Voorbereiding op de aanbesteding: Visie Busvervoer Almere 2018-2027
Busvervoer Almere

INLEIDING

2018 - 2027

Een visie voor de toekomst
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Almeren ris
veertig jaar uitgegroeid tot een stad waar zo’n 200.000 mensen wonen. Aan Almere is door
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aantal jaar geleden gevraagd om ruimte te bieden aan 60.000 nieuwe woningen. Die vraag
tev
om ruimte is de afgelopen jaren niet verminderd, wel in tijd getemperd. De groei van Almere draagt bij
aan de economische ontwikkeling van de Noordvleugel. Het openbaar vervoer vervult hierin een niet te
onderschatten rol. Om die rol te kunnen vervullen heeft de gemeente ambities om het zeer goede
busvervoer in Almere en tussen Almere en Amsterdam ook in de periode van 2018-2027 op een zeer
hoog en eigentijds niveau te houden.
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Het openbaar busvervoer is een middel om de economische en maatschappelijke doelen van Almere te
bereiken. Deze doelen worden het beste gediend als zoveel mogelijk reizigers van het openbaar vervoer
gebruik maken, dit met een optimale inzet van de beschikbare middelen wordt gerealiseerd en op een
zo duurzaam mogelijke wijze wordt uitgevoerd.
De huidige dienstregeling is in de volgende concessieperiode (2018-2027) niet haalbaar en door heldere
beleidskeuzes te maken blijven de negatieve effecten voor de reizigers beperkt. De beleidskeuzes zijn
opgenomen in de “Visie Busvervoer Almere 2018-2027”.

Input visie

PROCES

Doelen OV-game:

1. Inzicht verkrijgen
2. Gefundeerde keuzes
3. Draagvlak creëren

Spelregels OV-game:

Samenwerking
Samenw
werk

1. Keuzes maken; wat vind ik belangrijk?
2. Passen mijn keuzes binnen het budget?
3. Discussie; wat wil ik heroverwegen?

OV-games

Analyse data

Consultatie stakeholders d.m.v. OV games

op basis van OV-chipkaart gegevens
gevens

TOTSTANDKOMING
Stakeholders
Gesprekken met ‘buren’

Game met afdeling S&V
S&V
Game met ambtenaren van Almere,
provincies Flevoland en Noord-Holland,
Stadsregio Amsterdam en Regio Gooi en
Vechtstreek

AMBITIES
Opstellen mogelijk vervoerontwerp
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Vervoerontwerp o.b.v. analyse en resultaten OV-games

Game met
Coll
College van B&W
van Al
Almere

Reizigers via TFT-schermen in de bus,
consumentenorganisaties, raadsfracties, docenten en leerlingen van
Almeerse (hoge)scholen, studentenvereniging Engine, Almeerse
ondernemersverenigingen, bedrijfskringen, EDBA,
vertegenwoordigers uit de Almeerse cultuur- en
vrijetijdssector (VVV, cASLa), vertegenwoordigers uit de
maatschappelijke/ welzijnssector (ANBO, Avanti,
Stichting de Schoor), Politie Flevoland

Provincie Flevoland

Aansluiten op:
Mobiliteitsplan
&
OV-visie

Provincie Flevoland

2014 - 2024
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In de voorbereidingen op de aanbesteding heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met stakeholders
zoals de gemeenteraad, consumentenorganisaties en maatschappelijke organisaties. Met een groot
aantal betrokkenen, waaronder gemeenteraadsleden, het raadspanel en vertegenwoordigers van
scholen, reizigersorganisaties en andere belanghebbenden zijn tevens ‘OV-games’ gespeeld. De
uitkomsten van dit overleg vormden de basis voor de visie. Daarnaast is een vervoerkundige analyse op
basis van OV-chipkaart-gegevens uitgevoerd en sluit de visie aan op het coalitieakkoord 2014-2018, het
Mobiliteitsplan Almere en de OV-visie van de provincie Flevoland.
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AMBITIES
De ambities voor het busvervoer vanaf 2018 zijn als volgt geformuleerd:

TEVREDEN REIZIGERS

HET BRT-SYSTEEM IN NEDERLAND
Ambitie: het BRT-systeem van Nederland

AANTREKKELIJKE PRIJS

WELKOM IN DE BUS

BUS RAPID TRANSIT

Tarief niet hoger dan regionaal gemiddelde
Geïntegreerd tarief trein/bus
Dal voordeliger dan spits

eden rei zi g e rs
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De Reiziger...

