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Voor u ligt de kwartaalrapportage openbaar vervoer Fryslân van

het vierde kwartaal van 2008. Naast de kwartaalcijfers worden de

cijfers van het gehele jaar 2008 beschreven. In deze rapportages

is aandacht voor cijfers over een aantal onderwerpen zoals het

aantal reizigers, punctualiteit, klachten en incidenten. De

onderwerpen worden per concessiegebied behandeld. Voor een

verdere beschrijving van meer kwalitatieve aspecten zoals

achtergronden, oorzaken en aanpak verwijzen we u naar de

toelichting op de cijfers. Door de diverse kwartaalrapportages

naast elkaar te leggen kunnen ontwikkelingen worden gevolgd.

kwartaalcijfers openbaar vervoer in Fryslân

4e kwartaal 2008 en jaarcijfers 2008

Samenvatting cijfers 4e kwartaal 2008

Het aantal reizigers in het busvervoer in Fryslân is in het vierde
kwartaal van 2008 even hoog als het aantal reizigers in het
vierde kwartaal van 2007. Op lijn 315, in Zuidoost Fryslân en
Noord en Zuidwest Fryslân is sprake van een daling in reizi-
gers. In het stadsvervoer Leeuwarden en in mindere mate op
de Waddeneilanden is juist sprake van een toename in reizi-
gers. In het regionale treinvervoer is het aantal reizigers in dit
kwartaal gelijk gebleven aan het vierde kwartaal van 2007.

In het vierde kwartaal van 2008 ligt het percentage treinen
dat op tijd vertrekt en aankomt hoger dan in het vierde kwar-
taal van 2007. Vooral op het traject Harlingen-Leeuwarden
komen meer treinen op tijd aan. Er komen minder rituitval
en incidenten voor in het treinvervoer. Het aantal klachten is
licht toegenomen. Dit betreft vooral klantreacties over
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tarieven/boetes; in dit kwartaal zijn in de trein extra contro-
les op het bezitten van een geldig plaatsbewijs uitgevoerd.

Het percentage rituitval ligt in het vierde kwartaal van 2008
lager dan in het vierde kwartaal van 2007, behalve in Zuidoost
Fryslân. Het aantal klachten in Noord en Zuidwest Fryslân is
met de helft afgenomen. In Zuidoost Fryslân is het aantal
klachten toegenomen. In Leeuwarden is het aantal klachten
gedaald. Op lijn 315 en deWaddeneilanden is het aantal klach-
ten gelijk gebleven. Het aantal incidenten met betrekking tot
sociale onveiligheid is afgenomen, vooral in Zuidoost Fryslân.

Toelichting cijfers 4e kwartaal 2008

Hieronder wordt ingegaan op een aantal aspecten uit de
kwartaalcijfers die een nadere toelichting behoeven. Het
gaat hierbij bijvoorbeeld om aspecten die opvallende stij-
gingen dan wel grote dalingen laten zien.

Toename reizigers stadsdienst Leeuwarden
Het aantal reizigers van de stadsdienst Leeuwarden ligt in
het vierde kwartaal hoger dan in het vierde kwartaal van
2007. Per 1 januari 2008 is Connexxion het openbaar vervoer
gaan verzorgen voor de stadsdienst Leeuwarden. Connex-
xion is meer ritten overdag gaan rijden en minder ritten in de
avonduren en weekenden, omdat de vraag naar openbaar
vervoer op werkdagen groter is. Mede hierdoor is het aantal
reizigers gegroeid in 2008.

Punctualiteitcijfers trein verbeterd
In het vierde kwartaal van 2008 zijn de punctualiteitcijfers
aanzienlijk verbeterd in vergelijking met het vierde kwartaal
van 2007. Op het traject Leeuwarden-Harlingen Haven
komen aanzienlijk meer treinen op tijd aan. Treinen uit Leeu-
warden rijden vanaf eind 2007 om en om naar Harlingen en
Stavoren, waardoor de trein naar Harlingen eerder kan ver-
trekken. Hierdoor zijn in 2008 minder vertragingen op het
baanvak Harlingen Haven - Leeuwarden ontstaan.

cijfers 4e kwartaal 2008 en jaarcijfers 2008
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Afname klachten Noord en Zuidwest Fryslân
In Noord en Zuidwest Fryslân ligt het aantal klachten in het
vierde kwartaal van 2008 aanzienlijk lager dan in dit kwar-
taal van 2007. Net als in het derde kwartaal van 2008 zijn
vooral het aantal klachten over de dienstuitvoering afgeno-
men (stiptheid/voorbijrijden halte o.a.). In 2007 is in Noord en
Zuidwest Fryslân een zeer forse groei van het aantal reizi-
gers gerealiseerd ten opzichte van 2006 door uitbreiding van
het aantal busritten per 14 april 2007. De groei van het aan-
tal reizigers was echter groter dan verwacht, waardoor het
ingezette materieel onvoldoende capaciteit bood. Na de
dienstregelingswijziging van 29 juni 2008 is meer groter ma-
terieel ingezet, waardoor het aantal klachten afgenomen is.

