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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-669013871 
(DOS-2017-0006202)

Onderwerp

Reactie op advies van Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RODAV)

over het Beleidskader personenvervoer over water Rotterdam-Drechtsteden

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan het Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard

Vijfheerenlanden (RODAV) met een reactie op haar advies over het Beleidskader

personenvervoer over water Rotterdam-Drechtsteden. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het advies van het

Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RODAV) over het

Beleidskader personenvervoer over water Rotterdam-Drechtsteden en de reactie van

Gedeputeerde Staten daarop ter kennisname worden aangeboden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van Gedeputeerde Staten op het

advies van Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RODAV)

over het Beleidskader personenvervoer over water Rotterdam-Drechtsteden. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan Provinciale Staten Reactie op advies RODAV over Beleidskader personenvervoer

over water Rotterdam – Drechtsteden 

- GS-biref aan RODAV met reactie op haar advies over het  Beleidskader personenvervoer over

water Rotterdam – Drechtsteden

- Advies Beleidskader personenvervoer over water Rotterdam – Drechtsteden van het RODAV 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 13 november 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 30 oktober jl. hebben Gedeputeerde Staten het onderwerp Beleidskader personenvervoer

over water Rotterdam – Drechtsteden vastgesteld. In dat GS-voorstel is aangegeven dat het

advies van het RODAV en de reactie van Gedeputeerde Staten op dit advies in de GS-

vergadering van 13 november 2018 worden geagendeerd. Beide stukken zullen vervolgens

worden aangeboden aan Provinciale Staten. Het RODAV ontvangt de reactie van Gedeputeerde

Staten op hun advies per brief. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: € 0

Programma: 2 – Bereikbaar en Verbonden

Financiële risico’s: Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

 

2 Proces

 

Het reizigersoverleg heeft een wettelijk vastgelegde adviesrol bij aanbestedingen van regionaal

openbaar vervoer. Voor deze aanbesteding is dat het RODAV. Vanwege de voortgang van het

besluitvormingsproces binnen de provincie, heeft het RODAV parallel aan de behandeling van dit

onderwerp door Gedeputeerde Staten advies gegeven. Via dit GS-voorstel geeft de provincie een

reactie op het advies van het RODAV.

 

 Dit GS-voorstel heeft als doel het RODAV te beantwoorden en Provinciale Staten te informeren.

 

3 Communicatiestrategie

 

De reactie van Gepdeputeerde Staten op het advies van het RODAV wordt actief

gecommuniceerd met het RODAV en Provinciale Staten.

 


