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Inhoudelijk  

Aanleiding In afstemming met de stakeholders is deze toekomstverkenning tot 
stand gekomen. Er zijn 5 scenario's uitgewerkt. Hierbij wordt er 
rekening mee gehouden dat een grote investering nog wordt 
uitgesteld, maar er al wel op korte termijn op de kosten wordt 
bespaard. 

Bevoegdheid PS 

Voorstel Voorgesteld wordt: 

 Scenario 2b: Één SWATH schip vervangen door een nieuw 
groot schip met een uursdienstregeling. Dit wordt uitgewerkt in 
een business case. Moment van vervanging wordt nog nader 
bepaald. Inzet nu is 2024; 

 Conform scenario 1b de dienstregeling vanaf 2019 al te 
beperken; 

 Tot de vervangingsinvestering (inzet nu is 2024) de exploitatie 
via de Westerscheldeferry B.V. voort te zetten. 

Controle Er wordt nog een business case uitgewerkt voor de lange termijn; 
hierin worden de besparingen specifieker aangegeven. 
Hierin wordt duidelijk of de bedoelde besparingen bereikt kunnen 
worden. Later wordt in de begrotingen en jaarrekeningen duidelijk 
of de besparingen gerealiseerd zijn. 

Toelichting  
 

Scenario 2a komt qua vraaggerichtheid en kosten als beste optie 
uit de bus. GS stellen voor te kiezen voor een combinatie van 
scenario 1 en 2b, aangezien de vervanging van een SWATH schip 
op korte termijn een groot boekverlies oplevert (verkoopprijs is 
aanzienlijk lager dan de boekwaarde) 



Kosten en dekking Invoering van variant 1b (beperking dienstregeling) levert vanaf 
2019 circa € 460.000 per jaar op. 
Voor de lange termijn (vervanging schip conform scenario 2b) 
wordt een business case voorgelegd. 

Overige informatie Verschillende leden van de commissie Economie hebben 
voorgesteld om een apart tarief voor toeristen in te voeren. Een 
verhoging met € 1 voor toeristen betekent een meeropbrengst per 
jaar van € 400.000. Dit idee wordt om verschillende redenen niet 
gevolgd door GS.  
 
Toezegging nr. 38: (bezien of scootmobielen mee kunnen) wordt 
afgedaan in dit voorstel: zij kunnen mee tegen het 
voetgangerstarief.  
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VOORSTEL

Samenvatting:
Het fietsvoetveer biedt een openbaar vervoerverbinding tussen Vlissingen en Breskens. Het
bestuursakkoord Westerscheldeoeververbinding (1996) verplicht de Provincie een fietsvoetveer
tussen Vlissingen en Breskens te (doen) exploiteren. In het ten behoeve van de overdracht van
de aandelen Westerscheldetunnel in 2009 gesloten bestuursakkoord tussen Rijk, Provincie en
NV Westerscheldetunnel is deze bepaling overgenomen. Tenzij betrokken partijen anders beslui¬
ten, zijn we gehouden aan het voortzetten van deze verbinding.

In de toekomstverkenning fietsvoetveer zijn de kenmerken van de vraag naar het vervoer op deze
verbinding in beeld gebracht. Zo is recreatie over het hele jaar gezien - met een piek in het
hoogseizoen - het belangrijkste reismotief (meer dan 60% van de reizen). Ook onderwijs is
belangrijk (39% buiten het hoogseizoen). Het gebruik van het fietsvoetveer door werkenden is
beperkt (6% buiten het hoogseizoen). Enerzijds is het fietsvoetveer daarmee een belangrijke
schakel in het netwerk van openbaar vervoer voor dagelijkse reismotieven (m.n. onderwijs),
anderzijds is het een belangrijke schakel in het toeristisch routenetwerk. Het verbindt voor met
name fietsers twee belangrijke toeristische regio's. Naast de waarde van de verbinding is verkend
wat de belangrijkste beïnvloedbare kosten zijn en via welke scenario's de kosten en opbrengsten
meer in evenwicht kunnen worden gebracht, uitgaande van een vraaggerichte invulling van de
fietsvoetveerverbinding.

Deze toekomstverkenning is in afstemming met stakeholders tot stand gekomen, zowel gemeen¬

ten als belangenorganisaties. Grootste gemene deler van de inbreng van deze partijen is dat er
begrip is voor de opgave, maar dat de dienstverlening wel in stand moet blijven. De breedte
(iedere dag van vroeg tot laat) van de dienstregeling is van groter belang dan de frequentie.

In een technische notitie (bijgevoegd) zijn vijf scenario's uitgewerkt, welke zijn getoetst op aan¬

trekkelijkheid dienstregeling, vraaggerichtheid dienstregeling, kosten en risico's. De scenario's
met bijbehorende totale kosten zijn:



Onderwerp:

Scenario Inhoud Kosten 30 jaar
(2019-2048)

1a Voortzetten huidige exploitatie totdat huidige schepen zijn afgeschre¬

ven (2033). In deze dienstregeling biedt het eerste schip dagelijks
een uursverbinding en biedt het tweede schip in de ochtendspits,
avondspits en het zomerseizoen extra afvaarten, waarmee een half-
uurs-verbinding ontstaat.

178.649.600

1b Beperkte inkrimping dienstregeling vanaf 2019 in lijn met uitstroom
personeel

164.649.700

2a Vervang één SWATH schip dooreen nieuw (groot) schip (capaciteit
299) i.c.m. uursdienstregeling in 2019

151.344.000

2b Vervang één SWATH schip door een nieuw (groot) schip (capaciteit
299) i.c.m. uursdienstregeling in 2024

153.660.900

3a Gefaseerde vervanging van beide schepen - één in 2019 en één in
2014 - door nieuwe schepen (capaciteit 200)

159.916.300

3b Gefaseerde vervanging van beide schepen - één in 2024, één in
2029 - door nieuwe schepen (capaciteit 200)

163.220.800

4 Verkoop één SWATH schip en vraag de markt een groot schip
mee te nemen i.c.m. uursdienstregeling in 2019

168.772.800

5 Busvervoer 40.609.200

Op basis van de beoordeling op vraaggerichtheid en kosten komt scenario 2a als beste optie uit de bus. De vraag
kan adequaat worden bediend en de besparing op kosten is het grootst (ca. 27 mln).

Echter, gezien de financiële situatie van de Provincie is het niet verstandig om op korte termijn een investering in
een nieuw schip te doen en een boekverlies op een SWATH schip te nemen (verkoopwaarde is aanzienlijk kleiner
dan de boekwaarde). Tegelijkertijd is het raadzaam om op korte termijn wel tot besparingen te komen, gelet op de
lage kostendekkingsgraad en de autonome ontwikkelingen die duiden op een afname van de vraag.

Daarom adviseren wij om te kiezen voor een tweetrapsraket: Een combinatie van scenario's 1b en 2b. Scenario 2b
heeft dezelfde inhoudelijke keuze als 2a, maar de vervangingsinvestering vindt later plaats (nu gezet op 2024). Als
quick win kan in de periode tot de vervangingsinvestering conform scenario 1b (extra afvaarten in ochtendspits
komen te vervallen en inzet tweede schip in het hoogseizoen aan dagranden wordt beperkt), de dienstregeling
worden bijgesteld. Gelet op de vraag is daar ruimte voor en er ontstaan mogelijkheden door de uitstroom van
personeel. Scenario 1b bespaart 460.000 perjaaren kan per 2019 worden ingevoerd.

Wij vragen u in te stemmen met deze principekeuze om vervolgens in een businesscase gedetailleerder uit te
werken in welk jaar de vervangingsinvestering het beste kan worden gedaan. Hierbij moet dan rekening worden
gehouden met gedetailleerdere informatie ten aanzien van de uitstroom van personeel, verkoopbaarheid van het
SWATH-schip, intensievere inzet van het te verkopen SWATH schip, noodzaak van een back-up schip en de wijze
waarop met de besparingen - ten opzichte van de basisbegroting - op korte termijn wordt omgegaan.

Gelet op eerdere ervaringen met het aanbesteden van de exploitatie van het fietsvoetveer voor een relatief beperkte
periode waarbij de vervoerder de onderhouds-intensieve SWATH-schepen huurt, is het advies om de huidige ex¬

ploitatie via de Westerschelde Ferry BV in stand te houden tot het moment dat scenario 2b in werking treedt.

Tijdens de GS informatiebijeenkomst van 9 september 2016 en ook al eerder in een commissievergadering is door
diverse statenfracties gesproken over het verhogen van de inkomsten door in te zetten op prijsdifferentiatie. Het
beeld was daarbij dat de verbinding primair bedoeld is voor scholieren en forenzen en dat het daarmee reëel is dat
recreanten gevraagd worden een hogere prijs, ordegrote 1 extra per overtocht, te betalen en in ruil daarvoor meer
beleving en diensten aan te bieden teneinde meer reizigers te genereren. Hierdoor zijn extra inkomsten te genere¬

ren van circa 400.000 per jaar. Over een periode van 30 jaar is er dan wel een significante opbrengst van 12
miljoen. GS handhaaft de tarieven (behoudens jaarlijkse indexatie), dus ook de tarieven voor toeristen, op basis
van de volgende argumenten:
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Onderwerp:

Er is reeds een prijsverschil tussen abonnementhouders, OV chipkaart gebruikers en losse kaartverkoop.
De losse kaartjes (61,5% van alle kaartverkoop) is reeds 12 - 16% duurder dan betaling via de OV-chip-
kaart. In de praktijk betalen recreanten dus gemiddeld al meer dan vaste reizigers.
Uit de reizigersenquête blijkt dat de vraag onder recreanten met 14 tot 28% zal afnemen bij een prijsver¬

hoging van 10 a 20% (zie pagina 14 in de toekomstverkenning). Met name op de lange termijn zal dit effect
merkbaar zijn.
Prijsverhoging voor toeristen in het OV is tegenstrijdig met het beleid om de recreant uit de auto te krijgen,
zoals we met de Zeelandpas-korting in de bus beogen. Daar is het beleid de toerist juist met korting gebruik
te laten maken van de bus.
Er staat niets tegenover de prijsverhoging (zolang gevaren wordt met de huidige schepen), zoals bijv. meer
beleving of betere voorzieningen aan boord.
Bestuurlijk is dit een risicovolle optie, gezien de verwachte negatieve publiciteit van tariefverhoging.

Ook is in de GS informatiebijeenkomst van 9 september 2016 gesproken over het meer aantrekkelijk maken van
de overtocht en de kans om daarmee meer reizigers (buitenom de reeds goed bezette afvaarten in het hoogsei¬
zoen) te trekken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld meer belevingswaarde aan boord door informatie¬

voorziening, catering, meer buitenruimte en andere opstelling van zitgelegenheden. Deze kansen zijn niet (kosten
efficiënt) te benutten op de huidige schepen. Wel kunnen we in de businesscase uitwerken hoe deze kansen te
benutten op het nieuw aan te schaffen schip.

