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Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie hr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Toekomst busvervoer Almere

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel:
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

24 februari 2016

Constaterende dat:

• In de concessie voor busvervoer 1n Almere de kosten voor het busvervoer
naar verwachting hoger uitvallen;
- Bij de aanbesteding van het busvervoer het budget voor OV op het niveau
2015 wordt gehouden;
- Dit resulteert in ofwe[ hogere tarieven voor de reiziger; dan wel een
verslechtering van het openbaar vervoeraanbod.
- De toegankelijkheid van het openbaar vervoer hiermee verslechtert,
alsmede de bereikbaarheid van voorzieningen.

Overwegende dat:
Bij investeringen en uitgaven in aanleg, onderhoud en beheer van
weginfrastructuur regelmatig sprake is van kostenstijgingen / extra
investeringen.
- Dit zelden aanleiding is tot het bijstellen van het ambitieniveau.
- De gemeenteraad van Almere om financiële redenen zelf al heeft
aangegeven de frequentie van de buslijnen in daluren te willen verlagen i / r A .
- Er desondanks binnen het huidige budget geen ruimte is voor behoud van
een snelle busverbinding naar Oostvaarders / Stripheldenbuurt (eerste
prioriteit b1j uitbreiding)

•

Verzoeken het college /

|E1 Dragen het college op /

•

Spreken uit

motet i .

1. Met de gemeente Almere in overleg te gaan over het behoud van een metrobuslijn naar Oostvaarders /
Stripheldenbuurt In elk geval in de spitsuren.
2. De evt. financiële consequenties hiervan in kaart te brengen en voor te leggen aan Provinciale Staten

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Peter Pels

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

^

MDTIIVOOKOE VKIJHtlD

SP.
^

PARTIJ V A N D E A R B E I D

^ Pj/l ^

Peter Pels

ChristenUnie

fffii

QROENLINKS

501
Partij voor

de Dieren

Voor

stemverhouding
Totaal

Tegen

32

VVD
PVV

s

—
>-

CDA
SP
•66

—

PvdA
ChristenUnie

2

SGP

—

GroenLinks
SOPlus

—

PvdD

2» 1

Het amendement is:

Aangenomen

—
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Aldus besloten io de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffie/f '
A. Kost
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Voorzitter,
L. Verbeek
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