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Voor u ligt de rapportage openbaar vervoer Fryslân over de tweede helft van 2013

en het jaar 2013. In deze rapportage is aandacht voor cijfers over onder andere het

aantal reizigers, punctualiteit, rituitval, klantreacties en incidenten. De onderwerpen

worden per concessiegebied behandeld. Voor een beschrijving van achtergronden,

oorzaken en aanpak verwijzen we u naar de toelichting op de cijfers. Naast de cijfers

van de tweede helft en het jaar 2013 wordt ingegaan op de ontwikkeling van het

aanbod en de vraag naar het openbaar vervoer in de afgelopen jaren. Ook wordt

ingegaan op de klanttevredenheid van de reizigers.
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Actueel

Nieuwe dienstregeling in Leeuwarden
Met de start van het nieuwe schooljaar is de dienstregeling in Leeuwarden per 25
augustus aangepast. De busverbinding met de NHL is verbeterd, in plaats van acht
bussen rijden op werkdagen tussen acht en elf uur en twee en zes uur tien bussen per
uur naar de hogescholen NHL en Stenden. Buslijn 11 van station Camminghaburen
naar de Hemrik is vervallen, reizigers van/naar industrieterrein de Hemrik kunnen met
lijn 33 naar het (bus)station. Deze lijn rijdt volgens een aangepaste route. 

Wijzigingen dienstregeling bus en trein
Het busvervoer in Noord- en Zuidwest Fryslân en de treinen van Arriva en NS worden
per 15 december 2013 volgens een nieuwe dienstregeling gereden. Arriva sluit zoveel
mogelijk aan op de gewijzigde dienstregeling van NS. Veel vertrek- en aankomsttij-
den zijn gewijzigd om goede aansluitingen op bus en trein te behouden. Vanaf 5
januari 2014 is de dienstregeling van de bussen in Zuidoost-Fryslân aangepast. Qbuzz
heeft een aantal tijden aangepast om zoveel mogelijk aan te sluiten op de treinen en
andere bussen, zoals in Groningen en Drenthe.

In Noordoost-Fryslân rijdt vanaf 15 december de Opstapper een jaar lang vijf vaste
routes. De Opstapper biedt uitkomst voor inwoners van dorpen waar geen lijndien-
sten in de buurt rijden. De reiziger wordt vanaf een vaste halte in de kern naar een
knooppunt gebracht, waar de reiziger kan overstappen op een reguliere buslijn of
treinverbinding en vice versa. Verder zijn met de laatste dienstregelingswijziging een
aantal kernen in Noord Zuidwest-Fryslân en Zuidoost-Fryslân toegevoegd. Voor een
enkele rit met de Opstapper wordt €2,50 betaald. 

Extra treinen tussen Leeuwarden-Meppel 
Vanaf 16 december 2013 rijdt op werkdagen een extra trein tussen Leeuwarden en
Meppel. Elk uur op werkdagen tot 8 uur ‘s avonds rijdt deze NS trein, die aansluit op
de treinen in Zwolle. Tot nu toe reed de extra trein alleen tijdens spitsuren. De dienst-
regeling tussen Leeuwarden en Zwolle zal op termijn worden uitgebreid naar vier
treinen per uur.  

Extra treinen ingezet tijdens Serious Request
Tijdens de actie Serious Request van 3FM kwamen van 18 tot 28 december veel bezoe-
kers naar Leeuwarden. Op het Wilheminaplein in Leeuwarden waren al op de eerste
avond de treinstellen van NS en Arriva overvol, ondanks de inzet van extra materieel
en personeel. NS heeft extra materieel ingezet tussen Zwolle en Leeuwarden. Arriva
heeft gedurende de hele week langere treinen laten rijden op alle drie trajecten en
op het traject Leeuwarden- Stavoren elke avond een extra treinrit aangeboden. 
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Friese openbaar vervoer krijgt in 2013 gemiddeld een 7,4
Reizigers waarderen het Friese openbaar vervoer in 2013 gemiddeld met een 7,4. Dit
blijkt uit de OV klantenbarometer van het KPVV, die in het najaar van 2013 gehou-
den is. In Zuidoost-Fryslân geven de klanten een 7,5. De regionale treindiensten wor-
den beoordeeld met een 7,4. Noord- en Zuidwest-Fryslân krijgt gemiddeld een
7,2,Leeuwarden een 7,3. Reizigers op Schiermonnikoog geven een 8,2 en de wad-
deneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland krijgen een 8,3.

Samenvatting 

Gebruik openbaar vervoer
In de tweede helft van 2013 is het aantal reizigers dat gebruik heeft gemaakt van het
Friese openbaar vervoer licht gestegen in vergelijking met de tweede helft van 2012.
In Zuidoost-Fryslân en op de Waddeneilanden zijn wat meer passagiers vervoerd
(+0,3% en +5,6%). Bij het regionale treinvervoer is het aantal kilometers dat reizigers
hebben afgelegd gestegen (+8,5%). In 2013 ligt het aantal reizigerskilometers trein
wat lager dan in 2012 (-0,1%). Het aantal buspassagiers op de Waddeneilanden en in
Zuidoost-Fryslân is licht gestegen in 2013 (+0,9% en +0,8%). 
In 2013 zijn van Noord- en Zuidwest-Fryslân (streek en Leeuwarden) geen reizigers-
aantallen uit de telcijfers van de vervoerder bekend, wel de aantallen instappers uit
de OV-chipkaart en de aantallen verkochte papieren kaarten. Bij de streeklijnen ligt
het aantal instappers iets lager dan in 2012 (-3,6%). In de stad Leeuwarden is het tota-
le aantal instappers toegenomen (+23,5%). 

