
Geachte mevrouw Flipse,  
 
Op 29 mei jl. heeft u een ongevraagd advies ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie 
Flevoland.  
Op 11 juni l. heeft u hierop een schriftelijke reactie ontvangen van de heer J. de Reus namens 
Gedeputeerde Staten.  
Inmiddels hebben de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden en is het transitieplan op de nodige 
punten bijgesteld. Ik wil u hier graag middels onderstaande bericht over informeren.  
 
Transitieplan concessie IJsselmond 
Transitieplannen worden in heel Nederland opgesteld, om het openbaar vervoer tijdens en na de 
coronacrisis weer gezond en evenwichtig te laten functioneren. De coronacrisis heeft er voor gezorgd 
dat in veel concessies de reizigersaantallen terugliepen. Vanuit Den Haag is er een tijdelijke 
beschikbaarheidsvergoeding ingesteld, bedoeld om de vervoerders te compenseren voor de 
verliezen en zo het OV zoveel mogelijk in stand te kunnen houden. Voorwaarde voor deze 
vergoeding is het opstellen van een transitieplan, waarin provincie en vervoerder gezamenlijk een zo 
goed mogelijke oplossing vastleggen. Specifiek voor de gemeente Dronten wordt na de zomer 
aanvullend onderzoek gedaan naar toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen, waarbij 
belanghebbenden uitdrukkelijk worden betrokken. Voor de dienstregeling 2022, die ingaat vanaf 10 
december 2021, betekent dit besluit het volgende: 
1.            De stadsdienst Dronten (lijn 21/22) blijft de huidige dienstregeling rijden;  
2.            Lijn 149, Urk – Nagele wordt een spitslijn die in de spitsuren 2 x per uur blijft rijden; 
3.            Spitslijn 163 kom te vervallen; de bediening van de halte Runderweg (locatie WUR) wordt 
overgenomen door de Buurtbus Lelystad; 
4.            Lijn 164 (1 rit per dag) komt te vervallen; Voor deze ene rit is het mogelijk om op vrijwel 
hetzelfde tijdstip met lijn 145 tussen Swifterbant en Lelystad te reizen. 
5.            De wijzigingen in de dienstregeling op lijn 71 en lijn 141, die sinds 28 februari 2021 waren 
doorgevoerd, komen per 10 december 2021 te vervallen, waarbij op beide lijnen in de daluren weer 
een halfuursdienst worden gereden. 
 
De tijdelijke maatregelen gaan niet door 
De aangekondigde tijdelijke maatregelen in het Transitieplan, die specifiek gekoppeld waren aan de 
mate waarin de reizigers weer terugkeren in het openbaar vervoer, zijn door het verlengen van de 
BVOV niet meer nodig. 
Dit betekent voor de gemeente Dronten dat de dienstregeling van de lijnen 143, 145, 146, 147 en 
663 niet zal wijzigen met ingang van 10 december 2021. 
 
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Antoine Uijttewaal 
 
Concessiebeheerder openbaar vervoer 
Afdeling Strategie en Beleid 
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