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         Middelburg, 24 juni 2019 

 

Geachte mevrouw Koevermans, 

 

Het Overleg Platform Openbaar Vervoer heeft in haar vergadering van 13 juni 2019 uw 
voorstel voor het toeristisch vervoer 2019 behandeld. 
 

Het OPOV is zich ervan bewust dat het voorliggende – in relatie tot vorige jaren karige - 
resultaat tot stand is gekomen na veel en vaak moeizaam overleg met recreatieondernemers en 
gemeenten. Wij begrijpen dat het voorliggende voorstel het best haalbare resultaat is. 
 
OPOV is positief dat Connexxion in 2019 wel verder gaat met succesvol gebleken lijnen naar 
Gent tijdens het weekend in de zomerperiode en tijdens de Gentse feesten en andere 
evenementen in Zeeland. OPOV is ook positief over het voorstel om diverse tariefacties te 
ondernemen om toeristen te stimuleren om in de zomer het openbaar vervoer te gebruiken en 
voor alle genoemde zaken de nodige promotieactiviteiten uit te voeren.  
 

Connexxion stelt vast dat voor de genoemde activiteiten waarschijnlijk slechts de helft van het 
van het beschikbare budget voor het Toeristennet nodig zal zijn. Ze suggereert om het 
resterende budget te gebruiken voor een onderzoek naar een meer toekomst vaste invulling 
van het Toeristennet. OPOV is positief over deze suggestie en stelt vast dat Connexxion nog 
geen vastomlijnde invulling van dit onderzoek voor ogen heeft.  

Naar aanleiding van de door het OPOV gehouden themabijeenkomst over toeristisch openbaar 
vervoer op 16 april 2019, heeft het OPOV de volgende suggesties voor de vormgeving van 
het plan om te komen tot een toekomst vast Toeristennet: 

a. Wij stellen voor om het resterende budget deels te benutten voor het inschakelen van 
een onafhankelijk regisseur met kennis van zaken om samen met alle partijen te 
werken aan een toekomst vaste invulling van het Toeristennet. De eerste vraag die 
deze regisseur samen met alle partijen zou moeten beantwoorden, is waarom 
toeristisch openbaar eigenlijk vervoer nodig of wenselijk is en wat toeristen zelf 



willen. De regisseur kan vervolgens concrete initiatieven inventariseren, bekijken of 
die haalbaar zijn en dan samen met alle partijen sluitende businesscase opstellen.  

b. Het budget van de provincie kan tevens ingezet worden voor medefinanciering van 
kansrijke projecten, die uit de inventarisatie van de regisseur naar boven komen. 
Hiervoor zouden de eisen in het PvE soepeler moeten worden. 

c. We vinden dat het voor Connexxion ook mogelijk moet zijn om projectplannen in te 
dienen.  

d. Een ander voorstel is, om een deel van het resterende budget voor het Toeristennet te 
gebruiken voor meer inzet van de haltetaxi in het hoogseizoen door deze bij campings 
te laten halteren. 

e. In een later stadium zou de regisseur eventueel ook kunnen onderzoeken of een 
generiek financieringssysteem voor het Toeristennet mogelijk is, waarbij niet alleen de 
recreatieondernemers, maar ook de horeca en grotere pretparken zouden bijdragen. 

Het OPOV stelt voor dat Connexxion in overleg met de provincie een opdracht formuleert 
voor de regisseur en deze voorlegt aan het OPOV ter advisering.  

 

 

Hoogachtend, 

 

Marco van Dorst, 
voorzitter OPOV. 