Regionaal treinvervoer
Circa 97,4% van de regionale treinen is in de tweede helft van 2013 op tijd vertrok-
ken uit Leeuwarden (-0,8%). In 2013 is 97,6% punctueel vertrokken (-0,6%). In de
tweede helft van 2013 is 94,7% van de treinen op tijd in Leeuwarden aangekomen (-
1,7%). Gemiddeld is in 2013 95,7% van de treinen op tijd aangekomen (-1,1%). Het
aantal uitgevallen kilometers is in de tweede helft gestegen (van 0,50% naar 0,90%).
Gemiddeld in 2013 bedraagt de rituitval 0,76%. Het aantal klantreacties is in het
tweede halfjaar van 2013 flink gedaald (-27,5% t.o.v. het tweede halfjaar van 2012).
In 2013 is het totale aantal reacties afgenomen van 6.033 tot 4.783 (-20,7%). Bij het
treinvervoer zijn minder incidenten geregistreerd in het tweede halfjaar (179 resp.
289 meldingen). In 2013 hebben 415 incidenten plaatsgevonden tegen 574 in 2012. 
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Busvervoer
In de tweede helft van 2013 zijn ongeveer evenveel bussen op tijd vertrokken als in
de tweede helft van 2012 (83% en 82%). Gemiddeld is in 2013 85% van de bussen op
tijd vertrokken, tegen 81% in 2012. Het percentage bussen dat op tijd is aangekomen
is in beide halfjaren gelijk gebleven (90%). In Noord- en Zuidwest-Fryslân is in het
tweede halfjaar van 2013 91% van de bussen op tijd aangekomen, in Zuidoost-Fryslân
87% en in Leeuwarden 92%. Gemiddeld is in 2013 92% op tijd aangekomen. 
Bij het busvervoer zijn in de tweede helft en het jaar 2013 minder ritten uitgevallen
dan in het tweede halfjaar en het jaar 2012. Gemiddeld in 2013 ligt de rituitval tus-
sen 0,11% en 0,16%. Het aantal klantreacties over het busvervoer is in de tweede
helft van 2013 gedaald (van 5.406 naar 5.279). Het totaal aantal reacties over het ver-
voer in Noord- en Zuidwest Fryslân (streek) ligt wat hoger dan in 2012 (van 5.038 naar
7.042). In Zuidoost-Fryslân is het aantal reacties gedaald (van 3.805 naar 3.341 in
2013). In het tweede halfjaar van 2013 zijn minder incidenten geregistreerd (49 tegen
71 in het tweede halfjaar van 2012). In 2013 zijn 110 incidenten gemeld (175 in 2012) 

Inleiding

In deze rapportage wordt ingegaan op de cijfers van de openbaar vervoerconcessies
in beheer bij de provincie Fryslân. De provincie is concessieverlener van het busver-
voer in Noord- en Zuidwest-Fryslân (inclusief Leeuwarden, Schiermonnikoog en Qliner
315), Zuidoost-Fryslân, Vlieland, Terschelling en Ameland. Daarnaast is de provincie
opdrachtgever van het regionale treinvervoer. 
De concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân (Arriva) is per 9 december 2012 ontstaan uit
een samenvoeging van de concessies Noord- en Zuidwest Fryslân, stadsdienst
Leeuwarden, Qliner 315 en Schiermonnikoog. Deze concessie loopt tot en met het
einde van het dienstregelingsjaar 2020 of bij verlenging tot december 2022. De con-
cessies Zuidoost-Fryslân (Qbuzz) en Vlieland (TCR), Terschelling, Ameland (Arriva)
lopen af in december 2016. Daarnaast verzorgt Arriva het regionale treinvervoer;
deze concessie loopt tot het einde van het dienstregelingsjaar 2020.

In de concessies zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de concessie. Om na
te gaan of de vervoerders zich aan de afspraken houden, leveren de vervoerders cij-
fers aan over de (kwaliteit van de) uitvoering. De informatie in deze rapportage is
vooral gebaseerd op deze cijfers. De provincie houdt deze cijfers bij om de concessies
beter te kunnen beheren, maar ook voor beleidsdoeleinden. 
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Kaart 1 Verdeling concessiegebieden in Fryslân

Beleidsdoelstelling
In het provinciale verkeer- en vervoersplan (PVVP Herzien 2006) is de volgende doel-
stelling voor het openbaar vervoer opgenomen: ‘Het doel van het openbaar vervoer
is om te voldoen aan de behoefte van inwoners en bezoekers van Fryslân om zich te
verplaatsen en het terugdringen van het aantal autokilometers.’ Daarom is gekozen
voor een vraaggericht systeem met een sterke hoofdstructuur, gericht op de ver-
plaatsingsbehoefte van de inwoners en bezoekers van Fryslân. ‘Met het afstemmen
van het aanbod op de vraag is het systeem ook op langere termijn te exploiteren.
Naar verwachting wordt hiermee een reizigersgroei van 1% per jaar gerealiseerd.’ In
het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aanbod open-
baar vervoer en de vraag naar openbaar vervoer. 
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Ontwikkelingen 2009-2013
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Aanbod openbaar vervoer
In 2013 werden in totaal 671.000 dienstregelingsuren aangeboden, dit betreft ruim
85.000 dru’s minder dan in 2012. Onder een dienstregelingsuur (dru) wordt verstaan
een busrit (met chauffeur) van een uur lang, opgenomen in de gepubliceerde dienst-
regeling. In de periode van 2009 tot en met 2012 is het aantal dru’s toegenomen van
744.800 tot 756.400 (+1,6%). In 2013 is het aantal dru’s afgenomen vanwege een
lager aanbod in Noord- en Zuidwest-Fryslân. In deze concessie worden per 9 decem-
ber 2013 vijfentwintig procent minder dienstregelingsuren aangeboden. Er worden
minder busritten op de rustige momenten gereden bij buslijnen met maar één of
enkele reizigers in de bus. Deze ritten in de daluren overdag, ‘s avonds en ’s weekends
zijn vervangen door de Opstapper. De Opstapper brengt de reiziger van een vaste
halte in de kern naar een knooppunt, waar op een reguliere buslijn of de trein kan
worden overgestapt en vice versa.

Aantal gereden dienstregelingsuren
Concessie 2009 2010 2011 2012 2013
Noord-en Zuidwest-Fryslân 401.600 404.100 403.900 409.300 366.600
Stadsvervoer Leeuwarden 73.600 75.900 75.600 74.300 67.200
Zuidoost-Fryslân 176.400 179.700 176.800 181.700 181.700
Regionaal treinvervoer 34.900 35.600 38.100 38.100 37.600
Waddeneilanden * 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900
Qliner 315 ** 40.400 40.400 37.700 35.100 -
totaal 744.800 753.600 750.000 756.400 671.000
Dienstregelingsjaar 9 december 2012 tot en met 8 december 2013.
* Waddeneilanden: exclusief meerwerk .
** Q-liner 315: DRU’s Groningen-Lelystad. Vanaf 2013 bij Noord- en Zuidwest Fryslân (Groningen-Emmeloord). 

bron: vervoerders

Het aantal dienstregelingsuren in Zuidoost-Fryslân en op de Waddeneilanden is in
2013 gelijk gebleven aan 2012. Bij het regionale treinvervoer ligt het aantal dru’s in
2013 vijfhonderd lager dan in 2012, vanwege het vervallen van een klein deel van de
ritten op Leeuwarden-Groningen, die in 2011 waren toegevoegd in het kader van
‘Groei op het spoor’. Zo is de laatste sneltrein op werkdagen en in de weekenden
komen te vervallen. 

