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Opstapper zorgt voor bereikbaarheid maar wordt weinig gebruikt
Op maandag 8 mei publiceerde de Noordelijke Rekenkamer het rapport Met de bus
naar de stad, een onderzoek naar openbaar busvervoer in perifere gebieden van de
provincie Fryslân.
De bereikbaarheid van voorzieningen in centrumkernen vanuit perifere gebieden is in
de periode 2010-2015 verbeterd, dankzij de Opstapper. Er is fors gesneden in de
dienstregelingen van reguliere streekbussen en belbussen in perifere gebieden. In de
daluren zijn veel ritten komen te vervallen; daardoor is de Opstapper als vangnet
onmisbaar voor de bereikbaarheid.
Toch wordt de Opstapper weinig gebruikt. Er zijn drempels: de reiziger moet van
tevoren bellen en de Opstapper rijdt in beginsel van halte naar halte volgens een
dienstregeling en is daarmee minder flexibel dan een regiotaxi.
Volgens de Rekenkamer heeft de provincie een ambivalente houding ten aanzien van
de Opstapper. Enerzijds moet de Opstapper een gebiedsdekkend vangnet bieden op
plaatsen en tijden dat het reguliere openbaar vervoer niet (meer) rijdt. Anderzijds
brengt deze vorm van vervoer bij toenemend gebruik financiële risico’s voor de
provincie met zich mee. Het doel om de Opstapper te integreren met het
gemeentelijke doelgroepenvervoer is nog niet bereikt. De provincie wil dit doel
bereiken met een mobiliteitscentrale.
De Rekenkamer heeft aanbevolen om een duidelijke keuze te maken ten aanzien van
de Opstapper. Gedeputeerde Staten hebben daarop aangegeven te kiezen voor het
ongewijzigd laten van het huidige beleid. Wel zal GS onderzoek laten doen naar de
vervoersbehoefte in de perifere gebieden.
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Noot voor de redactie:
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport ‘Met de bus naar
de stad’ kunt u contact opnemen met portefeuillehouder, tevens voorzitter Mevr. Mr.
Drs. M.Ch.A. Smilde (06) 18 30 60 16 of met het secretariaat van de Noordelijke
Rekenkamer (0592–304790). Het rapport is te downloaden van onze website
www.noordelijkerekenkamer.nl.