Ten aanzien van de toezegging (38) van de gedeputeerde van der Maas op 5 februari 2016, kan worden vermeld
dat scootmobielen tegen voetvangerstarief mee kunnen op het fietsvoetveer.

Wat willen we bereiken?
Vanuit een vraaggerichte benadering komen tot een financieel verantwoorde en toekomstbestendige fietsvoetveer-
verbinding tussen Vlissingen en Breskens voor de periode vanaf 2018.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Buitenom de zomermaanden en de afvaarten in de spits is de bezetting van het fietsvoetveer laag, terwijl het kos¬

tenniveau hoog is. De huidige kostendekkingsgraad is gemiddeld 23%.

Met het volgen van het voorgesteld advies zullen de kosten afnemen en kan de kostendekkingsgraad worden ver¬

beterd. Naast het draaien aan de 'kostenknop' is het ook mogelijk om extra opbrengsten te generen, maar in de
praktijk is het moeilijk om de opbrengsten structureel te verhogen. Extra tariefsverhogingen leiden tot vraaguitval
en daarmee opbrengstderving. Extra reizigers in het hoogseizoen leiden tot capaciteitsproblemen. In het laagsei-
zoen is nog wel ruimte voor meer reizigers, maar in het invloeds-gebied van het fietsvoetveer (Walcheren/West-
Zeeuws-Vlaanderen) is er weinig perspectief om extra vraag te genereren voor reismotieven als onderwijs en werk,
tenzij de reisketen waar het fietsvoetveer onderdeel van is, zodanig wordt versterkt dat de concurrentie met de auto
groter wordt. Hiervoor zijn extra kosten nodig (bijv. meer bussen, betere fietsenstallingen) die eerst moeten worden
terugverdiend. En - tenslotte - extra inkomsten van derde-betalers (bijv. gemeenten, recreatieondernemers, onder¬

wijsinstellingen) zijn ook een mogelijkheid, maar in de praktijk staan deze partijen niet te springen om bij te dragen.

In de nog uit te werken businesscase kunnen de te bereiken besparingen nog nauwkeuriger in beeld worden ge¬

bracht. De besparingen worden inzichtelijk door de verminderde exploitatiebijdrage aan de Westerschelde Ferry
BV in de aanloopperiode tot de vervangingsinvestering alsmede de lagere kosten in de periode erna, wanneer de
nieuwe concessie met een nieuw schip op de markt wordt gezet.

Wat doen we daarvoor?
Op basis van de toekomstverkenning fietsvoetveer stellen wij voor om de keuze te maken voor het toepassen van
de tweetrapsraket scenario 1b vanaf 2019 overgaand in scenario 2b vanaf een nog te bepalen moment (nu gezet
op 2024). Dit wordt verder uitgewerkt in een businesscase. Met name het moment van de vervangingsinvestering
is een belangrijke keuze. Hierbij moet o.a. rekening gehouden worden met het moment van verkoop van het
SWATH-schip en het natuurlijk verloop bij het personeel.

Wat mag het kosten?
Met dit statenvoorstel zijn geen directe kosten gemoeid, ervan uitgaande dat scenario 1b besparingen oplevert en
dat over scenario 2b nog nadere besluitvorming volgt op basis van de businesscase.
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Onderwerp:

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort)

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit

Gedeputeerde staten

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit. secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 september 2016 nr. 16014119:

b e s l u i t e n :

Instemmen met de keuze om scenario 2b uit de toekomstverkenning fietsvoetveer (vervanging van één
SWATH schip door een groot nieuw schip i .c . m. een uurdienst), verder uit te werken in een businesscase
In de periode tot de vervanging van het schip wordt de dienstregeling bijgesteld, waarbij het tweede schip
minder intensief wordt ingezet, conform scenario 1b.
In de periode tot de vervangingsinvestering wordt gedaan, wordt de exploitatie via de Westerscheldeferry
BV voortgezet.
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Hoofdstuk 1Inleiding

Doel van deze notitie
Deze notitie gaat over de toekomst van het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens. In 2014 is na een niet
gelukte Europese aanbesteding van de exploitatie besloten om voor de periode 2015 t/m 2018 de
exploitatie onderte brengen in een provinciale BV en in die periode na te denken overde wijze waarop
het fietsvoetveer met ingang van 2019 wordt voorgezet. Deze notitie is bedoeld om voeding te geven
aan besluitvorming daarover in GS en PS. Na besluitvorming kunnen de concrete stappen worden gezet
om de gekozen oplossing te implementeren, gericht op start per 1januari 2019. Deze notitie is dus niet
bedoeld om nut en noodzaak van de OV-te-water-verbinding Vlissingen-Breskens (opnieuw) te
onderzoeken, maar wel om te zoeken naar een balans tussen maatschappelijk nut en betaalbaarheid
(zie verder bij 'aanleiding'). Daarbij steken we in op een betere afstemming van het aanbod op de
huidige vraag en niet zozeer op een groei van het aantal reizigers. Het resultaat van deze notitie is een
financieel doorgerekend voorkeursscenario, dat het beste scoort op de opgestelde beoordelings¬

criteria.

Businesscase
Deze notitie is geschreven tijdens het proces van zerobased heroverwegen richting begroting 2017. De
exploitatie van het fietsvoetveer is onderdeel van de basisbegroting. Het is echter duidelijk dat er
toekomstscenario 's zijn die op korte termijn investeringen vergen zodat op langere termijn bespaard
kan worden. Deze investeringen zijn niet opgenomen in de ambitieruimte. In de voorjaarsnota 2016
wordt aangegeven om hiervoor zogeheten 'businesscases' uit te werken. Wanneer PS een
voorkeursscenario kiest, zal dat worden uitgewerkt in een businesscase.

Aanleiding
In het bestuursakkoord WOV (Westerscheldeoeververbinding) uit 1996 is voor de Provincie een
verplichting opgenomen om een fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens te (doen) exploiteren.
Deze verplichting is overgenomen in de overeenkomst voor de aandelenoverdracht (Rijk naar Provincie
Zeeland) van de Westerscheldetunnel in 2009. Tenzij Provinciale Staten anders besluiten, is de
Provincie Zeeland gebonden aan de verplichting om het fiets-voetveer te exploiteren. De
Westerschelde Ferry BV heeft een concessiebeschikking tot en met 2018. Het is mogelijk om voor de
volgende periode te kiezen voor eenzelfde opzet van de dienstverlening (in te zetten schepen,
dienstregeling, tarieven etc.). Echter, een tweetal factoren noopt tot een weloverwogen visie voor de
toekomst van de fietsvoetveerverbinding.

Ten eerste het reizigersaantal, dat destijds is geprognotiseerd op 800.000 reizigers per jaar
(bureaustudies eind jaren '90), wat nooit is gehaald. Jaarlijks is het aantal reizigers circa 650.000, met
een licht dalende trend. Vanwege de bevolkingsontwikkeling (ontgroening, vergrijzing en krimp) zijn
de vooruitzichten niet positief. In figuur 1 is de ontwikkeling van reizigersaantallen grafisch
weergegeven.
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FIGUUR 1: REIZIGERSAANTALLEN
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Ook voor het hoog- en laagseizoen zijn dergelijke grafieken (figuur 2 en 3) te maken. De
reizigersaantallen uit augustus (hoogseizoen) en februari (laagseizoen) zijn hiervoor als input gebruikt.
Hieruit valt op dat ook het reizigersaantal in het laagseizoen een dalende trend laat zien, wat in lijn is
met de demografische ontwikkelingen (o.a. minder jongeren).
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Ten tweede is er - mede door het structureel achterblijvende gebruik - sprake van een slechte
verhouding tussen kosten en baten. Waar het busvervoer in Zeeland na de laatste aanbesteding een
kostendekkingsgraad laat zien van ca. 40%, bedraagt bij het fietsvoetveer ca. 25%. Dit is niet
acceptabel. De kostendekkingsgraad moet omhoog.

Doelstelling
Beleidsmatig is vastgelegd dat het openbaar vervoer in Zeeland vraaggericht wordt ingevuld. Waar
geen of weinig vraag is, is er een navenant beperkt aanbod. Het doel van deze businesscase is om
vanuit een vraaggerichte benadering te komen tot een financieel verantwoorde en
toekomstbestendige fietsvoetveerverbinding tussen Vlissingen - Breskens voor de periode na 2018.
Het aanbod moet beter worden afgestemd op de vraag. Gelet op het karakter van de vraag (grote piek
in het zomerseizoen die bepalend is vooreen belangrijk deel van de vaste kosten alsmede beperkte
mogelijkheden om de opbrengsten verder te vergroten) is het niet mogelijk om daarbij dezelfde
efficiency te bereiken als voor het busvervoer.

Om de kostendekkingsgraad te verhogen wordt niet structureel ingezet op meer opbrengsten.
Daarvoor zijn de mogelijkheden beperkt. Extra tariefsverhogingen leiden tot vraaguitval en daarmee
opbrengstderving. Extra reizigers in het hoogseizoen leiden tot capaciteitsproblemen. In het
laagseizoen is nog wel ruimte voor meer reizigers, maar in het invloeds-gebied van het fietsvoetveer
(Walcheren/West-Zeeuws-Vlaanderen) is er weinig perspectief om extra vraag te genereren voor
reismotieven als onderwijs en werk, tenzij de reisketen waar het fietsvoetveer onderdeel van is,
zodanig wordt versterkt dat de concurrentie met de auto groter wordt. Hiervoor zijn extra kosten nodig
(bijv. meer bussen, betere fietsenstallingen) die eerst moeten worden terugverdiend. En - tenslotte -

extra inkomsten van derde-betalers (bijv. gemeenten, recreatieondernemers, onderwijsinstellingen)
zijn ook een mogelijkheid, maar in de praktijk staan deze partijen niet te springen om bij te dragen.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een stuk context gegeven over de fietsvoetveerverbinding, waarna in hoofdstuk
drie de reizigersprofielen worden geschetst . Verschillen tussen het hoogseizoen en laagseizoen
worden beschreven. In hoofdstuk vier wordt de financiële situatie van het fietsvoetveer in kaart
gebracht en wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om besparingen te realiseren. Hoofdstuk 5
geeft uitgangspunten voor de scenario's en de scenario's zelf. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 de
beoordelingscriteria en een financiële doorrekening gepresenteerd om vervolgens de scenario's te
beoordelen op zowel een set beoordelingscriteria als op risicoprofielen. Uiteindelijk volgt een advies
over het meest toekomstbestendige scenario.
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Hoofdstuk 2 Context

Openbaar vervoer te water
Met de opening van de Westerscheldetunnel (maart 2003) is de autoveerverbinding tussen Vlissingen
en Breskens omgezet in een fietsvoetveerverbinding. Dit was ook het moment dat deze veerdienst
onder de regeling voor openbaar vervoer te water kwam vallen en daarmee in aanmerking kwam voor
een rijksbijdrage openbaar vervoer.

