
Provinciale Staten van Fryslan

Leeuwarden, 30 maart 2021
Verzonden,

30 MAART 2021

Ons kenmerk
Afd./Opgave
Behandeld door
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Onderwerp

provinsje fryslan
provincie fry' slan reumil

sr  4111\

postbus 20120

8900 hm leeuwarden

tweebaksmarkt 52

(058) 292 59 25

www.fryslan.frl

provincie@fryslan.frl

www.twitter.com/provfryslan

: 01861065
: Mobiliteit
: 

: Transitieplan openbaar vervoer Fryslan
Afschrift aanbiedingsbrief aan de Staatssecretaris

: Transitieplan openbaar vervoer Fryslan

Geachte statenleden,

Op 20 januari jl. heeft u in uw vergadering de uitgangspunten vastgesteld voor het transitie-
plan openbaar vervoer Fryslan. Wij hebben u toen toegezegd dit plan te zijner tijd ter infor-
matie toe te sturen. Langs deze weg informeren wij u over dit plan. U vindt het plan als bij-
lage bij deze brief.

Met dit plan voldoen wij aan een harde voorwaarde van het Rijk. Het plan is namelijk een
voorwaarde voor het doen van een aanvraag door de vervoerder voor de beschikbaarheids-
vergoeding 2021 van het Rijk. Door het Rijk is aangegeven dat het transitieplan richting moet
geven aan de benodigde (verdere) optimalisatie, kostenbesparingen, aanpassingen dienstre-
geling en/of concessie. Het transitieplan heeft ook als doel om het vervoer op termijn weer
kostendekkend te maken zonder aanvullende bijdragen van het Rijk.

In het transitieplan hebben wij samen met Arriva verschillende scenario's voor het doen van
aanpassingen in de dienstregeling uitgewerkt. Op dit moment is het nog erg onzeker hoe rei-
zigersaantallen zich hebben hersteld op het moment dat dit plan in werking treedt. Afhanke-
lijk van hoe het herstel gaat, maken wij samen met Arriva op een later moment een keuze
voor een van deze scenario's.

Tegelijkertijd zijn wij van mening dat met dit plan er samen met Arriva gewerkt kan worden
aan herstel van het openbaar vervoer in Fryslan. Daarnaast wordt met het plan ingespeeld
op veranderende reizigerspatronen ten gevolge van corona.
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In Fryslan staan we de komende jaren voor een aantal grote opgaven. De verwachting is dat
het een aantal jaren gaat duren voordat de huidige vraaguitval in het ov zich herstelt. Ook is
de verwachting dat het reisgedrag anders zal zijn dan voor de coronapandemie. De provincie
Fryslan en Arriva hebben met dit transitieplan een plan gemaakt om deze periode te over-
bruggen en om groei na deze tijdelijke dip te stimuleren. Dit plan is er daarom ook op gericht
om zoveel als mogelijk afbraak van het ov te voorkomen en juist snel herstel mogelijk te ma-
ken.

Wij hopen u vAoldoende te hebben geInformeerd.

Gedeputeefdl Staten van Fryslan,

drs. A.A.M./Brok_, v_o_orzit-ter —

R.E. BAGius -Riefnersma, MBA MCM, secretaris
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