitgebreide 
informatievoorziening en laagdrempelige 
toegang.  

Drachten:  
Advies = geen stadsdienst. Nauwelijks 
meerwaarde en zal in veel gevallen parallel 
rijden aan bestaande regionale verbindingen. 
Bestaande systemen doelgroepenvervoer vullen 
OV goed aan, tegelijk biedt huidig OV-aanbod 
goede reismogelijkheden voor deel 
doelgroepenvervoer.  
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Bijlage 5 Voorstel voor drie experimenten 
In deze bijlage staan de drie experimenten beschreven waarover we advies hebben gevraagd aan 
ROCOV als belangenbehartiger van de reizigers en aan Arriva als huidige vervoerder en omdat het 
onderdelen zijn van de totaaloplossingen die zij hebben voorgesteld in hun bureaustudie. Op basis van 
hun adviezen (zie de hiernavolgende bijlagen 5 en 6), stellen we voor om twee van de drie 
experimenten uit te voeren. Experiment 2 hebben we iets aangepast en experiment drie vervalt. Het 
definitieve voorstel staat in de hoofdtekst van het advies.  
 
Op de onderstaande tekst hebben we om advies gevraagd:  
 
Wij zijn voornemens om onderstaande 3 experimenten uit te voeren om ervaringen op te doen met 
maatwerk vervoer op het platteland. We hebben met het OV-team en de begeleidingsteams gekeken 
welke experimenten meerwaarde 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.  
 

In gesprek met mienskip in Midden Fryslân over scholierenlijnen en vervoer op afroep 

 
In Midden Fryslân heeft DBZ voorgesteld om met kleinere en grotere experimenten te werken aan 
bewustzijn bij de mienskip dat er zaken gaan veranderen. De werkwijze van DBZ heeft geleid tot 
energie in het gebied, bij de inwoners om de ideeën verder uit te werken. Daar willen we gebruik van 
maken.  
Een van de meest uitgewerkte ideeën van Arriva is 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.  En biedt daarnaast 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.  
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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 de ideeën nader 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 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 hiermee voldoende ruimte 
om deze tijd te nemen. Consequentie is dat de resultaten misschien niet beschikbaar zijn voor het 
opstellen van het PVE voor de nieuwe busconcessie. Dit experiment is meer gericht op het vertalen 
van een idee naar een concrete oplossing met de mienskip voor draagvlak en maatwerk.  
  

Vervoer op afroep: instappen voor de woning op de Bildtdijken  

 
In Noardwest Fryslân laten de gesprekken van Partoer zien dat inwoners open staan voor alternatief 
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 de huidige lijn 73 om te 
bouwen naar een scholierenlijn en deze aan te vullen met vervoer op afroep: de Arriva Vlinder die 
aansluit op lijn 72 in Vrouwbuurstermolen en lijn 70 in Sint Annaparochie. Het bijzondere van dit 
voorstel is dat het maatwerk levert door in te spelen op de gebiedsstructuur van de dijken. Het voorstel 
is dat inwoners op de Bildtdijken voor hun eigen woning kunnen instappen bij de Arriva Vlinder. Het 
busje rijdt daar immers toch langs. Consequentie van deze maatregel is dat de huidige spitslijnen die 
nu 3 ritten rijden, scholierenlijnen worden die 2 ritten rijden in de spits. Van de derde rit wordt nu 
weinig gebruik gemaakt. Inwoners krijgen bij het vervoer op afroep meer gemak dan in de huidige 
situatie. Men kan voor de deur instappen, een half uur van te voren reserveren in plaats een uur, niet 
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alleen telefonisch maar ook via een app en website, en men kan gebruik maken van de OV-kaart die 
nu niet geldt in de Opstapper.  
 
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 
en de verbetering die plaats zal vinden, verwachten wij dat een half jaar hier voldoende voor zal zijn.  
 

