Bijlage: Vervoer op Maat
initiatieven
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Het kader rond Vervoer op Maat
Concept
Concept

Actoren

Mogelijkheden

Vervoer op Maat speelt in op specifieke individuele
mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben
tot de andere lagen wegens doelgroep, locatie of tijdstip,
a.d.h.v. collectieve systemen en/of deelsystemen.
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Het kader rond Vervoer op Maat
Concept
Concept

Actoren

Mogelijkheden

De Gebruiker

Financiering

Open gebruiker
• kan omwille van plaats en tijdstip geen gebruik kan
maken van het kernnet en aanvullend net;
• verplaatst zich van mobipunt/halte tot mobipunt/
halte;
Doelgroepreiziger:
• kan geen gebruik kan maken van het aanwezige trein-,
kern-of aanvullend net;
• beschikt over de mobiliteitsindicatie: doelgroepreiziger
(bepaald via rechtmatigheidstoets door de Vlaamse
overheid);
• verplaatst zich van deur tot deur of kamer tot kamer;

Middelen Vlaamse Overheid
• Exploitatiebudget De Lijn
• Andere middelen Vlaamse Overheid (DAV, Blue-bike
compensatie)
Cofinanciering derde partijen
• Steden en gemeenten
• bv bijdrage aan prijsreductie Blue Bike
• Bedrijven en/of gebruikers
• Attractiepolen (bv. ziekenhuizen, scholen etc.)
• Opmerking: de praktische organisatie van cofinanciering
dient nog te worden uitgeklaard.
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Het kader rond Vervoer op Maat
Beschikbaar budget
Het budget voor vervoer op maat werd bepaald aan de hand van de budgetten voor de belbusgebieden die aan de regio zijn toegekend.
Daarenboven werd ook het budget van de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) en de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) toegevoegd. De
Vlaamse compensatie voor Blue-bikes zal ook niet langer rechtstreeks naar de gemeente gaan, maar zal naar de VVR gaan. Tot slot zijn er ook
een aantal VVR specifieke aspecten opgenomen in het budget voor VOM.
Voor VVR Oostende is in totaal aan budget van 482 770 euro per jaar beschikbaar voor het Vervoer op Maat.

atelier \ demitro2

VVRR | VVR Oostende | 17/07/2020

4

Het kader rond Vervoer op Maat
Bijkomend budget vanuit Vlaanderen
Bijkomend aan het budget voor vervoer op maat op de vorige slide werd door de Vlaamse Regering nog bijkomende budgetten ter beschikking
gesteld voor de komende jaren. Dit bijkomend budget wordt per jaar in onderstaande tabel weergegeven.

Op Vlaams niveau is afgesproken voor de uitwerking van het aanbod in de
VVR gebruik te maken van het voor 2022 voorziene budget. Deze extra
middelen impliceren dat bij aanvang van implementatie van
basisbereikbaarheid voor de vervoerregio Oostende 737.990 euro ter
beschikking is (482.770 + 255.220)
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Het kader rond Vervoer op Maat
Actoren
Concept

Actoren

Gebruiker

Betaler
Departement MOW is
opdrachtgever
• Mobiliteitscentrale
• Aanbod VOM

MOW

De Mobiliteitscentrale staat
in voor het operationeel
beheer vervoer

Reiziger

Aanbod

De vervoerregio bepaalt:
• het productaanbod
• de reisweg
• de tarieven
Vervoer• de spelregels
regio

Mobiliteitscentrale

Financiering
Reizigersbijdragen

Aanbieder

Vervoerders

Bepaler
atelier \ demitro2

Mogelijkheden
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Het kader rond Vervoer op Maat
Mogelijkheden
Concept

Actoren

Mogelijkheden

VOM-flex (Vraaggestuurde vervoersoplossingen)

VOM-vast (Aanvullende vaste lijnen)

•

Doelgroepenvervoer

•

Gistel bus

•

Flexvervoer richting Nieuwpoort

•

Koksijde bus

•

Flexvervoer richting crematorium Oostende

Deelsystemen
•

Fietsdeelsystemen

•

Autodeelsystemen
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Specifieke ontsluiting haven
•

Specifieke ontsluiting haven
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Budgettair overzicht VOM – Inleiding
Opbouw budgettair overzicht Vervoer op Maat
Het concept voor vervoer op maat is complementair aan het kernnet en aanvullend net, en dient als één geheel te worden gelezen, ondanks de
verschillen in rollen en verantwoordelijkheden. Op de verschillende ambtelijke werkgroepen en vervoerregioraden werden de mogelijke opties
beschreven en gemotiveerd. Op basis van de bilaterale gesprekken wordt een voorkeurscenario naar voor gebracht.
Dit voorkeurscenario impliceert dat een aantal keuzes werden genomen naar invulling van het concept toe (zoals de tariefzetting, het al dan
niet vraagafhankelijk zijn van systemen, etc.). Tevens is op vraag van de steden en gemeenten inzichtelijk gemaakt onder welke modaliteiten
een eventuele bijdrage vanuit de lokale besturen noodzakelijk is. Deze keuzes en de gevolgen voor de portefeuille worden eerst besproken. De
detailfiches van de verschillende deelaspecten uit het concept vervoer op maat zijn als bijlage toegevoegd.
Momenteel zijn nog niet alle details rond de praktische implementatie duidelijk, waardoor van een aantal hypotheses gebruik wordt gemaakt.
Indien zou blijken dat naar de toekomst toe een aantal gehanteerde spelregels of hypotheses zouden wijzigen, dan kan dit impact hebben op
de haalbaarheid van het concept, en is niet uitgesloten dat bijsturing noodzakelijk is.

Het volledige vervoerplan, inclusief het vervoer op maat, zal na implementatie sowieso worden geëvalueerd. Het gebruik, de inzet van de
middelen, de gemaakte kosten en de gegenereerde inkomsten zullen maandelijks moeten worden afgezet ten aanzien van de portefeuille. Deze
evaluaties kunnen ook bijdragen tot een bijsturing van het concept van vervoer op maat (maar evenzeer tot bijsturing van kernnet en
aanvullend net).
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Budgettair overzicht VOM
Budgettaire verdeling in huidige toestand en bij voorgestelde oplossingen
Onderstaande grafiek geeft de besteding van het budget voor vervoer op maat weer, bij de implementatie van het nieuwe OV-netwerk eind
2021. We veronderstellen hierbij dat gegenereerde inkomsten ook terugvloeien naar de vervoerregio.

