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Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het initiatiefvoorstel
van de fracties van de PvdA en het CDA met betrekking een pilot
waarbij een combinatie wordt gemaakt van openbaar vervoer en
doelgroepenvervoer in de gemeente Schagen.

Uw kenmerk

In uw voorstel vraagt u ons te onderzoeken of de verschillende
vervoersinitiatieven rondom Schagen te bundelen zijn zodat er meer
efficiëntie, minder kosten en milieubelasting ontstaan voor het
vervoersysteem in de breedte rondom Schagen. U vraagt ons om in het
onderzoek eerst de actuele situatie in kaart te brengen van het vervoer
van de verschillende doelgroepen door de verschillende betrokken
partijen. Ie denken daarbij valt aan o.a. Connexxion, de WMO-raad in
Schagen, de gemeente Schagen en de provincie Noord-Holland. Na de
onderzoeksfase wordt beoogd een besluit te nemen door de betrokken
partijen op basis van voor- en nadelen van een mogelijke bundeling van
vervoersinitiatieven. Afhankelijk van de uitkomst in de onderzoeksfase
zal er een besluit genomen kunnen worden over het al dan niet
uitvoeren van een pilot. U geeft aan dit onderzoek uit te voeren met
Connexxion als vervoerder in de concessie Noord-Holland Noord. Na
afloop van een eventuele pilot zal aan de hand van een evaluatie
bepaald worden of en hoe de aanpak in meerdere gemeenten kan
worden toegepast.
Het onderwerp is actueel. We zien een behoefte bij gemeenten,
vervoerders en andere overheden om een dergelijk onderzoek op te
starten. Het opstarten van dergelijke initiatieven past in de geest van
het bestek Noord-Holland Noord en de rol die daarbij aan de vervoerder
is toebedeeld. De WMO-raad in Schagen moet overigens nog wel groen
licht geven voor participatie in dit onderzoek. De verwachting is dat dit
onderzoek ruim een halfjaar in beslag zal nemen. Connexxion zal als
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concessiehouder deze trekkersrol vervullen en de kosten van het
onderzoek op zich nemen. Wij zullen, gelet op onze rol als
concessieverlener, participeren in de opdrachtformulering en de
uitvoering van het onderzoek en daarbij ook de
duurzaamheidsaspecten laten meenemen. Gelet op bovenstaande
kunnen wij PS positief adviseren over het initiatiefvoorstel. Aan de hand
van de resultaten van het onderzoek kan een nader besluit over het al
dan niet uitvoeren van een pilot plaatsvinden. Wij zullen u daarvoor te
zijner tijd een voorstel voorleggen.
Wij bedanken de fracties van de PvdA en het CDA voor het
initiatiefvoorstel om een onderzoek te doen naar het combineren van
openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in Schagen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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