Deze verbinding is door de Provincie Zeeland, als zijnde openbaar vervoer, als concessie op de markt
gezet. Dit houdt in dat de Provincie als opdrachtgever de kaders voor de dienstregeling en
dienstverlening bepaalt in een programma van eisen. Vervolgens kunnen vervoerders hierop
inschrijven. In een concessie is ook geregeld dat de vervoerder verplicht is het personeel over te nemen
wat tijdens de vorige concessie uitvoering gaf aan het vervoer. Veolia heeft deze verbinding
geëxploiteerd tot en met 2014. Vanaf 2015 is de fietsvoetveerverbinding georganiseerd door een
provinciale BV (Westerschelde Ferry BV), met een concessieduur van vier jaar. Deze situatie is ontstaan
nadat een Europese aanbesteding niet heeft geleid tot een partij die de gewenste dienstverlening kon
bieden voor het beschikbare budget. Verkenning van alternatieven, w.o. toevoegen aan de bus
concessie en exploitatie door de NV Westerscheldetunnel zijn onderzocht, maar hebben niet tot een
haalbare oplossing geleid.

In deze organisatie met een provinciale BV is het personeel van Veolia Transport verplicht
overgenomen om vervolgens de dienst voort te zetten voor het beschikbare budget, maar met 7%
minder afvaarten (op tijden dat de vraag minimaal was). Wel ligt het volledige risico nu bij de Provincie.
Deze oplossing bood op korte termijn een oplossing en geeft de mogelijkheid om in de
concessieperiode van vier jaar via deze toekomstverkenning de uitgangspunten te bepalen voor de
periode daarna.

SWATH-schepen
Binnen de eerste aanbesteding (2000) was er geen marktpartij die schepen in bezit had om te kunnen
voldoen aan het gevraagde kwaliteitsniveau. Daarop heeft de provincie besloten om zelf schepen van
het type SWATH (Small Water Area Twin Hull) te laten bouwen en deze beschikbaar te stellen aan de
vervoerder (via een huur constructie). De belangstellende vervoerder hoeft hierdoor geen schip aan
te schaffen en hoeft deze kosten niet door te berekenen in een concessie. Deze schepen worden over
een periode van 30 jaar afgeschreven. Tot mei 2004 werd deze verbinding nog uitgevoerd met de PSD-

dubbeldekkers, die voorheen ook motorvoertuigen vervoerden. Vanaf mei 2004 namen de SWATH
schepen het over. De keuze voor deze SWATH schepen is gebaseerd op een gewenst hoog
kwaliteitsniveau en comfort, met een grote betrouwbaarheid, zodat ook bij slechte
weersomstandigheden de uitval minimaal is. In 2008 is een audit uitgevoerd naar de juistheid van de
keuze voor het SWATH schip. Uitkomst was dat de keuze van het type schip onlosmakelijk en
weloverwogen is verbonden met het politiek-bestuurlijk vastgestelde, stringente programma van
eisen. Nadeel van deze schepen is het relatief hoge brandstofverbruik en hoge onderhoudskosten. De
schepen bieden plaats aan maximaal 186 passagiers en zo'n 90 fietsen en bromfietsen.

Fietsvoetveer
Deze notitie betreft de zoektocht naar een financieel verantwoorde en toekomstbestendige
fietsvoetveerverbinding. Het opnieuw inzetten van een autoveer is niet aan de orde. De
Westerscheldetunnel is daarvoor de aangewezen verbinding. In de bestuursovereenkomst met het Rijk
is vastgelegd dat de Provincie verantwoordelijk is voor een fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens.
Daarmee zijn de verkeersfuncties duidelijk gescheiden en weet de weggebruiker waar hij aan toe is.
Dit nog los van de benodigde investeringen voor een autoveer (aanlandvoorzieningen en omliggende
infrastructuur).
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Hoofdstuk 3 Belang van het fietsvoetveer voor de regio

Hetfietsvoetveer ontleent zijnfunctie aan het onderdeel zijn van een verbindingen tussen herkomst en
bestemming. Voor utilitaire reismotieven (met name onderwijs en werk) liggen deze vast. Voor
recreatieve reismotieven is dit in minder mate het geval. Daarvoor is het fietsvoetveer onderdeel van
een recreatief netwerk,met name voorfietsverkeer. Uit het onderzoek blijft dat er een duidelijk verschil
is in invloedsgebied tussen laagseizoen (overwegend utilitair verkeer) en hoogseizoen (overwegend
recreatief verkeer) en tussen werkdagen en weekenddagen. Daarnaast wordt het invloedsgebied naar
het oosten toe beperkt door de aanwezigheid van de Westerscheldetunnel. Met behulp van de reizigers
enquête gehouden in 2014 en getelde reizigersaantallen is het mogelijk om duiding te geven aan het
belang van de verbinding. Daarbij wordt, naar aanleiding van kenmerkende gegevens uit de reiziger
enquête, tevens onderscheid gemaakt tussen enerzijds het hoogseizoen en het laagseizoen en
anderzijds weekdagen en weekenddagen. Omdat de reizigers enquête uitsluitend is uitgevoerd onder
reizigers in de richting van Breskens naar Vlissingen, worden ook de statistieken voor die richting
gepresenteerd. Aan de hand van de reizigersprofielen kunnen voorstellen voor optimalisering van de
dienstregeling worden opgesteld.

3.1Seizoenen
In figuur 4 is een overzicht weergegeven van maandelijkse reizigersaantallen, gemeten in de periode
2010-2014. De belangrijkste verklaring voor het verschil in reizigersaantallen per maand is het weer.
Uit het diagram blijkt dat de maanden juli en augustus de absolute topmaanden zijn. Half oktober tot
half april is het laagseizoen en daartussen zit het voorseizoen (half april - juni) en naseizoen
(september tot half oktober). Voor het opstellen van de reizigersprofielen zijn de afvaarten uit februari
2013 en 2014 als representatieve data gebruikt voor het laagseizoen. Voor het hoogseizoen zijn de
afvaarten uit augustus 2013 en 2014 als representatieve data gebruikt.

Figuur 4: Maandelijkse reizigersaantallen
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3.1.1 Laagseizoen

Het aanbod van het fietsvoetveer is een uursdienst met twee extra afvaarten in de ochtendspits en
twee extra afvaarten in de avondspits. In het laagseizoen ligt het aantal reizigers, in de richting
Breskens - Vlissingen, op doordeweekse dagen op 491, op zaterdagen ligt het gemiddelde op 304
reizigers en op zondagen op 379 reizigers. De reizigers enquête geeft meer informatie, waarbij een
uitsplitsing is gemaakt tussen weekdagen, zaterdagen en zondagen. Het reismotief en de herkomsten
en bestemmingen wijken voor deze drie meetmomenten duidelijk af.

Herkomst en bestemmingen
Figuur 5 laat het patroon zien van een werkdag in het laagseizoen. Het overgrote deel van de reizigers
komt (92%) uit West Zeeuws-Vlaanderen en heeft overwegend een bestemming op Walcheren (79%).

FIGUUR 5: HERKOMST-BESTEMMINGSPATROON LAAGSEIZOEN
Fietsvoetveer, reisrichting Breskens - Vlissingen
Reizigersonderzoek 2014

dinsdag 18 november 2014
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Laagseizoen - weekdagen
Reizigers reizen met name tussen west Zeeuws Vlaanderen en Walcheren en hebben als belangrijkste
reismotieven onderwijs (39%) en recreëren (39%). Reismotief werken betreft slechts 6% van alle
reizigers. Meer dan 70% van de reizigers maakt meerdere keren per week gebruik van het
fietsvoetveer.

In figuur 6 staan de gemiddelde reizigersaantallen per afvaart in het laagseizoen (vergelijk op basis van
tijden afvaart Breskens1). Opvallend is dat in de ochtendspits (Breskens naar Vlissingen) een grote piek

1 Afvaarten Vlissingen-Breskens vinden 30min later plaats dan nu in de grafiek weergegeven.
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zit op de afvaart van 7:35u, met direct daarvoor en daarna een dal. De piek in de andere reisrichting
valt tussen 16-17uur (avondspits). Ook is opvallend dat het reizigersaantal na 18:00u laag is.
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Figuur 6: Reizigersaantallen per afvaart, weekdagen
laagseizoen

— • gen

Zaterdagen
Belangrijkste reismotieven op de zaterdagen in het laagseizoen zijn winkelen (36%), sociaal bezoek
(25%) en werken (22%). Een kleine 70% reist naar een bestemming op Walcheren. Er wordt met name
in de ochtend gereisd. Het aantal reizigers in de avonduren is erg laag. De verdeling van de reizigers
over de dag staan in figuur 7 (vergelijk op basis van tijden afvaart Breskens2).
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Figuur 7: Reizigersaantallen laagseizoen op zaterdag
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2 Afvaarten Vlissingen- Breskens vinden 30min later plaats dan nu in de grafiek weergegeven.
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Zondagen
Op zondagen in het laagseizoen verschilt het reismotief duidelijk van de andere dagen. Met name
studenten die buiten Zeeland op kamers zitten, maken gebruik van het fietsvoetveer. Het aantal enkele
reizen op deze dag is 58%, terwijl het jaargemiddelde op 18% ligt. Zo reizen gemiddeld 379 reizigers
op zondag naar Vlissingen, maar reizen er slechts 245 terug. Andere belangrijke reismotieven op de
zondag zijn winkelen (30%) en sociaal bezoek. Van de vroege afvaarten wordt weinig gebruik gemaakt.
Ook de afvaarten in van 20:05 en 21:05 worden door weinig reizigers gebruikt. In figuur 83 worden de
reizigersaantallen per afvaart in beeld gebracht.

50 Figuur 8: Reizigersaantallen laagseizoen op zondag
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Algemene conclusies laagseizoen
Het aantal reizigers is gemiddeld genomen laag, met uitzondering van de doordeweekse afvaart om
7:35u. De reisrelaties liggen met name tussen west Zeeuws Vlaanderen en Walcheren. Belangrijkste
reismotieven zijn studeren en recreëren. Dit laatste is opvallen, absoluut gezien betreft het echter lage
aantallen. Voornamelijk op de dagranden is de vraag beperkt.

3.1.2 Hoogseizoen
Het aanbod van het fietsvoetveer is een halfuursdienst, welke op weekdagen om 6:35u starten. In
weekenden is er een uursdienst tussen 8:35 en 10:35 en daarna een halfuursdienst tot 18:35, waarna
er weer een uursdienstregeling van kracht is. Het reizigersaantal, in de richting Breskens- Vlissingen,
ligt op doordeweekse dagen op 1.941 reizigers, op zaterdagen op 1.973 reizigers en op zondagen op
1.747 reizigers. Op basis van de statistieken is de verwachting dat in het hoogseizoen veel toeristen
aanwezig gebruik maken van het fietsvoetveer. De reizigers enquête geeft meer informatie, waarbij
een uitsplitsing is gemaakt tussen weekdagen en weekenddagen.