Totaal budget: €737.990
409.481 €

65.228 €
737.990 €

Huidige toestand
8.061 €
117.000 €

Voorgesteld concept VOM
(incl. inkomsten)

96.000 €

19.500 € 30.000 €
737.500 €

113.000 €
0
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189.000 €

255.220 €

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

160.000 €

13.000 €

600.000

700.000

Belbus

Gistel bus

Flexvervoer richting crematorium

Doelgroepen

Deelwagen

Ontsluiting haven

Deelfiets

Koksijde bus

Extra middelen VL 2022

Flexvervoer richting Nieuwpoort
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Voorkeurscenario en financiering per VoM initiatief
VOM-flex (Vraaggestuurde vervoersoplossingen)

Voorstel (1)

VoM initiatief

Doelgroepenvervoer

Tarief:
• Instapvergoeding: €2
• Prijs per km:
• 0-25 km: 1€/km
• 25-50 km: 1,75€/km
• > 50 km: 2,5€/km
Raming 10 000 ritten per jaar om te voldoen aan grote latente vraag.

Raming totale
kosten (2)

Raming
inkomsten

Bijdrage VVR

€ 219 000

€ 102 000

€ 117 000

(2)

De mobiliteitsindicatiestelling van het doelgroepenvervoer wordt bepaald op Vlaams
niveau. Net zoals vandaag worden enkel socio-culturele verplaatsingen mogelijk
gemaakt (cfr. huidige werking)., de regie zal gebeuren door de Vlaamse
mobiliteitscentrale.

(2) incl. 5% buffer

(1) Zie bijlage VoM initiatieven
atelier \ demitro2
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Voorkeurscenario en financiering per VoM initiatief
VOM-flex (Vraaggestuurde vervoersoplossingen)

Voorstel (1)

VoM initiatief

Flexvervoer
richting
Nieuwpoort

Raming totale
kosten (2)

Raming
inkomsten

Bijdrage VVR

€ 20 500

€ 1 000

€ 19 500

€ 15 500

€ 2 500

€ 13 000

(2)

Mobipunten voorzien in Schore, Mannekensvere en Sint-Joris om flexvervoer naar
Nieuwpoort te kunnen faciliteren.
Tarief: €1 per rit
Amplitude afgestemd met KN/AN (6u – 22u30), 1u op voorhand te reserveren
Raming 1.000 reizigers per jaar
Flexvervoer aanbieden voor verplaatsingen tussen station Oostende en het nieuw
crematorium.

Flexvervoer
richting
crematorium

Tarief: €2,5 per rit
Amplitude afgestemd met de diensten van het crematorium (9u – 18u), 1u op
voorhand te reserveren
Raming 1.000 reizigers per jaar

(2) incl. 5% buffer

(1) Zie bijlage VoM initiatieven
atelier \ demitro2
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Voorkeurscenario en financiering per VoM initiatief
Deelsystemen

Voorstel (1)

VoM initiatief

Raming
totale kosten

Raming
inkomsten

Bijdrage VVR

€ 189 000

€0

€ 189 000

€ 96 000

€0

€ 96 000

Back-to-one systeem

Fietsdeelsystemen

Tarief voorstel: € 1,15 per dag, abonnementskosten worden niet gecompenseerd vanuit
de VVR
Bestaand deelfietssysteem in stad Oostende wordt geïntegreerd in dit voorstel, deze
kost werd geraamd op € 14.000.
9 nieuwe locaties met elk gemiddeld 10 fietsen (waarvan 50% elektrisch) per locatie
Verwacht gebruik: 25 000 ontleningen

Back-to-one systeem

Autodeelsystemen

8 nieuwe locaties met 1 conventionele en 1 elektrische deelwagen
Bestaande locaties in stad Oostende blijven bestaan
De cash-back van het systeem wordt gebruikt om de verdere groei van het
autodeelsysteem te faciliteren

(1) Zie bijlage VoM initiatieven
atelier \ demitro2
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Voorkeurscenario en financiering per VoM initiatief
VOM-vast (Aanvullende vaste lijnen)

Voorstel (1)

VoM initiatief

Raming
totale kosten

Raming
inkomsten

Bijdrage VVR

€ 113 000

€0

€ 113 000

€ 160 000

€0

€ 160 000

Vast traject in enkele richting gereden: Gistel – Snaaskerke – Gistel – Zevekote – Moere
– Gistel. Er worden 6 ritten voorzien op schooldagen en schoolvakantiedagen.

Gistel bus

Tarief € 1 per rit en het abonnement van De Lijn is ook geldig
Verwacht aantal reizigers: 30 000 per jaar

Vast traject volgens reisweg functionele lijn 69 binnen de gemeentegrenzen van
Koksijde. Er worden 7 extra ritten per richting voorzien op schooldagen en
schoolvakantiedagen.

Koksijde bus

Tarief: € 1 per rit en het abonnement van De Lijn is ook geldig
Verwacht aantal reizigers: 15 000 per jaar
(1) Zie bijlage VoM initiatieven
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Voorkeurscenario en financiering per VoM initiatief
Specifieke ontsluiting haven
Raming
totale kosten

Voorstel (1)

VoM initiatief

Raming
inkomsten

Gezien de haven van Oostende in volle ontwikkeling is, kan naar de toekomst toe in
een aanvullende ontsluiting op het kern- en aanvullend worden voorzien vanuit het
vervoer op maat.

Specifieke
ontsluiting
haven

Binnen het vervoerplan is reeds een aanbod met de Kusttram en buslijn 30 voorzien in
combinatie met deelmobiliteit aan twee mobipunten.
Op basis van een mobiscan kunnen voor bestaande als nieuwe bedrijven in meer
afgelegen gebieden specifieke vervoersconcepten worden voorzien. Aanvullend
onderzoek is op dit vlak nog nodig. Er wordt hiervoor in eerste instantie een
strategisch budget voorzien van € 30 000 dat elk jaar kan stijgen.

Bijdrage VVR

€ 30 000

Voorlopig nvt

Voorlopig nvt

(kan elk jaar stijgen
afhankelijk van de
noden, zie slide 16)

Cofinanciering van (private) partners kan ook verder onderzocht worden.

(1) Zie bijlage VoM initiatieven
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Voorkeurscenario en financiering per VoM initiatief
Belangrijke hypothesen in kader van kostenraming
Er wordt voorgesteld om een buffer te voorzien voor eventueel onderschatte vraag en onderschatte kosten.
Zoals reeds in de inleiding aangegeven berust het concept van vervoer op maat op een aantal hypotheses. Elementen die de budgettaire
raming kunnen beïnvloeden zijn:
-

Het gebruik van het vervoersysteem: hoe kwaliteitsvoller het systeem, hoe hoger het gebruik, hoe groter de kosten, … (echter zonder 100%
kostendekking)

-

Kostprijzen die zullen blijken uit de marktconsultatie zijn van tal van factoren afhankelijk: concurrentieposities, brandstofprijzen,
economische context, etc. De werkelijke kosten zullen dus afwijken van de binnen de studie gehanteerde eenheidsprijzen.

