
 
 
 

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 november 2019 

 

     Motie (Art. 37 RvO) 

 
Onderzoek Openbaar Vervoer 
 
Constaterende dat:  
 

o Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer in zijn  

algemeenheid, met als resultaat een groei van het aantal 
reizigers (incluis het tegengaan van lege bussen buiten de spits) 

tot één van de taken van de provincie behoort. 
 

o Desondanks veel bussen buiten de spits en in de minder drukke 

gebieden (C-lijnen) vaak leeg of nagenoeg leeg rondrijden. 
 

o Veel ouderen, maar ook bijstandsgerechtigden, minimumloners 
en mensen met een lichamelijke beperking, (kortom mensen die 
veelal weinig te besteden hebben) eenzaam zijn en zij met zo 

min mogelijk belemmeringen, de mogelijkheid zouden moeten 
hebben om vanuit hun woonadres andere locaties te  

kunnen bezoeken.  
 

o Het gebruik van het openbaar vervoer t.o.v. het gebruik van de 

auto een positief effect heeft op het milieu en de verkeersdrukte 
op wegen doordat er minder gebruik gemaakt gaat worden van 

eigen vervoer. 
 

 

 
Van oordeel dat:  

 
o Veel mensen in deze categorieën niet (meer) de financiële 

armslag hebben om andere locaties te bezoeken omdat zij 

veelal extra uitgaven moeten doen t.b.v. de zorg en specifieke 
benodigdheden, waardoor zij een onevenredig groot 

koopkrachtverlies lijden. 
 

o Het mogelijk zou moeten zijn om het (Provinciaal) Openbaar 

Vervoer (bus/trein) meer gevuld te krijgen en tegelijkertijd een 
gebaar te maken naar bovengenoemde doelgroepen. 

 
 



 
 
 

 
Verzoeken het College:  

  
o Een onderzoek te starten naar de mogelijkheden deze 

doelgroepen in de daluren gratis te laten reizen met het 
(Provinciaal) Openbaar Vervoer. 
  

o In het bovengenoemde onderzoek duidelijk te maken wat de 
kosten hiervoor zullen zijn en de te verwachten kwantitatieve 

(hoeveel mensen gaan daar gebruik van maken) en financiële 
effecten in bredere zin. 
 

o Het resultaat van bovengenoemd onderzoek uiterlijk binnen drie 
maanden aan Provinciale Staten bekend te maken. 

    
 
 

Gaat over tot de orde van de dag: 

 
L.H.B. Lodder 
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