Herkomst en bestemmingen
Figuur 9 laat het patroon zien op een doordeweekse dag in het hoogseizoen. Daarbij valt op dat de
relatie met Vlaanderen sterk is (31%), maar ook dat nog steeds 64% uit West Zeeuws-Vlaanderen komt.
Aan de overkant heeft 80% van de reizigers een bestemming op Walcheren.

1 Afvaarten Vlissingen- Breskens vinden 30min later plaats dan nu in de grafiek weergegeven.
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FIGUUR 9: HERKOMST-BESTEMMINGSPATROON HOOGSEIZOEN
Fietsvoetveer. reisrichting Breskens •Vlisslngen ^
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Hoogseizoen - weekdagen
Het grootste deel van de reizigers heeft recreatie als reismotief (72%) of werken (12%) en is 45+. 66%
Van de reizigers komt uit west Zeeuws Vlaanderen, 31% uit België. Belangrijkste bestemming is
Walcheren (79%).

In figuur 10 zijn de reizigersaantallen per afvaart (vergelijk op basis van tijden afvaart Breskens4). De
piek om 7:35uur is veel kleiner dan in het laagseizoen. De grootste vervoersvraag ligt tussen 9:35u en
18:35u. Opvallend is dat de afvaarten op .35 vrijwel altijd een betere bezetting kennen, dan de
afvaarten op .05.

4 Afvaarten Vlissingen- Breskens vinden 30min later plaats dan nu in de grafiek weergegeven.
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Figuur 10: Reizigersaantallen/afvaart, weekdagen
hoogseizoen, beide reisrichtingen
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Hoogseizoen - weekenddagen
De bezetting is gedurende de gehele dag goed, met de grootst pieken in de ochtend. Er is niet
geënquêteerd op weekenddagen gedurende het hoogseizoen. Dit is in figuur 11 weergegeven.

Figuur 11: Reizigersaantallen/afvaart weekende
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Algemene conclusies hoogseizoen
Het aantal reizigers ligt zowel doordeweeks als in het weekend veel hoger dan in het laagseizoen,
terwijl het aanbod van afvaarten bijna twee keer zo groot is. Ook België is een belangrijke herkomst,
terwijl ook in het hoogseizoen vrijwel altijd Walcheren de bestemming is (79%). Belangrijkste
reismotief is recreëren (72%).
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3.2 Overige zaken reizigersprofielen
Uit de reizigers enquête en statistieken zijn nog enkele zaken gekomen die extra inzicht geven in
reizigersprofielen. Onderstaand een samenvatting.

Kaartsoortgebruik
Uit de kaartverkoop data van 2014 blijkt dat het grootste gedeelte
van de reizigers (61,5%) een kaartje koopt aan de kassa. De OV-

chipkaart (waar onder abonnementen) heeft ook een substantieel
aandeel (34,1%). De kaartverkoop aan de automaat heeft een
aandeel van 4,4%. Daarbij moet worden opgemerkt dat de
automaten alleen aanstaan bij zomerdrukte en op uren dat er geen
kassa-personeel aanwezig is. De reizigers enquête geeft aan dat het
gebruik van abonnementen en OV-chip hoger ligt in het laagseizoen.

Keuzegedrag reizigers
In de reizigers enquête is de reiziger gevraagd naar hun gedrag wanneer een aanpassing doorgevoerd
zou worden in de dienstregeling, namelijk

- Tarief (+ 10% of + 20%)
Vaarvenster (van 6-23u nu naar 7-19u of brede spitsperioden (van 7-10 en van 16-19u varen))
in een nieuwe dienstregeling
Vaarfrequentie (lx per uur of 2x per uur in de spits i.c.m. lx per uur in daluren)

Uitkomsten worden weergegeven in te verwachten verlies van reizigersaantallen. Bij deze aantallen
moet rekening worden gehouden met een zeker mate van bias (respondenten geven het antwoord
waarmee ze willen sturen op het beleid, respondenten snappen de vraagstelling niet geheel of een
specifieke groep reizigers die de enquête bewust wel/niet invult). De uitkomsten moeten daarom met
een zekere voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Verhoging van het tarief leidt in het hoogseizoen tot een reizigersuitval van 23-25%, terwijl dit in het
laagseizoen leidt tot een uitval van 0-8%. Aanpassing van het vaarvenster naar 7 - 19u leidt in het
hoogseizoen tot een reizigersverlies van 12%, naseizoen 14% en in het laagseizoen tot 20-25%. Het
beperken van de dienstregeling tot de brede spitsperiode heeft een extremer effect, namelijk een
reizigersverlies van 28% in de zomer, 22% nazomer en 36% in het laagseizoen. Aanpassing van de
frequentie geeft 8-11% van de reizigers in het hoogseizoen aan niet meer met het fietsvoetveer te
reizen. In weekenden in het laagseizoen zou de reizigersuitval nihil zijn.

Op basis van de enquête kan geconcludeerd kan worden dat het verhogen van de prijs naar
verwachting het grootste effect zal hebben op het reizigersaantal en dat ook het aanpassen van het
tijdsvenster tot een stevige reactie zal leiden. Het effect van een lagere vaarfrequentie is naar
verwachting het kleinst.

( A A N T A L L E N )
Automaat OV-chip Kassa

4,40%

61,50
% o34,10

%
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Hoofdstuk 4 Financiën fietsvoetveer
Voordat scenario's opgesteld worden is het zaak om niet alleen de reizigersprofielen in beeld te
brengen,maar ook inzicht te hebben in de verschillende kostenposten en bronnen van inkomsten van
de fietsvoetveerverbinding.

4.1Kosten en baten fietsvoetveer
In tabel 3 staan de begrootte kosten en opbrengsten voor de Westerschelde Ferry BV voor het jaar
2016. In tabel 4 staat een overzicht van de provinciale kosten. Van alle posten is benoemd of en hoe
de posten beïnvloedbaar zijn.

Tabel 3: Begroting Westerscheldeferry BV
Posten Toelichting | Bedrag 2016 | Hoe beïnvloedbaar

KOSTEN
Onderhoud Met name onderhoud SWATH 785.400 Gerelateerd aan type schip en

is grote post niveau onderhoud
Brandstof 714.592 Gerelateerd aan schip,

dienstregeling, strategisch
inkopen en vaarsnelheid.

Personeel 2.356.967 Gerelateerd aan dienstregeling,
type schip en rechtspositie

Algemene overhead * Schoonmaak en 686.499 Andere dekking op verzekering
kosten afvalverwerking, verzekering accepteren (en risicopositie

en overige kosten onroerende
zaken.
* Klantenservice, IT,OV-chip,
kosten transactieverwerking,
inhuur finance en P&O
* Organiseren arrangementen
en andere promotie.
* Accountantscontrole en
onvoorziene kosten

vergroten)

Huur van Schepen/ Noodzakelijke infrastructuur 2.161.235 Huur wordt gecompenseerd door
gebouwen/
aanlandvoorzieningen

voor veerdienst. provincie

Totale kosten 6.704.693
BATEN

Exploitatiebijdrage
Provincie

Uit algemene middelen 2.984.645

Opbrengsten 1.560.000 Prijsdifferentiatie,marketing,
kaartverkoop derde betalers
Huurbijdrage Gelijk aan betaalde huur, 2.161.235
Provincie geen netto kosten provincie
Totale baten 6.705.880
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Tabel 4: Kosten in provinciale begroting
Posten Toelichting Bedrag 2016 Hoe beïnvloedbaar
Afschrijving schepen 897.000 Andere schepen
Afschrijving 244.500 Niet in eigendom houden
aanlandingsvoorzienin
gen/gebouwen
Baggerkosten 637.500 Niet
Vervoersbijdrage Uit algemene middelen 2.984.645 Andere concessievoorwaarden
Totale kosten 4.763.645

4.2 Kansen tot verlagen kosten en / of verhoging van de opbrengsten
De grootste kostenposten zijn de schepen, het onderhoud, brandstof en het personeel. Deze
kostenposten zijn beïnvloedbaar door één of beide schepen te vervangen, waardoor de jaarlijkse
kosten voor afschrijving, onderhoud en brandstof snel kunnen worden terug gedrongen. Ook het
aanpassen van de dienstregeling is een interventie die besparingen op onderhoud, brandstof en
personeel met zich mee kunnen brengen.

Kostendekkende overtocht
Op basis van het jaar 2015, waarin 622.899 betalende reizigers de overtocht met het fietsvoetveer
(15.109 afvaarten) hebben gemaakt, is een opbrengst gegenereerd van 1.593.809. Dit komt neer op
gemiddeld 41reizigers per afvaart,met een opbrengst van 2,56 per reiziger. Afgezet tegen de totale
kosten, 6.705.880, geeft dit een kostendekkingsgraad van 25%.
Om de totale kosten te kunnen dekken, moeten er vier maal zoveel passagiers mee. Dat is niet
realistisch. Voor een kostendekkingsgraad die vergelijkbaar is met die van het busvervoer in Zeeland
(40%), is op basis van het huidige prijsniveau een reizigersaantal van 966.000 passagiers nodig, oftewel
gemiddeld 63 reizigers per afvaart. Ook deze toename van reizigersaantallen lijkt onrealistisch.
SWATH schepen
De fietsvoetveerverbinding wordt uitgevoerd met twee SWATH schepen, welke in eigendom zijn van
de Provincie. De schepen worden afgeschreven over de periode 2003 - 2033. De boekwaarde van de
SWATH schepen op 1-1-2016 is 16.148.238, terwijl de marktwaarde (op basis van een taxatie
uitgevoerd in 2013) 2.500.000 per schip is. De verkoop van één SWATH schip in 2016 kost de
provincie naar verwachting 5.500.000, zijnde het verlies tussen de boekwaarde en verkoopwaarde.

Personeel
Het personeelsbestand bestaat uit 38 personen, plus een directeur. Er wordt gewerkt in zes ploegen,
bestaande uit een kapitein, machinist, stuurman en een matroos (+0,5 ploeg als back-up). Daarnaast
is er walpersoneel dat zorgt voor onder andere kaartverkoop,administratie en communicatie. In totaal
is er 27,6 FTE in dienst bij de Westerscheldeferry (exclusief de directeur) en zijn er 5 personen met een
nul uren contract. De gemiddelde leeftijd ligt op 53 jaar, waarbij het varend personeel gemiddeld iets
ouder is (55 jaar). Het personeel van de Westerscheldeferry zorgt er voor dat zowel in de winter
(uursdienst) als in de zomer (halfuursdienst) de dienstregeling kan worden uitgevoerd.
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De noodzaak tot het werken in zes ploegen ligt in de dienstregeling in het hoogseizoen. In het
hoogseizoen is er een halfuursdienstregeling, waarvoor deze zes ploegen nodig zijn. In het laagseizoen
is er overcapaciteit. Het is echter niet mogelijk om het hele jaar door met vier ploegen te werken en
alleen in de zomer twee ploegen extra in te huren. Dit omdat het personeel bijzondere kennis
(certificering zoute veren) en kunde nodig heeft van de schepen en varen op de Westerschelde. De
mensen met deze kwaliteiten zijn heel schaars en niet beschikbaar op de markt om uitsluitend in juli
en augustus hun diensten te leveren. Wel wordt, voor een deel van het personeelsbestand gewerkt
met 0-uren contracten, om de kosten buiten het hoogseizoen enigszins te drukken.

