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VERWORPEN

motie vreemd aan de orde van de dag
vergadering Provinciale Staten – 9 november 2020

Ondersteuning van het OV in coronatijd
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
- door de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen van de
rijksoverheid het aantal gebruikers van het OV drastisch is gedaald;
- de bedrijven die de OV-concessies in onze provincie uitvoeren worden geconfronteerd
met een ernstige inkomstendaling;
- OV-bedrijven een flinke kaalslag voorzien in het aanbod van buslijnen, aantal ritten en
dienstregelinguren (DRU’s);
- er nog altijd geen of nauwelijks sprake is van buurtbusdiensten – er rijden in veel
buurtbusgebieden al sinds half maart 2020 geen bussen.
Overwegende dat:
- het schrappen van lijnen en ritten grote gevolgen kan hebben voor de bereikbaarheid
van delen van onze provincie, vooral voor inwoners die afhankelijk zijn van het
beschikbaar zijn van OV;
- de teruggang in inkomsten kan betekenen dat de verduurzamingsopgave – onderdeel
van de concessies - voor de OV-bedrijven in gevaar komt;
- onze provincie bij aangenomen motie € 100 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor een
herstelfonds, waarvan ‘verduurzaming’ een belangrijk criterium is;
- onze provincie verantwoordelijk is en blijft voor een goede bereikbaarheid van alle
delen van Noord-Holland, voor alle inwoners van Noord-Holland – OV is daarbij een
belangrijke modaliteit binnen deze bereikbaarheidsopgave en -taak.
Besluit het college van GS op te roepen:
- het OV en de OV-bedrijven te ondersteunen door een financiële bijdrage te leveren om
te kunnen voldoen aan de verduurzamingsopgave, door PS gesteld in de
concessievoorwaarden;
- voor de bijdrage het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds aan te spreken;
- PS op korte termijn, doch uiterlijk 31 januari 2021, te informeren over de maatregelen
die GS in dit kader neemt.
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