Van platteland naar stad: doortrekken lijn 322 naar Leeuwarden 

 
 
In Zuidoost Fryslân gaven de inwoners op het platteland aan Sweco aan dat ze het belangrijk vinden 
om snel naar de grote steden om hen heen te kunnen reizen. In de bureaustudie van Arriva worden 
een aantal voorstellen gedaan die hieraan tegemoetkomen, maar de meeste vragen om 
infrastructurele maatregelen die niet op korte termijn haalbaar zijn zoals haltes bij op- en afritten. Eén 
maatregel is op korte termijn wel haalbaar: het doortrekken van de lijn Oosterwolde-Drachten naar 
Leeuwarden. En deze aan te laten sluiten op lijn 304 of 314 naar Groningen in Drachten en optioneel 
ook op de lijn naar Heerenveen. Daarmee wordt ook aangesloten bij de wens om betere aansluitingen 
bus-bus. Dit is natuurlijk continue het streven, maar op deze manier is hier nog een verbetering te 
halen.  
 
Wij adviseren nu de technische voorbereidingen te starten en met dit experiment te starten bij de 
nieuwe dienstregeling per december 2019. Door er nu mee te experimenteren kan worden bekeken 
of hier inderdaad een (latente) reizigersvraag is, die zo beter wordt bediend en leidt tot meer reizigers.  
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Rocov Fryslân  Aronskelk 1  8935 RH Leeuwarden       info@rocovfryslan.nl 
 

 
 
 
 
Provincie Fryslân 
Project experimenten BûtenGewoan Berikber 
T.a.v. mevrouw Marijke Kramer 
Postbus 20120,  
8900 HM Leeuwarden 
 
 
 
Ons Kenmerk:   04-2019 
Plaats en Datum:  Leeuwarden, 13 mei 2019 
Onderwerp:   Advies over experimenten in kader van BûtenGewoan berikber 
 
 
 
Beste mevrouw Kramer, 
 
Met deze brief reageert het Rocov op uw voorstellen voor de experimenten die worden 
gehouden in het kader van het project BûtenGewoan berikber. 
 
Algemeen 
Met het project BûtenGewoan Berikber gaat u in overleg met de mienskip om te 
onderzoeken wat slimme keuzes zijn om in de toekomst het platteland bereikbaar te 
houden. Per regio wordt gezocht naar een vervoerssysteem op maat waarvoor draagvlak 
is bij de lokale bevolking. De experimenten moeten duidelijkheid geven welke vormen 
van openbaar vervoer werken en welke niet. De resultaten zullen worden betrokken bij 
de uitgangspunten voor de nieuwe busconcessie. 
 
Het Rocov adviseert u ook rekening te houden met reizigers die van buitenaf met het 
openbaar vervoer naar de betreffende regio’s willen reizen en die minder bekend zijn met 
het gebied. De experimenten zijn vooral gericht op de wensen van de lokale bevolking en 
gaan daardoor te eenzijdig om met het begrip bereikbaarheid. Vervoer op maat moet, 
net als het andere openbaar vervoer, vindbaar en herkenbaar zijn voor iedereen. Een 
reiziger van buitenaf moet een ketenreis kunnen plannen naar de betreffende gebieden 
toe. Ook dat is bereikbaarheid. 
 
Midden-Fryslân 
Bij het experiment in Midden-Fryslân stelt u voor om nader met de mienskip in gesprek 
te gaan om de ideeën verder uit te werken. Het accent is daarbij meer gericht op het 
vertalen van een idee naar een concrete oplossing met de mienskip, voor draagvlak en 
maatwerk. Dit betekent dat het niet reëel is om dit experiment al per december 2019 te 
starten, waardoor de resultaten mogelijk niet tijdig beschikbaar zijn voor het opstellen 
van het PvE voor de nieuwe busconcessie. 
Het Rocov gaat akkoord met uw voorstel. Het Rocov ervaart zelf soms dat mensen hun 
kennis over openbaar vervoer baseren op oude ervaringen die al lang niet meer van 
toepassing zijn. Voor het draagvlak onder de mienskip is het misschien goed om ook de 
eventuele oude vooroordelen ten aanzien van het openbaar vervoer weg te nemen.  
 