GEMAKKELIJK BETALEN

R-net productformule
Hoogwaardige en chique uitstraling
Comfort gericht op de grotere reisafstand
Ruimte voor bagage, buggy’s, rolstoelen en minder validen

Intuïtief reizen
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MINDER UITSTOOT & GELUID

SNEL

Aparte busbanen en busstroken
Voorrang op kruisend verkeer
Uitgestrekte stad snel verbinden door goede bus/trein integratie
Korte halteertijden door toegankelijke stadsbussen en haltes
Snel in- en uitchecken
Kaartverkoop bij voorkeur buiten de bus
Open instapregime

Richten op de grootste groep (potentiële) reizigers
Grote bussen inzetten waar het moet en klein waar het kan
Hoge snelheid
Korte halteertijden

vergroen
en

STIL
STIL

Bussen rijden op tijd
Geen rituitval

RUSTIG
RUSTIG
REDELIJK
RUSTIG
REDELIJK
RUSTIG

VEILIG REIZEN
Zichtlijnen en doorzicht in bussen, op de knooppunten en haltes
Veel aandacht voor schoon en goed onderhouden bussen en haltes
Stimuleren sociale controle
Kaartcontroles om zwartrijden te reduceren (conducteur op een deel van de ritten)
Camera’s in de bus en op de grootste knooppunten
Slim gebruik van materiaal, kleur, muziek en verlichting

LUIDRUCHTIG
LUIDRUCHTIG

HOOGWAARDIGE
STREEKDIENST

LAWAAIIG

Beperkt aantal lijnen met voldoende vervoervraag en daar hoge kwaliteit bieden
Geen verbindingen daar waar goede alternatieven zijn in de vorm van trein, metro of bus
Gericht op reizigers van/naar en binnen Almere
Streeklijnen binnen Almere rijden aanvullend op de stadsdienst
Samenhang met regionale netwerken van R-net en trein
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ZEER LAWAAIIG
EXTREEM LAWAAIIG
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43 - 48
48 - 53
53 - 58
58 - 63
63 - 73
> 73

MAXIMAAL 53 dB Lden
op de gevel
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Mensen reizen, om naar werk, onderwijs,
winkels, maatschappelijke voorzieningen of
contacten te komen. Daarbij hebben zij
individuele wensen over tijdstip, herkomst en
bestemming, vervoerwijze, prijs, comfort et
cetera. Tegelijkertijd is openbaar vervoer in
essentie een ‘collectieve’ dienst, waarmee zo
goed als mogelijk ingespeeld moet worden
op de individuele wensen. Als reizigers
tevreden zijn met het geboden openbaar
vervoer, zullen zij meer van het openbaar
vervoer gebruikmaken. De doelen in het
Mobiliteitsplan Almere zijn met name gericht
op de kwaliteit van het openbaar vervoer en
niet op een verschuiving tussen modaliteiten
(bijvoorbeeld van auto naar bus). Kwaliteit
van het openbaar vervoer leidt uiteindelijk
tot tevreden reizigers. Eén van de ambities
voor het busvervoer vanaf 2018 is daarom
“Tevreden reizigers”; eenvoudig verwoord
maar absoluut een uitdaging.

