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Kennisnemen van 
Uw raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken van het project vernieuwing doelgroepenvervoer (regiotaxi) en 
aanvullend openbaar vervoer.   
 
   
 
Inleiding 
In december 2023 draagt de provincie Utrecht haar rol als inkoper en contractbeheerder van de regiotaxi-contracten 
definitief over aan gemeenten. In de aanloop naar deze overdracht en daarnaast het gegeven dat er na 2023 geen 
bijdrage vanuit de provincie meer gegeven wordt voor het Wmo-gebruik van de Regiotaxi, is begin 2019 een project 
opgestart waarin gemeenten en provincie samenwerken om gemeenten hierop voor te bereiden. Het uitvoeren van een 
aantal pilots is onderdeel van dit project. De gemeente Woerden is aangesloten bij de pilot "onderzoek lokale 
vrijwilligersinitiatieven". Deze pilot sluit goed aan bij een maatregel van de strategische heroriëntatie namelijk: “regiotaxi 
deels vervangen voor een lokale vrijwilligersvervoerdienst” (20R.00795). Deze raadsinformatiebrief stelt u op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen van het project "vernieuwing doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer" en 
tevens van de gestarte pilot.  
 
   
 
Kernboodschap 
De gemeenten in de regio Utrecht zoeken naar mogelijkheden om per 2024 een betaalbaar, beheersbaar en betrouwbaar 
vervoersysteem te kunnen aanbieden voor alle inwoners. In deze informatienota informeren wij u over de onderwerpen 
die hiervoor op dit moment spelen.  
 
1. Pilots vernieuwing doelgroepenvervoer  
Door het coronavirus daalde in 2020 het gebruik van de regiotaxi. Hierdoor en door de onzekerheid over het vervolg 
hebben een aantal pilots vertraging opgelopen. Desondanks is in 2020 in de provincie een aantal pilots gestart. De 
gemeente Woerden neemt deel aan de pilot “onderzoek vrijwillige vervoersinitiatieven”, maar ook de andere pilots zijn 
voor de gemeente Woerden van belang. Hieronder volgt een toelichting op de lopende pilots.  

  Onderzoek lokale vrijwillige vervoersinitiatieven (Houten, Woerden, Montfoort) 

We hebben te maken met slinkende budgetten voor de regiotaxi en met een groeiende doelgroep met 
mobiliteitsproblemen. Veel inwoners maken gebruik van de lokale vrijwillige vervoersinitiatieven. Die initiatieven zijn van 



grote waarde voor de inwoners en de betrokken vrijwilligers. De initiatieven zijn ook kwetsbaar doordat ze grotendeels 
draaien op vrijwilligers. Ook is het voor vrijwillige vervoersinitiatieven in een gemeente vaak onduidelijk welke positie ze 
hebben in het vervoersysteem. Om te zorgen voor een toegankelijk en betaalbaar vervoersysteem is het belangrijk dat 
ook de lokale initiatieven een duidelijke rol en positie krijgen en mogelijkheden voor een goede uitvoering.  In de snel 
veranderende tijden en vanwege de tekorten op de gemeentelijke budgetten, is het gewenst dat het potentieel van alle 
samenwerkingspartners goed wordt benut.  
 
Het doel van de pilot is in kaart brengen van: 
•           Welke rol en positie de lokale vervoersinitiatieven hebben in het vervoerssysteem waarin ook de Regiotaxi,  het 
(aanvullend) openbaar vervoer en Valys zich richten op het vervoeren van inwoners met een mobiliteitsbeperking: 
•           Of het wenselijk is deze rol uit te breiden / anders in te vullen:  
•           Wat lokale vervoersinitiatieven nodig hebben om hun rol in het vervoersysteem te blijven vervullen.  
  
De pilot bestaat uit twee delen. Het eerste deel is in kaart brengen van de huidige situatie en verkennen van 
mogelijkheden voor de rol en positie van de lokale vervoersinitiatieven. Dit deel duurt 4 maanden (oktober 2020 tot 
februari 2021). Tijdens het tweede deel van de pilot worden de uitkomsten uit het eerste deel in de praktijk uitgeprobeerd 
bij de lokale vervoersinitiatieven. Voor de gemeente Woerden is ANWB-automaatje nauw betrokken bij de pilot.  

