MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 10
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Compenseren prijsverhoging Altijd Vrij Abonnement
Agendapunt: 11a
Onderwerp Statenvoorstel: Zomernota
Nummer Statenvoorstel: 2964011

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 13 juli 2022

Constaterende dat:

•
•
•
•
•
•

De Altijd Vrij abonnementen tot 18 jaar van Connexxion in de NOP en Dronten dit jaar met
12 euro verhoogd zijn, een verhoging van 9,6%;
Deze prijsverhoging voornamelijk jonge mensen treft die van en naar school/studie reizen;
Er ook een (kleinere) prijsverhoging is voor de 18+ abonnementen en nu vanaf 149,- euro
p/m kost;
Door de enorme hoge kosten voor levensonderhoud, bijvoorbeeld gasprijzen en
boodschappen, veel burgers het al financieel zwaar hebben;
Volgens het Nibud één op de drie Nederlanders niet (meer) rond kunnen komen aan het
einde van de maand;
Openbaar vervoer voor veel mensen een noodzaak is, geen keuze.

Overwegende dat:

•
•

□

Deze verhoging te verklaren is door de afbouw in het tarievenhuis van 2017 en de LTI, maar
hierbij niet rekening is kunnen houden met onvoorziene gebeurtenissen als Corona en de
oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende economische gevolgen;
De provincie de mogelijkheden en de middelen heeft om de lasten van ov-gebruikers iets te
verlichten.

Verzoeken het college (dictum) / x Dragen het college op (dictum) /

□

Spreken uit (dictum)

Zo snel mogelijk met de provincie Overijssel in gesprek te gaan over een verlaging van de prijs van
alle Altijd Vrij abonnementen van de OV regio Ijsselmond met als richtprijs 125,- p/m (en de
daarbij behorende tarievenopbouw) tot aan de nieuwe concessie december 2023 en de Staten over
de uitkomst van dit gesprek te informeren. De gelden die hiervoor eventueel nodig zijn te
onttrekken aan het ongeoormerkte deel van de Brede Bestemmingsreserve.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: M. Müller (SP), H. Ismaili Alaoui (GroenRood), W. Boutkan (PVV), H. van KeulenNentjes (ChristenUnie), T. Smetsers (D66), A.M. Khedoe (DENK)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Fractie Van den Berg

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
CDA
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
50PLUS
Forum voor Democratie
Fractie Van den Berg
GroenRood
De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 juli 2022.
Statengriffier,

Voorzitter voor deze,

mr. A. Kost

J.N. Simonse
Vicevoorzitter

Verworpen