-

Eventuele abonnementsformules of kortingstarieven binnen vervoer op maat, in combinatie met de andere netten. Momenteel is dit
binnen het theoretische kader niet mogelijk (richtlijnen Vlaamse overheid). Toekomstige afspraken rond mogelijkheden en de bijhorende
budget shift zullen de voorlopig gehanteerde begroting beïnvloeden.

-

Etc.

Daarom wordt een buffer van ca. 5% gehanteerd op het doelgroepenvervoer en het flexvervoer richting Nieuwpoort en het crematorium.
Op basis van de evaluaties zal moeten blijken of het concept moeten worden bijgestuurd. De keuzes tot bijsturing zullen door de
vervoerregioraad moeten worden genomen, zowel voor wat het aanbod als de financiering betreft.
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Budgettair overzicht VOM
Evolutie budget VOM door extra middelen Vlaamse Regering
De Vlaamse Regering voorziet extra budget voor het vervoer op maat in de komende jaren. Deze stijging wordt in onderstaande tabel
weergegeven. Voor elk concept binnen vervoer op maat wordt het budget voor elk jaar weergegeven. Het strategisch budget voor de ontsluiting
van de haven kan jaarlijks toenemen, afhankelijk van en gekoppeld aan de verwachte ontwikkeling van de tewerkstelling in de achterhaven. Het
resterende budget (saldo) wordt beschouwd als buffer en kan ingezet worden afhankelijk van de noden en na evaluatie van het concept.

Beschikbaar budget

2022

2023

2024

VOM-budget basis
VOM-budget extra
VOM-totaal

€ 482.770
€ 255.220
€ 737.990

€ 482.770
€ 340.293
€ 823.063

€ 482.770
€ 439.545
€ 922.315

Doelgroepenvervoer
Flexvervoer richting Nieuwpoort
Flexvervoer richting crematorium
Fietsdeelsysteem
Autodeelsysteem
Gistelbus
Koksijdebus
Ontsluiting haven

€ 117.000
€ 19.500
€ 13.000
€ 189.000
€ 96.000
€ 113.000
€ 160.000
€ 30.000

€ 117.000
€ 19.500
€ 13.000
€ 189.000
€ 96.000
€ 113.000
€ 160.000
€ 80.000

€ 117.000
€ 19.500
€ 13.000
€ 189.000
€ 96.000
€ 113.000
€ 160.000
€ 120.000

Totale kost

€ 737.500

€ 787.500

€ 827.500

€ 490

€ 35.563

€ 94.815

Saldo
atelier \ demitro2
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Vervoer op maat
Doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer – Huidig aanbod
Momenteel wordt doelgroepenvervoer voorzien door de DAV. Dit is vervoer voor personen die niet in staat zijn
het reguliere OV te gebruiken of die niet zonder rolstoel kunnen.
• De DAV wordt momenteel in Oostende uitgevoerd door de Christelijke Mutualiteit (CM-Mobiel).
• Vervoersgebied Oostende vandaag omvat de gemeentes in VVR Oostende, met uitzondering van Koksijde en Nieuwpoort (deze maken vandaag deel uit van het
vervoersgebied Veurne-Diksmuide).
• De DAV voorziet vervoer voor personen die niet zonder een rolstoel kunnen en/of personen die niet in staat zijn om zelfstandig het openbaar vervoer te gebruiken. De
mobiliteitsindicatiestelling gebeurt op basis van doktersattest.
• Voor ziekenvervoer of woon-werk vervoer kan men geen beroep doen op de DAV. Men kan de DAV wel gebruiken voor socio-culturele verplaatsingen, een eenmalig
dokters- of tandartsenbezoek, een kappersbezoek, etc.
• De klant betaalt een vaste instapkost van 2 euro plus 1 euro per afgelegde kilometer (tot en en met 25km afstand, nadien hoger).
• Bv. Rit 5km = 7 euro / rit 10km = 12 euro
• Het tekort tussen de inkomsten en de vervoerskost in vervoersgebied Oostende wordt bijgepast door middel van compensatie (budget DAV Oostende, nu toegewezen
aan het VoM budget van VVR Oostende)
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Doelgroepenvervoer – Huidig aanbod
Naast de werking van DAV wordt er ook gerekend op vrijwilligers via de Minder Mobiele Centrale

•

De Minder Mobiele Centrale (MMC) is vandaag heel lokaal georganiseerd en
krijgt in de regio eveneens invulling door de CM-Mobiel werking of door
Taxistop.

•

“De vzw CM-Mobiel is een initiatief waarbij vrijwilligers instaan voor het
vervoer van mensen die door leeftijd of beperking geen gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer of een eigen wagen én daarenboven
slechts over een beperkt inkomen beschikken.”

Aantal ritten per MMC per jaar
14000

12000
10000

•

In tegenstelling tot de DAV wordt hierbij verondersteld dat de gebruiker in
staat is zelfstandig in en uit de wagen te geraken.

•

Waar in 2018 voor de hele regio net geen 2 500 ritten werden uitgevoerd in
het kader van DAV, werden er meer dan 27 000 opgevangen via de MMC
werking.

6000

Bijna de helft van de ritten (45%) worden besteld in de stad Oostende. De
overige ritten zijn verdeeld over de vervoerregio.

2000

4000
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Doelgroepenvervoer – Voorstel binnen VOM
WAT?
Er is een grote nood aan doelgroepenvervoer, zowel van deur tot deur,
als van deur tot kamer.

TRAJECT EN LOCATIE

Momenteel organiseert de DAV het vervoer voor socio-culturele
verplaatsingen voor personen die niet zonder rolstoel kunnen of voor
personen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar
vervoer. Hiervoor wordt momenteel 65 000€ per jaar voorzien aan de
DAV/MAV.
BEDIENING
Vraagafhankelijk systeem, deur-tot-deur bediening op aanvraag, of deur
– kamer en kamer – kamer voor specifieke doelgroepen.
Enkel voor socio-culturele verplaatsingen.
BUDGET
Begroting: circa € 117 000 per jaar
(incl. inkomsten en 5% buffer).