Samenvatting jaarcijfers 2008

Het aantal reizigers dat in 2008 gebruik heeft gemaakt van het
openbaar vervoer in Fryslân is licht gegroeid ten opzichte van
2007. In totaal zijn in 2008 ongeveer 25,2mln. reizigers vervoerd,
in 2007 waren dit circa 25,1 mln. reizigers (+0,5% in 2008).

In 2008 zijn meer treinen op tijd vertrokken en aangekomen
in Leeuwarden dan in 2007; 97,2% van de treinen vertrok in
2008 op tijd, terwijl 95,8% op tijd aankwam. Vooral op het
traject Leeuwarden - Harlingen Haven is het percentage trei-
nen dat op tijd aankomt in 2008 groter dan in 2007.

In 2008 komt minder rituitval voor in het openbaar vervoer
dan in 2007. De rituitval varieert in 2008 van 0,2% (Zuid-
oost/Noord en Zuidwest) tot 0,4% (trein). In 2008 zijn bij de
vervoerders minder klachten geregistreerd dan in 2007. Het
aantal incidenten met betrekking tot het strafrecht liggen in
2008 lager dan in 2007. Het aantal minder ernstige inciden-
ten is in 2008 ongeveer even hoog als in 2007.
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cijfers 4e kwartaal 2008 en jaarcijfers 2008

4
Cijfers 4e kwartaal 2008

Gebruik openbaar vervoer

Aantal reizigers

Noord en Zuidwest 2.656.500 2.552.400 -3,9%
Zuidoost* 1.531.700 1.386.000 -9,5%
Trein 1.787.800 1.795.100 0,4%
Wadden 179.000 188.400 5,3%
Q-liner 315** 102.000 85.600 -16,1%
Leeuwarden 805.000 1.056.400 31,2%
Totaal 7.062.000 7.063.900 0,03%
Bron: vervoerder

* Cijfers tot en met 13 december 2008 (Arriva), vanaf 14 december vervoerder Qbuzz

(nog geen cijfers bekend).

**Q-liner 315 rijdt van Groningen via Heerenveen naar Lelystad. Cijfer heeft betrekking op het Friese

deel van de lijn (exclusief versterkingsritten)
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Cijfers 4e kwartaal: Gebruik openbaar vervoer
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Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is in het vierde
kwartaal van 2008 vrijwel gelijk gebleven aan het aantal rei-
zigers in het vierde kwartaal van 2007 (7,06 mln. in kwartaal
4 2007 en kwartaal 4 2008 +0,03%). Op lijn 315, in Zuidoost
en Noord en Zuidwest Fryslân is sprake van een daling in rei-
zigers. In het stadsvervoer Leeuwarden en op de wadden ei-
landen is juist sprake van een toename in reizigers.



Punctualiteit trein

Vertragingen trein te Leeuwarden

Totaal

aantal ritten 3-5 min % >5 min. % totaal op tijd

Vertrek 4e kwt 2007 9134 353 3,9% 270 3,0% 623 93,2%

Vertrek 4e kwt 2008 9084 140 1,5% 117 1,3% 197 97,2%

Aankomst 4e kwt 2007 9377 531 5,7% 489 5,2% 1020 89,1%

Aankomst 4e kwt 2008 9101 204 2,2% 163 1,8% 307 96,0%

Bron: Prorail

De punctualiteitcijfers zijn in het vierde kwartaal van 2008
aanzienlijk verbeterd in vergelijking met het vierde kwartaal
van 2007. Vooral het percentage treinen dat op tijd aankomt,
ligt in dit kwartaal van 2008 hoger dan in hetzelfde kwar-
taal van 2007. Op het traject Leeuwarden - Harlingen Haven
komen aanzienlijk meer treinen op tijd aan (82,0% kwartaal
4 2007, 96,1% kwartaal 4 2008).

