GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-590067034
(DOS-2008-0010720)
Contact

H.M. Heukels
h.heukels@pzh.nl

Paraaf voor agendering:
Behandelend ambtenaar:

H.M. Heukels

Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:

Heijman, A

digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders:

Janssen, RA

Provinciesecretaris

drs. J.H. de Baas

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

A-Openbaar

16 mei 2017

Eindtermijn

Onderwerp:
Tussenevaluatie proef Avondboot Drechtsteden (motie 617)
Publiekssamenvatting:
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van motie 617 waarin is
gevraagd om de ‘proef Avondboot Drechtsteden’ daadwerkelijk in december 2016 te laten
starten. Daarnaast worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voorlopige resultaten van
deze proef via een onafhankelijk uitgevoerde ‘tussenevaluatie’.
Deze proef is op 1 december 2016 gestart en deze proef is tot nu toe niet succesvol gebleken
volgens het rapport ‘Tussenevaluatie proef Avondboot Drechtsteden’ van Ligtermoet & Partners.
Advies:
1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten waarin de uitvoering van motie 617
wordt toegelicht en waarmee het rapport ‘Tussenevaluatie proef Avondboot
Drechtsteden’ van Ligtermoet & Partners wordt aangeboden;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin aan Provinciale Staten de uitvoering van
motie 617 wordt toegelicht en waarmee het rapport ‘Tussenevaluatie proef Avondboot
Drechtsteden’ van Ligtermoet & Partners wordt aangeboden.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies
Bijlagen:
- GS brief - Evaluatie proef Avondboot Drechtsteden - DOS-2008-0010720
- L&P-1750-Avondvaart-eindrapportage-tussenevaluatie
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1 Toelichting voor het College
Aanleiding voor deze GS brief is motie 617 ‘Proef Avondboot’. In motie 617 doet PS het verzoek
de benodigde voorbereidingen te treffen om de proef Avondboot Drechtsteden in december 2016
daadwerkelijk te kunnen laten starten. Daarnaast doet PS het verzoek een evaluatie van de proef
Avondboot Drechtsteden tijdig voor te bereiden, zodat de voorlopige resultaten bij de behandeling
van de Kadernota 2018 kunnen worden meegewogen.
De proef Avondboot Drechtsteden is gestart op 1 december 2016 en loopt tot en met 1 juli 2017.
Daarnaast is een tussenevaluatie van de proef Avondboot Drechtsteden uitgevoerd door een
onafhankelijke deskundige partij, zodat PS vóór de bestuurlijke behandeling van de Kadernota
2018 worden geïnformeerd over de voorlopige resultaten van deze proef.
Met deze tussenevaluatie en bijgaande GS brief hebben GS uitvoering gegeven aan deze motie.
Financieel en fiscaal kader:
Geen opmerkingen
Juridisch kader:
Geen opmerkingen

2 Proces
In de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 maart 2016 is het onderwerp “Nachtboot” door
Statenlid Celik (PvdA) geagendeerd en besproken. Op 21 april 2016 heeft gedeputeerde Janssen
in een PS-brief kaders voor een dergelijke proef geschetst onder de naam “Avondboot”. In de
Statencommissie Verkeer en Milieu van 11 mei 2016 is hierover gedebatteerd en dit heeft geleid
tot een aangenomen motie (617: Proef Avondboot) in de PS-vergadering van 1 juni 2016.
Op 5 juli 2016 hebben GS besloten een projectsubsidie van € 150.000 beschikbaar te stellen voor
deze proef.
Door regio Drechtsteden is voor deze proef een bijdrage beschikbaar gesteld van € 20.000.
Daarnaast heeft de regio Drechtsteden toegezegd mee te werken aan de communicatie en
eventuele verdere activiteiten die de slagingskans van de proef vergroten.
Het is nu aan Provinciale Staten om de voorlopige resultaten van deze proef te wegen.

3 Communicatiestrategie
Deze proef is geïnitieerd door Provinciale Staten. Het is daarom niet gepast als Gedeputeerde
Staten voorafgaand aan oordeelsvorming in Provinciale Staten actief communiceren over de
(voorlopige) resultaten van deze proef of ingaan op een mogelijk vervolg.
De Tussenevaluatie proef Avondboot Drechtsteden wordt na behandeling door Gedeputeerde
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Staten op 16 mei a.s. ter agendering aangeboden aan de Statencommissie Verkeer en Milieu
voor de vergadering van 7 juni a.s.
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