Uit analyse van het personeelsbestand blijkt dat binnen vijfjaar acht mensen uit de poule van varend
personeel met pensioen zullen gaan. In de vijfjaar daarna zullen nog eens zeven mensen met pensioen
gaan. Om de ploegen op sterkte te houden en uitvoering te kunnen blijven geven aan de bestaande
dienstregeling zal de komende jaren nieuw personeel moeten worden geworven.

Ruimte in de dienstregeling
In de huidige dienstregeling wordt het eerste schip ingezet tussen 6.33u en 22.33u (in de richting
Vlissingen). Het tweede schip vaart in het laagseizoen tijdens de ochtend- en avondspits. In het
hoogseizoen voert het tweede schip extra afvaarten uit. Zie in figuur 13 een schematisch overzicht.

Figuur 13: Dienstregeling 2016 (weekdagen)
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Schip le 2e le 2e le 2e le 2e le 2e le 2e le 2e le 2e le 2e le 2e le 2e le 2e
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00 — i-11:00
12:00 .—13:00 _
14:00
15:00
16:00 _ „ — — _ — v— — —17:00
18:00

“

19:00 _ - _ _ —20:00
21:00
22:00

* Uitleg halve schepen: 2 tm 13 mei 2016 vaart het tweede schip meer. De rest van de maand niet.

Uit de reizigersprofielen blijkt dat op basis van de huidige schepen een uursdienstregeling in het
laagseizoen voldoende capaciteit biedt om aan alle reizigersvraag te kunnen voldoen. Extra afvaarten
in de ochtendspits bieden extra kwaliteit, maar zijn vanuit capaciteitsoogpunt niet noodzakelijk. Voor
de extra afvaarten in de avondspits geldt dat deze in het voor- en naseizoen wel noodzakelijk zijn vanuit
capaciteitsoogpunten. In het hoogseizoen is een uursdienstregeling onvoldoende om aan alle vraag te
kunnen voldoen. Met uitzondering van het aanbod aan de dagranden, is de capaciteit van beide
schepen nodig.

Op korte termijn (vanaf 2017) is het daarom mogelijk om de dienstregeling in te krimpen door het
afvaartschema van de tweede boot als volgt te wijzigen;

1. In de maanden september tot en met juni geen extra afvaarten aanbieden in de ochtendspits.
2. In de maanden juli en augustus de tweede boot inzetten tussen 10:30-19:30u. De afvaart om

20:30u alleen inzetten op piekdagen.
3. In de maanden oktober tot en met maart geen extra afvaarten aanbieden in de avondspits.



Naar verwachting kan met deze aanpassingen worden bespaard op personeel (van 6,5 naar 5,5 ploeg),
op brandstof (1240 afvaarten minder) en op onderhoud. In de scenario's wordt de aangepaste
dienstregeling getoetst op een set van beoordelingscriteria. In figuur 14 staat een visuele weergave
van de aangepaste dienstregeling, (rood gemarkeerde afvaarten worden volgens dit voorstel
geschrapt):

Figuur 14: Aangepaste dienstregeling (weekdagen)
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Eisen bij vervanging SWATH
Beide SWATH schepen hebben een capaciteit van 165 betalende bezoekers en 90 fietsen. De
aanlandvoorzieningen zijn afgesteld op dit scheepstype. Bij vervanging van één of meerdere SWATH
schepen is het wenselijk dat geen grote investeringen in de aanlandvoorzieningen hoeven plaats te
vinden. De capaciteit van het nieuwe schip mag maximaal 299 passagiers zijn. Schepen met een grotere
capaciteit dan 299 passagiers vragen om grotere ploegen (bestaande uit vijf personen in plaats van
vier), waarmee de personeelskosten zouden toenemen. Twee vervangingsstrategieën zijn mogelijk,
namelijk:

A. Vervang één SWATH schip voor een nieuw schip met een capaciteit van 200 passagiers.
B. Vervang één SWATH schip voor een nieuw schip met een capaciteit van 299 passagiers en vaar

hiermee een uursdienstregeling (ook in de zomer).

Voor beide scenario's is het uitgangspunt dat het overgebleven SWATH schip behouden blijft voor de
exploitatie. In de scenario's wordt nader invulling gegeven aan de strategie voor de vervanging van het
tweede schip.

De potentiële besparing voor vervangingsstrategie A is reeds geschetst. Vervanging van de schepen
biedt kansen om een nog grotere de besparing op onderhoud en brandstofverbruik te realiseren. Naar
verwachting zijn de kosten voor de aanschaf van een schip met de capaciteit van 200 passagiers, welke
inzetbaar is tm windkracht 8 5 miljoen.

Bij de aankoop van een nieuw schip is het uitgangspunt dat gekozen wordt voor een meer standaard
uitvoering, wat tot lagere aanschaf en onderhoudskosten zal resulteren. Dit nieuwe schip moet kunnen
aanlanden binnen de huidige voorzieningen. Bij bepaalde weersomstandigheden (o.a. hoge
windkracht, ongunstige windrichting en golfhoogte) zal dit schip niet meer inzetbaar zijn, waarmee het
serviceniveau in vergelijking tot het SWATH schip in theorie af neemt. De keuze voor wel/niet varen
wordt gemaakt op basis van veel meer factoren dan alleen de windkracht, de kapitein heeft hierin de
ultieme beslissingsbevoegdheid. Om de overtocht voor de passagiers comfortabel te laten zijn, zal een
nieuw schip met andere vaareigenschappen naar verwachting vanaf windkracht 7 niet meer kunnen
varen.
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Vervangingsstrategie B biedt een grotere besparingskans omdat het aantal afvaarten verder terug
loopt, en daarmee nog een slag kan worden gemaakt op het gebied van brandstofverbruik, onderhoud
en personeel. Uit een inschatting van oktober 2013 blijkt dat een schip met een capaciteit van 299
passagiers en inzetbaar tot windkracht 7 naar verwachting 7,65 miljoen zal kosten in aanschaf.

Een schip met de capaciteit van 299 passagiers biedt voldoende ruimte om ook in de zomer aan de
vervoersvraag kunnen voldoen, terwijl het aantal ploegen kan worden teruggebracht tot 4.

Rekening houdend met de leeftijden van het personeel en het geplande verloop, zou het geredeneerd
vanuit personeelskosten wenselijk zijn om zo snel mogelijk over te gaan tot een uursdienstregeling. Dit
om het personeelsbestand zo veel mogelijk met natuurlijk verloop te kunnen afbouwen en daarmee
de kosten aanzienlijk terug te dringen. Daarnaast kunnen gedwongen ontslagen worden voorkomen,
net als een lange periode met tijdelijke (en relatief dure) contracten.

Wanneer richting een nieuwe concessie na 2018 geen expliciete keuze wordt gemaakt om terug te
gaan naar een uursdienstregeling, uitgevoerd door vier ploegen, zal nieuw personeel aangetrokken
moeten worden. Dit heeft als gevolg dat er bij een latere keuze om richting een uursdienstregeling te
gaan hogere kosten gemaakt moeten worden om contracten te ontbinden van personeel met een vast
contract

Het is reëel dat er momenten voorkomen dat een uursdienstregeling met een capaciteit van 299
personen per afvaart tot onvoldoende capaciteit leidt. In de huidige situatie (2 schepen met ieder een
capaciteit van 165) is dit echter ook het geval. Op basis van de getelde reizigers in 2013 en 2014 zal het
aantal reizigers dat te maken krijgt met wachttijden, niet toenemen. Duidelijke communicatie over
piekmomenten kan wachttijden naar verwachting terugdringen.

In de scenario 's worden de vervangingsstrategieën getoetst op een set van beoordelingscriteria.

Prijzen
Een gerichte prijsverandering kan leiden tot extra inkomsten. Al moet worden gewaakt voor sterke
prijsstijgingen, die als gevolg kunnen hebben dat het aantal reizigers afneemt. Uit de reizigersenquête
blijkt dat prijsstijging zal leiden tot een daling van het reizigersaantal van 14-25%. Omdat er buitenom
het eigen vervoer, op dit moment geen reëel alternatief is voor het fietsvoetveer, is de verwachting
dat de prijselasticiteit voor captive reizigers klein is. Desondanks zal een prijsverhoging leiden tot
weerstand, negatieve publiciteit en afname van reizigers. De prijselasticiteit voor de recreatieve
reiziger zal naar verwachting groter zijn.

Omdat er reeds een prijsdifferentiatie is (abonnementen bieden reeds voordeligere tarieven dan losse
kaartjes), is in de praktijk de prijs voor de recreant reeds hoger. Mede gelet op de prijselasticiteit wordt
geadviseerd om de prijzen niet verder te differentiëren. De verwachting is dat een prijsverhoging
slechts een marginale toename van de opbrengsten tot gevolg zal hebben, of per saldo (hogere prijs,
maar lagere reizigersaantallen) zelfs een afname. Afgezet tegen de commotie die een prijsverhoging
veroorzaakt, wordt geadviseerd om de prijsverhoging beperkt te houden.

Omdat meer dan 60% van de kaartverkoop via de kassa plaatsvindt, liggen er mogelijkheden voor
automatisering en daarmee besparingskansen op het gebied van personeel. Deze aanbeveling wordt
meegenomen richting de nieuwe aanbesteding.
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Marketing
Het fietsvoetveer is een middel om te komen bij de bestemming. Marketing inzetten voor het
fietsvoetveer zelf is daarmee niet functioneel. Juist de bestemmingen (o.a. attracties, fietsroutes) zijn
publiekstrekkers, waarvoor marketing gericht ingezet kan worden. Hier kunnen combinaties met het
fietsvoetveer wel gepromoot worden. De inzet op marketing zal naar verwachting op korte termijn
kleinere opbrengsten hebben dan de kosten voor marketing zelf. Daarom wordt de keuze gemaakt
hier niet (extra) op in te zetten.

Derde betaler systeem
De provincie subsidieert het fietsvoetveer. De partijen die profiteren van deze dienst zijn met name
attracties, horeca, middenstand, onderwijs en campings. Deze partijen zouden financieel kunnen
bijdragen aan de dienst om bijvoorbeeld extra dienstregeling te kunnen aanbieden. De haalbaarheid
hiervan lijkt minimaal. Daarom wordt deze optie niet verder uitgewerkt.