A Aronskelk 1, 8935 RH Leeuwarden 
M 06-29 43 79 20 

E info@rocovfryslan.nl 
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Noardwest-Fryslân 
In Noardwest Fryslân wilt u de huidige lijn 73 omvormen naar een scholierenlijn en deze 
aanvullen met vervoer op afroep (de Arriva Vlinder) op de dijken in het gebied rond 
Oudebildtzijl. Dit vervoer sluit aan op lijn 72 in Vrouwbuurstermolen en lijn 70 in Sint 
Annaparochie. Het gevolg van deze maatregel is dat de huidige spitslijnen die nu 3 ritten 
rijden, scholierenlijnen worden die 2 ritten rijden in de spits. De derde rit wordt nu weinig 
benut. Inwoners krijgen bij het vervoer op afroep meer gemak dan in de huidige situatie. 
Men kan voor de deur instappen, een half uur van tevoren reserveren in plaats van een 
uur, telefonisch of via een app of website, en men kan gebruik maken van de Ov-kaart. 
Het Rocov is positief over dit voorstel, maar adviseert u ook het bedieningsgebied van de 
Arriva Vlinder uit te breiden richting Westhoek. Hierdoor is de gehele Oudebildtdijk 
bereikbaar met de Vlinder. Wij vragen u tevens om te kijken naar de mogelijkheid om de 
nieuwe schoolbus 73 in beide richtingen te laten rijden in plaats van de huidige lusroute. 
Hierdoor worden de scholen in Sint Annaparochie beter bereikbaar. 
 
Zuidoost-Fryslân 
In Zuidoost Fryslân hebben de inwoners op het platteland aangegeven dat ze het 
belangrijk vinden om een goede verbinding te hebben met de grote steden in het 
Noorden. Arriva heeft een aantal voorstellen gedaan die hieraan tegemoetkomen, maar 
deze vragen om infrastructurele maatregelen die niet op korte termijn haalbaar zijn. Eén 
maatregel is op korte termijn wel haalbaar: het doortrekken van de lijn Oosterwolde-
Drachten naar Leeuwarden en deze in Drachten te laten aansluiten op lijn 304 of 314 
naar Groningen en optioneel ook op de lijn naar Heerenveen. U stelt voor met dit 
experiment te starten bij de nieuwe dienstregeling per december 2019. Door er nu mee 
te experimenteren kan worden bekeken of hier inderdaad een (latente) reizigersvraag is, 
die zo beter wordt bediend en leidt tot meer reizigers. 
Het Rocov gaat akkoord met dit voorstel, maar vindt het wel belangrijk dat er een goede 
aansluiting wordt geboden op de knoop en dat er geen aansluitingen verloren gaan. Het 
Rocov zou hiervoor graag eerst de dienstregelingtabellen zien. 
 
Met vriendelijk groet, 

 
 
 
 
 
 

A.F. Ettema, voorzitter 
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Achtergrond 
In het kader van het project BûtenGewoan Berikber hebben we parallel aan de 
gesprekken met de mienskip bureaustudies uitgevoerd. 
Aan onze voorstellen hebben we een oplegger toegevoegd, waarin we de context 
en kaders van onze studie, het doorlopen proces, planning en fasering, en een 
samenvatting van de studies, beschrijven. 
 
Ook hebben we in onze oplegger aangegeven dat de keuze voor het – bij wijze van 
experiment – uitvoeren van (delen van of een combinatie van) mienskip voorstellen 
en deskstudievoorstellen, door Arriva getoetst moeten worden op de impact op: 
• Operationele uitvoering waaronder materieelbehoefte, dienstenpakketten, aard 

en omvang van werkpakketten per stalling, etc. 
• Financiële uitvoering: contractafspraken, efficiency, reizigersopbrengsten, etc. 
Het is van belang dat twee voorgaande punten worden beoordeeld voorafgaand 
aan besluitvorming over de (set van) uit te voeren experimenten 
 

In uw adviesaanvraag geeft u met het OV-team en met de begeleidingsteams van 
de gemeenten gesproken te hebben, op basis hiervan stelt u voor 3 experimenten 
aan GS te willen voorstellen om uit te voeren in de periode tot de nieuwe bus 
concessie. Het betreft het voornemen om drie experimenten uit te voeren om 
daarmee ervaringen op te doen met maatwerk vervoer op het platteland. 

Aan ons vraagt u een reactie te geven op de drie voorstellen. Per voorstel treft u 
onze reactie aan. 

Tenslotte willen we graag aangeven dat we in het kader van onze opbrengst 
verantwoordelijkheid en de daaraan verbonden ontwikkelvrijheid niet kunnen 
uitsluiten dat aanpassingen, ook in de experiment gebieden, noodzakelijk dan wel 
wenselijk zijn. We doen eventuele voorstellen conform de reguliere 
dienstregelingsprocedure. 

