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De dienstregeling 2022 voor het Utrechts openbaar vervoer, die op 12 december 2021 

in zal gaan, biedt reizigers nagenoeg dezelfde service als nu het geval is. De bussen en 

trams blijven in de regel even vaak rijden en over dezelfde route. Ondanks de ingrijpende 

impact van corona op het openbaar vervoer houdt de provincie Utrecht het huidige niveau 

in stand.

NIEUWSBRIEF 

UTRECHTS  
OPENBAAR VERVOER 
BLIJFT IN 2022 OP PEIL 



  |  3

Dit blijkt uit het gezamenlijke vervoerplan van U-OV en 
Syntus Utrecht voor de dienstregeling 2022 dat door het 
dagelijks bestuur van de provincie Utrecht is vastgesteld. 
Aan de basis van dit vervoerplan ligt een eerder besluit 
van de provincie om te zorgen voor herstel van het 
regionaal openbaar vervoer. Corona heeft het aantal 
reizigers in het Utrechts openbaar vervoer gehalveerd. 
Inmiddels neemt het gebruik weer geleidelijk toe maar  
het is zaak om aan dit herstel te blijven werken. Het plan 
voor de nieuwe dienstregeling draagt hieraan bij. 

Door het aanbod intact te laten, kunnen reizigers - ook 
nadat de beperkingen als gevolg van corona zijn opge- 
heven - snel en gemakkelijk blijven gebruik maken van het 
Utrechts openbaar vervoer. De provincie Utrecht heeft de 
vervoerders daarom gevraagd om ook volgend jaar 
zoveel mogelijk de huidige dienstregeling te gaan rijden. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt van deze afspraak 
afgeweken. 

Het Utrechts openbaar vervoer biedt reizigers volgend 
jaar dus weinig verrassingen en dat is goed nieuws. 
Scenario’s om fors te bezuinigen - bijvoorbeeld door 
buslijnen te schrappen - zijn op de plank blijven liggen,  
nu duidelijk is dat de tijdelijke coronasubsidie van het rijk 
doorloopt tot september 2022. Het Utrechts openbaar 
vervoer kan op peil blijven. Samen met U-OV en Syntus 
Utrecht houdt de provincie de vinger aan de pols hoe  
het openbaar vervoer zich onder invloed van deze 
maatregelen ontwikkelt. Medio 2022 zal worden gekeken 
of bijstelling nodig is van deze dienstregeling. Vanwege 
de financiële tegenvallers waarmee het Utrechts open-
baar vervoer is geconfronteerd, is het vooralsnog niet 
mogelijk om vanaf december meer ritten te gaan rijden  
of nieuwe lijnen te openen die nog niet waren gepland.

Het vervoerplan van U-OV en Syntus Utrecht bevat een 
beperkt aantal wijzigingen die een plek zullen krijgen in de 
nieuwe dienstregeling voor 2022:

MEER TREINEN TUSSEN UTRECHT EN ARNHEM
NS laat vanaf december 2021 meer treinen rijden tussen 
Utrecht en Arnhem. Dit betekent dat treinen op andere 
tijden op deze stations stoppen. Om daarop aan te sluiten 
met de bussen, zijn aanpassingen in de regionale 
dienstregeling nodig, met name bij station Veenendaal  
De Klomp. Gebleken is dat de vervoerders helaas niet 
overal op alle extra ritten van de NS tijdig aansluitingen 
kunnen bieden omdat uitbreidingen in de dienstregeling 
nu niet mogelijk zijn. In Breukelen is de dienstregeling van 
de lijnen 120 en 130 afgestemd op de nieuwe treintijden. 
Dit zorgt ervoor dat aankomsttijden en vertrektijden 
enkele minuten kunnen schuiven. 

WIJZIGING BUSLIJN 70 SYNTUS UTRECHT 
Syntus Utrecht voert voor lijn 70 een beperkte wijziging 
door. Deze buslijn rijdt van Hilversum via Soest naar 
Amersfoort. Concreet betekent dit dat op zaterdag een 
dienstregeling van 2 keer per uur wordt gereden tussen 
Hilversum en Soest. Op zondag rijden de bussen 1 keer 
per uur. 