Materieel en milieueisen
De meeste bussen die in de provincie Fryslân rijden zijn toegankelijk voor alle passa-
giers. Deze bussen hebben een lage vloer, die het in- en uitstappen vergemakkelijkt.
Een paar Qliners zijn uitgevoerd als comfortabele, hoge vloer bus, maar zijn minder
toegankelijk. Daarnaast zijn een aantal Qliners uitgevoerd met rolstoellift; deze zijn
wel toegankelijk voor mindervaliden of reizigers met een kinderwagen. 

Percentage toegankelijke bussen
Concessie aantal bussen lage vloer % toegankelijk opmerking
Noord-en Zuidwest-Fryslân 154 135 87,7% 19 Qliners zijn hogevloer bussen
Zuidoost-Fryslân 62 54 87,1% 8 Qliners zijn hogevloer bussen
Stadsvervoer Leeuwarden 20 20 100,0% 5 tien meter-, 12 twaalf meter- en 

3 gelede bussen (lagevloer)
bron: vervoerders (situatie per november 2013)
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In de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân (december 2013) voldoen de meeste bus-
sen aan de strengste emissienorm EG-norm (Enhanced Environmentally friendly
Vehicle, EEV) en wordt een enkele Euro VI bus ingezet op de streeklijnen. Alle Qliners
voldoen aan de EEV norm. In Leeuwarden rijden vanaf half januari 2013 alle stads-
bussen op gas (EEV CNG norm). Op Schiermonnikoog worden zes elektrische bussen
ingezet. In de concessie Zuidoost-Fryslân rijden zeven bussen op aardgas. Van de ove-
rige bussen voldoen de meeste aan de EEV norm en worden een aantal Euro V bus-
sen ingezet. 

Gebruik openbaar vervoer

Instappers OV-chipkaart 

De volgende tabel laat de ontwikkeling van het gebruik van de OV-chipkaart zien. 

Aantal instappers (check-ins)
Concessie 2010 2011 2012 2013
Noord-en Zuidwest-Fryslân** 2.270.100 3.635.800 4.917.900 4.753.300
Zuidoost-Fryslân 895.600 1.622.000 2.137.100 2.215.300
Stadsvervoer Leeuwarden 661.600 1.191.600 1.529.400 2.064.000
Regionaal treinvervoer* - 474.400 2.241.700 3.356.600
totaal 3.827.300 6.923.800 10.826.100 12.389.200
* Regionaal treinvervoer: vanaf januari 2011 OV-chipkaart op de treinen.
** Noord- en Zuidwest-Fryslân: inclusief Qliner315 vanaf 9 december 2012.

bron: vervoerders

In Fryslân is het gebruik van de OV chipkaart van 3,83 mln. check-ins in 2010 gestegen
tot 12,39 mln. check-ins in 2013. In 2013 ligt het gebruik van de OV-chipkaart 14,4%
hoger dan in 2012. Vooral bij de regionale treinen is in 2013 een forse toename in
gebruik van de OV-chipkaart te zien ten opzichte van 2012 (+49,7% van 2,24 naar
3,36 mln.). Bij het busvervoer in Noord- en Zuidwest-Fryslân is een lichte daling van
het aantal instappers (check-in’s) te zien (-3,3% van 4,92 naar 4,75 mln.). In Zuidoost-
Fryslân is het aantal instappers licht gestegen (+3,7% van 2,14 naar 2,22 mln.). In de
stad Leeuwarden was in 2013 sprake van flinke groei (+35,0% t.o.v. 2012). Door de
groei van het aantal studenten bij de hogescholen en een betere registratie van het
aantal instappers in versterkingsbussen hebben in 2013 aanzienlijk meer passagiers bij
een stadsbus ingecheckt (vooral lijn 12). Ook werd in Leeuwarden in 2012 nog veel
met papieren vervoerbewijzen gereisd. Met de start van de nieuwe concessie Noord-
en Zuidwest-Fryslân zijn in de stad veel passagiers overgestapt op de OV-chipkaart. 

In Noord- en Zuidwest-Fryslân wordt vanaf eind 2009 met de OV-chipkaart gereisd, in
2010 volgden Zuidoost-Fryslân en Leeuwarden. Vanaf 2011 kan ook in de regionale
treinen met de OV-chipkaart worden gereisd. Na afschaffing van de strippenkaart, op
30 juni 2011 in Fryslân, is een aanzienlijke toename in gebruik van de OV-chipkaart
waar te nemen. Vanaf januari 2012 worden de (ster)abonnementen van de bus op de
OV-chipkaart aangeboden, waardoor het aantal passagiers dat met de OV-chipkaart
reist, verder is gestegen. Bij het regionale treinvervoer is een forse toename in
gebruik van de OV-chipkaart vanaf 2012 te zien. Studenten zijn sinds eind 2011 ver-
plicht om in- en uit te checken. Hierdoor is het aantal check-ins fors gestegen in 2012.
Een aantal landelijk geldende vervoerbewijzen en vastrechtproducten worden vanaf
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2013 op OV-chipkaart aangeboden. De trajectabonnementen van Arriva zijn nog niet
op OV-chipkaart verkrijgbaar, alleen op papier. Op dit moment wordt er gewerkt aan
het verchippen van de trajectabonnementen voor de zakelijke markt. 

Bij het busvervoer maakt in 2013 inmiddels het grootste deel van de passagiers
gebruik van de OV-chipkaart. Ongeveer 90% van de instappers in Noord- en
Zuidwest-Fryslân (streek en Leeuwarden) reist met OV-chipkaart en 10% met papie-
ren vervoerbewijzen. In Zuidoost-Fryslân heeft in 2013 ruim 80% van de passagiers
ingecheckt met OV-chipkaart. De overige 20% reist met papieren kaarten (euro- en
dagkaarten). Bij het treinvervoer is het aandeel reizigers dat met OV chipkaart reist
toegenomen tot ruim 50% eind 2013. 

