PROVINCIE

FLEVOLAND

PROVINCIA LE STATEN

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.;
(In te vullen door de gritiier)

Onderwerp:

Nota van uitgangspunten openbaar vervoer

Agendapunt:

9c

Onderwerp Statenvoorstel: Adviesrol gemeenten
Nummer Statenvoorstel:

2230486

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

woensdag 30 mei 2018

Constaterende dat:
De voordelen voor Flevoland aanmerkelijk groter zijn wanneer ook het stadsvervoer Lelystad aan de nieuwe
concessie IJssel-Vecht wordt toegevoegd;
In exploitatie en beheer winst te behalen is;
De concessie Lelystad verreweg de kleinste In Nederland is en kent dus relatief veel overhead en beheerkosten
Door deze efficiëntievoordelen is het mogelijk om voor het beschikbare budget meer vervoer te realiseren dan
zonder die voordelen.
Overwegende dat:
het van belang is dat een goede samenhang met het gemeentelijke mobiliteitsbeleid en met de wijze waarop
de gemeenten hun rol als wegbeheerder invult;
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Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

het college van B&W Lelystad een zwaarwegende adviesrol te geven en de colleges van B&W van de andere
vijf gemeenten in Flevoland een adviesrol te geven bij het vaststellen van het programma van eisen voor de
aanbesteding en de goedkeuring van de jaarlijkse vervoerplannen en het tweede ontwikkelplan halverwege de
concessieperiode.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Wout Jansen (SOPLUS)

Handtekening initiatiefnemer:
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De motie is:
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Lvergadering van Provinciale Staten van

Statengriffi

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek
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