U-FLEX GAAT RIJDEN IN BILTHOVEN-NOORD  
Voor de nieuwe dienstregeling 2022 is eerder dit jaar een 
onderzoek uitgevoerd naar het openbaar vervoer in 
Bilthoven-Noord. Aanleiding is het beperkte gebruik van 
U-OV lijn 78 en de hinder die bewoners langs de route van 
lijn 77 ervaren van de bussen in hun straat. Uit de 
enquête blijkt een sterke voorkeur onder reizigers en 
omwonenden naar het verleggen van de route van lijn 77 
naar de Leyenseweg, in combinatie met het vervangen 
van lijn 78 door U-flex, een flexibele busdienst die ritten 
aanbiedt op afroepbasis. Besloten is om met ingang van 
12 december 2021 deze voorgestelde wijzigingen door 
te voeren. Gelijktijdig met de start van U-flex wordt de 
route van lijn 77 verlegd naar de Leyenseweg. Lijn 77 
rijdt dan niet meer door Bilthoven-Noord, waardoor de 
haltes Walnootlaan en Rembrandtlaan vervallen. Reizigers 
kunnen gebruik maken van U-flex en stappen op station 
Bilthoven over op lijn 77. 
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DIRECT MET DE TRAM DOORREIZEN OP DE  
LIJN UTRECHT/NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN 
In de zomer van 2022 staat gepland om de deuren  
van de trams te openen voor een rechtstreekse tram- 
verbinding tussen Nieuwegein / IJsselstein / Utrecht CS 
en Utrecht Science Park. Zodra deze koppeling tot stand 
komt, kunnen reizigers vanuit Nieuwegein en IJsselstein 
zonder overstap direct doorreizen naar halte Utrecht 
Centraal Centrumzijde. Op doordeweekse dagen rijden 
deze ritten vervolgens door naar Utrecht Science Park.  
Er verandert overigens niets aan het aantal ritten per uur. 
Om de trams met regelmatige interval te laten rijden, zal 
de helft van de doorgaande trams van/ naar Nieuwegein 
of IJsselstein 2 tot 3 minuten langer stilstaan op halte 
Utrecht CS Centrumzijde. De acht doorgaande ritten  
per uur tussen Utrecht Science Park en Nieuwegein / 
IJsselstein worden op lijn 22 aangevuld met vier ritten 
Utrecht Science Park – Utrecht CS Centrumzijde. 
Gereden zal worden met gekoppelde trams die per rit 
ruimte bieden aan bijna 500 reizigers. Het exacte 
moment waarop deze doorgaande tramverbinding 
beschikbaar is voor de reizigers is op dit moment nog 
niet bekend.

WIJZIGINGEN LIJNEN BUURTBUSSEN
In 2020 is vanwege de komst van U-flex in Vijfheeren- 
landen het aantal reizigers in buurtbus lijn 703 fors 
afgenomen. De buurtbusvereniging overweegt om te 
gaan stoppen met rijden. Mocht dit gebeuren dan neemt 
U-flex de bediening van alle buurtbushaltes over. Op 
initiatief van vrijwilligers en de dorpsraad van Vreeland 
rijdt de buurtbus op lijn 522 door naar de kern Loenen. 

De buurtbusvereniging is op lijn 572 tussen Amersfoort 
en Soestdijk door corona veel reizigers kwijtgeraakt.  
Als gevolg vervallen doordeweeks de laatste ritten vanuit 
Soest en Amersfoort. Op zaterdag zal om de twee uur 
worden gereden. Tenslotte zal buurtbus 575 die rijdt 
tussen Driebergen en Soest een aangepaste route rijden 
met enkele nieuwe haltes op de route. 

VERVOLG
U-OV en Syntus Utrecht gaan nu aan de slag om op basis 
van het vastgestelde vervoerplan de dienstregeling  
2022 gereed te maken. Deze dienstregeling gaat op  
12 december 2021 in en bestrijkt het gehele jaar 2022. 
Reizigers worden tevoren geïnformeerd door de vervoer-
ders over hoe en wanneer concreet volgend jaar de 
bussen en trams rijden.

Halverwege 2022 gaan we, in aanloop naar Vervoerplan 
2023, onderzoeken of er mogelijkheden zijn om eerdere 
afschalingsmaatregelen ongedaan te maken. Daarin 
nemen we verzoeken van reizigers, gemeenten en andere 
partijen mee.