Ontwikkeling reizigersaantallen

Aantal reizigers
Concessie 2009 2010 2011 2012 2013
Noord- en Zuidwest-Fryslân (Streek)1 8.706.500 8.523.500 8.593.900 8.487.200 niet vergelijkbaar*
Noord- en Zuidwest-Fryslân (Leeuwarden) 3.335.500 3.110.000 2.969.000 2.915.300 niet vergelijkbaar*
Zuidoost-Fryslân 4.316.200 4.404.500 4.451.100 4.572.500 4.607.000
Waddeneilanden 1.080.700 1.075.900 1.106.700 1.045.300 1.055.000
Totaal busreizigers 17.438.900 17.113.900 17.120.700 17.020.300
Aantal reizigerskilometers trein
Regionaal treinvervoer2 183.072.500 193.850.700 194.657.500 191.396.700 191.121.200
* Noord- en Zuidwest Fryslân (streek en Leeuwarden): in 2013 geen totalen uit chauffeurstellingen bekend.
1 Noord- en Zuidwest Fryslan streek: inclusief Qliner 315 (Fries traject, vanaf 01-07-2011 hele traject). 
2 Regionaal treinvervoer: dit cijfer betreft het totaal aantal reizigerskilometers.

Bron: vervoerders.

In de bovenstaande tabel is de ontwikkeling van de reizigersaantallen per concessie
te zien vanaf 2009. De aantallen passagiers zijn berekend aan de hand van cijfers uit
de maandelijkse trendtellingen en de meer uitgebreide novembertelling (NVS cijfers).
Bij de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân zijn de aantallen tot en met 2012 bekend.
Vanaf 2013 zijn geen totalen uit chauffeurstellingen bekend, wel aantallen instappers
uit de OV-chipkaart cijfers en de verkochte papieren kaarten. Deze aantallen instap-
pers zijn niet vergelijkbaar met de totale reizigersaantallen uit de chauffeurstellingen
(zie toelichting reizigersaantallen Noord- en Zuidwest-Fryslân op pagina 15).

In Noord- en Zuidwest-Fryslân (streek) zijn de aantallen reizigers tussen 2009 en 2012
gedaald (-2,5% in 2012 in vergelijking met 2009). Het aantal buspassagiers in
Leeuwarden ligt in 2012 -12,6% lager dan in 2009. In Zuidoost-Fryslân is een geleide-
lijk groei van het aantal reizigers te zien vanaf 2009 tot +6,3 % in 2013. Bij de
Waddeneilanden was het totaal aantal busreizigers in 2011 het hoogst. In 2013 ligt
het totaal aantal reizigers 2,3% lager dan in 2009. 

Bij het regionale treinvervoer komen de cijfers tot 2011 uit ‘Meten in de trein’. Vanaf
2011 worden de reizigerskilometers vastgesteld aan de hand van de opbrengstcijfers
van de papieren kaartsoorten, de gereisde kilometers uit de OV-chipkaart en de stu-
denten OV-chipkaart. Vanaf 2010 worden een aantal extra treinritten gereden in het
kader van ‘Groei op het spoor’. Er is dan ook een toename in reizigerskilometers te
zien in 2010 en 2011. Vanaf 2012 is een lichte daling te zien. In 2013 ligt het aantal
kilometers 4,4% hoger dan in 2009. 
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Klanttevredenheid
Het Friese openbaar vervoer wordt in 2013 gewaardeerd met het rapportcijfer 7,4. Dit
blijkt uit de OV-klantenbarometer, een landelijk onderzoek naar de klanttevreden-
heid in het openbaar vervoer. Ook landelijk wordt gemiddeld een 7,4 behaald.
Reizigers beoordelen de concessiegebieden in Fryslân met cijfers tussen een 7,2 en 8,3
in 2013. In Zuidoost-Fryslân waarderen de klanten het busvervoer gemiddeld met een
7,3 in 2010 tot een 7,5 in 2013. De nieuwe concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân
(streek) wordt beoordeeld met een 7,2 (2013), dit was 7,3 (2012). Het Stadsvervoer
Leeuwarden krijgt cijfers tussen 7,1 (2012) en 7,6 (2011). Schiermonnikoog wordt
vanaf 2013 apart beoordeeld en krijgt een 8,2. De Waddeneilanden Vlieland,
Terschelling en Ameland worden in de jaren 2009 tot en met 2013 beoordeeld met
gemiddeld een 8,3. Het regionale treinvervoer wordt drie jaar achtereen
gewaardeerd met een 7,4.

Algemeen rapportcijfer klantwaardering
Concessie 2009 2010 2011 2012 2013
Noord-en Zuidwest-Fryslân (streek) 7,4 7,3 7,2 7,3 7,2
Stadsvervoer Leeuwarden 7,3 7,2 7,6 7,1 7,3
Zuidoost-Fryslân 7,5 7,3 7,4 7,4 7,5
Regionaal treinvervoer 7,6 7,3 7,4 7,4 7,4
Waddeneilanden* 8,5 8,3 8,2 8,3 8,3
Schiermonnikoog - - - - 8,2
Qliner 315** 7,4 7,3 7,1 7,5 -
totaal 7,7 7,5 7,6 7,57,4
* Waddeneilanden: vanaf 2013 alleen Vlieland, Terschelling, Ameland. Schiermonnikoog wordt apart gerapporteerd.
** Qliner 315: Groningen-Lelystad tot eind 2012, vanaf 2013 bij concessie Noord- en Zuidwest Fryslân (Groningen-Emmeloord).

bron: OV-klantenbarometer KPVV 2013, uitgevoerd door I&O Research.
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Tweede helft en jaar 2013
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Gebruik openbaar vervoer

Gebruik openbaar vervoer

Aantal reizigers bus 2e helft 2012 2e helft 2013 totaal 2012 totaal 2013 Groei/afname %
Zuidoost-Fryslân 2.198.500 2.205.200 4.572.500 4.607.000 0,8%
Waddeneilanden 604.200 637.900 1.045.300 1.055.000 0,9%
Aantal reizigerskilometers trein
Regionaal treinvervoer 88.397.200 95.885.500 191.396.700 191.121.200 -0,1%
Waddeneilanden en Zuidoost-Fryslân: uit cijfers chauffeurstellingen.
Regionaal treinvervoer: dit cijfer betreft het totaal aantal reizigerskilometers.
Bron: vervoerders (tellingen)

In Zuidoost-Fryslân hebben in de tweede helft van 2013 iets meer reizigers van het
Friese openbaar vervoer gebruik gemaakt dan in dezelfde periode in 2012 (2,19 en
2,20 mln. +0,3%). Op de Waddeneilanden zijn meer reizigers vervoerd (+5,6%). Bij het
regionale treinvervoer is het aantal reizigerskilometers in de tweede helft van 2013
gestegen van 88,4 mln. tot 95,9 mln. (+8,5%). Vooral op het traject Leeuwarden-
Groningen is een toename in gebruik van de treinen te zien. 

