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Onderwerp
Voorkeursoptie aanpassing buslijnennet in de kern Oss

Korte inhoud
De gemeente heeft met provincie meegekeken naar de aanpassing van het stadsbuslijnennet, om de exploitatiekosten te
reduceren.Het voorstel voldoet aan de eis van de provincie dat de exploitatie sterk verbetert. Het totale ov-aanbod in Oss
(streeklijnen, buurtbussen, stadsbus, regiotaxi en trein) ondervangt in grote mate de huidige functie van de stadsbus. Dit
buslijnennet doet de belangrijkste bestemmingen aan en bedient seniorencomplexen evenals de wijken in Oss. Er ontstaat
een aantal zogenoemde witte vlekken, waar reizigers verder dan 350 meter naar een bushalte moeten lopen. Voor deze
reizigers is lopen, de fiets, de auto of de regiotaxi het alternatief. Kwetsbare doelgroepen (minima, WMO-gerechtigden)
betalen in de regiotaxi een gereduceerd tarief. Het college legt het voorstel voor de nieuwe stadsbuslijnen in april voor aan
de Commissie WOM, wijkraden en Reizigersoverleg ter consultatie. Dit levert input op voor het advies van het college aan
GS over de nieuwe dienstregeling. De gemeenteraad neemt na vaststelling van de nieuwe dienstregeling door GS een
besluit over eventuele aanvullende maatregelen.

Vroegere besluiten
14-2-2012 vaststellen plan van aanpak doorontwikkeling stadsbuslijnen, ter info geagendeerd in Commissie WOM 7 maart
2012

Besluit
1.
Aan de commissie WOM door een opinienota het volgende conceptadvies over de invulling
van het nieuwe stadsbuslijnennet voor te leggen:
a.
De conceptvoorkeursvariant, met de daarbijbehorende witte vlekken en zonder
aanvullende maatregelen van de provincie, de preferente optie te laten zijn voor de invulling van
het nieuwe stadsbuslijnennet van 8 december 2012 tot 1 januari 2015;
b.
De bezetting van de nieuwe stadsbuslijnen vanaf december 2012 halfjaarlijks te
monitoren en te evalueren met de gemeente, vervoerder en het Reizigersoverleg;
c.
De kosten voor de aanpassingen van de buslijnen (plaatsen en opruimen halteparen) voor
rekening van de provincie te laten komen;
d.
Te streven naar een duurzaam adequaat stadsvervoer dat tevens rekening houdt met de
toekomstige vergrijzing;
2.
De opinienota tevens te gebruiken tijdens de consultatieronde met de wijkraden en het
Reizigersoverleg;
3.
De mening van de commissie WOM en de adviezen van de wijkraden en het
Reizigersoverleg te verwerken in het definitieve advies over het stadsbuslijnennet aan
Gedeputeerde Staten van de provincie
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