
Verzoek agendering 
 

De Procedurecommissie toetst agendastukken aan het toetsingskader. Die is op de pagina van de 
Procedurecommissie te vinden. Hier zijn ook de afspraken te vinden over agenderingsverzoeken. 

Provincie Flevoland | Procedurecommissie 

Agenderingsverzoek 

Op verzoek van  ChristenUnie,  GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV en D66. 
Vergadering  

 

Commissie EMS beeldvormend 
 

Op welke termijn dient 
agendering plaats te 
vinden? 

Voor de statenvergadering van 29 Juni 2022 

Agendaonderwerp Bespreken wegvallen Rijksbijdrage beschikbaarheidsvergoeding 
OV (BVOV) eind 2022 en de consequenties voor Flevoland. 

Aanwezigheid 
portefeuillehouder 
gewenst?  

Ja, gedeputeerde Jan de Reus 

 

Aanwezigheid externen 

 

Ja, experts/provinciale ambtenaren op het gebied van de OV 
BVOV  en de OV concessie IJssel-vecht (kunnen ook ambtenaren 
zijn) met het doel om de presentatie verzorgen en vragen te 
beantwoorden. 

Doel van de agendering 

Aanleiding:  

 

De rijksbijdrage beschikbaarheidsvergoeding OV BVOV om 
coronaverliezen op te vangen houdt eind 2022 op. Wat betekent 
dit voor de Provincie Flevoland in 2023? Wat is de terugval in 
inkomsten? Wat is de inzet van Flevoland richting het Rijk. 

Is een complete 
Beeldvorming, 
Oordeelsvorming en 
Besluitvorming gewenst? 

Alleen beeldvorming is voldoende. 

Hoe ziet het einddoel er 
uit?  

Geinformeerd zijn en voldoende input hebben op OV gebied voor 
evt. initiatieven bij de behandeling van de Perspectiefnota 2023-
2026 in de Statenvergadering van 29 juni 2022. 

Inhoud 

Toelichting op het 
onderwerp: 

De rijksbijdrage beschikbaarheidsvergoeding OV BVOV om de 
coronaverliezen in het OV op te vangen houdt eind 2022 op.  

Werkvormen 

Wordt er een presentatie 
gegeven? 

Ja 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Procedurecommissie/procedurecommissie


Hoe verloopt de 
bespreking? 

Presentatie en ruimte voor vragen aan de gedeputeerde en 
ambtenaren. 

Vragen aan de andere 
fracties of vragen aan het 
college of vragen aan derde 
partijen (passend bij doel 
van de agendering) 

 

Dit onderwerp heeft: 

- raakvlakken met de schriftelijke vragen aangaande 
dienstverlening buslijn 149 domineesweg/nagele en 
petitie die is gestart door een Urker studente. 

- Toekenning van de nieuwe OV concessie IJssel-Vecht aan 
vervoersbedrijf EBS (beeldvormende sessie gepland op 6 
juli a.s. in de commissie EMS; 

Vragen aan college/experts: 

- Wat betekent dit voor de Provincie Flevoland in 2023? 
- Wat is de terugval in inkomsten?  
- Wat is de inzet van Flevoland richting het Rijk? 
- In 2022 is de OV-concessie IJssel-Vecht na een nieuwe 

aanbestedingsprocedure toegekend aan vervoersbedrijf 
EBS. Op 6 juli staat een beeldvormende sessie gepland 
over de aangeboden dienstverlening en plannen van EBS 
in Flevoland. Heeft het ophouden van de rijksbijdrage 
beschikbaarheidsvergoeding OV BVOV om 
coronaverliezen op te vangen nog consequenties voor de 
nieuwe concessie?  

 

Bijlagen: 

 

 

 

 