Lees meer in het Vervoerplan 2022 (inclusief de  
resultaten uit de consultatie) op de site van de 
provincie Utrecht:

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/ 
nieuws/utrechts-openbaar-vervoer-blijft- 
volgend-jaar-op-peil-0
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UTRECHTS OV IN CORONATIJD:  
HOE STAAN WE ERVOOR? 
De coronacrisis duurt langer dan verwacht  
waardoor ook het herstel van het regionaal OV  
in Utrecht langer zal duren we eerder hadden 
aangenomen. Met het versoepelen van de maat- 
regelen dit voorjaar is wel direct weer een toename 
in het gebruik te zien. Momenteel vervoeren we 
ruim 50% van de reizigers ten opzichte van 2019, 
een forse toename in vergelijking met begin 2021, 
toen dit percentage nog maar 30 % was.

Dat is de tussenstand die we samen met U-OV en Syntus 
Utrecht hebben opgenomen bij het vaststellen onlangs 
van het Vervoerplan 2022. De verwachting is dat het 
aantal reizigers in de provincie Utrecht de komende 
periode door zal stijgen. Maar herstel van de reizigers-
aantallen tot het niveau van 2019? Dat zal naar verwach-
ting nog wel enkele jaren duren. Syntus en U-OV gaan  
er bij aanvang dienstregeling 2022 vanuit dat op dat 
moment circa 70% van de reizigers is teruggekeerd.  
Het is nog onbekend in welke omvang de reizigers 
terugkomen in ons OV. Het voorzichtige herstel dat  
vanaf voorjaar 2021 zichtbaar is, komt nog te vroeg  
om daar nu al conclusies aan te verbinden voor het 
jaar 2022.

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

ONTWIKKELING AANTAL REIZIGERS (U-OV + SYNTUS UTRECHT)
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MEEPRATEN OVER TOEKOMST 
UTRECHTS OV? 

De provincie Utrecht bereidt de nieuwe concessieperiode OV voor. We hebben u daarover eerder in deze 
OV nieuwsbrief geïnformeerd. Twee belangrijke bouwstenen voor de aanbesteding van het toekomstig 
Utrechts OV zijn momenteel in de maak. We gaan daarover binnenkort graag het gesprek aan. 

De ontwerp nota van uitgangspunten en het ontwerp OV 
netwerkperspectief zullen naar verwachting in november 
2021 voor inspraak gereed zijn. De afgelopen maanden 
is veel werk verricht en is bij veel mensen en organisaties 
input opgehaald. Aandacht voor de reizigers, het landelijk 
gebied, tegelijkertijd de grote opgave om de stedelijke 
groei op te vangen en inclusiviteit – dat alles waren veel 
genoemde onderwerpen uit diverse gesprekken met onze 
stakeholders. 

Met de input die we ontvingen is in de Nota van Uitgangs-
punten een groot aantal uitgangspunten voor de nieuwe 
concessie verwoord. In het OV netwerkperspectief 
beschrijven we hoe we met ons netwerk om willen gaan. 
We doen dat aan de hand van een aantal hoofdkeuzes en 
laten in ambitienetwerken een eerste uitwerking hiervan 
zien. Ook hier is de input van de stakeholders van belang 
geweest.

OPNIEUW IN GESPREK
In de inspraakperiode (circa november – december 2021) 
gaan we opnieuw in gesprek. In een aantal focusgroepen 

met gebruikers gaan we verder de diepte in. Met de 
Utrechtse gemeenten organiseren we opnieuw sessies 
om de plannen door te spreken. Ook bestuurlijk zal er 
een moment zijn om informatie over de plannen te delen. 
Uiteraard is het voor alle reizigers en inwoners mogelijk 
om op de plannen te reageren, net als dat we dat doen 
bij de jaarlijkse vervoerplannen voor de dienstregeling 
OV.

Na de inspraak die half december zal eindigen, gaat de 
provincie aan de slag met de reacties. De verwachting is 
dat de definitieve Nota van Uitgangspunten en het OV 
netwerkperspectief in de eerste helft van 2022 aan 
Provinciale Staten kunnen worden aangeboden.

 
Meer weten? 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/
mobiliteit/nieuwe-consessies
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EXTRA IMPULS AAN VERBETERING  
TOEGANKELIJKHEID BUSHALTES
De provincie Utrecht geeft extra financiële armslag 
aan gemeenten om de toegankelijkheid van bus-
haltes te verbeteren. Het college van Gedeputeerde 
Staten heeft daarvoor op 22 juni de Uitvoerings- 
verordening subsidies mobiliteit aangepast. Wat 
betekent dit voor de Utrechtse wegbeheerders?
 
