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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-631529680 (DOS-2007-

0022047)

Contact

M van Doorn

m.van.doorn@pzh.nl

Onderwerp

Behandelvoorstel Motie M764 - Aantrekkelijkheid bushaltes

Publiekssamenvatting

In de vergadering van 8 november jongstleden namen Provinciale Staten de motie M 764 

“aantrekkelijkheid bushaltes” aan. Daarin werd Gedeputeerde Staten verzocht 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. 

GS zijn voor behandeling van de eerste twee verzoeken in gesprek met een extern adviesbureau. 

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

inventarisatie. Verzoek 3 en 4 worden gecombineerd. Er wordt een bijeenkomst met 

wegbeheerders en vervoerders georganiseerd, waarop er wordt gekeken naar mogelijke

impulsen om vanuit de provincie de aantrekkelijkheid van haltes verder te verbeteren. Voornemen 

is voorafgaand aan de Voorjaarsnota van 2018 over deze bijeenkomst te rapporteren.

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS met daarin het behandelvoorstel Motie M 764 

“Aantrekkelijkheid bushaltes”.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel voor motie 764 

“Aantrekkelijkheid bushaltes”.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief aan Provinciale Staten, met onderwerp “Behandelvoorstel motie M 764 –
aantrekkelijkheid bushaltes”.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar M van Doorn Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Heijman, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 19 december 2017
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1 Toelichting voor het College

Motie 764 werd op 8 november jongstleden aangenomen door PS. Voor toelichting op het 

behandelvoorstel, zie de GS-brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden.

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

2 Proces

In het behandelvoorstel geeft GS de intentie aan om:

1. In het eerst kwartaal van 2018 te berichten over een gedetailleerd onderzoeksplan en 

een accurate planning voor de eerste twee verzoeken;

2. Terug te koppelen over de bevindingen en uitkomsten van de bijeenkomst met 

wegbeheerders en vervoerders voorafgaand aan de Voorjaarsnota van 2018.

Na de uitvoer van het in het eerste kwartaal van 2018 aan te leveren onderzoeksplan en de in 

punt 2 beschreven terugkoppeling zal gemeld worden dat GS PS adviseert de motie als afgedaan 

te beschouwen.

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden.
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