  

Titel: 
Advies Experimenten 

Datum: 
8 mei 2019 

Aan: 
Provincie Fryslân, Sjoerd 
Hoekstra, Marijke Kramer, 
Wim Brethouwer, Jan 
Knorren, Martina Looienga 

Opgesteld door:  
Peter Dijk 

Ondersteund door:  
Rik den Otter, Arjen 
Miedema 

 

Advies 3 Experimenten 
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Advies 1: In gesprek in midden 
 
Voorstel 
U geeft aan in gesprek te willen gaan over scholierenlijnen en vervoer op afroep in Midden Fryslân. In ons 
voorstel gaven we aan de lijnen 35, 75, 93 en 94 te willen ombouwen naar een combinatie van 
scholierenlijnen en vervoer op afroep middels de Arriva-Vlinder. 
U geeft aan dat de werkwijze van DBZ veel energie in Midden-Fryslân heeft opgewekt. Uw advies is om 
verder met de mienskip in gesprek te gaan om de ideeën nader uit te werken. Wij nemen kennis van uw 
advies en willen graag met u in gesprek over hoe de ideeën verder uitgewerkt kunnen worden. 
 
Planning en Fasering 
U geeft aan dat het verder in gesprek gaan betekent dat het niet reëel is om het experiment per december 
2019 te starten. Wij begrijpen dit, het in gesprek gaan betekent dat uitkomsten en fasering op dit moment 
niet duidelijk zijn. Een mogelijke invoeringsdatum is dan ook niet te geven. 
 
Operatie 
Voor de dienstregeling van 2020 zijn er geen gevolgen. De lijnen 35, 75, 93 en 94 worden niet aangepast in 
het kader van de experimenten. 
 
De omvang van het gebied en de verwevenheid met andere gebieden (vervoerkundig, busomlopen, 
chauffeursdiensten) maakt een tussentijdse wijziging complex en kostbaar. We adviseren daarom een 
eventueel experiment in december 2020 (dienstregeling 2021) in te laten gaan. 
 
Financiën en contractafspraken 
In het kader van het experiment zijn er in december 2019 geen wijzigen. Voor december 2020 is dit 
afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken met de mienskip. Na afloop van deze gesprekken en de 
besluitvorming hierover kunnen we u berichten over de financiële gevolgen en of en zo ja welke aanvullende 
contractafspraken nodig zijn. 
 
Advies Arriva 
Gelijk aan uw voorstel, niet starten per december 2019. 
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Advies 2: Instappen voor de deur 
 
Voorstel 
U geeft aan om het tweede experiment in Noordwest Fryslân te willen starten. Het betreft het omzetten van 
lijn 73 in een scholierenlijn en instappen voor de deur op de Bildtdijken bij vervoer op afroep mogelijk te 
maken. Voor Noordwest Fryslân hebben wij twee experimenten voorgesteld die deels met elkaar verbonden 
zijn. Hieronder zijn de voorstellen weergegeven: 
 
Het eerste experiment is het strekken en versnellen van de belangrijkste reisrelatie, Sint Annaparochie-Leeuwarden. De 
huidige DRU’s van lijn 70 en 71 worden daarvoor gebruikt. Daardoor ontstaat er een sterkte hoofdstructuur met per kern 
een provinciale halte en een hogere frequentie. Onze verwachting is dat daarmee het openbaar vervoer aantrekkelijker 
wordt, ondanks dat voor sommige reizigers de voor- en natransporttijd en -afstand toeneemt.  
Het tweede experiment is het vlinderen op de twee Bildtdijken. De wegen zijn er smal en gestrekt en te klein voor een 
groot voertuig. Om die reden willen we starten met een kleiner voertuig dat meer wendbaar is. Deze Vlinder is een 
aanvulling op de scholierenritten die alleen tijdens de spits rijden. Omdat de route over de Bildtdijken in principe voor elke 
woning langs gaat, willen we gaan experimenten met de mogelijkheid om in te stappen voor je eigen woning. Elke 
woning wordt een virtuele instaphalte die alleen de Vlinder bedient. De Vlinder sluit in Vrouwbuurtstermolen aan op lijn 
72 naar Stiens/Leeuwarden en in Sint Annaparochie op hoogfrequente bus naar Leeuwarden.  
 