We geven met dit besluit langs meerdere wegen een 
forse stimulans. Vanaf nu is het mogelijk om 100% 
subsidie (dit was eerst 50%) te ontvangen op verbeter-
maatregelen aan de toegankelijkheid van bushaltes tot 
een maximum van €500.000,- We gaan daarbij uit van 
een aanpak voor meerdere losstaande haltes die 
geclusterd worden binnen éen project.

Bovendien kan deze subsidieregeling voor gemeenten 
interessant zijn omdat we de schotten hebben weg- 
gehaald tussen de drie financiële regelingen voor het 
regionaal OV. De financiële mogelijkheden voor gemeen-
ten zijn daardoor aanmerkelijk verruimd.

Tenslotte is er een nieuwe regeling in de subsidieverorde-
ning opgenomen: Doelgroepenvervoer, Aanvullend OV en 
Toegankelijkheid OV. Deze biedt gemeenten o.a. extra 
budget voor andere zaken dan fysieke maatregelen 
waarmee de toegankelijkheid van haltes kan worden 
verbeterd. Denk daarbij aan initiatieven voor reizigers in 
het OV met een beperking. 

Subsidie-aanvragen voor dit jaar kunnen nog ingediend 
worden tot 1 oktober a.s. Aanvragen die na die tijd wor-
den ingediend zullen zullen betrekking hebben op 2022. 

Zie voor meer informatie over de aangepaste  
Uitvoeringsverordening en een link naar het  
aanvraagformulier:

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ 
subsidies/mobiliteit
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WESTRAVEN - DUURZAME  
UITVALSBASIS VOOR UTRECHTS OV
Op 9 juli zijn de deuren opengegaan van de nieuwe busstalling Westraven. Vervoerder 
U-OV heeft daarmee voor het openbaar vervoer in en rondom de stad Utrecht een 
gloednieuwe uitvalsbasis gekregen met stalling, werkplaats en kantoor onder één dak.

Westraven biedt plek aan ruim 160 bussen met direct aan 
de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal op de Remise-
weg in Nieuwegein extra capaciteit voor het laden en 
stallen van nog eens ruim 50 elektrische bussen. Op 
zaterdag 10 juli is Westraven in gebruik genomen, op tijd 
voor de zomerdienstregeling van U-OV.

Gezamenlijk openden gedeputeerde Arne Schaddelee 
(provincie Utrecht), CEO Gerrit Spijksma (Qbuzz, uitvoer-
der van U-OV), Huibert van der Ven (aannemer Van der 
Ven BV) en de wethouders Lot van Hooijdonk (Utrecht)  
en Ellie Eggengoor (Nieuwegein) deze nieuwe locatie. 
Westraven heeft een duurzame energievoorziening 
gekregen met bijpassende inrichting van het kantoor,  
de werkplaats en parkeerruimte voor de medewerkers 

van het vervoerbedrijf U-OV. De provincie Utrecht heeft 
besloten beide OV-locaties in eigen beheer te bouwen.  
Zo wordt het openbaar vervoer vanaf deze strategische 
locaties vlakbij verschillende uitvalswegen op de lange 
termijn goed bediend.

MIJLPAAL OP WEG NAAR 100 % SCHOON  
BUSVERVOER
Gedeputeerde Arne Schaddelee: “Met de opening van 
Westraven zetten we een belangrijke stap in het verster-
ken van het OV in de regio Utrecht. Vorig jaar openden  
we de nieuwe tramremise en nu de nieuwe busremise. 
Een resultaat neergezet samen met vervoerder U-OV op 
weg naar nog meer schone, milieuvriendelijke bussen. 
U-OV is sinds begin dit jaar gaan rijden met 55 nieuwe 

Van links naar rechts: Huibert van der Ven, aannemer Van der Ven bv, Arne Schaddelee, gedeputeerde van de 
provincie Utrecht, Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht, Ellie Eggengoor, wethouder gemeente  
Nieuwegein, en Gerrit Spijksma, directeur Qbuzz (U-OV).
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elektrische bussen voor de stads- en streekdienst, 
waarmee het aantal elektrische bussen bij U-OV nu 69 
bedraagt. Daarvan worden de meeste elektrische bussen 
nu op de Remiseweg gestald en geladen. Het onderhoud 
vindt plaats op Westraven. De stalling is voorbereid op 
uitbreiding van de elektrische busvloot. We zetten 
daarmee een belangrijke vervolgstap richting onze 
ambitie om in 2028 in de gehele provincie 100 procent 
volledig schoon busvervoer te verzorgen.”