Ook gemeenten profiteren mee van de reismogelijkheden met het fietsvoetveer. Indirect via uitgaven
bij lokale detailhandel en horeca, maar ook direct via de toeristenbelasting. Gemeenten zouden deze
middelen kunnen inzetten voor extra dienstregeling.

4.3 Conclusies financiën
De grootste kostenposten voor het fietsvoetveer zijn het personeel, de schepen en
brandstof.
Deze kostenposten zijn beïnvloedbaar door aanpassingen in de dienstregeling en
scheepstype
Bij aanpassing van de dienstregeling ligt er ruimte door de inzet van het tweede schip te
verminderen in de ochtendspits (laagseizoen) en aan de dagranden (hoogseizoen)
De twee vervangingsopties voor het SWATH schip zijn:
o een schip met de capaciteit van 200, met het SWATH schip, inzetbaar als tweede schip,

o een schip met de capaciteit van 299,welke een uursdienstregeling gaat varen,met het
SWATH schip als back-up.

Sterke prijsverhogingen zullen naar verwachting geen goed doen aan de exploitatie
Kansen voor marketing zijn klein, haalbaarheid van derde betaler idem dito.
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Hoofdstuk 5 Toekomstscenario's
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten benoemd in paragraaf 5.1om vervolgens te komen tot de
beschrijving van vijf scenario's.

5.1Uitgangspunten
Bij het opstellen van scenario's voor een toekomstige fietsvoetveer verbinding zijn de basisbehoeften
van reizigers onderzocht.Hiervoor wordt de piramide van Maslow als uitgangspunt gebruikt, zie figuur
15.

Figuur 15: Maslow piramide met basisbehoeften invulling fietsvoetveer

Gemak

Snelheid

Reiziger merkt weinig van golfslag
Horeca verkooppunt

Informatievoorziening aan boord
Verblijfsruimte op het dek

Regelmaat: Reistijd is een vast gegeven.
Het fietsvoetveer biedt aansluiting op de

trein en bus

Continuïteit: Beschikbaarheid over 2
schepen die voldoen aan veiligheidseisen
en die 365 dagen per jaar inzetbaar zijn,

ook bij zwaar weer.

De Maslow-piramide geeft aan dat de reiziger veiligheid en betrouwbaarheid als basis stelt voor ieder
vervoersmiddel en iedere dienstregeling.Uitval mag maximaal 2% zijn en de punctualiteit voor vertrek-

en aankomsttijd moet goed zijn. Verder kan aan deze basisvoorwaarde worden voldaan door
gecertificeerde schepen in te zetten. Een fietsvoetveer met één schip biedt te veel risico's en is
daarmee geen betrouwbaar alternatief ('één schip is geen schip').

Snelheid en gemak zijn de volgende basisbehoeften waaraan de verbinding moet voldoen. Dit wordt
de reiziger geboden door aansluiting te bieden op de trein. Daarnaast is de reisduur van A naar B voor
de reiziger een gegeven. Hiermee wordt uitgesloten dat het fietsvoetveer en puur recreatieve
verbinding biedt die afhankelijk van de weersomstandigheden en bezienswaardigheden een
alternatieve route en reisduur biedt. Actuele reisinformatie en de gebruiksmogelijkheid van de OV-

chip zijn ook van waarde voor het reizigersgemak.

Ten slotte de bovenkant van de piramide: Comfort en beleving. Hoe meer aandacht aan deze factoren
wordt besteed, hoe aantrekkelijker het product is voor de reiziger. Comfort wordt geboden door een
gedegen schip in te zetten dat ook bij ruwe weersomstandigheden een comfortabele overtocht kan
aanbieden. Ook moet het schip voldoende zitplaatsen bieden en schoon zijn. Beleving wordt mogelijk
gemaakt door het faciliteren van verblijfsruimte op het achterdek en informatievoorziening via
televisies. Mogelijkheden om de beleving verder te vergroten kunnen worden meegenomen op het
moment dat een nieuw schip wordt aangekocht. Mogelijke verbeteringen zijn bijvoorbeeld het
aanbieden van meer verblijfsruimte op het dek,wifi en verkoop consumpties. Wanneer de basis echter
niet op orde is, zijn investeringen in beleving en comfort niet effectief.
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Samengevat zijn de uitgangspunten voor alle scenario's:
- Schepen moeten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen
- Continuïteit: Ten behoeve van een betrouwbare dienstregeling zijn minimaal twee schepen nodig
- Schepen moeten ook onder ruwe weersomstandigheden (minimaal tm windkracht 7) kunnen varen
- Regelmaat: De reistijd is een vast gegeven, zodat reizigers hier hun totale reistijd op kunnen
afstemmen.
- De schepen varen het hele jaar door.

5.2 Scenario's
Op basis van reizigersprofielen, kansen op kostenbesparingen en kansen tot vergroting van
opbrengsten zijn vijf scenario's opgesteld die voldoen aan de uitgangspunten. Onderstaand worden
zes scenario's beschreven. Scenario la geeft informatie over het voortzetten van de huidige
verbinding, terwijl alle andere scenario's mogelijkheden beschrijven om de kosten te verlagen. Alle
scenario 's zijn doorgerekend voor de periode 2019 - 2049.

Scenario la: Voortzetten huidige exploitatie
Op het moment dat beide SWATH schepen afgeschreven zijn ( 2033) worden beide schepen vervangen
door schepen met een capaciteit van 200 personen.

Scenario 1b: Beperkte inkrimping dienstregeling
Idem aan scenario la, maar dan wel met een beperkte dienstregeling, waarin de extra afvaarten in de
ochtendspits komen te vervallen en het tweede schip in de maanden juli en augustus gedurende een
beperkter tijdvenster wordt ingezet. Deze aanpassing kan in 2018 worden doorgevoerd, waardoor
besparingen op brandstof (1.240 minder afvaarten) en personeel kunnen worden gerealiseerd.

Scenario 2a: Nieuw (groot ) schip i.c.m. uursdienstregeling in 2019
Door één SWATH schip zo snel mogelijk (2019) te vervangen door een nieuw schip ( 299) met meer
capaciteit kan het hele jaar door een uursdienstregeling worden geboden, met het overblijvende
SWATH als back-up. Door de invoering van de uursdienstregeling het hele jaar door kan het
personeelsbestand substantieel worden afgebouwd (van 6,5 naar 4 ploegen). Ook zijn substantiële
besparingen mogelijk ten aanzien van onderhoud en brandstof. De over gebleven SWATH wordt
minimaal ingezet (alleen bij storingen en onderhoud van het grote schip). Het nieuwe schip wordt in
2019 in gebruik genomen en vervolgens in 20 jaar afgeschreven om daarna weer vervangen te worden.

De levensduur van 20 jaar is veel realistischer dan de huidige afschrijftermijn van 30 jaar.

Scenario 2b: Nieuw (groot ) schip i.c.m. uursdienstregeling in 2024
Idem aan scenario 2a, met als verschil dat het moment van vervanging later plaatsvindt. Hierdoor kan
de investering in een nieuw schip worden uitgesteld en zijn de kosten voor het versneld afschrijven
lager. Eén SWATH schip wordt intensiever ingezet in de periode tot 2024, terwijl het andere schip
minder vaak wordt ingezet. Het schip wat meer wordt ingezet, wordt versneld afgeschreven (2024) en
vervolgens vervangen door een groot schip, dat een uurdienstregeling gaat varen. Het tweede schip,
dat tot 2024 beperkt wordt ingezet en de periode daarna alleen nog maar als back-up dient voor het
grote schip, maakt minder uren en zal daarmee minder onderhoud vragen.
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Scenario 3a: Nieuw schip (200) in 2019
In dit scenario worden beide SWATH schepen vervangen door schepen met een capaciteit van 200
personen. De vervanging gebeurt gefaseerd. Het eerste schip wordt vervangen in 2019 en het tweede
schip in 2024. Met de vervanging van schepen kan niet worden bespaard op personeel, maar wel op
brandstofverbruik en onderhoudskosten. Gefaseerde vervanging heeft tevens het voordeel dat
eventuele kinderziektes van het eerste nieuwe schip voorkomen kunnen worden bij het tweede aan
te schaffen schip.

Scenario 3b: Nieuw schip (200) in 2024
Idem aan scenario 3a, met als verschil dat het moment van vervanging later plaatsvindt. Hierdoor kan
de investering in een nieuw schip worden uitgesteld en zijn de kosten voor het versneld afschrijven
lager. Eén SWATH schip wordt intensiever ingezet in de periode tot 2024, terwijl het andere schip
minder vaak wordt ingezet. Het schip wat meer wordt ingezet, wordt versneld afgeschreven (2024) en
vervolgens vervangen door een schip met een capaciteit van 200 personen. Het tweede schip, dat tot
2024, maakt minder uren en zal daarmee minder onderhoud vragen. In 2029 wordt dit schip
vervangen.

Scenario 4: Markt neemt (groot) schip mee i.c.m. uursdienstregeling in 2019
In scenario 4 wordt uitgegaan van de verkoop van één SWATH schip. Het moment van verkoop is 2019.

Met ingang van 2019 wordt de concessie op de markt gezet, waarbij de vervoerder wordt gevraagd
om één eigen schip mee te nemen (die voldoet aan het programma van eisen). Met dit schip wordt
een uursdienstregeling uitgevoerd. Wanneer het schip van de vervoerder niet beschikbaar is door
onderhoud of storing, huurt de vervoerder het SWATH schip van de provincie. In dit scenario wordt
voorkomen dat de provincie opnieuw moet investeren in schepen. Uitgangspunt is een concessieduur
van 15 jaar. Dit is de maximale termijn volgens wettelijke eisen.

Scenario 5: Busvervoer
De provincie verkoopt beide SWATH schepen en biedt geen fietsvoetveer meer aan. Beide SWATH
schepen worden verkocht en het boekverlies op de SWATH schepen wordt in 2019 genomen. Van de
recreatieve reiziger is de verwachting dat deze geen gebruik zal maken van de busverbinding. Daarmee
is er geen oplossing voor het grootste gedeelte van de huidige reizigersgroep. De gevolgen voor de
recreatieve- en horecasector zullen daarmee negatief zijn. De captive reizigers krijgen een
reisalternatief in de vorm van een snelle busverbinding van Breskens, via Schoondijke, bushalte
Westerscheldetunnel naar station Vlissingen (HZ en station). De bus rijdt het hele jaar door één keer
per uur in iedere richting in het reguliere tijdsvenster van het busvervoer. De reistijd zal met 10 - 15
minuten toenemen (afhankelijk van herkomst van de reiziger). Aandachtspunt is de capaciteit in de
spits.