Het voorstel van Vlinderen op de Bildtdijken gaat uit van de hoogfrequente buslijn in Sint Annaparochie. 
Maar deze is er nog niet. In de avonduren en weekenden is dit momenteel alleen lijn 72. Het Vlinderen naar 
beide plaatsen is niet mogelijk, daardoor zal de reistijd in veel gevallen substantieel toenemen. Dit betekent 
dat wij een aangepast voorstel willen voorleggen. 
 
Aangepast voorstel Arriva 
1) Lijn 73 handhaven, geen extra ritten Stiens-Leeuwarden nodig; 
2) Belbus 273 omvormen, instappen voor de deur wordt mogelijk, reserveringstijd verkort naar 30 minuten; 
3) Opstappers buiten de bedieningsuren van lijn 73/273 handhaven. De Opstappers hebben momenteel een 

thuis breng/haal service, deze kost € 4,00 extra.  
 
Planning en Fasering 
Het is mogelijk om belbus 273 om te vormen per 15 december 2019. Het experiment speelt daarbij vooral in 
op meer gemak voor de gebruiker. 
Uitbreiding van de inzetperiode van de belbus vinden we op dit moment niet wenselijk. 
  
Operatie 
Voor de dienstregeling van 2020 zijn er geen gevolgen. Belbus 273 krijgt als extra service het in- en uitstappen 
voor de deur. De reserveringstijd wordt verkort tot minimaal 30 minuten. 
Met de reserveringscentrale maken we afspraken om deze service te bieden. We bieden deze service voor de 
belbus middel het gratis telefoonnummer 0800-2802803 of via de emailservice naar centrale@kijlstra.nl . 
 
Financiën en contractafspraken 
In het kader van het experiment zijn er in december 2019 geen wijzigen voor lijn 73 en voor de Opstapper. 
Momenteel (2018) rijden er op jaarbasis ruim 200 Opstapper ritten die samen ongeveer 230 reizigers 
vervoeren. Omdat het principe van de Opstapper gelijk blijft verwachten we geen wijzigingen. 
De belbus wijzigt wel. Elke belbusrit (16 ritten op werkdagen) zal op de route bij elk adres reizigers kunnen 
opnemen. Dit gemak zal tot een toename van het aantal reizigers en daadwerkelijk uitgevoerde ritten leiden. 
In 2018 zijn er op belbus 273 bijna 25 ritten gereden. Hiermee zijn bijna 50 reizigers vervoerd. We verwachten 
een toename van het aantal ritten op belbus 273. Wij stellen voor de extra ingezette ritten te vergoeden 
conform ons aanbod voor NZWF in 2012. Op basis van de geoffreerde ritprijs van € 22,42 (prijspeil 2012) 
stellen we voor om de extra ritten (werkelijk aantal minus 25) te vergoeden. 



Bijlage 7 

 
 
 
 

 

Titel:  
Auteur:  
Datum en versie:  

Pagina 5

Advies 3: Van platteland naar stad 
 
Voorstel 
Inwoners in het gebied geven aan dat ze het belangrijk vinden om snel naar de grote steden te kunnen reizen. 
Qliner 322 rijdt momenteel naar Drachten en zorgt met aansluiting op 320 (Leeuwarden) en 304/314 
(Groningen) voor snelle verbindingen van Oosterwolde naar de grote steden. 
In uw advies vraagt u om Qliner 322 door te trekken naar Leeuwarden. Deze aanpassing is overeenkomstig 
ons bureaustudie. In deze studie zat ook de snelle HOV-lijn 321 die eveneens bij het Transferium snel naar 
Leeuwarden zou gaan rijden.  
De opzet in ons voorstel was 2 x per uur 320 Heerenveen-Drachten Knob-Drachten Trf-Leeuwarden, 1x uur 
Heerenveen-Drachten Trf-Leeuwarden en 1x uur Oosterwolde-Drachten Trf-Leeuwarden. In uw voorstel blijft 
er 1 losliggend deel Drachten Knob-Drachten Trf-Leeuwarden over. Dit deel staat 35 minuten stil op het van 
Knobelsdorffplein. We stellen voor deze stilstand om te zetten in een retourrit tussen Knobelsdorffplein en 
Transferium in Drachten. Deze sluit aan op de verbinding vanaf Oosterwolde waardoor ook reizigers die van 
Oosterwolde naar het van Knobelsdorffplein willen hun verbinding houden. In onderstaande schets is het 
voorstel samengevat. 
 

