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Onderwerp 

Dienstregeling openbaar streekvervoer concessie IJsselmond  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te voorzien van (proces)informatie over de invoering van de 
nieuwe dienstregeling openbaar streekvervoer concessie IJsselmond. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

In de PS-vergadering van 12 december 2012 hebben wij naar aanleiding van 
mondelinge vragen toegezegd dat de provincie in gesprek gaat met betrokken 
partijen om te bezien of aanpassing van de dienstregeling van buslijnen mogelijk 
is, na het uitvallen van buslijnen sinds de invoering van de Hanzelijn.  
 

Inleiding: 

Bij de start van de nieuwe dienstregeling IJsselmond op 9 december 2012 was te 
verwachten dat deze vanuit het publiek reacties zou opleveren. In verband met 
de komst van de Hanzelijn is een aantal buslijnen opgeheven en andere lijnen 
zijn gewijzigd. Dit levert veranderingen op voor reizigers en van bereikbaarheid 
van instellingen. Wij willen met deze mededeling PS informeren hoe uitvoering 
wordt gegeven aan de gedane toezegging en geeft daarmee een tussenstand aan.      
 
Mededeling: 

Inclusief de klachten van mensen die meerdere keren hebben gereageerd, d.w.z. 
mensen die weer hebben gereageerd op een antwoord van de provincie, bedraagt 
het aantal klachten en suggesties ca. 140.  
Van alle reacties was er één veruit het meest voorkomend: de klachten over de 
veel duurdere trein abonnementen voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar. Inmiddels 
hebben wij het initiatief genomen om dit met de NS te bespreken. 
Ten aanzien van eventuele wijzigingen in de bus dienstregeling is op 7 januari 
2013 een eerste ambtelijk overleg gepleegd met Connexxion en de provincie 
Overijssel. 
De diverse publieksreacties en enkele geconstateerde onvolkomenheden zijn 
doorgesproken met de vervoerkundige van Connexxion en deze heeft een aantal 
“huiswerkopdrachten” meegenomen. Omdat een dienstregeling een ingewikkeld 
bouwwerk is, waaruit niet straffeloos bouwstenen kunnen worden verwijderd of 
verplaatst, kost het even tijd om de gevolgen van mogelijke gewenste wijzigin-
gen in kaart te brengen. Dit betreft zowel kostentechnische als vervoerkundige 
gevolgen.  
 
Het vervolg 

Concreet is afgesproken dat Connexxion eind januari met een voorstel komt voor 
mogelijke verbeteringen, voorzien van de bijbehorende kosten. Na besluitvor-
ming hierover door de provincie als opdrachtgever, zullen de uitkomsten daarvan 
ter kennisname worden gebracht aan PS. Wij verwachten dit te kunnen doen voor 
de volgende Statendag op 6 februari a.s. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

geen 
 
Verdere informatie 

geen  
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Openbaarheid 

Passief openbaar 
----------------------------------- 
Portefeuillehouder 

Lodders, J. 
----------------------------------- 
Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 

 

  