  Vervoer naar veel voorkomende locaties (Amersfoort) 

Op basis van een analyse van het gebruik van de Regiotaxi is geconstateerd dat veel ritten naar dezelfde locaties gaan. 
Zo is te zien dat de Regiotaxi door cliënten veel wordt ingezet voor ritten naar werk en dagbesteding/-dagactiviteiten. 
Regiotaxi is hier niet voor bedoeld, maar door het ontbreken van passende alternatieven wordt het hier wel voor gebruikt.   
 
In de afgelopen periode is daarom ingezet om hier een alternatief voor te ontwikkelen, met als doel:  
•           Beter aan te sluiten bij de wensen/ behoeftes gebruikers:  
•           Komen tot een toekomst-bestendig systeem:  
•           Goedkoper en passender alternatief voor de Regiotaxi: door groepsvervoer op vaste tijden bijvoorbeeld.  
 
In het eerste kwartaal van 2021 verwacht Amersfoort een alternatieve vervoersoplossing aan te kunnen bieden. De 
gemeente Woerden zal dan onderzoeken of deze alternatieve vervoersoplossing ook goed alternatief is voor onze 
inwoners.  

  Woordenboek Reizigers-kenmerken (Regio Lekstroom) 

Het Woordenboek Reizigers-kenmerken is opgesteld door een vervoerskennisplatform in nauwe samenwerking met 
overheden, vervoerders, reizigersgroepen en andere inhoudelijke deskundigen in het land. Het woordenboek bevat codes 
met bijbehorende kenmerken en beschrijvingen. Door te gaan werken met het Woordenboek Reizigerskenmerken 
spreken gemeenten en vervoerders dezelfde taal en kan beter in kaart worden gebracht wat de reisbehoeften van de 
Wmo-gebruikers van de Regiotaxi zijn. Bijv. met welk type rolstoel reist de reiziger? Welke afstanden kan een reiziger nog 
lopen? Kan de reiziger een overstap maken? Dit stelt ons in staat processen te optimaliseren en ‘hulp op maat’ te 
ontwikkelen. Zo zorgt een universele taal voor minder spraakverwarring in contractmanagement en uitvoering en een 
betere aansluiting tussen verschillende vervoerstypen zoals het doelgroepenvervoer en het (aanvullend) openbaar 
vervoer.  
 
Het doel van de pilot is om meer inzicht te krijgen in de reisbehoeften van de gebruikers en dit draagt bij aan:   
•           Het maken van een efficiëntere ritplanning door de vervoerder:  
•           De beleidsvorming op vraagstukken binnen het sociaal domein, ruimtelijk domein en mobiliteit door gemeenten:  
•           Het maken van een offerte op maat door een inschrijver tijdens een toekomstige aanbesteding.  
 
Wanneer het woordenboek ook landelijk breed wordt gebruikt (wat de tendens is), wordt bovendien de reiziger op termijn 
beter in staat gesteld om al dan niet zelfstandig een reis in heel Nederland te plannen. Daarnaast worden regionale en 
landelijke benchmarking eenvoudiger.  
 
2. Start Werkgroep aanvullend openbaar vervoer (AOV) en toegankelijkheid   

Medio 2020 is de werkgroep AOV en toegankelijkheid van start gegaan. Hierin zitten medewerkers van de provincie en 
medewerkers van gemeenten vanuit Sociaal Domein en Mobiliteit. De werkgroep heeft tot taak het project AOV en 
toegankelijkheid in goede banen te leiden en te zorgen voor afstemming met en inbedding in provinciaal en gemeentelijk 
beleid.  
 



