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Beeldvorming
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Datum

20 april 2021
Afdeling

SENB

Betreft

Transitieplan OV IJsselmond

Naam commissie

Statencommissie EMS

Onderwerp

Transitieplan OV IJsselmond

Datum beeldvorming

2 juni 2021

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming?

Provinciale Staten informeren over de inhoud van
het transitieplan voor de openbaar vervoerconcessie OV IJsselmond 2022-2023. Gelet op de
verantwoordelijkheid van de provincie in het
verzorgen van OV en de taakverdeling tussen
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, hecht
Gedeputeerde Staten er aan om Provinciale Staten
te informeren over de voorgenomen wijzigingen in
de concessie als gevolg van de Corona pandemie.
Gelegenheid bieden tot het stellen van vragen over
het transitieplan en de wijze waarop Gedeputeerde
Staten het transitieplan gaan implementeren.
Interactief informeren. Er is sprake van één
onderwerp en er is gelegenheid om vragen te
stellen. Het onderwerp wordt ingeleid met een
korte presentatie.

Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het
doel?
Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven?

Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over
vorm en type
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via deze
memo)

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn?

30 minuten (max. 45 minuten)

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?

Welke informatie wordt voorafgaand aan de
beeldvorming, als bijlage van dit memo,
aangereikt?

Via voortgangsrapportages over de impact van
Corona hebben Provinciale Staten al regelmatig
kunnen zien dat het Corona-virus een grote invloed
heeft op het gebruik van het OV en de hoogte van
de reizigersopbrengsten. Provinciale Staten zullen
voor het eerst geïnformeerd worden over de inhoud
van het transitieplan.
Provinciale Staten ontvangen na de GS-behandeling
op 4 mei 2021 uiterlijk op 7 mei 2021 een
mededeling met als bijlage het transitieplan.

Wie verzorgt de beeldvorming?

SenB, Concessiebeheerder openbaar vervoer

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?

Ja

Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de
Procedurecommissie

Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen.

Kan de beeldvorming hierdoor korter?

Let op: functietitel ipv. Naam.
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Wat is het vervolg van deze beeldvorming?
Geef een zo smart mogelijke planning.

Naam bijlage:

Voor Provinciale Staten is er geen vervolg.
Gedeputeerde Staten luisteren naar de
opmerkingen van PS en andere betrokken partijen
zoals gemeenten en het ROCOV Flevoland en
betrekken de opmerkingen bij de definitieve
besluitvorming over het transitieplan.
eDocs
nummer:

Openbaar in de zin van de
WOB
(ja/nee aangeven)
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