
 
 
 
 
 

 MOTIE 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

 
 

Motie nr.: 8 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Onderzoeken Pilots naar toekomstbestendig en vraaggericht OV aanbod 

Agendapunt: 11a  

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2023-2026 

Nummer Statenvoorstel: 2948502  

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

 

in vergadering bijeen op: 29 juni 2022  

Constaterende dat:  
 Door de coronacrisis er een enorme terugval is geweest in OV reizigersaantallen; 
 Dit heeft geleid tot een situatie waarbij een aantal Flevolandse OV dienstlijnen in de gemeente Urk 

(buslijn 149) en in de gemeente Dronten (Buslijnen 163, 164, 21 en 22) zijn afgeschaald of 
wegbezuinigd; 

 De provincie Flevoland van het Rijk tot eind 2022 de beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) ontvangt 
om de OV verliezen te compenseren; 

 De nieuwe OV concessiehouder EBS pas eind 2023 volgens de nieuwe OV dienstregeling gaat rijden in 
Flevoland; 

 Met name doelgroepen die niet naar alternatieve manieren van vervoer kunnen overschakelen, zoals 
studenten en scholieren, nu de dupe dreigen te worden van de afschaling van het OV aanbod; 
 

Overwegende dat:  
 Kernboodschap in het programma Mobiliteit en Ruimte aangeeft dat wij als Provincie Flevoland ook 

de kleine kernen in onze provincie willen ontsluiten en het gebruik van het Openbaar Vervoer willen 
stimuleren; 

 Acceptabele OV verbindingen naar onze Provinciehoofdstad Lelystad ontwikkeling en bedrijvigheid 
tussen de gemeenten in Flevoland kan bevorderen;  

 Goede OV verbindingen cruciaal zijn voor de leefbaarheid van een gebied; 
 Flevoland uitblinkt in haar pioneersgeest en bereidheid om innovatie te omarmen; 
 Vraaggerichte OV een prima toekomstgerichte oplossing kan zijn; 

 

□ Verzoeken het college  (dictum)   /   X Dragen het college op (dictum)   /   □ Spreken uit (dictum) 
 Te onderzoeken welke pilots omtrent toekomstbestendige en vraaggerichte OV of andere oplossingen 

er in de gemeente Urk en de gemeente Dronten gestart kunnen worden ter vervanging van de 
afgeschaalde OV dienstregelingen tot aan het moment dat de nieuwe OV concessiehouder EBS eind 
2023 haar nieuwe OV dienstverlening start; 

 De kosten van dergelijke pilots of oplossingen in kaart te brengen en aan PS voor te leggen; 
 
en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: Z.J.B. Heng (ChristenUnie), J.N. Simonse (SGP), M. Müller (SP), T.A. Smetsers 
(D66), S. Kers (PvdD), C.A. Straatsma (GroenLinks), W. Boutkan (PVV), W. de Jager (PvdA), J. van Slooten 
(CDA)  

 

Handtekening initiatiefnemer: 

 



 
 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

   

   

   

 
  

   

   

   

   

   

 
  

 
  

Fractie Van der Starre   

   

 
  

 
  

Fractie Van den Berg   

 
  

 
Stemverhouding Voor Tegen 
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 Verworpen 

 

De motie wordt ondersteund door: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2022. 

Statengriffier,  Voorzitter, 

mr. A. Kost  L. Verbeek 

   