Gerrit Spijksma (CEO Qbuzz): “In 2020 reden we maar 
liefst 26,4 procent van alle dienstregelingsuren met onze 
elektrische, uitstootvrije bussen. Daarmee zijn we de 
duurzaamste busvervoerder in Nederland. Daar blijft het 
niet bij, want deze prachtige nieuwe busstalling geeft 
ruimte om te groeien. Ik ben blij dat we met de focus  
op duurzaamheid samen met onze opdrachtgever een 
busstalling hebben weten te realiseren die ons helpt  
onze reizigers te bedienen met duurzaam OV én die een 
bijdrage levert aan een beter klimaat en de doelstellingen 
uit Parijs. Ik ben ervan overtuigd dat de tijd zal leren hoe 
waardevol deze focus is.”

GROEN EN DUURZAAM
Belangrijk bij de bouw van Westraven was dat deze 
locatie meer zou opleveren dan een functioneel gebouw. 
De werkplaats is zo ingericht dat optimaal gebruik wordt 
gemaakt van daglicht. De looproutes voor de monteurs 

en chauffeurs in het gehele gebouw zijn zo kort en 
efficiënt mogelijk ingericht. Het kantoor is bovendien 
voorzien van een groen dak en op het gebouw zijn 
zonnepanelen geplaatst die garant staan voor de helft  
van de energievoorziening. Er is circulair gebouwd:  
bij de realisatie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
materialen die zijn hergebruikt of in de toekomst makkelijk 
opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo bestaan de alumi- 
nium kozijnen uit gerecycled materiaal en is de staal- 
constructie niet gestort in het beton.

Om in de toekomst ook op het terrein van Westraven 
meer elektrische bussen van energie te voorzien, is de 
infrastructuur klaargelegd voor het laden van deze nieuwe 
bussen. Voor de brandveiligheid zijn op het buitenterrein 
speciale afscheidingsmuren gebouwd, waarin al de 
masten zijn geplaatst van de toekomstige laadinfra- 
structuur voor de elektrische bussen. Om het terrein te 
vergroenen worden deze brandmuren dit najaar voorzien 
van verschillende klimplanten. Bijna het gehele jaar door 
zullen er op het buitenterrein van Westraven diverse 
planten in bloei staan en zijn er voor de fauna insecten- 
hotels en broedkasten.

Bekijk hier de video van de opening Westraven: 
https://youtu.be/9j7j0gZRQ1w 
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Tussen de Padualaan en het Prinses Máxima Centrum is 
in opdracht van de provincie over een lengte van ander- 
half kilometer deze zomer hard gewerkt. De rijbaan voor 
de bussen en de trams is hier grootscheeps op de schop 
gegaan en volledig vernieuwd. Een complete vervanging 
van deze toplaag, inclusief de aansluiting op het tram-
spoor, bleek nodig omdat deze deklaag regelmatig 
afbrokkelde. Dit ging niet alleen ten koste van de levens- 
duur van de rijbaan maar leverde ook veiligheidsrisico’s 
op voor de reizigers in het openbaar vervoer.

De laatste weken stonden vooral in het teken van het 
opbouwen van de nieuwe tram/busbaan. Dit werk ging 
van start direct nadat de oude deklaag was verwijderd  
en het tramspoor opnieuw was vastgemaakt met een 
speciale vloeibare substantie. Om de nodige meters te 
maken, werd daarvoor een gietploeg ingezet die werkte 
met een rijdende pompinstallatie.

TRAM 22 RIJDT OPNIEUW  
OVER VERNIEUWDE BAAN 

NIEUWSBRIEF 

De vernieuwde tram/busbaan van lijn 22 in Utrecht Science Park is klaar. Sinds maandag 6 september 
rijden hier weer bussen en trams. Dit is volgens planning en op tijd om de vele studenten te vervoeren 
die met de start van het nieuwe academische jaar zijn gearriveerd. Tram 22 rijdt sinds 6 september 
weer de oorspronkelijke dienstregeling. Sinds die dag rijden ook de bussen opnieuw de oorspronkelijke 
route door Utrecht Science Park. 