Actielijnen bepaald  
Er is een projectplan AOV en toegankelijkheid vervaardigd waarin de volgende actielijnen zijn opgenomen:  
•           Vervaardigen van bouwstenen voor de OV-concessie(s) 2023;  
•           Uitvoeren van een verkenning van alternatieve lokale vervoervormen;  
•           Uitwerken van passende vervoersconcepten AOV (bepalen van de manier waarop het AOV ingevuld gaat 
worden);  
•           Onderzoek naar oplossingsrichtingen om doelgroepenvervoer en (aanvullend) openbaar vervoer beter op elkaar 
laten aansluiten;  
•           Doorvoeren van verbeteringen (fysieke) toegankelijkheid openbaar vervoer.  
 
Uitvoering opgestart  
Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor “Passende vervoersconcepten voor AOV”. Voor de verkenning van 
alternatieve lokale vervoersvormen is door de provincie het proces opgestart om een deskundige in te huren. Op korte 
termijn zal de provincie ook een onderzoeksbureau selecteren om het onderzoek ‘afstemming doelgroepenvervoer en 
AOV’ uit te voeren.  
 
3. Do’s and don’ts Vernieuwing doelgroepenvervoer wordt opgestart  
Doel van de do’s and don’ts is een overzicht te bieden in de opgedane leerervaringen (wat wel en wat juist niet doen) met 
de vernieuwende maatregelen die in de pilots in de provincie Utrecht en daarbuiten zijn doorgevoerd. Het biedt de 
gemeenten in de provincie Utrecht inzicht en verdere kennis waarmee het doelgroepenvervoerbeleid verder vorm kan 
worden gegeven.  
 
4. Effect van corona op Regiotaxi en openbaar vervoer  
Het corona-virus heeft groot effect op het gebruik van de Regiotaxi en het openbaar vervoer. Het gebruik van de 
Regiotaxi was in november 2020 circa 40% minder dan in november 2019. De bezetting van het openbaar vervoer in de 
provincie is sinds de uitbraak van het virus ongeveer gehalveerd. Hoe de reizigerscijfers er in de toekomst uitzien is niet 
met zekerheid te zeggen. Zolang corona er is, zullen met name oudere reizigers minder reizen. In juli 2020 publiceerde 
het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) een onderzoek naar de blijvende effecten van de coronacrisis: “Als de 
coronacrisis voorbij is, kan er een scala aan blijvende effecten optreden zoals uitwijken naar niet-collectieve 
vervoervormen, meer video vergaderen, meer thuiswerken, minder evenementenbezoek.”  In totaal lopen deze effecten 
op tot structureel 3 tot 15 procent minder treinritten in vergelijking met de situatie van voor 9 maart 2020 en circa 1 tot 27 
procent minder bus/tram/metro-ritten”. De onzekerheid over toekomstige reizigersaantallen in het openbaar vervoer werkt 
door op de komende dienstregeling en op de komende aanbestedingen.  
 
5. Effect op aanbestedingen  
De coronacrisis heeft effect op de komende aanbestedingen van het openbaar vervoer en de Regiotaxi. Op de meest 
recente OV-aanbesteding, die van de Valleilijn in Utrecht/Gelderland (trein: Amersfoort – Ede-Wageningen vv), heeft niet 
één vervoerder ingeschreven. De aanbesteding van de OV-concessies in provincie Utrecht wordt mogelijk uitgesteld. De 
lengte van een eventueel uitstel is nog niet bekend, dit kan van enkele maanden tot enkele jaren zijn. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de planning van alle OV-aanbestedingen in Nederland om te voorkomen dat teveel concessies 
tegelijkertijd op de markt komen. In het geval van uitstel wordt de huidige concessie verlengd.  
 
Regiotaxi moet ook per eind 2023 opnieuw aanbesteed zijn. De gemeenten zullen de komende periode de ontwikkelingen 
nauwgezet moeten volgen, omdat zij een besluit zullen moeten nemen over het voorzetten van deze aanbesteding dan 
wel op een later moment aanbesteden.   
 
  
 
   
 
Financiën 
n.v.t.  
 
   
 



Vervolg 
Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is die voor uw raad van belang is wordt u hierover geïnformeerd 
 
   
 
Bijlagen 
n.v.t. 