GEBRUIKERS
Aantal gebruikers: er is een
latente vraag aanwezig, er
worden 10 000 ritten geraamd.
Tarief: instap: 2€, dan 1-25km:
+1€/km, 25-50km: +1,75€/km, >
50km: +2,5€/km.
Doelgroep: Minder mobielen en
rolstoelvervoer

atelier \ demitro2
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Doelgroepenvervoer – Voorstel binnen VOM
Budget uitgaande van vergoeding vervoerders per rit
Volgende assumpties werden gemaakt voor het berekenen van de kostprijs van de ritten:

Onderdeel

Assumptie

Verklaring van de assumptie

Aantal reizigers

10 000 reizigers per jaar

Op basis van analyse huidig gebruik CM-mobiel en inschatting latente vraag

Bezettingsgraad

1,15 reizigers per rit

Inschatting op basis van gegevens belbus en DAV

Aandeel korte ritten (< 7 km)

70%

Inschatting op basis van gegevens Mobar

Gemiddelde afstand korte ritten

5 km

Inschatting op basis van gegevens Mobar

Aandeel middellange ritten (7 – 25 km)

25%

Inschatting op basis van gegevens Mobar

Gemiddelde afstand middellange ritten

10 km

Inschatting op basis van gegevens Mobar

Aandeel lange ritten (> 25 km)

5%

Inschatting op basis van gegevens Mobar

Gemiddelde afstand lange ritten

40 km

Inschatting op basis van gegevens Mobar

Prijs per kilometer (vanaf 7km)

€2,5 /km

Op basis van kosten betaald door DAV. De eerste 6 km zitten opgenomen in de forfaitaire
vergoeding.

Instapvergoeding aan vervoerder

€18 /passagier

Op basis van kosten betaald door Mobar en MAV Limburg.

Op basis van deze aannames, zou het doelgroepenvervoer – zonder inkomsten – circa €219 000 kosten (incl. 5% buffer).
atelier \ demitro2
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Doelgroepenvervoer – Voorstel binnen VOM
Verschillende tariefstructuren mogelijk, met invloed op de netto kost voor de VVR
Er wordt voorgesteld een startvergoeding te vragen, alsook een kilometervergoeding, afhankelijk van de gereden afstand.

Voorstel
Instapvergoeding: €2
Prijs per km:
•
•
•

0 – 25 km:
25 – 50 km:
> 50 km:

1€/km;
1,75€/km;
2,5€/km

Aantal ritten: 10 000 per jaar

250.000 €

219.000 €

102.000 €

200.000 €
150.000 €

117.000 €

100.000 €
50.000 €
0€
Totale kost
atelier \ demitro2
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Vervoer op maat
Flexvervoer richting Nieuwpoort

Flexvervoer richting Nieuwpoort
WAT?
In de kernen van Sint-Joris, Mannekensvere en Schore wordt een
mobipunt voorzien. Van aan dit mobipunt wordt flexvervoer voorzien
voor de verplaatsing naar Nieuwpoort Kaai, waar overgestapt kan
worden op de Kusttram of andere reguliere lijnen. Open gebruikers
kunnen op deze manier op aanvraag opgepikt worden door een busje
of collectieve taxi.

TRAJECT EN LOCATIE

Een open gebruiker kan ook steeds meerijden met een
doelgroepgebruiker.
BEDIENING
Op aanvraag (reserveren kant tot 1u op voorhand), mobipunt/haltemobipunt/halte verbinding.
Dit volgt de amplitude van het KN/AN (6u – 22u30), met uitzondering
van het nachtnet.
BUDGET
Begroting: 19.500€ (incl. inkomsten
en 5% buffer)
Een detaillering van de raming van
dit budget is opgenomen in de
volgende slides.

atelier \ demitro2

GEBRUIKERS
Aantal gebruikers: 1.000 per
jaar
Tarief: 1€ per rit
Doelgroep: Mensen die geen
toegang hebben tot het KN/AN
omwille van tijdstip of locatie
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Flexvervoer richting Nieuwpoort – Budget
Het budget van het flexvervoer richting Nieuwpoort werd bepaald uitgaande van een taxi-systeem
Volgende assumpties werden gemaakt voor het berekenen van de kostprijs van de ritten:
Onderdeel

Assumptie

Verklaring van de assumptie

Aantal vervoersvragen

1.000 vragen per jaar

Inschatting op basis van belbusgegevens

Bezettingsgraad

1,15 reizigers per rit

Inschatting op basis van belbusgegevens in 2018. Aangezien collectieve taxi’s ingezet worden,
waarbij meerdere passagiers vervoerd kunnen worden, kan de bezettingsgraad in de praktijk
hoger liggen.

Aantal ritten

870 ritten per jaar

Uitgaande van de vooropgestelde bezettingsgraad en het aantal vervoersvragen, zouden ca. 870
ritten uitgevoerd moeten worden.

Gemiddelde afstand per rit

7,5 km

Inschatting op basis van de verplaatsing vanuit elke kern naar Nieuwpoort en het aantal
gebruikers.

Prijs per kilometer

2,5 €/km

Uitgaande van courante taxi-tarieven in VVR Oostende. Indien er twee reizigers in het voertuig
zitten, wordt er vanuit gegaan dat de beladen kilometers slechts éénmaal vergoed worden.

Instapvergoeding aan vervoerder

4 €/passagier

De courante instapvergoeding van 2,5 €/rit werd verhoogd, rekening houdend met het feit dat
vervoerders buiten hun reguliere werkingsgebied moeten willen gaan.

atelier \ demitro2
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Flexvervoer richting Nieuwpoort – Budget
Het budget van het flexvervoer richting Nieuwpoort werd bepaald uitgaande van een taxi-systeem
Er wordt een tarief van €1 per rit verondersteld.

Voorstel
Tarief: 1€
Aantal vragen: 1.000 per jaar
25.000 €
20.000 €

20.500 €

1.000 €

Kost ritten

Inkomsten

19.500 €

15.000 €
10.000 €
5.000 €
0€

atelier \ demitro2

Kost voor
VVR
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Vervoer op Maat
Flexvervoer richting crematorium Oostende

Flexvervoer richting crematorium Oostende
WAT?
Aan het nieuw crematorium in Oostende wordt een flexhalte voorzien,
waarvan flexvervoer aangeboden wordt tussen het station van
Oostende en het crematorium. Open gebruikers kunnen op deze manier
op aanvraag opgepikt worden door een busje of collectieve taxi.

TRAJECT EN LOCATIE

Een open gebruiker kan ook steeds meerijden met een
doelgroepgebruiker.

BEDIENING
Op aanvraag (reserveren kant tot 1u op voorhand).
De amplitude wordt afgestemd op de diensten van het crematorium (9u
– 18u)

BUDGET
Begroting: 13.000€ (incl. inkomsten
en 5% buffer)
Een detaillering van de raming van
dit budget is opgenomen in de
volgende slides.

atelier \ demitro2

GEBRUIKERS
Aantal gebruikers: 1.000 per
jaar
Tarief: 2,5€ per rit
Doelgroep: Mensen die naar het
crematorium willen
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Flexvervoer richting crematorium Oostende – Budget
Het budget van het flexvervoer richting crematorium werd bepaald uitgaande van een taxi-systeem
Volgende assumpties werden gemaakt voor het berekenen van de kostprijs van de ritten:
Onderdeel

Assumptie

Verklaring van de assumptie

Aantal vervoersvragen

1.000 vragen per jaar

Ruwe raming.

