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Bijlagen

In de Statenvergadering van 8 november jl. heeft u motie 764 aangenomen. In deze motie 

verzoekt u het college van Gedeputeerde Staten om: 

1. de voorzieningen van haltes langs alle provinciale buslijnen te inventariseren; 

2. te inventariseren hoe deze haltes, in lijn met het R-netprogramma, aantrekkelijker kunnen 

worden ingericht;

3. die aanpassing te subsidiëren vanuit de Subsidieregeling Mobiliteit (SRM);

4. samen met vervoerders en gemeenten tot een verbeterplan te komen. 

Over de motie wilt u een terugkoppeling tijdens de Voorjaarsnota van 2018. 

In deze brief doen wij u een eerste behandelvoorstel voor deze motie.

Voor beantwoording van het eerste verzoek van de motie zijn wij in gesprek met het 

adviesbureau dat namens de provincie de zogenaamde “haltescan” beheert. De haltescan is een 

database waarin een aantal toegankelijkheidscriteria zijn opgenomen. Er wordt op dit moment 

gewerkt aan de actualisatie van de database en de toevoeging van de in uw motie genoemde  

toegankelijkheids- en aantrekkelijkheidscriteria. Op basis van die inventarisatie kan vervolgens 

worden begonnen aan de beantwoording van het tweede verzoek. Voor het opstellen van een 

onderzoeksvoorstel naar deze punten en een accurate planning voor beide verzoeken, zijn wij op 

dit moment in gesprek met het bovenstaande adviesbureau. 

De behandeling van de verzoeken 3 en 4 willen wij graag combineren. Voor deze verzoeken is 

allereerst input nodig vanuit de onderzoeken die hierboven zijn genoemd. Voor de afdoening van 

deze verzoeken wordt een bijeenkomst georganiseerd met twee doelen:

 wegbeheerders en vervoerders worden geïnformeerd over de bestaande 

subsidieregeling mobiliteit, met daarin de mogelijkheid om haltes toegankelijk te maken;
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 er wordt geïnventariseerd hoe wegbeheerders en vervoerders tegen haltekwaliteit 

aankijken, en er wordt gepeild welke mogelijke impulsen vanuit de provincie zij nuttig 

achten voor de verbetering hiervan. 

Op basis van de inventarisatie en deze bijeenkomst wordt vervolgens een voorstel uitgewerkt dat 

op een zo efficiënt mogelijke wijze inzet op een verbetering van het aantal aantrekkelijke haltes. 

Dit kan bereikt worden – zoals aangedragen in uw motie – door middel van een uitbreiding van de 

SRM, maar zou ook een andere vorm kunnen aannemen. 

Wij verwachten u in het eerste kwartaal van 2018 te kunnen berichten over de uitkomsten van de 

inventarisatie om de verzoeken 1 en 2 van de motie te beantwoorden. Wij zullen u dan ook 

informeren over de uitkomsten hiervan en de vervolgstappen met het tijdpad om de verzoeken 3 

en 4 uit te voeren.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                     voorzitter,

drs. J.H. de Baas                  drs. J. Smit
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