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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-631472015 (DOS-2007-

0022047)

Contact

M van Doorn

m.van.doorn@pzh.nl

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3349 Partij van de Dieren OV Toegankelijkheid

Publiekssamenvatting

Op 27 november jongstleden heeft de Partij van de Dieren schriftelijke vragen ingediend over de 

toegankelijkheid van het OV. GS hebben de beantwoording van deze Statenvragen inmiddels 

vastgesteld. In de beantwoording bevestigen GS dat zij zich bewust zijn van de actualiteit rondom 

de toegankelijkheid van het OV, alsmede het maatschappelijke belang hiervan. Ruim 55% van de 

haltes langs provinciale buslijnen is op dit ogenblik toegankelijk en elke nieuw gebouwde halte 

dient – voor zover mogelijk – toegankelijk te worden opgeleverd. Hiernaast voldoen alle 

voertuigen binnen de provinciale concessies reeds aan toegankelijkheidseisen. De provincie 

draagt hiernaast actief bij aan de verbetering van toegankelijkheid van het OV door gemeenten 

de mogelijkheid te bieden subsidie aan te vragen voor het toegankelijk maken van haltes. 

Tenslotte zijn toegankelijkheidseisen meegenomen in de eisen die inschrijvers op 

aanbestedingen voor onze busconcessies worden gesteld.

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3349 Partij van de Dieren met 

betrekking tot OV toegankelijkheid.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording Statenvragen 

3349 Partij van de Dieren met betrekking tot OV toegankelijkheid.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Concept beantwoording Statenvragen 33498 Partij van de Dieren OV Toegankelijkheid

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

Geen nadere toelichting noodzakelijk.

Financieel en fiscaal kader

Niet van toepassing.

Juridisch kader

Niet van toepassing.

2 Proces

Geen nadere toelichting noodzakelijk.

3 Communicatiestrategie

Er is geen nadere communicatiestrategie bepaald. Volstaan kan worden met het publiceren van 

de publiekssamenvatting.
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