Bezettingsgraad

1,15 reizigers per rit

Inschatting op basis van belbusgegevens in 2018. Aangezien collectieve taxi’s ingezet worden,
waarbij meerdere passagiers vervoerd kunnen worden, kan de bezettingsgraad in de praktijk
hoger liggen.

Aantal ritten

870 ritten per jaar

Uitgaande van de vooropgestelde bezettingsgraad en het aantal vervoersvragen, zouden ca. 870
ritten uitgevoerd moeten worden.

Gemiddelde afstand per rit

5 km

Inschatting op basis van de verplaatsing tussen het station en het crematorium.

Prijs per kilometer

2,5 €/km

Uitgaande van courante taxi-tarieven in VVR Oostende. Indien er twee reizigers in het voertuig
zitten, wordt er vanuit gegaan dat de beladen kilometers slechts éénmaal vergoed worden.

Instapvergoeding aan vervoerder

4 €/passagier

De courante instapvergoeding van 2,5 €/rit werd verhoogd, rekening houdend met het feit dat
vervoerders buiten hun reguliere werkingsgebied moeten willen gaan.

atelier \ demitro2
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Flexvervoer richting crematorium Oostende – Budget
Het budget van het flexvervoer richting crematorium werd bepaald uitgaande van een taxi-systeem
Er wordt een tarief van €2,5 per rit verondersteld.

Voorstel
Tarief: 2,5€
Aantal vragen: 1.000 per jaar
16.000 €

15.500 €

2.500 €

14.000 €

13.000 €

12.000 €
10.000 €
8.000 €
6.000 €
4.000 €
2.000 €
0€
Kost ritten

atelier \ demitro2

Inkomsten

Kost voor
VVR
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Vervoer op maat
Fietsdeelsystemen

Fietsdeelsystemen – Huidig aanbod
Momenteel beschikt stad Oostende reeds over Blue-bikes
Blue-bike tracht een netwerk uit te bouwen van deelfietsen die kunnen
worden ingezet voor last mile verplaatsingen. De deelfietsen worden continu
gemonitord om het aanbod te verzekeren. Momenteel ligt de
beschikbaarheidsgraad in Vlaanderen op 99,1%.
De reiziger betaalt momenteel maximaal €3,15 om de Blue-bike 24 uur te
gebruiken. Voor de Blue-bikes in Stad Oostende betaalt de gebruiker slechts
€1,15. Om deze kostprijs te bekomen compenseren Vlaanderen en stad
Oostende elk €1.
Naast Blue-bike zijn er ook de gratis stadsfietsen in Oostende en de “mobit”
fietsen in Koksijde. Daarnaast zijn er ook de CIRC deelsteps in Oostende.
3,5

3,15

3,15

3,0
1,15

2,5
2,0
3,15

1,5

1,00
Kost gebruiker

1,0
0,5

1,00

0,0
Geen tussenkomst

Tussenkomst gemeente
Tussenkomst Vlaanderen

Wel tussenkomst

Bron: Blue-bike
atelier \ demitro2
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Fietsdeelsystemen – Voorstel binnen VOM
WAT?
Fietsdeelsystemen kunnen ingezet worden om de last mile te overbruggen.
Vooral voor open gebruikers biedt deze oplossing veel mogelijkheden,
gezien de hoge flexibiliteit.

TRAJECT EN LOCATIE

9 nieuwe deelfietspunten werden geïdentificeerd. In eerste instantie bieden
stations en mobipunten ter bediening van de haven/bedrijventerreinen het
meeste potentieel. In het voorgestelde netwerk van deelfietsen bevindt 98%
van de tewerkstellingsplaatsen zich op minder dan 5 km van een
deelfietsstation.
BEDIENING
Deelfietsen zijn 24/7 beschikbaar, waarvan 50% elektrische fietsen.
Met het oog op kostenefficiëntie, wordt in eerste instantie geopteerd voor
back-to-one systemen in een netwerklogica. Specifiek voor het kusttoerisme
kan een back-to-many systeem overwogen worden.
Het lopende grensoverschrijdende mobit systeem dient mee te worden
geïntegreerd.
BUDGET
Begroting: €189 000 per jaar,
uitgaande van een gebruikerskost van
€1,15 per dag die de aanbieder
toebehoort.

GEBRUIKERS
Aantal gebruikers: circa 90 extra
fietsen kunnen geïnstalleerd
worden

Deze kost gaat er vanuit dat het
bestaande deelfietssysteem in de stad
Oostende geïntegreerd wordt (als de
bestaande contracten aflopen).

Doelgroep: Werknemers voor last
mile verplaatsingen, toeristen, …

atelier \ demitro2

Tarief: €1,15 per dag
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Fietsdeelsystemen – Voorstel binnen VOM
Back-to-one systemen bieden een hogere kostefficiëntie binnen de context van de vervoerregio
dan back-to-many of freefloating

Back-to-one

Fiets moet terug gebracht worden naar de
oorspronkelijke locatie

Netwerklogica

• Deelfiets aan knooppunt als natransport
• Faciliteert combi-mobiliteit
• Heen- en terugtraject wordt door dezelfde
gebruiker afgelegd.
Succesfactoren: kwaliteitsvol OV,
bestemmingen op fietsafstand van het
knooppunt. Belangrijke factoren volgens
studies zijn de aanwezigheid van een station
of bedrijventerreinen.

Back-to-many

Free-floating

Fiets kan terug gebracht worden naar een
ander fietsstation dan waar hij opgehaald

Fiets heeft geen vaste stelplaats en kan
eender waar opgepikt en afgezet worden

Nabijheidslogica

• Deelfiets nabij woning
• Voor korte verplaatsingen, ter vervanging van eigen fiets of voor
bezoekers.
• Enkele trajecten
Succesfactoren: hoge densiteit van fietsdeelstations of free-floating
fietsen, hoge bevolkingsdichtheid en een sterke mix van functies.
Kostprijs stijgt door een toenemend aantal locaties en de nood aan
herverdeling van de fietsen. Ook voor de gebruiker ligt de kostprijs
vaak hoger.

Bronnen: fietsberaad, Blue-bike
atelier \ demitro2
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Fietsdeelsystemen – Voorstel binnen VOM
Back-to-one systemen bieden een hogere kostefficiëntie binnen de context van de vervoerregio
dan back-to-many of freefloating
Binnen een stedelijke context – dus niet vervoerregio-niveau – kunnen back-to-many systemen interessant zijn. Op vervoerregio-niveau is het
echter relevanter om in te zetten op de netwerklogica, gekoppeld aan de OV-knooppunten en mobipunten.
Gezien de lagere kost van back-to-one systemen en het hoge fietsbezit in de regio, genieten back-to-one systemen dan ook de voorkeur.