Zo min mogelijk onnodige buskilometers
Reguliere bussen voldoen tenminste aan maximale emissies conform Euro VI
Transitie stimuleren van fossiele brandstoffen naar zero-emissie
Aansluiten op thema ‘growing green cities’

Geluid op gevel van woningen door bussen maximaal 53 dB Lden
Geluidsniveau minimaal redelijk rustig
Aandacht voor geluid bij optrekken (piekbelasting)

BETROUWBAAR

* Bus Rapid Transit is de internationaal gehanteerde term voor
hoogwaardige busvervoersystemen op vrijliggende infrastructuur

VERMINDEREN LOKALE UITSTOOT

VERMINDEREN GELUID

EFFICIËNT / EFFECTIEF
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COMFORTABELE STREEKBUS

REISASSISTENTIE

Reisinfo begeleidt
reiziger actief vooraf
en tijdens de reis

METROACHTIGE STADSBUS
Herkenbare productuitstraling
Transparant en chique uitstraling
Snel en gemakkelijk in- en uitstappen
Ruimte voor bagage, buggy’s, rolstoelen
Aandacht voor minder validen

...zorgt voor een snelle respons
...levert op eenvoudig wijze informatie
...is in alle klantcontacten dienstverlenend
...gebruikt actuele manieren van klantcontact

Herkenbaar
Duidelijk en eenvoudig netwerk
Naadloze overstap op bus en trein
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Eenvoudige wijze van betalen
Geïntegreerde (gemaks-)kaart trein-bus

De Vervoerder...

Reisinfo is afgestemd
op de tijd en plaats
waar de reiziger zich
bevindt

METROBUS
STADSDIENST

Ambitie: vergroenen busvervoer

*

GEMAKKELIJK
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...voelt zich welkom
...kan reizen wanneer hij/zij dat wil
...heeft commitment met het busvervoer

het
BR

VERGROENEN BUSVERVOER
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BRT is een internationaal gehanteerde
term voor een “hoge-kwaliteit”
bus-systeem dat uitnodigend, herkenbaar,
gemakkelijk te gebruiken, snel en
betrouwbaar is. Het levert
kosteneffectieve stedelijke mobiliteit op
eigen infrastructuur en met een hoge
frequentie. Het unieke stelsel van
gescheiden busbanen in Almere biedt
hiervoor een belangrijke basis.
Een BRT-systeem is dus gericht op het
vervoeren van zoveel mogelijk reizigers
met het beschikbare budget. Inhoudelijk
sluit een BRT-systeem aan bij de OV-visie
van de provincie Flevoland: Busvervoer
daar inzetten waar veel vervoervraag is.
Daarnaast kan op tijden en plekken waar
weinig vervoervraag is, ingezet worden op
goedkopere en innovatieve oplossingen.
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Het thema Growing Green Cities staat
centraal in de ontwikkeling van Almere,
met als hoogtepunt de Floriade in 2022.
Growing Green Cities is het begin van
een avontuurlijke reis naar een groene
wereldbeleving. Growing Green Cities
gaat over gezond leven en een gezonde
leefomgeving, waarbij we zoveel mogelijk
rekening houden met deze omgeving én
met ons energieverbruik. Hier kan het
busvervoer aan bijdragen door
verminderen van lokale uitstoot
(‘vergroenen’) en door verminderen van
het omgevingsgeluid (‘verstillen’).

Financieel

KOSTEN

De huidige concessies zijn voor de vervoerder verlieslatend.

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

De gemeente Almere geeft structureel meer geld uit aan het
openbaar vervoer dan vanuit de provincie Flevoland wordt
ontvangen voor het bekostigen van het busvervoer.

De uitwerking van de ambities moet betaalbaar zijn. Almere bekostigt het busvervoer vanuit de subsidie die
via het Rijk en daarna Flevoland ter beschikking wordt gesteld. Bij de uitwerking van de ambitie is het
uitgangspunt dat het busvervoer volledig betaald wordt door de opbrengsten van de reizigers en de
UITBREIDINGSOPTIES
subsidie vanuit Flevoland.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage aan de vervoerder is structureel hoger
dan de indexatie vanuit het Rijk waardoor de inkomsten en uitgaven uiteen lopen.

