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In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de ov-visie
De bijgevoegde bijlage als vertrouwelijk beschouwen en niet openbaar maken in verband met de nieuwe aanbesteding
van het openbaar vervoer.
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1. Inleiding
Dit voorstel gaat over de toezeggingen die het college in de raadsvergadering van 4 juli 2018 bij de
behandeling van de ov-visie in aan de Raad gedaan heeft. Deze toezeggingen waren:
•
•
•

Toezegging 1: De vastgestelde OV-Visie , met begeleidende brief, wordt meepfcienomen (als lobby)
als input naar de Provincie en eventueel naar de Staten fracties. Eventueel rnet een bezoek en
toelichting.
Toezegging 2: Getallen van aantal passagiers welke gebruik maken van lijn 102 worden
aangeleverd voor de commissie van september
Toezegging 3: Verbetering van communicatie wordt opgepakt.

Door middel van deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de toezeggingen.

2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect
b) Maatschappelijk effect
3. Argumenten
Beslispunt 2: voor een eerlijke aanbesteding mag de informatie uit de memo niet openbaar worden gemaakt.

4. Kanttekeningen
5. Financiën
6. Uitvoering
Planning:
Het college heeft toegezegd om uiterlijk in september de reizigersaantallen aan te leveren.

Communicatie:
Evaluatie/controle
7. Bijlagen
Bijlage 1: Keolis 180724 - cijfers lijn 102 tbv gemeente Barneveld
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Geachte leden van de Raad,
Datum:
21 -08-2018
Ons kenmerk:

Het college heeft in de raadsvergadering van 4 juli 2018 bij de behandeling van de ovvisie in drie toezeggingen aan de Raad gedaan. Deze toezeggingen waren:
•

Afdeling:
V&l

•

Behandeld door:
Stefan van de Werken

•

Doorkiesnummer:
(0342) 495 401
email:
.vandewerken@barneveld
.nl
Onderwerp:
Toezeggingen ov-visie

Toezegging 1: De vastgestelde OV-Visie , met begeleidende brief, wordt meegenomen (als lobby) als input naar de Provincie en eventueel naar de Staten
fracties. Eventueel met een bezoek en toelichting.
Toezegging 2: Getallen van aantal passagiers welke gebruik maken van lijn
102 worden aangeleverd voor de commissie van september
Toezegging 3: Verbetering van communicatie wordt opgepakt.

Door middel van deze brief informeren wij u over de stand van zaken omtrent de toezeggingen.
Toezegging 1:
De ov-visie is na vaststelling verstuurd naar de provincies Gelderland en Overijssel.
Ook is er een ambtelijke afspraak geweest waarin de ov-visie overhandigd is aan de
projectleider mobiliteit van de provincie Gelderland. Dit ter input voor de voorbereidingen op de nieuwe ov-concessie waar de provincies om input vanuit de gemeenten
gevraagd hebben. In september wordt er door de provincies een bijeenkomst (op ambtelijk niveau ) georganiseerd om het concept programma van eisen te bespreken. Zodra er meer bekend is wordt u hier over geïnformeerd.
Toezegging 2:
Het college heeft vervoerscijfers van lijn 102 opgevraagd bij de vervoerder Syntus.
Bijgevoegd als bijlage bij deze raadsinformatiebrief vindt u de gebruikscijfers in een
memo. Deze memo is door vervoerder Syntus opgesteld. De cijfers van nu zijn in lijn
met de eerdere berichtgeving in de ov-visie.
Toezegging 3:
Doorlopend blijft het college initiatieven stimuleren om de bekendheid van het openbaar vervoer te verbeteren, waaronder het organiseren van campagnes. Een voorbeeld
van een campagne start dit najaar. Vervoerder Syntus start met een campagne om de
nieuwe first & last mile modaliteit Keobike (waar u dit voorjaar kennis mee gemaakt
heeft In de raadsinformatieavond) te promoten. Tijdens deze campagne kunnen reizigers kennismaken en zich inschrijven voor KeoBike. Zij worden begeleid door een
team enthousiaste medewerkers van Syntus welke de campagne gaan begeleiden.

In verband met bedrijfsgevoelige informatie (de voorbereidingen op de nieuwe ovconcessie) mag de informatie in de bijgevoegde memo niet openbaar gemaakt worden.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

H.F.B. van Steden
secretaris
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dr. J.W.A. van Dijk
burgemeester