Over het jaar 2013 bekeken ligt het aantal reizigerskilometers trein iets lager dan in
2012 (191,4 en 191,1 mln. -0,1%). Op de Waddeneilanden is in 2013 sprake van een
kleine toename in reizigers (+0,9%). Ook in Zuidoost-Fryslân is het totale aantal pas-
sagiers licht gestegen ten opzichte van 2012 (+0,8%).  

In 2013 zijn in Noord- en Zuidwest-Fryslân (streek en Leeuwarden) geen uitgebreide
maandelijkse tellingen gehouden. Wel zijn de aantallen instappers uit OV-chipkaart
en de aantallen verkochte papieren kaarten bekend.



Aantallen instappers (OV-chipkaart en papieren kaartverkoop)

Concessie totaal 2012 totaal 2013 Groei/afname %
Noord- en Zuidwest-Fryslân (streek)* 5.272.500 5.081.500 -3,6%
Noord- en Zuidwest-Fryslân (Leeuwarden) 1.826.700 2.256.800 23,5%
Zuidoost-Fryslân 2.423.000 2.476.900 2,2%
*Noord- en Zuidwest Fryslan (streek): inclusief Qliner 315.
Noord- en Zuidwest Fryslân (streek en Leeuwarden): cijfers Connexxion tot en met 8-12-12, Arriva per 9-12-12.
Bron: vervoerders

In Noord- en Zuidwest-Fryslân (streek) liggen de aantallen geregistreerde instappers
uit OV-chipkaart en papieren kaartverkoop wat lager dan in 2012 (-3,6%). In de stad
Leeuwarden is sprake van een toename van het totale aantal instappers (+23,5%). In
Zuidoost-Fryslân liggen de aantallen instappers in 2013 2,2% hoger dan in 2012. 

Toelichting reizigersaantallen Noord- en Zuidwest-Fryslân
De daling het van het aantal reizigers in Noord- en Zuidwest-Fryslân (streek, -3,6%)
kan verklaard worden door een afname van het aanbod dienstregelingsuren met vijf-
entwintig procent. Vooral bij buslijnen waarvan uren uit de dienstregeling zijn
gehaald, is het aantal instappers gedaald. Wel is er een stijging van het aantal reizi-
gers op de HOV lijnen en scholierenlijnen te zien. 

De groei van het aantal instappers in de stad Leeuwarden (23,5%) is vooral te zien bij
lijn 12 (Station- Stenden/NHL).  Door de groei van het aantal studenten bij de hoge-
scholen en een betere registratie van het aantal instappers in versterkingsbussen heb-
ben in 2013 aanzienlijk meer passagiers ingecheckt op deze lijn. In 2013 staan in de
gemeente Leeuwarden (stad) meer studenten ingeschreven dan in voorgaande jaren.
Deze studenten reizen allen met een OV-chipkaart, waardoor het OV-chipkaart
gebruik in Leeuwarden mede hierdoor is gestegen is met 35,0%. 

Bij de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân zijn de cijfers vanaf 2013 niet meer ver-
gelijkbaar met voorgaande jaren. Dit cijfer wordt vanaf 2013 berekend uit de OV
chipkaartcijfers (check-ins) en de aantallen verkochte papieren kaarten (wagenver-
koop). Tot en met 2012 werd het totaal aantal reizigers berekend aan de hand van
de maandelijkse chauffeurstellingen. Dit zijn bezettingstellingen gedurende enkele
dagen per maand, waarbij op vooraf bepaalde punten het aantal passagiers wordt
geteld dat op dat moment in de bus zit. Daarnaast werden in november de zoge-
naamde NVS-tellingen gehouden gedurende twee weken en drie weekenden. Aan de
hand van deze meer uitgebreide tellingen werden de cijfers van het totale jaar gecor-
rigeerd. Een groot nadeel van deze bezettingstellingen is de relatief grote onnauw-
keurigheid door het beperkte aantal teldagen. 

In Noord- en Zuidwest-Fryslân (streek en Leeuwarden) ligt het aantal reizigers, dat tot
en met 2012 werd berekend uit de chauffeurstellingen, ruim een derde hoger dan het
werkelijke aantal instappers uit OV-chipkaart en de wagenverkoop. Ook in Zuidoost-
Fryslân zien we een verschil van ruim veertig procent tussen de reizigersaantallen vol-
gens de NVS tellingen methodiek en de aantallen instappers uit de OV-chipkaart en
wagenverkoop. In de maanden maart en november van 2013 heeft Arriva in Noord-
en Zuidwest-Fryslân wel een chauffeurstelling gehouden. Uit deze tellingen blijkt per
telpunt een aantal reizigers op ritniveau. Voor de meeste buslijnen (streek) zijn deze
aantallen ongeveer even hoog als in deze maanden van 2012. Bij een beperkt aantal
telpunten liggen de aantallen wat lager dan in 2012. 

Cijfers eerste helft 2013 15
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Punctualiteit trein

Vertragingen trein

Vertragingen trein te Leeuwarden Totaal Percentage Percentage Percentage Percentage

aantal vertraging vertraging vertraging op tijd

ritten 3-5 min >5 min.

Vertrekken 2e helft 2012 20843 225 1,1% 148 0,7% 1,8% 98,2%

Vertrekken 2e helft 2013 20868 335 1,6% 207 1,0% 2,6% 97,4%

Aankomsten 2e helft 2012 21084 461 2,2% 302 1,4% 3,6% 96,4%

Aankomsten 2e helft 2013 21244 736 3,5% 390 1,8% 5,3% 94,7%

Vertragingen trein te Leeuwarden Totaal Percentage Percentage Percentage Percentage

aantal vertraging vertraging vertraging op tijd

ritten 3-5 min >5 min.