 
 
 
Planning en Fasering 
Het voorstel kan conform uw advies worden ingevoerd op 15 december 2019. 
 
Operatie 
Voor de dienstregeling van 2020 zijn er gevolgen voor de operatie. 
Werkpakketten 
Lijn 322 rijdt door naar Leeuwarden. De werkpakketten van Oosterwolde, Drachten en Heerenveen zullen 
beperkt wijzigen. Er zijn geen verwachte effecten op de efficiency. 
Voertuigen 
Het aantal in te zetten HOV-voertuigen is ongewijzigd.  
Dienstregelingsuren 
Het aantal dru’s neemt in beperkte mate toe. Enerzijds zal lijn 322 niet meer naar het van Knobelsdorffplein 
rijden. Op jaarbasis een besparing van 660 dru’s (0,2 per rit). Anderzijds zal tijdens de vakanties het deel 
Drachten-Leeuwarden toegevoegd worden aan het deel Oosterwolde-Drachten, een toename van 740 dru’s 
(12,35 per vakantiedag). In totaal een toename met 80 dru’s op jaarbasis. Wij zijn bereid deze extra dru’s te 
compenseren met maatregelen elders in Zuidoost Fryslân.  
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Reizigers en opbrengsten 

Voor reizigers van Oosterwolde met bestemming Drachten (Splitting en Knobelsdorffplein, 55% van het 

aantal) vervalt de snelle verbinding met Qliner 322. Lijn 14 en 114 bieden deze bestemming vanuit 

Oosterwolde eveneens. Lijn 14 is echter langzaam (rijdt via de dorpen).  

We verwachten enerzijds een toename naar Leeuwarden, anderzijds een afname naar Drachten. Per saldo 

verwachten we geen significante afname van reizigersopbrengsten.  

 

Financiën en contractafspraken 
In het kader van het experiment zijn er geen financiële gevolgen. 

Wel is het voorstel afwijkend ten opzichte van de besteksvoorwaarden voor wat betreft de bediening van het 

van Knobelsdorffplein in Drachten. Wij vragen u te bevestigen dat u deze afwijking accepteert. 

 

Advies Arriva 
Starten met ons aangepast voorstel per 15 december 2019. 
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Nadere toelichting op advies Arriva 
Naar aanleiding van het bovenstaande advies van Arriva hebben we een aantal verduidelijkende 
vragen gesteld.  
 

 
 
Reactie Arriva:  
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Advies OV-team 
Op basis van het bovenstaande advies van Arriva (en het advies van ROCOV beschreven in bijlage 5) 
adviseert het OV-team als volgt. 
 
ADVIES EXPERIMENTEN BGB BINNEN HUIDIGE CONCESSIEPERIODE 
Van:  Team OV, Wim Brethouwer 
Datum: 21 mei 2019  
 
Vanuit het project BGB zijn voorstellen gedaan om binnen de huidige concessieperiode, die 
loopt tot december 2022, een drietal experimenten uit te voeren met vernieuwingen in het 
voorzieningenniveau van het openbaar vervoer.  De eerste resultaten van deze experimenten 
kunnen dan nog worden meegenomen bij de komende aanbesteding van het busvervoer voor 
de periode ná 2022. 
Vervoerder Arriva heeft advies uitgebracht over de drie voorgestelde experimenten. Naar 
aanleiding van dit advies is door Team OV van de provincie Fryslân nader overleg gevoerd 
met Arriva. Op basis van dat overleg geeft Team OV hieronder advies over de drie 
experimenten. 
 