Bronnen: fietsberaad, Blue-bike
atelier \ demitro2
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Fietsdeelsystemen – Voorstel binnen VOM
Fietsdeelsystemen vormen een goede oplossing voor last mile verplaatsingen naar
tewerkstellingspolen
Studies wijzen op twee belangrijke factoren voor het succes
van deelfietsen. Ten eerste is de aanwezigheid van een sterk
OV-aanbod belangrijk, en ten tweede speelt de dichtheid
van tewerkstellingspolen.
Daarnaast geeft onderzoek aan dat voor deelfietsen kan
worden uitgegaan van een actieradius van gemiddeld 5
kilometer. In het huidige voorstel liggen 98% van de
tewerkstellingspolen op een straal van 5 kilometer van een
deelfietsstation. Deelfietsen kunnen dus worden ingezet
voor de last mile verplaatsingen naar bijna alle
tewerkstellingspolen.
In het bijzonder in het havengebied worden 2 extra
deelfietslocaties voorzien in functie van een betere
ontsluiting en bereikbaarheid voor werknemers.

Bronnen: fietsberaad, Blue-bike
atelier \ demitro2
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Fietsdeelsystemen – Voorstel binnen VOM
Fietsdeelsystemen vormen een goede oplossing voor last-mile verplaatsingen naar
tewerkstellingspolen.
Studies wijzen op twee belangrijke factoren voor het succes
van deelfietsen. Ten eerste is de aanwezigheid van een sterk
OV-aanbod belangrijk, en ten tweede speelt de dichtheid
van tewerkstellingspolen.
Daarnaast geeft onderzoek aan dat voor deelfietsen kan
worden uitgegaan van een actieradius van gemiddeld 5
kilometer. In het huidige voorstel liggen 98% van de
tewerkstellingspolen op een straal van 5 kilometer van een
deelfietsstation. Deelfietsen kunnen dus worden ingezet
voor de last mile verplaatsingen naar bijna alle
tewerkstellingspolen.
In het bijzonder in het havengebied worden 2 extra
deelfietslocaties voorzien in functie van een betere
ontsluiting en bereikbaarheid voor werknemers.

Bronnen: fietsberaad, Blue-bike
atelier \ demitro2
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Deelfietssystemen – Voorstel binnen VOM
Budget op basis van beschikbare informatie door aanbieders
Volgende assumpties werden gemaakt voor het berekenen van de kostprijs:

Onderdeel

Assumptie

Verklaring van de assumptie

Aantal nieuwe locaties

9

De locaties werden opgenomen op de vorige pagina.

Aantal reeds bestaande locaties

1

Er is reeds een fietsdeellocatie in stad Oostende (station).

Aantal fietsen per locatie

8 – 12 (gemiddeld: 10)

Op basis van gegevens van aanbieders. De aanbieders krijgen de vrijheid om het aantal fietsen
per locatie te wijzigen, zolang er voldoende beschikbaarheid gegarandeerd wordt (> 99%).
Aanbieders zijn reeds in staat om dit te doen.

Verwachte kost per locatie

€14 000

Inschatting op basis van gegevens van aanbieders, uitgaande van 50% elektrische fietsen.
Dit omvat de operationele en onderhoudskost.

Verwacht aantal ontleningen per fiets
per dag

0,5

Inschatting op basis van gegevens van aanbieders. Gemiddeldes op huidige locaties fluctueren
tussen de 0,5 en 1,5.

Verwacht aantal ontleningen per jaar
(deelfietsen in stad Oostende niet
meegerekend)

12 800

Inschatting op basis van het aantal ontleningen per station, het aantal stations en het aantal
fietsen per station.

Verwacht aantal ontleningen per jaar in
stad Oostende

8 800

Inschatting op basis van huidig gebruik (ca. 20.000), er vanuit gaande dat de huidige groei zich
doorzet.

Extra kost om laag tarief van €1,15 te
garanderen

€2 /ontlening

Inschatting op basis van gegevens van aanbieders. Het lage tarief kan echter ook opgenomen
worden in het bestek, waarbij dan wel een voldoende hoog budget moet voorzien worden. De
inkomsten van deelfietsen zouden dan de aanbieder toekomen.

atelier \ demitro2
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Fietsdeelsystemen – Voorstel binnen VOM
Verschillende tariefstructuren mogelijk, met invloed op de netto kost voor de VVR
Er wordt verondersteld dat het bestaande fietsdeelsysteem in de stad Oostende geïntegreerd wordt in het systeem van de VVR Oostende. Een eventuele tussenkomst in
het tarief behoort toe aan de vervoerregio en bepaalt het resterende tarief voor de gebruiker.
Scenario 1 – Compensatie €2
Resttarief gebruiker: €1,15
Aantal nieuwe deelfietslocaties: 9
Aantal bestaande locaties: 1
200.000 €

189.000 €

Scenario 2 – Compensatie €1,15
Resttarief gebruiker: €2
Aantal nieuwe deelfietslocaties: 9
Aantal bestaande locaties: 1
200.000 €
168.000 €

150.000 €

150.000 €

140.000 €

140.000 €
28.000 €

49.000 €
100.000 €

100.000 €

50.000 €

50.000 €

0€

0€
Vaste kost

atelier \ demitro2

Tussenkomst
tarief

Aanwending
budget VVR

Vaste kost
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Tussenkomst
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Aanwending
budget VVR
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Vervoer op maat
Deelwagensystemen

Deelwagensystemen – Huidig aanbod
Momenteel zijn in Oostende al een aantal cambio’s aanwezig. De
gebruikers betalen een administratieve kost, een maandelijks
abonnement en een kilometer- en uurprijs.

atelier \ demitro2
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Deelwagensystemen – Voorstel binnen VOM
WAT?
Autodeelsystemen zouden in principe in elke gemeente geïntroduceerd
kunnen worden. Via de VVR zou de opstartkost gedragen kunnen worden.
Deelwagens kunnen mee de transitie naar duurzame mobiliteit faciliteren en
vervoersarmoede beperken.

TRAJECT EN LOCATIE

8 nieuwe locaties werden geïdentificeerd, één deelwagenlocatie per
gemeente waar dit momenteel nog niet wordt aangeboden. Indien deze
locaties worden toegepast, woont 77% van de bevolking op minder dan 3
km van een deelwagenstation.
BEDIENING
Deelwagens zijn 24/7 beschikbaar. Gezien het bestaande aanbod van
Cambio in Oostende, ligt het voor de hand dit netwerk uit te breiden.
Het netwerk van deelauto’s is een back-to-one systeem.
BUDGET
Begroting: Het voorzien van 2 wagens
(waarvan 1 elektrische en 1 conventionele)
op 8 nieuwe locaties zou jaarlijks €96 000
kosten.
Naarmate het gebruik stijgt, zal de
kostprijs dalen. Het vrijgekomen budget
kan worden ingezet om meer wagens te
introduceren.

atelier \ demitro2

GEBRUIKERS
Tarief: afhankelijk van
aanbieder
Doelgroep: bewoners zonder
(tweede) wagen,
verblijfstoeristen, bezoekers
in de brede zin aan de
Oostendse regio met een
langere last-mile
verplaatsing.
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Deelwagensystemen – Voorstel binnen VOM
Budget op basis van beschikbare informatie door aanbieders
Volgende assumpties werden gemaakt voor het berekenen van de kostprijs:

Onderdeel

Assumptie

Verklaring van de assumptie

Aantal nieuwe locaties

8

Één deelwagenlocatie per gemeente waar dit momenteel nog niet wordt aangeboden.