ASFALTPLOEG IN ACTIE
Het sluitstuk op dit werk was de inzet van de asfaltploeg. 
De nieuwe deklaag van de tram/busbaan is uitgevoerd in 
asfalt. Dit is letterlijk en figuurlijk de basis geworden om 
opnieuw te kunnen rijden met de bussen en trams over 
dit gedeelte van lijn 22. Om dit resultaat mogelijk te 
maken, reden de asfaltmachines en walsen als een soort 
trein af en aan over de rijbaan. 

Deze werkzaamheden leverden bijzondere beelden op. 
Benieuwd hoe dit eruit zag? Bekijk dan hier de video- 
reportage met toelichting op het werk door project- 
manager Wim de Vries en omgevingsmanager  
René Spriensma:

https://youtu.be/ei_c8ChhXwQ

Testrit met CAF tram op lijn 22 Utrecht Science Park, 3 september 
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De provincie Utrecht was op 16 september het 
digitale toneel van een internationale conferentie 
voor het EU samenwerkingsproject eBussed. 
Centraal stond de vraag: hoe kunnen we zo goed 
mogelijk in Europees verband de komst van steeds 
meer elektrische bussen bevorderen?

SCHOON EN STIL:  
BEKIJK DE NIEUWE UTRECHTSE E-BUSSEN 

Tijdens de eBussed conferentie liet de provincie Utrecht 
voor het eerst ook aan collega’s buiten onze grenzen de 
allernieuwste e-bussen de revue passeren en werd in een 
video getoond welke stappen worden gezet op weg  
naar een volledig schoon en stil openbaar vervoer.  
De Utrechtse deelname aan eBussed is een coproductie 
van de provincie met de Hogeschool Utrecht en bedoeld 
om internationale lessen te delen over een succesvolle 
transitie naar elektrisch openbaar vervoer in Europa.

De provincie Utrecht telt momenteel 76 elektrische 
bussen die rijden in het openbaar vervoer. En er komen 
steeds meer van dit soort schone en stille bussen bij.  
Met als einddoel in 2028 zero emissie: een 100 procent 
volledig duurzaam Utrechts regionaal openbaar vervoer 
dat wordt gereden door 500 e-bussen. 

Zo introduceerde vervoerder U-OV dit voorjaar de Heuliez 
bus die met een lengte 18 meter genoeg plek biedt om 
130 reizigers te vervoeren. Combineer dit met een 
actieradius van de batterij van 120 kilometer en de 
conclusie is dat deze bus bij uitstek geschikt is voor het 
stadsvervoer. De harmonica bussen van Heuliez vallen 
niet alleen op door het karakteristieke uiterlijk maar 
bieden ook opmerkelijk veel comfort aan de reizigers.

De Heuliez bussen rijden na uitgebreid getest te zijn nu 
op drie stadslijnen in Utrecht. De voertuigen zijn een 

welkome aanvulling op de elektrische U-OV stekkerbussen 
van leverancier Ebusco. Deze worden sinds vorig jaar 
ingezet in en rondom de stad Utrecht, rijden op batterij en 
worden op de stallingen in Bunnik, Zeist en Amersfoort 
geladen. Ook vervoerder Syntus Utrecht is al sinds enkele 
jaren in de stadsdienst Amersfoort actief met elektrisch 
rijden op de BYD bussen.

Bekijk hier de video over de Utrechtse e-bussen van  
de toekomst:

https://youtu.be/Pf1sWHH0yNA

OVER EBUSSED
Het project Building Capacities for an European-wide 
E-bus Deployment (eBussed) is onderdeel van het 
Interreg Europe-programma. Het project wordt door 
de Europese Commissie mogelijk gemaakt met een 
financiële bijdrage aan alle regiopartners van 1,5 
miljoen euro. Voor de regio Utrecht is een subsidie 
van 250.000 euro beschikbaar gesteld.

Ebussed online  
op 16 september
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COLOFON

Deze nieuwsbrief over het openbaar vervoer in de provincie Utrecht verschijnt vier keer per jaar en laat zien 

hoe de provincie samen met de gemeenten en de vervoerders het regionaal OV bevordert. Heeft u tips of 

suggesties? Of wilt u op de mailinglijst? Neem dan contact op met ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl

Uitgave provincie Utrecht in samenwerking met U-OV/Syntus Utrecht en betrokken gemeenten.

September 2021 

Vormgeving: Pier 19 Utrecht