Vertrekken 2012 42004 435 1,0% 333 0,8% 1,8% 98,2%

Vertrekken 2013 41543 611 1,5% 396 1,0% 2,4% 97,6%

Aankomsten 2012 42419 811 1,9% 550 1,3% 3,2% 96,8%

Aankomsten 2013 41813 1233 2,9% 546 1,3% 4,3% 95,7%
Punctualiteiteisen bestek: op de trajecten Leeuwarden-Harlingen en Leeuwarden-Stavoren dient 94% van de treinen op tijd aan te komen. 
Voor het traject Leeuwarden-Groningen geldt een punctualiteiteis van 95% (aankomstpunctualiteit).
Bron: Prorail

Vertrekpunctualiteit
In de tweede helft van 2013 zijn wat minder regionale treinen op tijd uit Leeuwarden
vertrokken dan in het tweede halfjaar van 2012 (97,4% en 98,2%). Op het traject
Leeuwarden-Groningen is 98,2 procent van de treinen op tijd vertrokken in de twee-
de helft van 2013. Op Leeuwarden-Stavoren en –Harlingen bedraagt de vertrekpunc-
tualiteit 97,1 respectievelijk 96,7 procent. Ook in het jaar 2013 zijn weinig treinen te
laat vertrokken (97,6% is op tijd vertrokken, 98,2% in 2012).

Aankomstpunctualiteit
Het aantal treinen dat op tijd is aangekomen in Leeuwarden is in de tweede helft van
2013 licht gedaald (94,7% tegen 96,4% de tweede helft van 2012). Vanuit Groningen
is 93,9% van de treinen op tijd aangekomen in Leeuwarden in het tweede halfjaar
van 2013. Op Leeuwarden-Stavoren is het op tijd aangekomen ritten 96,0% en op
Leeuwarden-Harlingen Haven 94,4%. Gemiddeld in 2013 ligt het percentage treinen
dat op tijd is aangekomen op 95,7%, tegen 96,8% in 2012. 
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Toelichting lichte daling punctualiteit
De meest voorkomende oorzaak van vertragingen en rituitval zijn infrastructurele
storingen (sein-, wissel- of overwegstoringen). In september hebben op een aantal
dagen stroomstoringen tot vertragingen geleid. Daarnaast hebben in 2013 op een
aantal dagen weersomstandigheden tot vertragingen geleid (overmacht). In januari
2013 leiden sneeuw en ijzel tot vertragingen, onder andere op 21 januari. Op 28 okto-
ber en 5 december was er sprake van storm waardoor treinritten zijn uitgevallen of
vertragingen hebben opgelopen. In een aantal gevallen hadden vertragingen een
materiele of personele oorzaak (o.a. defecten materieel). 

Op Leeuwarden-Groningen is de vertrekpunctualiteit hoog gebleven, maar zijn wel
meer treinen laat aangekomen (gemiddeld in 2013 94,5%). Dit percentage ligt net
beneden de norm van 95%, maar in de meeste gevallen lag de oorzaak buiten de
invloed van de vervoerder (weersomstandigheden, infrastructurele storingen). Op de tra-
jecten Leeuwarden-Sneek/Stavoren en Leeuwarden-Harlingen Haven ligt de aankomst-
punctualiteit met gemiddeld 96,6% en 95,1% in 2013 ruim boven de norm van 94%.
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Punctualiteit bus

Punctualiteit bus 

Punctualiteit bus 2e helft voor geplande dienstreg.tijd op tijd* na geplande dienstregelingstijd

>-180 sec. -180 tot -60 sec. -60 tot 180 sec. 180 tot 300 sec. >300 sec.

Vertrekken 2e helft 2012 0% 0% 82% 13% 5

Vertrekken 2e helft 2013 0% 1% 83% 11% 5%

Aankomsten 2e helft 2012 18% 29% 43% 5% 4%

90%

Aankomsten 2e helft 2013 20% 31% 39% 6% 4%

90%

Punctualiteit bus 2011-2012 voor geplande dienstreg.tijd op tijd* na geplande dienstregelingstijd

>-180 sec. -180 tot -60 sec. -60 tot 180 sec. 180 tot 300 sec. >300 sec.

Vertrekken 2012 0% 0% 81% 14% 5%

Vertrekken 2013 0% 1% 85% 10% 4%

Aankomsten 2012 19% 30% 43% 5% 4%

91%

Aankomsten 2013 23% 30% 39% 5% 3%

92%
* incl. -60-0 seconden voor geplande dienstregelingstijd.

Bron: Metingen Vitence Mobiliteit 

Vertrekpunctualiteit
In de tweede helft van 2013 zijn ongeveer evenveel bussen op tijd vertrokken als in
deze periode van 2012 (83% en 82%). In Noord- en Zuidwest- Fryslân (streek) zijn
meer bussen op tijd vertrokken (83%), in Zuidoost-Fryslân ligt dit percentage op 79%
en in Leeuwarden op 88% in de tweede helft van 2013. Gemiddeld in 2013 is 85% van
de bussen op tijd vertrokken, in 2012 was dit nog 81%. 

Aankomstpunctualiteit
Bij aankomst zijn in de tweede helft van 2013 evenveel bussen op tijd als in het twee-
de halfjaar van 2012 (90%). Wel zijn er verschillen in de concessies te zien. In Noord-
en Zuidwest-Fryslân zijn meer ritten op tijd aangekomen (91% in de tweede helft
2013). In Zuidoost-Fryslân (streek) is dit percentage licht gedaald tot 87%. In
Leeuwarden is 92% van de bussen op tijd aangekomen in het tweede halfjaar van
2013. Gemiddeld is in het jaar 2013 92% van alle bussen op tijd aangekomen, dit was
91% in 2012. 
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Cijfers vervoerders
Uit de cijfers van Arriva van Noord- en Zuidwest-Fryslân blijkt een gemiddelde aan-
komstpunctualiteit in 2013 van 93,3% (streek en Leeuwarden). De gemiddelde
punctualiteit in Zuidoost-Fryslân uit de cijfers van Qbuzz bedraagt 89,5% (na correc-
tie op stremmingen en vertragingen door wegwerkzaamheden).
De norm voor punctualiteit is gesteld op 90% van de ritten, waarbij op tijd is ver-
trokken van de beginhalte of knooppunt en op tijd is aangekomen op de eindhalte
of knooppunt. Punctueel wordt gedefinieerd als: vertrokken respectievelijk aangeko-
men binnen 0 – 180 seconden na de vastgestelde vertrek- dan wel aankomsttijd vol-
gens dienstregeling. Te vroeg vertrekken mag niet voorkomen. 

