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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-758884808 DOS-2012-

0003667

Onderwerp

Vervoerplannen 2021 openbaar vervoer

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden geïnformeerd over de

vervoerplannen 2021 van het openbaar vervoer.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vervoerplannen 2021. 

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de brief aan Provinciale

Staten toe te voegen dat het gaat om aanvulling door het Rijk tot 93% en de 95% van de kosten

van de huidige concessie en hierbij explicieter te maken dat het gaat de eerste helft van 2021)

Bijlagen

- GS-brief aan PS met onderwerp  “Vervoerplannen 2021 openbaar vervoer”

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Voor het zomerreces heeft gedeputeerde Vermeulen Provinciale Staten geïnformeerd over het

landelijk akkoord over de financiële bijdrage aan het openbaar vervoer tijdens corona. Hierna zijn

Provinciale Staten op 14 oktober 2020 door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de laatste

stand van zaken omtrent het openbaar vervoer in relatie tot het coronavirus. Hierbij werd gemeld

dat de vervoerplannen voor 2021 nog in ontwikkeling waren. Deze zijn inmiddels gereed. Met

bijgaande brief worden Provinciale Staten nu over deze vervoerplannen geïnformeerd. Voor

verdere toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de inhoud van de brief.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 2 - Bereikbaar Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Er zijn geen juridische aspecten aan dit GS-besluit.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 5 juni 2020 heeft gedeputeerde Vermeulen PS geïnformeerd over het “akkoord financiële

bijdrage OV tijdens corona” naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur

en Waterstaat over “Beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer onder concessie”.

Hierna zijn Provinciale Staten op 14 oktober 2020 door het college geïnformeerd over “impact

coronavirus op het OV”.

 

3 Proces

 

Vervoerders stellen op basis van de vervoerplannen een dienstregeling op. Deze nieuwe

dienstregeling gaat in op zondag 3 januari 2021.

 

4 Participatie en rolneming

 Regio’s zijn betrokken bij de uitwerking van de vervoerplannen.

 

5 Communicatiestrategie

 

Met de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de vervoerplannen van 2021.

Communicatie aan gemeenteraden vindt plaats via de regio’s in de concessies, 

reizigerscommunicatie vindt plaats via de vervoerders. 

 