Verliezen vervoerder

Met meer budget kunnen ontwikkelrichtingen
gevuld
worden in

Inzet gespaarde
OV-middelen Almere
Te hoge indexatie
bijdrage gemeente

25%-35%

minder vervoeraanbod
mind

Bijdrage Min I&M
Bijdrage (met verdeelsleutel) van Ministerie
I&M via de provincie Flevoland aan de
gemeente Almere .

SOV subsidie
Bijdrage (met verdeelsleutel) van

Ministerie OCW (studentenkaart)

Reizigersopbrengsten
Werkelijke vervoerprestatie door

reizigers opgebracht (vervoerbewijs)

2014

2018

De huidige lijn naar Utrecht De Uithof is een pilot met apart
budget en is geen onderdeel van de reguliere concessies.
- Eventuele transitie naar zero emissie wordt bekostigd uit additionele middelen

De twee belangrijkste knoppen om het ‘huishoudboekje’ op orde te houden zijn het voorzieningenniveau
(de dienstregeling) en de reizigerstarieven. Het voorzieningenniveau kan door de gemeente naar beneden
worden bijgesteld waardoor de exploitatiebijdrage aan de vervoerder ook direct naar beneden gaat. Door
het extra verhogen van de reizigerstarieven, kan in theorie de exploitatiebijdrage ook worden verlaagd.
Echter een deel van de reizigerstarieven wordt landelijk vastgesteld en het overige deel kan hooguit beperkt
EN VERSLIMMEN!
worden verhoogd om het busvervoer aantrekkelijk te houden voor reizigers. Deze knop is daarmee minder
effectief dan de knop van het voorzieningenniveau.

- Extra vervoer in verband met grootschalige evenementen komt niet uit het OV-budget
inleiding
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HOEVEEL VERVOER KAN WORDEN GEBODEN?
Met de genoemde financiële uitgangspunten is voorzien dat het vervoeraanbod bij gelijkblijvend beleid in de
periode 2018-2027 fors zou afnemen ten opzichte van de lopende concessieperiode. Dit kan niet zonder
pijnlijke keuzes te maken. In de uitwerking van het BRT-systeem zijn door de gemeente de volgende keuzes
gemaakt:

STADSVERVOER

STREEKVERVOER

> Samenvoegen, opheffen en opknippen van lijnen is mogelijk.
Reizigers moeten in dat geval vaker overstappen, meer omrijden en
hebben minder rechtstreekse verbindingen. Reizigers moeten vaker
staan in volle bussen.
> Beperking van de bedieningstijden in de avond
> Uitbreiding van de bediening van Nobelhorst pas bij aanmerkelijk
meer inwoners en voorzieningen, voorlopig geen bediening naar Duin,
beperking bediening naar De Vaart. Voor het OV naar deze gebieden
wordt een inbreng van de belanghebbenden verwacht.

Prioriteren en keuzes maken

Mogelijk meer budget door
meevaller in aanbesteding of
extra geldstroom ten opzichte
van voorgestelde uitwerking

UITBREIDINGSOPTIES

Keuze aan gemeen
teraad om in te stem
de volgende prio
men met
ritering van ontw
ikkelrichtingen

1. De trajecten Buiten NS –
Oostvaarders (- Stripheldenbuurt) volledig onderdeel van
het metronetwerk met directe
lijnen (zonder overstap) naar het
centrum en hoge frequenties

2. Metrolijnen en stadsbussen
rijden
rijd van ’s ochtends vroeg (5/6
uur) tot laat in de avond (1 uur)
uur)

Heeft de raad extra
ideeën voor mogelijke
ontwikkelrichtingen?