In het vierde kwartaal van 2008 is 97,2% van de treinen op
tijd vertrokken en 96,0 % van de treinen is op tijd aangeko-
men. Vanuit het bestek (perceel A. Leeuwarden-Harlingen
en Leeuwarden-Stavoren) wordt geëist dat 94% van de trei-
nen op tijd aankomt. Voor het traject Leeuwarden-Gronin-
gen geldt een punctualiteiteis van 95%.

cijfers 4e kwartaal 2008
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Punctualiteit
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Rituitval

Rituitval

Kwartaal 4 2007 Kwartaal 4 2008
Concessie Absoluut % Absoluut %
Noord en Zuidwest 274 0,21% 210 0,16%
Zuidoost* 88 0,15% 174 0,29%
Trein 97 0,52% 56 0,31%
315 24 0,60% 6 0,10%
Wadden 0 0,00% 0 0,00%
Leeuwarden niet bekend niet bekend 262 0,30%
Bron: vervoerder

* Cijfers tot en met 13 december 2008 (Arriva), vanaf 14 december vervoerder Qbuzz

(nog geen cijfers bekend).

De aantallen bevatten ook gedeeltelijk uitgevallen ritten.

In de meeste concessiegebieden ligt het percentage rituit-
val in het vierde kwartaal van 2008 lager dan in het vierde
kwartaal van 2007. Vooral in het treinvervoer en op Q-liner
315 komt minder rituitval voor. Alleen in Zuidoost Fryslân
ligt het percentage uitval in het vierde kwartaal van 2008
hoger dan in het vierde kwartaal van 2007.

Uitval van ritten mag niet voorkomen, tenzij er aantoonbaar
sprake is van overmacht (niet verwijtbaar). Getoonde cijfers
zijn inclusief overmachtssituaties. Onder verwijtbare oorzaken
van rituitval (niet overmacht) vallen in ieder geval defecten
van materieel en personeel. Onder personeel vallen perso-
neelsgebrek en miscommunicatie (foutieve planning e.d.).

De belangrijkste oorzaken van rituitval in Noord en Zuidwest
en Zuidoost Fryslân zijn materieeldefecten. In het treinver-
voer zijn de voornaamste oorzaken van uitval in het vierde
kwartaal van 2008 ongevallen en storingen aan de infra-
structuur (niet verwijtbaar). In het stadsvervoer is de belang-
rijkste oorzaak ‘te grote vertraging’. In Leeuwarden wordt
met een hoge frequentie gereden en met korte lijnen,

cijfers 4e kwartaal 2008
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Rituitval
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waardoor bij vertraging snel een rit uitvalt. Op Q-liner 315
zijn de oorzaken materieeldefecten en grote vertragingen
door files, waardoor in het vierde kwartaal van 2008 een paar
maal een gedeelte van de rit is uitgevallen. Een rit wordt als
uitgevallen beschouwd zodra de vertraging groter is dan de
helft van het dienstregelinginterval. Dit houdt in dat een rit
met een uurfrequentie na een half uur vertraging uitvalt.



Klachten

Klachten vervoerder

Concessie Kwartaal 4 2007 Kwartaal 4 2008
Noord en Zuidwest 1178 556
Zuidoost* 379 547
Trein 470 506
315 6 3
Wadden 7 8
Leeuwarden 103 62
Bron: vervoerder

* Cijfers tot en met 13 december 2008 (Arriva), vanaf 14 december vervoerder Qbuzz

(nog geen cijfers bekend).

In Noord en Zuidwest Fryslân ligt het aantal klachten in het
vierde kwartaal van 2008 aanzienlijk lager dan in het vierde
kwartaal van 2007. Vooral het aantal klachten over de dien-
stuitvoering (stiptheid) is afgenomen (604 kwartaal 4 2007,
291 kwartaal 4 2008). In Zuidoost Fryslân en in het treinver-
voer is het aantal klachten gestegen. In het stadsvervoer
Leeuwarden is het aantal klachten afgenomen.

De klachtenoverzichten van de vervoerders geven een over-
zicht van de klachten van de reizigers naar soort en afhan-
deling. Een deel van deze klachten zijn in feite geen klachten
maar klantreacties (suggesties, vragen, restitutieaanvragen).
Uit de klachtenoverzichten van het treinvervoer blijkt dat ge-
middeld een kwart van de reacties gaan over restitutieaan-
vragen/ bezwaarschriften tegen boetes. Deze klantreacties
zijn wel meegenomen in de totale aantallen klachten.

