PROVINCIE

FLEVOLAND

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland

.r.: 0)

Motie nr

(In te vullen door de griffier)

Onderv^erp:

verkenning 'gezamenlijke aanbesteding OW door drie provincies' busvervoer

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

7 juni 2017

Constaterende dat:
De provincies Overijssel, Gelderland en en Flevoland verkennend onderzoek gaan doen om tot een mogelijke
gezamenlijke aanbesteding van duurzaam busvervoer te komen overeenkomstig het Rijksbeleid: 'Zero Emission
Akkoord'
/
In de verkenning bekijken Overijssel, Gelderland en Flevoland of het mogeUjk is om drie grote busconcessies
te maken (m.u.v. Almere en Lelystad).
Hiermee ook de markt wordt geprikkeld om een interessanter aanbod te doen.
Overwegende dat:
/
Met deze verkenning onderzoeken de drie provincies de mogelijkheden voor een efficiënter (o.a. volle bussen)
en duurzaam openbaar vervoersysteem dat beter aansluit op de reizigersstromen in het gebied.
Dit ook de mogelijkheid biedt om verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor
gepensioneerden/gehandicapten om in de daluren tegen een aangepast tarief (of gratis) te reizen.
Te constateren dat het in de daluren laten rijden van (half) lege busssen noch effecient noch duurzaam is
Verzoeken het college /

•

DragenI het
hetcollege op /

•

Spreken uit

Om in het verkennend onderzoek mee te nemen wat de mogelijk consequenties zijn, om gepensioneerden in
de daluren tegen een aangepast tarief (of gratis) mee te laten reizen.
Opmerking:
In de provincie Overijssel en Gelderland zal door de fracties van 50PLUS dezelfde motie worden ingediend.
/
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

W. Jansen (50PLUS)
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De motie is:

Aangenomen

Q

Aldus liesloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Staténgriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

•