Wanneer in dit scenario een commerciële partij interesse in heeft in de organisatie van een
fietsvoetveerverbinding in het hoogseizoen, kan de Provincie faciliterend optreden. Uitgangspunt is
dat de provincie hier geen financiële bijdrage aan levert. Het prijsniveau voor een overtocht zal naar
verwachting substantieel hoger zijn dan het huidige OV tarief . Ter vergelijking, het tarief op de
verbinding Lauwersoog- Schiermonnikoog is meer dan twee keer zo hoog, terwijl de vaarafstand 2-3
km langer is.

Voor de uitvoering van dit scenario is een wijziging van de bestuursovereenkomst nodig. PS heeft
hiertoe de bevoegdheid.
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Hoofdstuk 6 Beoordeling scenario's
In dit hoofdstuk worden allereerst de beoordelingscriteria benoemd om vervolgens de financiële
doorrekening en het kostenverloop per scenario te presenteren. Daarna vindt de beoordeling op de
gestelde criteria plaats en worden risicoprofielen per scenario benoemd. Ten slotte volgt het advies
met het meest toekomstbestendige scenario.

6.1 Beoordelingscriteria
De beoordelingscriteria moeten inzichtelijk maken in hoeverre ieder scenario voldoet aan de aspecten
die belangrijk zijn voor de reiziger, de opdrachtgever en de opdrachtnemer. In tabel 5 de
beoordelingscriteria, inclusief gewicht.

Tabel 5: Beoordelingscriteria
Beoordelingscriteria Toelichting Gewicht
Vraaggerichtheid dienstregeling
voor de recreatieve reiziger

Kwantitatief: Biedt de dienstregeling voldoende
aanbod?

15

Aantrekkelijkheid dienstregeling
recreatieve reiziger

Kwalitatief: Is het product aantrekkelijk? 15

Vraaggerichtheid dienstregeling
voor de vaste reiziger

Kwantitatief: Biedt de dienstregeling voldoende
aanbod?

15

Aantrekkelijkheid dienstregeling
captive reiziger

Kwalitatief: Is het product aantrekkelijk? 15

Totale kosten over 30 jaar Financiële doorrekening van kosten aan afschrijving,
onderhoud, personeel, brandstof etc. over 30 jaar

40

Na de beoordeling van de scenario's op technische aspecten wordt een tweede slag gemaakt door een
beschrijving te geven van de risico's van ieder scenario. In deze stap wordt ook ingegaan of een
scenario kansrijk is voor aanbesteding via de markt. Wanneer dit het geval is, kunnen de risico's voor
brandstofprijzen, onderhoud, personeel en kaartverkoop bij de markt worden neergelegd. Tevens
wordt het risico op verkoopwaarde van het schip (verkoopbaarheid en verschil tussen boekwaarde en
marktwaarde bij moment van vervanging) benoemd.
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6.2 Financiële doorrekening
Om de fietsvoetveerverbinding toekomstbestendiger te maken is het noodzakelijk om de totale kosten
voor de exploitatie van het fietsvoetveer (dus inclusief alle kosten voor de provincie en de WSF BV)
substantieel te verminderen. De financiële doorrekening van de scenario's zal in grote mate bijdragen
aan de uiteindelijke keuze voor een scenario.

Tabel 6:Samenvattend overzicht financiën
Scenario Kosten voor Provincie over in de

periode 2016-2045 via Europese
aanbesteding

Kosten voor Provincie over in
de periode 2016-2045 via WSF
BV

la (voortzetten huidige
dienstregeling)

178.649.600 165.497.700

lb (aangepaste dienstregeling) 164.649.700 153.535.200
2a (vanaf 2019
uursdienstregeling)

151.344.000 141.143.400

2b (na 2024 uursdienstregeling) 153.660.900 143.029.100
3a (nieuw schip vanaf 2019) 159.916.300 148.414.100
3b (nieuw schip 2024) 163.220.800 151.359.500

4 (vanaf 2019 schip van
vervoerder)

168.772.800 N.v.t.

5 (bus) 40.609.200

Kostenverloop
Om inzichtelijk te maken hoe de kosten in de verschillende scenario's zich verhouden met het scenario
waarin we niets doen, is scenario la als nulpunt genomen. In de grafiek is te zien hoe de kosten en
opbrengsten van de verschillende scenario's over de jaren zich verhouden tot scenario la. Vergelijking
vindt plaats op basis van de kosten via de Europese aanbesteding. De oppervlakte onder de lijnen is
het grootst bij scenario 2a,waarmee duidelijk wordt dat dit scenario over de gehele periode bezien de
laagste kosten vraagt.

Figuur 16: Omzet scenario's ten opzichte van scenario la
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6.3 Beoordeling scenario's
De scenario's worden in dit hoofdstuk, aan de hand van de gestelde criteria, beoordeeld. Belangrijkste
factoren zijn de aantrekkelijkheid en vraaggerichtheid van de dienstregeling voor de verschillende
doelgroepen en de kosten. De beoordeling is allereerst tekstueel, om vervolgens aan de hand van een
gewogen scoremodel een eindadvies te kunnen geven.

Scenario la: SWATH schepen vervangen in 2033, dan uursdienstregeling invoeren.
Vraaggerichtheid De halfuursverbinding in het hoogseizoen blijft in stand, daarmee is het

Aantrekkelijkheid

aanbod maximaal. De overcapaciteit is groter dan een scenario met een
uursdienstregeling.
Zowel de captive reiziger als de recreatieve reiziger hebben in dit scenario
veel reismogelijkheden. In het hoogseizoen zijn er namelijk twee afvaarten
per uur. Dit scenario de meest aantrekkelijke dienstregeling voor beide
doelgroepen.

Kosten Totale kosten over 30 jaar zijn: 178.649.600. Op de lange termijn is dit
scenario het duurste.

Scenario lb: Beperkte inkrimping dienstregeling. SWATH schepen vervangen in 2033, dan
uursdienstregeling Invoeren.
Vraaggerichtheid De dienstregeling van het tweede schip wordt beperkt op momenten dat

Aantrekkelijkheid

de vraag minimaal is. Hiermee verbetert de vraaggerichtheid ten opzichte
van scenario la.
Zowel de captive reiziger als de recreatieve reiziger hebben in dit scenario
veel reismogelijkheden. In het hoogseizoen zijn er namelijk twee afvaarten
per uur. Alhoewel het aanbod iets beperkter is dat in scenario la, kan de
aantrekkelijkheid nog steeds positief beoordeeld worden.

Kosten 164.649.700

Scenario 2a: SWATH schip zo snel mogelijk vervangen door een groter schip i.c.m. ccn
uursdienstregeling
Vraaggerichtheid Het nieuwe schip heeft voldoende capaciteit om het hele jaar door aan de

Aantrekkelijkheid

vraag te kunnen voldoen. In het laagseizoen is er overcapaciteit, maar de
prijs hiervan is lager dan bij SWATH schepen.
De recreatieve reiziger zal naar verwachting weinig moeite hebben met de
uursdienstregeling. De captive reiziger zal een gewenningsperiode
doormaken, maar wel voldoende aanbod ervaren.

Kosten De totale kosten over 30 jaar zijn: 151.344.000. Na scenario 5 is biedt dit
scenario de grootste kostenbesparing. Deze besparing komt met name
voort uit de mogelijkheid om het personeelsbestand in te krimpen tot 4
ploegen.

Scenario 2b: fcén SWATH schip vervangen door een grotpr in 2026 schip i.c.m. een uursdienstregeling
Vraaggerichtheid De eerste periode is een halfuursverbinding in het hoogseizoen

beschikbaar, waarin er overcapaciteit is. Na het invoeren van de
uursdienstregeling kan het aanbod beter worden afgestemd op de vraag.

Aantrekkelijkheid In de eerste periode heeft de reiziger veel reismogelijkheden. Vanaf het
moment van de uursdienstregeling wordt de dienstregeling minder
aantrekkelijk. De recreatieve reiziger zal naar verwachting weinig moeite
hebben met de uursdienstregeling. De captive reiziger zal een
gewenningsperiode doormaken, maar wel voldoende aanbod ervaren.
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Kosten De totale kosten over 30 jaar zijn: 153.660.900. Geconcludeerd kan
worden dat hoe langergewacht wordt op het moment van vervanging, hoe
hoger de kosten op lange termijn.

Scenario 3a: Gefaseerde vervanging SWATH schepen door nieuwe schepen (capaciteit 200) in 2019
en 2024
Vraaggerichtheid Idem la
Aantrekkelijkheid Idem la, nieuwe schepen kunnen wel meer comfort bieden in de zin van

een horecapunt, wifi en ruimte op het dek.
Kosten 159.916.300. Belangrijk aandeel in deze kosten is dat in de periode tot en

met 2024 twee schepen versneld moeten worden afgeschreven.

Scenario 3b: Gefaseerde vervanging SWATH schepen door nieuwe schepen (capaciteit 200) in 2024
en 2029
Vraaggerichtheid Idem 3a, maar dan pas vanaf 2024
Aantrekkelijkheid Idem 3a, maar dan pas vanaf 2024
Kosten 163.220.800. Belangrijk aandeel in deze kosten is dat in de periode tot en

met 2029 twee schepen versneld moeten worden afgeschreven.

Scenario 4: Verkoop één SWATH en concessie aanbieden waarin een vervoerder zelf een schip mee
brengt
Vraaggerichtheid Idem 2a
Aantrekkelijkheid Idem 2a
Kosten De totale kosten over 26 jaar zijn: 168.772.800. De provincie verkoopt in

2019 een schip en boekt in datzelfde jaar één SWATH af. Daarmee worden
kosten gemaakt, maar dit bedrag ligt lager dan in scenario 2a en 2b omdat
niet hoeft te worden geïnvesteerd in een nieuw schip. De totale kosten
liggen hoger omdat vrijwel alle risico's zijn belegd bij de vervoerder, die
hiervoor een prijs doorberekent aan de Provincie. Ook rekent de
vervoerder in dit scenario rendement op de investering in het schip.

Scenario 5: Geen fietsvoetveer, maar een snelle busverbinding
Vraaggerichtheid Captive reizigers kunnen in een iets langere reistijd dan met het

fietsvoetveer tussen beide punten vervoerd worden. Frequentie is identiek
(uursdienstregeling). Voor recreatieve reizigers sluit dit aanbod niet aan op
de vraag. De bus biedt geen mogelijkheid tot het meenemen van een fiets.

Aantrekkelijkheid Matig voorde captive reiziger, zeer slecht voor de recreatieve reiziger. Naar
verwachting zal het recreatief gebruik minimaal zijn. De captive reiziger zal
sneller zoeken naar een oplossing met eigen vervoer.

Kosten De totale kosten over 26 jaar zijn: 40.609.200.
Uitgaande van de situatie dat de bus de afstand af kan leggen binnen één
uur zijn er op weekdagen 32 bus-uren nodig om de dienstregeling te
kunnen uitvoeren. In weekenden zijn er 28 bus uren nodig. Dit tegen een
tarief van 55 per uur, geeft als jaarlijkse kostenpost en bedrag van
700.000. Wanneer de dienst in te passen is in de bestaande dienstregeling,
kan het kosten niveau (veel) lager uitvallen.