Aantal wagens per locatie

2

Om de zichtbaarheid en beschikbaarheidsgevoel voor de gebruiker te verhogen, wordt voorgesteld om
per locatie twee wagens te voorzien. Ook de aanbieders geven dit aan als succesfactor.

Maximale jaarlijkse kost conventionele
wagen

€5 000

Inschatting op basis van gegevens van aanbieders. De effectieve kost kan lager liggen wanneer de
aanbieder werkt met een cash-back formule.

Maximale jaarlijkse kost elektrische
wagen

€7 200

Inschatting op basis van gegevens van aanbieders. De effectieve kost kan lager liggen wanneer de
aanbieder werkt met een cash-back formule.

Gemiddelde afstand per rit

60 km

Inschatting op basis van gegevens van aanbieders.

Kost per kilometer (voor gebruiker)

€0,25 /km

Inschatting op basis van gegevens van aanbieders. Dit is de prijs die de aanbieder vraagt aan de
gebruiker.

Aantal maandelijkse ontleningen per
voertuig

10

Inschatting op basis van gegevens van aanbieders.

Verwachte cash-back per wagen per
jaar

€1 800

Sommige aanbieders geven een ‘cash-back’ wanneer mensen de deelwagen gebruiken. Op basis van het
ingeschatte gebruik zou dit €1 800 per voertuig per jaar zijn. Dit betekent ook dat een conventionele
deelwagen ‘gratis’ wordt voor de regio vanaf het moment dat hij 20 000 km per jaar rijdt.

atelier \ demitro2
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Deelwagensystemen – Voorstel binnen VOM
Kostenraming per locatie op basis van de gekozen vloot
Maximale kost per deelwagenlocatie per jaar
15.000 €

14.000 €
12.000 €

12.500 €
10.000 €

De kost voor deelwagens varieert naargelang de aangeboden vloot.
Er wordt voorgesteld om een gemengde vloot te voorzien (1 conventionele wagen, 1
elektrische wagen per locatie). Het belangrijkste voordeel van een gemengde vloot,
is dat het een lagere drempel vormt voor de gebruiker dan een volledige elektrische
vloot.
Er dient opgemerkt te worden dat de gemeente de parkeerplaats en eventuele
laadpaal dient te voorzien. Het voorzien van een laadpaal kan eventueel ook in de
aanbesteding opgenomen worden. Mogelijks ligt de kostprijs dan hoger.

10.000 €

7.500 €
5.000 €
2.500 €
0€
2 conventionele
wagens

atelier \ demitro2

1 conventionele
wagen, 1
elektrische wagen

2 elektrische
wagens
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Deelwagensystemen – Voorstel binnen VOM
Aanbieders van deelwagens betalen vaak (een deel van) de inkomsten terug aan de instantie die
de jaarlijkse kost betaalt
De geconsulteerde aanbieders van deelwagens geven aan te werken met een cash-back formule, waarbij de inkomsten van de deelwagen worden terugbetaald tot de
deelwagen zelfbedruipend wordt. Eens de wagen zelfbedruipend is, wordt deze kosteloos voor de gemeente. Er moet opgemerkt worden dat de cash-back nooit hoger
zal zijn dan de jaarlijkse investeringskost.
Er wordt voorgesteld om de cash-back te herinvesteren om het deelwagennetwerk in de vervoerregio te doen groeien.
Scenario 1 – Geen herinvestering cash-back
Aantal nieuwe deelwagenlocaties: 8
Samenstelling vloot: 1 conventionele, 1 elektrische wagen

100.000 €

96.000 €

Scenario 2 – Herinvestering cash-back
Aantal nieuwe deelwagenlocaties: 8
Samenstelling vloot: 1 conventionele, 1 elektrische wagen

28.800 €

80.000 €

100.000 €
0€

67.200 €

60.000 €

40.000 €

40.000 €

20.000 €

20.000 €

0€

0€

atelier \ demitro2

Inschatting
cash-back

28.800 €

Totale kost

Inschatting
cash-back

28.800 €

96.000 €

80.000 €

60.000 €

Totale kost

96.000 €

Herinvestering Aanwending
cash-back
budget VRR
VVRR | VVR Oostende | 17/07/2020

Herinvestering Aanwending
cash-back
budget VRR
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Vervoer op maat
Gistel bus

Gistel bus – Voorstel binnen VOM
WAT?
In de gemeente Gistel worden een aantal grotere kernen niet langer
ontsloten. Het betreft Moere en Zevekote. Snaaskerke wordt wel bediend,
zij het dan richting Oostende, terwijl eveneens wordt gevraagd om de
relatie met de hoofdgemeente te voorzien.
Het aanbod is complementair aan de SIGO-bus dat schoolvervoer
organiseert in functie van begin- en einduren van de school. Afstemming
met SIGO moet nog plaatsvinden.

BEDIENING
Deze ritten worden uitgevoerd met een type belbus. Er wordt een traject
van 25km voorgesteld dat in enkele richting wordt gereden: Gistel –
Snaaskerke – Gistel – Zevekote – Moere – Gistel.
Er worden 6 ritten voorzien op schooldagen en schoolvakantiedagen, de
mogelijkheden tot aansluiting in Gistel zijn nader te onderzoeken.

Begroting:
inkomsten)

BUDGET
€ 113
000

(excl.

TRAJECT EN LOCATIE

Concept regeling (nader te bespreken)
Gistel
7:30 09:00 11:00 13:00 15:00
Snaaskerke 7:40 09:10 11:10 13:10 15:10
Gistel
7:50 09:20 11:20 13:20 15:20
Zevekote 7:55 09:25 11:25 13:25 15:25
Zande
8:00 09:30 11:30 13:30 15:30
Moere
8:05 09:35 11:35 13:35 15:35
Gistel
8:15 09:45 11:45 13:45 15:45

17:00
17:10
17:20
17:25
17:30
17:35
17:45

GEBRUIKERS
Aantal gebruikers: naargelang
vraag (geraamd op 30.000/jaar),
te beoordelen en evalueren
Tarief: 1€/rit en abonnementen
Doelgroep: inwoners Gistel voor
verplaatsing naar mobipunt in
centrum

atelier \ demitro2
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Gistel bus – Voorstel binnen VOM
Budget assumpties
Volgende assumpties werden gemaakt voor het berekenen van de kostprijs:

Onderdeel

Assumptie

Aantal bediende weekdagen per jaar

251

Aantal bediende zaterdagen per jaar

0

In eerste instantie werd uitgegaan van enkel bediening op weekdagen.