Toelichting punctualiteitcijfers
De genoemde punctualiteitcijfers zijn gebaseerd op metingen, die door een bureau
zijn uitgevoerd (Vitence Mobiliteit). De cijfers uit deze metingen worden vergeleken
met de cijfers van de vervoerders verkregen vanuit de boordcomputers in de bussen.
In overleggen met de vervoerders worden de cijfers besproken en wordt er een
gemiddeld punctualiteitcijfer voor het jaar vastgesteld, gecorrigeerd voor langdurige
verstoringen door stremmingen of andere (structurele) vertragingen door over-
machtssituaties. 

In Noord- en Zuidwest- Fryslân (streek) zijn in 2013 de punctualiteitcijfers verbeterd
ten opzichte van 2012. In Leeuwarden en Zuidoost- Fryslân is de aankomstpunctua-
liteit licht afgenomen, maar ook de vertrekpunctualiteit is gedaald in de tweede helft
van 2013. Belangrijkste oorzaak van de verslechterde punctualiteit zijn de vele strem-
mingen en wegwerkzaamheden in het vierde kwartaal in Leeuwarden en een aantal
plaatsen in Zuidoost-Fryslân (Oosterwolde, Haulerwijk, Gorredijk, Akkrum, Assen).
Hierdoor zijn er meer vertragingen bij aankomst op busstations en knooppunten
geweest, maar ook bij vertrek van volgende ritten zijn meer vertragingen gemeten. 

Uit de analyses op de punctualiteit van de afgelopen jaren blijkt dat de invloed van
externe factoren (buiten de invloedsfeer van de vervoerder) op de punctualiteit aan-
zienlijk kan zijn. Bij het vaststellen van de vertrekpunctualiteit in Zuidoost-Fryslân zijn
de punctualiteitcijfers besproken en gecorrigeerd voor (langdurige) stremmingen en
vertragingen (overmacht). Vervolgens is er een gemiddeld punctualiteitscijfer vastge-
steld. Wanneer dit cijfer niet voldoet aan de normen uit het bestek, kan een boete
worden opgelegd, of een malus. In Zuidoost–Fryslân zal voor 2013 een (beperkte)
malus opgelegd worden voor het (net) niet behalen van de eis voor vertrekpunctua-
liteit. In het bestek van Noord- en Zuidwest-Fryslân maakt punctualiteit geen onder-
deel uit van een bonus/malusregeling.



Rituitval

Rituitval

2e helft 2012 2e helft 2013 2012 2013
Concessie Absoluut % Absoluut % Absoluut % Absoluut %
Noord- en Zuidwest-Fryslân 618 0,23% 280 0,13% 1213 0,22% 584 0,13%
(streek)*
Noord- en Zuidwest-Fryslân 417 0,24% 288 0,22% 641 0,18% 406 0,16%
(Leeuwarden)
Zuidoost-Fryslân 34 0,04% 115 0,13% 78 0,04% 196 0,11%
Regionaal treinvervoer** 8.492 km 0,50% 15.327 km 0,90% 14.747 0,43% 25.732 0,76%
* Noord- en Zuidwest Fryslan (streek): inclusief Qliner 315
Noord- en Zuidwest Fryslân (streek en Leeuwarden): cijfers Connexxion tot en met 8-12-12, Arriva per 9-12-12
** Regionaal treinvervoer: uitgevallen kilometers, niet uitgevallen ritten.

Bron: vervoerder

In het tweede halfjaar van 2013 zijn in Noord- en Zuidwest-Fryslân minder ritten uit-
gevallen dan in het tweede halfjaar van 2012. Bij de streeklijnen is de uitval gedaald
(van 0,23% naar 0,13%), in Leeuwarden van 0,24% tot 0,22%. In Zuidoost-Fryslân is
de uitval licht toegenomen, maar nog steeds laag (0,04% resp. 0,13%). Bij het trein-
vervoer zijn meer kilometers uitgevallen dan in de tweede helft van 2012 (van 0,50%
naar 0,90% tweede helft 2013). 

Bij het busvervoer is de rituitval in het jaar 2013 laag. In Noord- en Zuidwest-Fryslân
zijn minder ritten uitvallen dan in 2012 (0,13% bij de streeklijnen en 0,16% bij de
stadslijnen Leeuwarden). In Zuidoost-Fryslân blijft de uitval ook in 2013 laag met
0,11%. Bij het treinvervoer ligt de uitval hoger dan in 2012 (0,76% in 2013). 

Bij het busvervoer zijn de belangrijkste oorzaken van uitval grote vertragingen, die
tot uitval hebben geleid (‘verkeer’), gevolgd door personele en materiele oorzaken.
Bij het regionale treinvervoer zijn de meest voorkomende oorzaken van uitval infra-
structurele storingen en uitval door weersomstandigheden en grote vertragingen die
tot uitval hebben geleid (‘verkeer / weer’). 

Uitval van ritten mag niet voorkomen, tenzij er aantoonbaar sprake is van overmacht
(niet verwijtbaar). Getoonde cijfers zijn inclusief overmachtssituaties. Onder verwijt-
bare oorzaken van rituitval (niet overmacht) vallen in ieder geval ‘personeel’ en
‘defecten van materieel’. Onder ‘personeel’ vallen personeelsgebrek en miscommuni-
catie (foutieve planning e.d.). Het streven is dat maximaal 0,2% van de busritten om
verwijtbare redenen uitvalt. Bij het treinvervoer ligt het percentage uitval over het
algemeen hoger dan bij het busvervoer door het optreden van infrastructurele sto-
ringen (niet verwijtbare rituitval). Voor verwijtbare rituitval wordt een bedrag inge-
houden op de exploitatiebijdrage aan de vervoerders. 

Toelichting toename rituitval trein
Bij het regionale treinvervoer zijn meer kilometers uitgevallen. In 2013 hebben infra-
structurele storingen en weersomstandigheden / vertragingen (‘verkeer / weer’) tot
meer uitval geleid (overmacht). In september hebben op een aantal dagen stroom-
storingen tot uitval geleid. Ook in oktober en december zijn meer ritten uitgevallen
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dan gemiddeld en waren er meer vertragingen door weersomstandigheden. Op 28
oktober en 5 december was er sprake van storm waardoor treinritten zijn uitgevallen
of vertragingen hebben opgelopen. 