In het vierde kwartaal van 2008 gaat zelfs tweederde van de
klantreacties in het treinvervoer over tarieven/ boetes. Ver-
scherping van de controles op het bezitten van een geldig

cijfers 4e kwartaal 2008
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Klachten
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vervoerbewijs heeft in dit kwartaal geleid tot meer boetes
en daardoor meer bezwaarschriften. In Zuidoost Fryslân is
het aandeel reacties over tarieven/boetes hoog, doordat
abonnementhouders die in mei/juni door stakingen niet
hebben kunnen reizen, dagkaarten hebben aangevraagd
ter compensatie. Deze dagkaarten konden tot 14 december
worden aangevraagd en gebruikt



Incidenten

In het vierde kwartaal van 2008 zijn minder incidenten soci-
ale onveiligheid geregistreerd dan in het vierde kwartaal van
2007. Vooral over het openbaar vervoer in Zuidoost Fryslân
en het treinvervoer zijn minder meldingen van incidenten/ca-
lamiteiten binnengekomen. In Noord en Zuidwest Fryslân,
het stadsvervoer Leeuwarden en op Q-liner 315 is het aantal
incidenten nagenoeg gelijk gebleven.

Het aantal incidenten met betrekking tot het strafrecht (mis-
handeling, bedreiging) ligt in het vierde kwartaal van 2008
aanzienlijk lager dan in het vierde kwartaal van 2007 (58
kwartaal 4 2007 32 kwartaal 4 2008). Ook het aantal inci-
denten met betrekking tot de Wet Personenvervoer is in
zowel het bus- als het treinvervoer flink afgenomen. In het
busvervoer betreft dit vooral meldingen in de categorieën
verbaal geweld, lastig vallen van personeel of reizigers. In
het treinvervoer betreft dit vooral incidenten door beta-
lingsproblemen of het niet hebben van een geldig vervoers-
bewijs.

In de tabel ziet u alle incidenten van dit kwartaal. In de gra-
fiek zijn alleen de incidenten met betrekking tot het straf-
recht opgenomen (meest ernstige incidenten).

cijfers 4e kwartaal 2008
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Incidenten

kwartaal 4 2007 Concessie
Soort melding NZW ZO Trein 315 Leeuwarden
Strafrecht 9 22 22 0 5
(fysiek geweld, bedreiging)

Wet Personenvervoer 4 24 89 0 8
(verbaal geweld, drank/drugsgebruik)

Besluit Personen Vervoer 6 2 14 1 4
(overlast, overtreden huisregels)

Onbekend 0 0 3 0 0
Totaal 19 48 128 1 17

kwartaal 4 2008 Concessie
Soort melding NZW ZO* Trein 315 Leeuwarden
Strafrecht 14 0 13 0 5
(fysiek geweld,bedreiging)

Wet Personenvervoer 3 1 50 3 4
(verbaalgeweld, drank/drugsgebruik)

Besluit Personen Vervoer 2 2 11 1 4
(overlast, overtreden huisregels)

Onbekend 0 0 4 0 0
Totaal 19 3 78 4 13
Bron: vervoerder

* Cijfers tot en met 13 december 2008 (Arriva), vanaf 14 december vervoerder Qbuzz

(nog geen cijfers bekend).

Incidenten
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2008
Jaarcijfers 2008

14 Cijfers Openbaar vervoer in Fryslân

Gebruik openbaar vervoer

Aantal reizigers 2007-2008

Concessie 2007 2008 Groei/afname %
Noord en Zuidwest 8.602.500 8.801.400 2,3%
Zuidoost* 5.702.100 4.885.700 -14,3%
Trein 6.494.400 6.767.800 4,2%
315** 288.600 286.400 -0,8%
Wadden 1.025.100 1.069.900 4,4%
Leeuwarden 2.958.300 3.388.800 14,6%
totaal 25.071.000 25.200.000 0,5%
Bron: vervoerder

* Cijfers tot en met 13 december 2008 (Arriva), vanaf 14 december vervoerder Qbuzz

(nog geen cijfers bekend).

**Q-liner 315 rijdt van Groningen via Heerenveen naar Lelystad. Cijfer heeft betrekking op het Friese

deel van de lijn.



jaarcijfers 2008: Gebruik openbaar vervoer
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Het aantal reizigers dat in 2008 gebruik heeft gemaakt van
het openbaar vervoer in Fryslân is licht gegroeid ten opzichte
van 2007. In totaal zijn in 2008 ongeveer 25,2 mln. reizigers
vervoerd, in 2007 waren dit circa 25,1 mln. reizigers (+0,5%
in 2008).

