
 

 

 

MEMORANDUM 

2016MME102 

 

 

 

 

 

DATUM 27-7-2016 

AAN Commissie MME 

VAN Jacqueline Verbeek-Nijhof 

DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP Consultatieversie U-OV Vervoerplan 2017 deel 1 en Informatiesessie 

 

Geachte leden van de commissie MME,  

 

Tijdens uw vergadering op 4 juli 2016 heb ik u toegezegd om de consultatieversie van het U-OV vervoerplan 
2017 deel 1 naar u te sturen en een informatiesessie te organiseren tijdens de consultatieperiode. De 
consultatieversie van het U-OV Vervoerplan 2017 vindt u als bijlage bij dit memo.  
 
De extra informatiesessie vindt plaats op 29 augustus 18h30-19h30, u heeft hiervoor reeds een uitnodiging van 
de griffie ontvangen. Tijdens de informatiesessie zal een toelichting worden gegeven op de voorstellen en er is 
gelegenheid voor het stellen van verduidelijkingsvragen. Voor een formele reactie op de voorstellen heeft u, net 
als alle andere belanghebbenden, de mogelijkheid om te reageren via de onderstaande 
consultatiemogelijkheden.  
 
Vervoerplanproces 2017 

Het Vervoerplan 2017 deel 1 vormt de basis voor de dienstregeling voor de periode 11 december 2016 tot 1 juli 
2017. Onderdeel van het vervoerplanproces is een consultatieperiode die start op 27 juli en loopt tot 7 september. 
Tijdens deze consultatieperiode heeft iedereen de mogelijkheid om te reageren op de voorstellen via de 
provinciale website www.provincie-utrecht.nl/jouwopenbaarvervoer of per brief: 

Qbuzz U-OV  
t.a.v.D. Versluis 
Europalaan 2a  
3526 KS Utrecht 
 

Om de consultatie onder de aandacht te brengen is er een persbericht verzonden. Verder verschijnt er een 
bericht over de consultatie op de provinciepagina in diverse huis-aan-huisbladen in de regio.  
De reacties op de consultatieversie worden betrokken bij het opstellen van het definitieve Vervoerplan 2017 deel 
1. Alle reacties worden samengevat in een consultatienota als bijlage bij het definitieve vervoerplan. De 
vaststelling van het vervoerplan is voorzien op 4 oktober 2016, waarna u het besluit middels een Statenbrief 
ontvangt.  
 
Voorgeschiedenis 

Op 7 juni 2016 zijn de uitgangspunten voor het Vervoerplan 2017 vastgesteld. Dit vormt de basis voor de 
uitwerking van het Vervoerplan 2017 deel 1 door U-OV. U heeft hierover een Statenbrief ontvangen. Voor de 
volledigheid hebben wij deze ook opgenomen in de bijlagen, hij staat tevens bij de ter informatie stukken van uw 
commissievergadering op 29 augustus.  
 
Bijlagen: 
- 7 juni 2016, Statenbrief, Uitgangspunten U-OV Vervoerplan 2017 
- 27 juli 2016, Consultatieversie U-OV Vervoerplan 2017 deel 1 

 


