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Opinieronde 6     

Onderwerp 
Herijking OV-beleid 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Het leveren van beleidsuitgangspunten voor de 
herijking van het OV-beleid.  

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Een uitspraak te doen over de vraag welk 
voorzieningenniveau tegen maatschappelijk 
verantwoorde kosten wordt aangeboden. 
De vragen voor de discussie luiden alsvolgt: 
 1. Wilt u vasthouden aan het principe dat  
iedereen de hele dag door overal moet kunnen komen 
met het openbaar vervoer, tegen een betaalbaar 
tarief? 
2.  Waar heeft hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) 
voldoende meerwaarde om meerkosten te 
rechtvaardigen? 
3. Zijn extra uitgaven voor OV acceptabel en zo ja, 
hoe moeten ze worden gedekt?  
 
Deze vragen staan nader gespecificeerd en toegelicht 

in de bijlage bij de Nota Discussie.     
Wat is de context van het onderwerp / in 

welke context vindt behandeling plaats?  
 

  Hoewel het collegeakkoord een 
bezuinigingsnoodzaak onderkent, legt het prioriteit bij 
het in stand houden van de frequenties van het 
openbaar vervoer in het landelijk gebied. Als 
ondergrens in de beschikbaarheid van openbaar 
vervoer wordt uitgegaan van de kaders die zijn 
vastgelegd in de Nota Mobiliteit Flevoland.  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Bij twee opeenvolgende aanbestedingen van de 
concessie IJsselmond is het niet mogelijk gebleken de 
concessie te gunnen, wegens overschrijding van de 
vastgelegde budgetplafonds. Duidelijk is geworden 
dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat een derde 
aanbesteding wel het geambieerde voorzieningen- en 
kwaliteitsniveau oplevert, zonder verhoging van het 
beschikbare budget. De portefeuillehouder heeft 
toegezegd PS gelegenheid te geven zich uit te 
spreken over de beleidskaders voor een nieuwe 
aanbesteding IJsselmond.  
 In een motie van 14 november 2012 vraagt PS tevens 

om een nieuw ontwerp voor de 
openbaarvervoersstromen in Flevoland in aansluiting 
op de omliggende gebieden.      

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

 De kaders die door PS worden aangegeven zullen, 
samen met de input van externe partijen, nader 
worden uitgewerkt en leiden tot een bestuursopdracht 
aan het college van GS. Het proces wordt naar 
verwachting eind 2013 afgerond met het aanbieden 
van een nieuwe beleidsvisie.       

 