Het stadsvervoer Leeuwarden laat een groei zien van 14,6%.
Connexxion is in 2008 meer ritten overdag is gaan rijden en
minder ritten in de avonduren en weekenden. De aantallen
reizigers in het busvervoer op de wadden eilanden en het
treinvervoer zijn met ruim 4% gegroeid. Het aantal reizigers
op Q-liner 315 en in Noord en Zuidwest Fryslân is ongeveer
even hoog in 2008 als in 2007.
In Zuidoost Fryslân is het aantal reizigers gedaald met 14,3%.
Door stakingen in mei en juni waren hier in het tweede kwar-
taal van 2008 de helft minder reizigers dan in het tweede
kwartaal van 2007. Daarbij zijn geen reizigersaantallen van
de laatste twee weken van december 2008 bekend.



Punctualiteit trein

In 2008 zijn meer treinen op tijd vertrokken en aangekomen
dan in 2007. Vooral in het derde en vierde kwartaal van 2008
zijn meer treinen op tijd gearriveerd dan in die kwartalen
van 2007 (89,1% in kwartaal 4 2007 resp. 96,1% in kwartaal
4 2008).

Punctualiteit trein te Leeuwarden

aantal ritten 3-5 min % >5 min. % totaal op tijd
Vertrek 2007 36.683 1.327 3,6% 1244 3,4% 2571 93,0%
Vertrek 2008 36.233 560 1,5% 460 1,3% 1020 97,2%
Aankomst 2007 36.670 1.676 4,6% 1776 4,8% 3452 90,6%
Aankomst2008 36.061 780 2,2% 738 2,0% 1518 95,8%
bron: Prorail

Vooral op het traject Leeuwarden - Harlingen Haven is het
percentage treinen dat op tijd aankomt in 2008 groter dan
in 2007 (86,0% in 2007 en 94,9% in 2008). Treinen uit Leeu-
warden rijden vanaf eind 2007 om en om naar Harlingen en
Stavoren, waardoor de trein naar Harlingen eerder kan ver-
trekken. Hierdoor zijn in 2008 minder vertragingen op het
baanvak Harlingen Haven - Leeuwarden ontstaan.

Vanuit het bestek (perceel A. Leeuwarden-Harlingen en
Leeuwarden-Stavoren) wordt geëist dat 94% van de treinen
op tijd aankomt. Voor het traject Leeuwarden-Groningen
geldt een punctualiteiteis van 95%.

jaarcijfers 2008: Punctualiteit trein
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jaarcijfers 2008: Punctualiteit trein
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Rituitval

In 2008 komt minder rituitval voor in het openbaar vervoer
dan in 2007. Vooral in het treinvervoer en op lijn 315 is het
percentage rituitval lager (-0,37% trein, -0,34% lijn 315). In
het treinvervoer was vooral in het eerste en derde kwartaal
het percentage uitval lager. Op lijn 315 kwam in het tweede
en vierde kwartaal minder uitval voor. De uitval in Noord en
Zuidwest Fryslân, Zuidoost Fryslân en het stadsvervoer Leeu-
warden ligt in beide jaren rond 0,20%.

jaarcijfers 2008: Rituitval
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Klachten

In 2008 zijn bij de vervoerders minder klachten geregistreerd
dan in 2007. In Noord en Zuidwest Fryslân daalde het aantal
klachten zelfs van 4490 naar 2590 klachten. Vooral de klach-
ten over de dienstuitvoering namen af (stiptheid e.d.). In
Zuidoost Fryslân is het aantal klachten wel toegenomen van
1670 naar 2270 klachten. Hier namen de klachten over de
dienstuitvoering toe door de stakingen in mei en juni 2008
(730 klachten over de stakingen).

jaarcijfers 2008: Klachten
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Incidenten

Het aantal incidenten met betrekking tot het strafrecht lig-
gen in 2008 lager dan in 2007 (170 in 2007, 123 in 2008). In
Zuidoost Fryslân, het stadsvervoer Leeuwarden en het trein-
vervoer is het aantal incidenten strafrecht afgenomen. In
Noord en Zuidwest Fryslân is dit aantal meldingen toegeno-
men.

Het aantal minder ernstige incidenten (verbaal geweld,
drank/drugsgebruik en overlast) is in 2008 ongeveer even
hoog als in 2007 (405 in 2007, 389 in 2008). Een groot deel
hiervan wordt gevormd door incidenten in het treinvervoer
(ruim 60%). Dit betreft meldingen van betalingsproblemen
en niet in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs (circa
20% van de incidenten trein).

jaarcijfers 2008: Incidenten
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Uitgave:
Provincie Fryslân

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Vormgeving: Annelies Ruesink - Provincie Fryslân

Voor meer informatie over de kwartaalcijfers 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.


