
                  
 

 

  

Motie voor de raadsvergadering van 10 mei 2016 
 

Agendapunt  : 19 

 

Onderwerp : Verbetering Openbaar Vervoer 

 

 

 

 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Constaterende dat: 

 

- de concessie voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de regio Noord-

Holland-Noord voor de periode 2018-2028 binnenkort zal worden aanbesteed; 

- de provincie op dit moment bezig is met het opstellen van het Programma van Eisen 

voor bovengenoemde concessie; 

- er de afgelopen jaren flink bezuinigd is op de voorzieningen voor het openbaar 

vervoer; 

- de Brede Doeluitkering van de rijksoverheid aan de provincie voor het openbaar 

vervoer met ingang van 1-1-2016 is omgezet in een niet-geoormerkt deel van het 

Provinciefonds; 

- het voorzieningenniveau door de (huidige) concessiehouder op verschillende plekken 

in de regio ernstig is aangetast; 

- bij niet-verhogen van het aanbestedingsbedrag de kans reëel is dat er sprake zal zijn 

van verdere verschraling van de dienstregeling. 

 

Spreekt uit: 

- de uitdrukkelijke wens om de voorzieningen op het gebied van het openbaar vervoer 

in de regio te versterken of op zijn minst op het huidige peil te houden; 

- dat hij het van groot belang vindt om voorzieningen voor openbaar vervoer te zien 

als instrumenten om de leefbaarheid in de (kleine) kernen van de regio te versterken; 

- dat hij vreest, dat door verdere inkrimping van het lijnennet steeds meer mensen 

geïsoleerd dreigen te raken in onze regio. 

 

roept het College van Burgemeester en Wethouders op om bij Gedeputeerde Staten aan te 

dringen: 

- op het behoud en, waar mogelijk, verbeteren van de kwaliteit van het openbaar 

vervoer in Noord-Holland-Noord; 

- om maatregelen hiertoe kenbaar te maken in de Programma van Eisen voor de 

concessie openbaar vervoer Noord-Holland-Noord; 

- om het beschikbare budget uit te breiden, als dit nodig is om de kwaliteit van de 

voorzieningen in het openbaar vervoer te verbeteren. 

 

 

 

 



 

  

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Naam/fractie/handtekening: 

 

Jan-Pjotr Komen   SP 

 

 

Hans Heddes    PvdA 

 

 

Perry Vriend    Seniorenpartij 