Eenmalig zullen er kosten moeten worden gemaakt om contracten met
personeel te ontbinden en het boekverlies op zowel de schepen als de
aanlandingsvoorzieningen te nemen.
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Onderstaande tabel geeft de gewichten per beoordelingscriteria weer en een score (1-5) voor ieder
criterium binnen de scenario's. Hoe hoger het cijfer, hoe beter voor de reiziger en provincie.

Tabel 6: Scores

Beoordelingscriteria Gewicht Scenario
la

Scenario
lb

Scenario
2a

Scenario
2b

Scenario
3a

Scenario
3b

Scenario
4

Scenario
5

Vraaggerichtheid
dienstregeling voor

de recreatieve 15% 2 3 5 4 2 2 5 1

reiziger
Aantrekkelijkheid

dienstregeling
recreatieve reiziger

15% 5 4 4 4 5 5 4 1

Vraaggerichtheid
dienstregeling voor
de captive reiziger

15% 1 3 5 4 1 1 5 3

Aantrekkelijkheid
dienstregeling
captive reiziger

15% 5 4 3 3 5 5 3 1

Totale kosten over
30 jaar

40% 1 2 3 3 2 2 2 5

Totaal 100% 47% 58% 75% 69% 55% 55% 67% 58%

Conclusies
- Qua vraaggerichtheid bieden scenario 2a, 2b en 4 het beste aanbod bij de bestaande vraag.
- Voor de reiziger is de dienstregeling van scenario la, 3a en 3b het meest aantrekkelijk
- Scenario 5 biedt vervoersaanbod tegen de laagste kosten, maar bediend de recreatieve reiziger
niet.
- Scenario 2a scoort het best op basis van kosten, terwijl scenario 2b daar weinig voor onder doet.
- Scenario's 3a en 3b zijn minder interessant dan scenario's 2a en 2b.
- Scenario's 5, 3a en 3b vallen hierdoor af.

29



6.4 Risicoprofielen
De scenario' s verschillen onderling niet alleen op kosten en vraaggerichtheid, maar hebben ook elk
een ander profiel waar het gaat om materiële risico's. Enerzijds betreft dit de kans op een geslaagde
marktwerking. Anderzijds gaat het om het eigendom van de SWATH-schepen. Deze risico' s bepalen de
mate waarin een scenario in de praktijk ook daadwerkelijk realiseerbaar is en of dit voor de geraamde
kosten mogelijk is.

Marktwerking
Het verleden leert dat het een reëel risico dat een aanbesteding mislukt. In de periode 2004 - 2014 is
deze dienst uitgevoerd op basis van een Europese aanbesteding. In de periode 2014 - 2018 wordt de
dienst uitgevoerd door Westerschelde Ferry BV, met de Provincie als enige aandeelhouder. Deze optie
kwam in beeld, omdat de Europese aanbesteding geen aanbieders opleverde, een zogeheten 'markt -

falen' .

In het coalitieakkoord wordt benoemd dat voor de exploitatie van het fietsvoetveer ingezet wordt op
een structurele oplossing in de private sfeer. Wanneer voor een toekomstige concessie een marktpartij
kan worden gevonden, kunnen de risico 's voor brandstofprijzen, onderhoudskosten en tegenvallende
opbrengsten bij de marktpartij worden gelegd. Wanneer deze risico 's bij een marktpartij liggen, zal
deze partij hiervoor een bedrag verrekenen in zijn aanbieding. We houden rekening met een opslag
van 8% hogere kosten voor de Provincie.

In de constructie met een provinciale BV liggen de risico's voor ( fluctuerende) brandstofprijzen,
onderhoud, personeel en reizigersopbrengsten bij de Provincie. Vallen deze risico's in de praktijk mee,
dan heeft dit gunstige gevolgen voor de out-of-pocketkosten. Bovendien heeft de constructie via een
provinciale BV het voordeel dat er sprake is van een directe invloed op de exploitatie.

Zoals aangegeven, een Europese aanbesteding heeft weliswaar de voorkeur, maar uit eerdere
ervaringen hebben we geleerd dat er weinig partijen zijn die de exploitatie goed kunnen uitvoeren
voor het beschikbare budget. De inschatting is dan ook dat er geen marktpartijen zullen inschrijven
wanneer de verbinding georganiseerd blijft zoals deze nu is. De volgende punten maken een concessie
interessant voor een marktpartij:

Lange concessieduur (10-15 jaar); dit biedt de vervoerder kansen om risico 's te spreiden en
investeringen terug te verdienen.
Nieuw schip: Risico op onvoorziene uitgaven voor onderhoud loopt terug. Tevens zijn er
kansen om via horecapunt en meer ruimte op het dek extra inkomsten te genereren.

Schepen
Een risico dat niet zozeer in relatie tot marktwerking speelt, maarte koppelen is aan het eigendom van
de SWATH-schepen, heeft te maken met het boekverlies bij verkoop van één schip of beide schepen.
Dit is een serieuze kostenpost, die vooraf moeilijk is in te schatten, want afhankelijk van de precieze
marktsituatie. Ook in relatie tot de schepen speelt de vraag of het voor de nieuw aan te schaffen
schepen mogelijk is om vooraf een goede inschatting van de kosten te maken.

Wanneer de Provincie vaart met nieuwe schepen, welke met meer algemene uitgangspunten
ontworpen zijn, zullen de onderhoudskosten lager liggen en zijn de schepen makkelijker verkoopbaar.
Tevens zijn de aanschafkosten substantieel lager dan ten tijde van de SWATH schepen, waardoor het
verschil tussen de boekwaarde en de restwaarde kleiner is.
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Risicoprofiel per scenario
Onderstaand wordt per scenario een inschatting gemaakt of het waarschijnlijk is dat een marktpartij
in zal schrijven en welke risico's er zijn in relatie tot een eventuele vervangingsinvestering.

Scenario la en lb
De fietsvoetveerverbinding kan met de SWATH schepen worden voortgezet. Daarmee liggen er op
korte termijn geen risico's op de verkoopwaarde van de SWATH schepen of op de aankoopwaarde van
nieuwe schepen. In dit scenario is het echter niet realistisch dat een marktpartij zal inschrijven op de
concessie. Voortzetten van de huidige BV constructie lijkt de enige mogelijkheid. Met name het risico
op onderhoud is in de laatste levensjaren van de SWATH een risico.

Scenario 2a
Voor een marktpartij is dit het meest aantrekkelijke scenario. De kans bestaat echter dat de risico's
hoger worden ingeschat en de gevraagde prijs hoger (dan de verwachte 8%) zal liggen dan bij
uitvoering via de WSF BV. Dit scenario vraagt om het nemen van een boekverlies en een investering in
een nieuw schip. Hoewel we een taxatie hebben van de schepen en dit mee is genomen in de financiële
doorrekening, bestaat het risico dat de verkoopopbrengst tegen valt.

Scenario 2b
De risico's zijn gelijk aan de risico's bij scenario 2b. Omdat de vervanging van het SWATH schip later in
de tijd wordt gedaan, is het verschil in boekwaarde en verkoopwaarden kleiner

Scenario 3a en 3b
Voor een marktpartij zijn nieuwe schepen interessant voor de markt omdat deze minder risico geven
op grote onderhoudskosten en meer mogelijkheden geven tot extra inkomsten (horeca, meer
beleving). In dit scenario is een versnelde afschrijving van beide SWATH schepen noodzakelijk. Voor
beide schepen moet een koper worden gevonden, waardoor de verkoopprijs zou kunnen dalen. Voor
marktpartijen zijn nieuwe schepen interessant

Scenario 4
De kans op marktfalen is groot omdat een vervoerder gevraagd wordt om deze investering te doen in
een schip en de risico's voor onderhoud te nemen. Het aantal vervoerders op de markt 'OV te water'
is reeds beperkt. Wanneer we van een vervoerder ook nog vragen een schip mee te nemen dat aan
hoge eisen moet voldoen, compliceert dit de aanbesteding. Dit is in de aanbesteding in 2000 mislukt
en lijkt ook nu niet kansrijk. Wanneer dit wel zou lukken, schaft de Provincie in dit scenario geen schip
meer aan. De aankoop en het onderhoud komen voor rekening van de exploitant. Hierdoor zijn de
verwachte risico's voor de Provincie laag,maar heeft de provincie weinig sturingsmogelijkheden.

Scenario 5
Verkoopopbrengst van de schepen is een risico. Daarnaast moet een regeling worden getroffen met
het personeel. Er is geen kans op marktfalen omdat we de vervoerder die de busconcessie heeft
gewonnen kunnen vragen een buslijn te exploiteren.

Advies bezien vanuit risico's
Idealiter wordt een marktpartij gevonden die het fietsvoetveer exploiteert. Daarmee zijn scenario's la
en lb niet kansrijk. Scenario 4 geeft het ideale scenario, vanuit risico's bezien. De waarschijnlijkheid
dat hiervoor een geïnteresseerde partij te vinden is, is echter klein. Daarom blijven naast dit scenario,
ook scenario's 2a en 2b in beeld.
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6.5 Totaal advies toekomstverkenning fietsvoetveer
Rekening houdend met de bestaande vraag naar openbaar vervoer tussen Vlissingen en Breskens,
biedt scenario 5 (busvervoer), de grootste besparing ten opzichte van het basis scenario ( 138 mln.
over 30 jaar) . Dit scenario voldoet echter niet aan de vraag gedurende het hoogseizoen, biedt geen
vervoersmogelijkheden voor de fiets en kent weinig draagvlak onder de gebruikers. Daarmee is dit
scenario geen optie. De andere scenario's kunnen wel aan voldoen aan de reizigersvraag.

Scenario la biedt de meest aantrekkelijke dienstregeling, maar heeft het minst aantrekkelijke
kostenplaatje. Gezien de doelstelling om een betere balans tussen de kosten en de opbrengsten te
realiseren, is dit niet het gewenste toekomstscenario.

Scenario 3a en 3b zijn minder kostenbesparend dan scenario 's 2a en 2b en vallen daarmee af. Scenario
4 is interessant, zowel vanuit kosten als vanuit risico ' s bezien. De kans dat er een marktpartij
beschikbaar is voor deze variant is echter een stuk kleiner dan bij scenario 's 2a en 2b.

Omdat scenario 2a wel aan de vraag wordt voldaan en dit scenario in vergelijking met de andere
scenario's het meest worden bespaard ( 27 miljoen) op kosten, is dit het meest toekomstbestendige
scenario.

Geadviseerd wordt scenario 2a uit te werken in een businesscase. In de businesscase kan een nadere
detaillering plaatsvinden van de uitstroom van het personeel, verkoopbaarheid van het SWATH schip
en aankoop van het nieuwe schip.
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