* Genoemde bedragen zijn indicatief
en de
entotale
betrejaarlijkse kosten

3. Er rijdt een directe buslijn van
Almere Centrum NS via ’t Oor en
Blaricum Carpoolplaats naar Utrecht
de Uithof. Deze buslijn rijdt op
werkdagen in de spits

inleiding

4. 10% extra aanbod in de vorm
van meer ritten (hogere frequenties),
extra lijnen en/of grotere voertuigen

proces

ambities
nanciën

uitwerking

> Vooral snijden in parallelle verbindingen. Reizigers moeten meer
overstappen en/of gedeeltelijk met de trein reizen. Concreet betekent dit:
- Lijn Almere Haven - Naarden-Bussum kan vervallen
- Naar Hilversum kan via overstap op Blaricum Carpoolplaats of met de trein
- Naar Amsterdam kan terug van 3 naar 2 R-net lijnen
- Naar Holendrecht (AMC) kan met extra overstap
- Snelwegbus naar Utrecht de Uithof stopt

WELKE ONTWIKKELRICHTINGEN ZIEN WE?
Door meevallers in de aanbesteding of extra geldstromen is het mogelijk dat er meer vervoer geboden kan
worden. Om dit eventuele extra vervoer effectief in te zetten zijn ontwikkelrichtingen opgesteld. Bij de
behandeling van de visie in de gemeenteraad zijn de volgende punten (in hoofdlijnen) geamendeerd:
> De Metrolijnen en stadsbussen rijden van ’s-ochtends vroeg tot ’s-avonds laat
> Geleidelijke overgang naar zero-emissie busvervoer
> Eerste prioriteit bij de uitbreidingsopties heeft het doorrijden van Metrobuslijnen naar Oostvaarders en
Stripheldenbuurt (dus geen knip bij Station Buiten), waarbij de ritten in de spitsuren de hoogste prioriteit
hebben om gerealiseerd te worden.
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AANBESTEDING
De gemeente Almere is op 9 maart 2016 de Europese openbare aanbesteding van het busvervoer Almere in de
periode 2018– 2027 gestart. Op vrijdag 8 juli 2016 zijn offertes ontvangen van de vervoerbedrijven Arriva,
Connexxion, EBS en Syntus. De offertes zijn beoordeeld en het college van B en W heeft op 27 september 2016
besloten de concessie Busvervoer Almere te gunnen aan Syntus.
In de visie busvervoer 2018-2027 is de verwachting aangegeven dat bij ongewijzigd beleid het vervoeraanbod
zou verminderen. Met de volgende maatregelen is geprobeerd de teruggang te beperken en het effect voor
reizigers te minimaliseren.
> Allereerst is er door goede afstemming met betrokkenen tijdens de voorbereiding van de aanbesteding niet
alleen draagvlak voor inhoudelijke keuzes gecreëerd, maar ook zoveel mogelijk vrijheid om het vervoeraanbod
slimmer in te zetten.
> Daarnaast is gestreefd naar een hoge marktspanning. Onder andere door het vroegtijdig en meerdere keren
consulteren van de potentiële inschrijvers, de inzichten hieruit te gebruiken, vroeg beschikbaar stellen van
informatie voor potentiële inschrijvers en door te zorgen dat de aanbestedingsprocedure niet gelijktijdig met
de aanbesteding van andere concessies zou plaatsvinden.
> Tot slot zijn in de aanbesteding veel vrijheden aan de vervoerder gegeven, in het bijzonder in het
optimaliseren van het vervoeraanbod, gericht op de grootste stromen reizigers. Zo zijn in de stadsdienst geen
vastgelegde lijnen voorgeschreven, zijn in de streekdienst niet alle huidige verbindingen geëist en zijn er veel
vrijheden gegeven qua bedieningstijden en frequenties. De vervoerder heeft hierdoor, binnen de gestelde
eisen, de inzet van zijn grootste kostenposten (personeel en materieel) kunnen optimaliseren.
De aanbesteding heeft geleid tot een bieding van Syntus die, mede door de bovengenoemde redenen, een
zeer goede prijs/kwaliteitverhouding heeft en veel vervoer biedt. Syntus heeft de in de aanbestedingstukken
geboden ruimte voor creativiteit, innovatie en het ontwikkelen van een visie op het openbaar vervoer in
Almere duidelijk benut.