Klantreacties

Klantreacties vervoerder

Concessie 2e helft 2012 2e helft 2013 2012 2013
Noord- en Zuidwest-Fryslân (Streek)* 3.195 3.062 5.038 7.042
Noord- en Zuidwest-Fryslân (Leeuwarden) 263 340 429 783
Zuidoost-Fryslân 1.919 1.861 3.805 3.341
Waddeneilanden 29 16 65 49
Regionaal treinvervoer 3.326 2.413 6.033 4.783
totaal 8.732 7.692 15.370 15.998
*Noord- en Zuidwest Fryslan (streek): inclusief Qliner 315
Noord- en Zuidwest Fryslân (streek en Leeuwarden): cijfers Connexxion tot en met 8-12-12, Arriva per 9-12-12
Bron: vervoerder

In de tweede helft van 2013 zijn minder klantreacties bij de vervoerders geregistreerd
dan in het tweede halfjaar van 2012 (7.692 en 8.732 reacties). Het totaal aantal reac-
ties over het busvervoer is licht gedaald. Dit betreft vooral vragen over ‘vervoerbe-
wijzen/tarieven’ en ‘OV-chipkaart’. Bij het treinvervoer is het aantal reacties met ruim
een kwart gedaald. Vooral vragen en klachten over de OV-chipkaart en reacties met
betrekking tot boetes en restitutieverzoeken zijn afgenomen. In de categorie ‘ver-
voerbewijzen en tarieven’ zijn wat meer reacties gemeld.

Gemiddeld zijn in 2013 wat meer klantreacties geregistreerd dan in 2012 (15.998 en
15.370 reacties). Deze lichte toename komt door het hoge aantal reacties in de con-
cessie Noord- en Zuidwest-Fryslân (streek en Leeuwarden) in de eerste helft van 2013.
Deze reacties hadden vooral betrekking op de dienstuitvoering (stiptheid o.a.) en de
nieuwe dienstregeling. Na de start van de concessie zijn hier in de eerste vier maan-
den van het jaar meer reacties gemeld dan in andere maanden. Ongeveer 35 procent
van de reacties betreft klachten en 65 procent zijn vragen, opmerkingen of compli-
menten.

In Zuidoost-Fryslân is het aantal reacties gedaald (van 3.805 naar 3.341 in 2013). De reac-
ties gaan over vervoerbewijzen/tarieven (36,3%) en vragen over de OV-chipkaart
(25,8%). Slechts 8,4 procent betreft klachten. Ook het aantal reacties over het busvervoer
op de Waddeneilanden is afgenomen (van 65 tot 49). Bij het regionale treinvervoer is
sprake van een flinke daling van reacties met twintig procent (van 6.033 naar 4.783 in
2013). In 2012 waren er veel reacties over de OV-chipkaart (41,3%) en boetes/restitutie-
verzoeken (28,3%). In 2013 zijn er vooral vragen over ‘vervoerbewijzen/tarieven’ (26,0%)
en reacties in de categorie ‘ov-chipkaart’ (28,0%) geregistreerd. Het aandeel klachten
bedraagt ruim een derde van het totaal aantal reacties.
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Incidenten

Incidenten

Concessie
Soort melding Noord- en Noord- en Zuidoost Regionaal Stadsvervoer Totaal

Zuidwest Fryslân Zuidwest Fryslân Fryslânr spoorvervoer Leeuwarden
(streek) (Leeuwarden)

Strafrecht  19 2 12 50 83
(fysiek geweld,bedreiging)
Wet Personenvervoer 11 0 12 128 151
(verbaal geweld, drank/drugsgebruik)
Besluit Personen Vervoer 12 1 2 111 126
(overlast, overtreden huisregels)
Onbekend 0 0 0 0 0
2e helft 2012 42 3 26 289 360
Totaal 2012 120 6 49 574 749

Concessie
Soort melding Noord- en Noord- en Zuidoost Regionaal Stadsvervoer Totaal

Zuidwest Fryslân Zuidwest Fryslân Fryslânr spoorvervoer Leeuwarden
(streek) (Leeuwarden)

Strafrecht 4 2 10 39 55
(fysiek geweld, bedreiging)
Wet Personenvervoer 12 0 8 83 103
(verbaal geweld, drank/drugsgebruik)
Besluit Personen Vervoer 9 4 0 57 70
(overlast, overtreden huisregels)
Onbekend 0 0 0 0 0
2e helft 2013 25 6 18 179 228
Totaal 2013 68 10 32 415 525
Waddeneilanden: geen incidenten geregistreerd met betrekking tot de sociale onveiligheid.
*Noord- en Zuidwest Fryslan (Streek): inclusief Qliner 315
Noord- en Zuidwest Fryslân (Streek en Leeuwarden): cijfers Connexxion tot en met 8-12-12, Arriva per 9-12-12
Bron: vervoerder

Het aantal geregistreerde incidenten is in de tweede helft van 2013 fors gedaald ten
opzichte van de tweede helft van 2012 (van 360 naar 228 incidenten). Zowel bij het
busvervoer als bij het treinvervoer is sprake van een daling in meldingen. Bij de regio-
nale treinen zijn ruim een derde minder incidenten geregistreerd (179 resp. 289). Bij
het busvervoer gaat in totaal om 49 resp. 71 incidenten. Vooral in Noord- en
Zuidwest-Fryslân ligt het aantal meldingen lager. 

In het jaar 2013 zijn minder incidenten geregistreerd dan in 2012 (525 en 749 mel-
dingen). Over het regionale treinvervoer zijn er een kwart minder incidenten gemeld
(415 in 2013, 574 in 2012). Bij het busvervoer gaat het om 110 meldingen tegen 175
in het vorige jaar. Zowel het aantal ernstige incidenten (strafrecht) als de minder ern-
stige meldingen met betrekking tot de Wet Personenvervoer (verbaal geweld, beta-
lingsproblemen) of Besluit Personenvervoer (overlast, overtreden huisregels) zijn
afgenomen. 
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Provincie Fryslân

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Vormgeving / Fotografie: 

Annelies Ruesink - Provincie Fryslân

Voor meer informatie over de halfjaarcijfers openbaar vervoer in Fryslân 

kunt u bellen of e-mailen met:

Jan Knorren, telefoon 058-2925140, email j.knorren@fryslan.nl 

Dieuwke Burema, telefoon 058-2925237, email d.j.burema@fryslan.nl

of raadpleeg onze website: www.fryslan.nl/ov

Uitgave



Doel van dit project:
Het informeren van PS, GS, gemeenten, belangenorganisaties en andere
geïnteresseerden over het openbaar vervoer, waaronder reizigersaantallen,
punctualiteit en rituitval.