Experiment 1, gebied Midden 
Vanuit BGB wordt voorgesteld om het plan voor een combinatie van scholierenlijnen en een 
viertal Vlinders uit de deskstudie van Arriva als uitgangspunt te nemen en daarover met de 
bevolking is gesprek te gaan. Dat betekent wel dat dit experiment niet in december 2019 van 
start kan gaan. Arriva geeft aan dat de aanpassing van de dienstregeling in Midden een 
ingrijpende wijziging is die gevolgen heeft voor de busomlopen en chauffeursdiensten in een 
groot gebied. Het is daarom erg kostbaar om deze wijziging op een ander tijdstip in te voeren 
dan bij de jaarlijkse invoering van een nieuwe dienstregeling in december. Omdat het hier voor 
een belangrijk deel om specifieke scholierenlijnen gaat is het uit reizigersoogpunt echter 
gewenst om de wijzigingen in te voeren bij de start van het nieuwe schooljaar in augustus. 
 
Advies: Arriva heeft bij het nadere overleg aangegeven dat er andere redenen kunnen zijn 
om in augustus 2020 toch een dienstregeling wijziging door te voeren. Daarom wordt 
geadviseerd om bij het overleg met de bevolking voorlopig uit te gaan van december 2020 en 
begin volgend jaar na te gaan of er mogelijkheden zijn om de nieuwe opzet toch al per 
augustus 2020 in te voeren.  
  
Experiment 2, gebied Noordwest  
Vanuit BGB wordt voorgesteld om het plan uit de deskstudie van Arriva voor een Vlinder op 
het deel van de Bildtdijken tussen Nij Altoenae en Oudebildtzijl per december 2019 in te 
voeren. Een bijzonderheid bij dit experiment is dat op de Bildtdijken de mogelijkheid wordt 
geboden om voor de deur van de huizen in en uit te stappen. Arriva geeft aan dat het niet 
zonder meer mogelijk is om dit experiment in te voeren zolang de hoogfrequente buslijn tussen 
St. Annaparochie en Leeuwarden niet gerealiseerd is. Het is wel mogelijk om de bestaande 
belbus 273 tussen St. Annaparochie en Oudebildtzijl aan te passen.     
 
Advies: In december 2019 een experiment starten waarbij belbus 273 wordt uitgebreid. Nu 
ontsluit deze belbus alleen de Nieuwebildtdijk, dat wordt dan uitgebreid met de Oudebildtdijk.  
Bovendien gaat lijn 273 op maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 18.00 uur ieder uur rijden 
(nu alleen ochtendspits en middaguren), wordt de minimale vooraanmeldtijd teruggebracht 
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van 60 minuten naar 30 minuten en wordt de mogelijkheid geboden om op de beide Bildtdijken 
vóór de deur in en uit te stappen. Lijn 273 sluit in St. Annaparochie aan op lijn 70/170 van en 
naar Leeuwarden.    
Nb. De derde rit lijn 73 blijft rijden in verband met aantal instappers in Stiens. Westhoek wordt 
nu niet bediend door belbus en wordt niet meegenomen in experiment zoals voorgesteld door 
ROCOV.  
 
Experiment 3, gebied Zuidoost 
Vanuit BGB wordt voorgesteld om het voorstel uit de deskstudie van Arriva, waarbij lijn 322 
(Oosterwolde – Drachten) wordt gekoppeld aan lijn 320 (Drachten – Leeuwarden), per 
december 2019 in te voeren. Er ontstaat dan een snelle verbinding tussen Oosterwolde en 
Leeuwarden die in Drachten alleen stopt bij het Transferium. Arriva geeft bij de toets aan dat 
deze wijziging nadelig uitpakt voor de reizigers vanuit Oosterwolde die verder Drachten in 
willen. Het gaat dan om circa 55% van het totale aantal reizigers op dit traject. Deze reizigers 
houden nog maar één snelle en directe reismogelijkheid per uur over en dat is in de spitsuren 
te weinig. 
 
Advies: Bij het nadere overleg heeft Arriva aangegeven dat met het andere wijzigingsvoorstel 
uit de deskstudie om de buslijnen 14 en 84 samen te voegen een bus wordt vrijgemaakt die 
vervolgens kan worden gebruikt om in de spitsuren extra ritten uit te voeren tussen 
Oosterwolde en Drachten als compensatie voor het versnellen van lijn 322. Arriva ziet geen 
mogelijkheden om in de spitsuren een extra bus in te zetten. Team OV is van oordeel dat het 
wijzigingsvoorstel voor de lijnen 14 en 84 te ingrijpend is om dit jaar in te voeren en adviseert 
daarom om vooralsnog af te zien van het experiment met de lijnen 320 en 322.  
 
 
 
 