Aantal bediende zondagen per jaar

0

In eerste instantie werd uitgegaan van enkel bediening op weekdagen.

Aantal ritten per bediende dag

6

In eerste instantie werd uitgegaan van 6 ritten per dag

Kostprijs per kilometer

€3 /km

Op basis van de huidige kost van een bus van De Lijn.

Afstand van het traject

25 km

Capaciteit van busje

20

Er van uitgaand dat de rit gereden wordt door een bus type belbus.

Verwachte bezettingsgraad per rit,
weekdagen

10

Op basis van de huidige tellingen en belbuscijfers.
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Gistel bus – Voorstel binnen VOM
Raming kosten en inkomsten, en budget vanuit de VVR
Deze raming gaat uit van 6 ritten per dag op weekdagen, en een ticketprijs van € 1 per rit. Daarnaast wordt er ook vanuit gegaan dat het abonnement van De Lijn
geldig is, hierdoor kunnen de inkomsten moeilijk ingeschat worden en wordt er verondersteld dat deze € 0 zullen zijn.
Voorstel
Kostprijs ticket: €1/rit en het abonnement van De Lijn is ook geldig
Aantal reizigers per jaar: 30 000
120.000 €

113.000 €

0€

113.000 €

80.000 €

40.000 €

0€
Totale kost
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Vervoer op maat
Koksijde bus

Koksijde bus
WAT?
In functie van oudere en minder mobiele inwoners wordt een aanvullende
dienstverlening op de functionele lijn 69 voorzien binnen de
gemeentegrenzen van Koksijde binnen het vervoer op maat. Er wordt
complementair aan de functionele lijn 69 een uurfrequentie tijdens de dal
aangeboden.

TRAJECT EN LOCATIE

BEDIENING
Deze ritten worden uitgevoerd met een minibus of kleine stadsbus.
Er wordt een traject van 15km voorgesteld binnen de gemeentegrenzen.
Er wordt een kostprijs uitgerekend voor 7 aanvullende ritten in elke richting
bovenop het aanbod van L69 tussen 9 en 16u. De bus rijdt op schooldagen
en schoolvakantiedagen.
BUDGET
Begroting: zonder inkomsten wordt
de kostprijs geraamd op € 160 000.

GEBRUIKERS
Aantal
gebruikers:
naargelang
vraag, te beoordelen. Geraamd obv
huidige tellingen op L69 tijdens de
dal op 15.000 reizigers per jaar
Tarief: 1€/rit en abonnementen
Doelgroep: inwoners en bezoekers
Koksijde
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Koksijde bus
Budget assumpties
Volgende assumpties werden gemaakt voor het berekenen van de kostprijs:

Onderdeel

Assumptie

Aantal bediende weekdagen per jaar

251

Aantal bediende zaterdagen per jaar

0

In eerste instantie werd uitgegaan van enkel bediening op weekdagen.

Aantal bediende zondagen per jaar

0

In eerste instantie werd uitgegaan van enkel bediening op weekdagen.

Aantal ritten per bediende dag

14

In eerste instantie werd uitgegaan van 7 ritten in elke richting per dag

Kostprijs per kilometer

€3 /km

Op basis van de huidige kost van een bus van De Lijn.

Afstand van het traject

15 km

Capaciteit van busje

20

Er van uitgaand dat de rit gereden wordt door een bus type belbus.

Verwachte bezettingsgraad per rit,
weekdagen

4,3

Op basis van de huidige tellingen tijdens de daluren (60 reizigers per dag).
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Koksijde bus
Raming kosten en inkomsten, en budget vanuit de VVR
Deze raming gaat uit van 7 ritten per dag in elke richting op weekdagen, en een ticketprijs van € 1 per rit. Daarnaast wordt er ook vanuit gegaan dat het abonnement
van De Lijn geldig is, hierdoor kunnen de inkomsten moeilijk ingeschat worden en wordt er verondersteld dat deze € 0 zullen zijn.

Voorstel
Kostprijs ticket: €1/rit en het abonnement van De Lijn is ook geldig
Aantal reizigers per jaar: 15 000

160.000 €

160.000 €

0€

160.000 €

Totale kost

Inschatting
inkomsten

Kost voor VVR

120.000 €

80.000 €

40.000 €

0€
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Vervoer op maat
Specifieke ontsluiting haven

Specifieke ontsluiting haven – Voorstel binnen VOM
WAT?
In het voorliggende vervoerplan wordt reeds in belangrijke mate
geanticipeerd op de ontsluiting van de haven door aangepaste
lijnvoering van L30 in combinatie met 2 mobipunten en deelfietsen.
Zowel de stad Oostende als de haven zijn vragende partij om het
vervoeraanbod naar de toekomst nog op te schalen, vooral in functie
van meer afgelegen zones zoals Plassendale I. Indien het potentieel
aanwezig is, kan een verdere opschaling binnen het vervoer op maat.
Om het potentieel goed in beeld te krijgen wordt vanuit de
vervoerregio gesuggereerd om een mobiscan uit te voeren samen met
de bestaande bedrijven alsook met de nieuwe geplande bedrijven.

TRAJECT EN LOCATIE
Het vervoersconcept is nader te bepalen. Het concept heeft als doel de strategisch
te ontwikkelen zones 4 en 5 op onderstaande kaart verbeterd te ontsluiten en een
vervoersconcept op maat van de bedrijven en werknemers te voorzien.

BEDIENING
De bediening zal afhankelijk zijn van het vervoersconcept en afgestemd
op de noden van bedrijven en werknemers.
BUDGET en FINANCIERING
Voor de financiering van het vervoersconcept
wordt een strategisch budget van € 40 000
voorzien in het eerste jaar dat elke jaar kan
toenemen afhankelijk van de noden. De eerste
gebruikers worden pas verwacht in de loop van
2022,

sqdf

GEBRUIKERS
Werknemers
in
de
vooren
achterhaven

Een gedetailleerde raming is thans nog niet
mogelijk gezien het concept nog te bepalen is.

Bron kaart: mobiliteitsplan Oostende, 2001
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atelier\ demitro2 is een samenwerking tussen Deloitte, MINT, Traject en O2 voor de vervoerregio’s
Aalst, Brugge, Oostende, Roeselare, Vlaamse Ardennen, Waasland en Westhoek. Tractebel is in onderaanneming van MINT.
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