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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Om het reizen met openbaar vervoer te vergemakkelijken is een goede informatievoorziening 
vereist. De reizigers moeten ook gemakkelijk kunnen in- en uitstappen. Bij de 
concessiewisseling is gebleken dat de informatiepanelen in veel haltes niet geschikt zijn om 
omgevingsplattegronden en busroutekaarten in op te hangen. Dit speelt op ongeveer 260 
bushaltes en op busstation Amersfoort. Busstation Amersfoort is het belangrijkste knooppunt 
in het concessiegebied van de provincie. Gebleken is dat op dit station de toegankelijkheid 
niet voldoet aan de wettelijke eisen.  
 
Voorgeschiedenis 
In de PS-vergadering van 11-11-2002 is een motie aangenomen waarin werd verzocht het 
stimuleringsfonds openbaar vervoer te gebruiken om het kwaliteitsniveau van het OV en 
CVV te handhaven. Bij de Herijking reserves en voorzieningen is deze reserve gehandhaafd 
om in te kunnen zetten voor verbeteren kwaliteit/toegankelijkheid bushaltes.  
 
Essentie / samenvatting 
Gedeputeerde Staten hebben een stimuleringsfonds openbaar vervoer ingesteld om het 
kwaliteitsniveau van het OV te handhaven. Voorgesteld wordt de resterende middelen van het 
Stimuleringsfonds openbaar vervoer, te besteden aan nieuwe informatiepanelen in bushaltes 
en het verbeteren van de toegankelijkheid van het busstation Amersfoort. Daartoe dient 
bijgevoegde begrotingswijziging vastgesteld te worden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Hogere waardering van openbaar vervoerreizigers voor de informatievoorziening en daardoor 
meer gebruik van het openbaar vervoer. 
Bussen op busstation Amersfoort zijn goed toegankelijk voor ouderen, reizigers die slecht ter 
been zijn, rolstoelgebruikers, reizigers met kinderwagens en slechtzienden. 
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Financiële consequenties 
R014 Stimulering openbaar vervoer. Hierop is nog een bedrag van € 337.000,- beschikbaar. 
Dit zal na vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging aangewend worden om de 
informatiepanelen te plaatsen en het busstation Amersfoort CS toegankelijk te maken. 
 
De kosten voor de plaatsing van de informatiepanelen zullen ongeveer € 137.000,- bedragen. 
Op zo’n 260 haltes wordt een paneel geplaatst á € 500,-. Deze uitgave zal in 2009 
plaatsvinden. 
 
De kosten voor de aanpassing van het busstation Amersfoort worden geraamd op € 250.000,-. 
Hiervan dient de gemeente Amersfoort 20% (€ 50.000,-) te financieren, conform de aanpak 
van het toegankelijk maken van de bushaltes. 80% van de kosten (€ 200.000,-) komt voor 
rekening van de provincie Utrecht. Deze uitgaves zullen in 2010 plaatsvinden. 
 
De kosten voor beheer en onderhoud van bovenstaande aanpassingen aan abri’s en busstation 
zijn volledig voor rekening van de gemeenten. 
 
Totale kosten voor provincie bedragen: € 337.000,- (€ 137.000,- + € 200.000,-) 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
n.v.t. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Informatiepanelen: teneinde reizigers beter te informeren (met statische informatie) op de 
halte dienen grotere informatiepanelen geplaatst te worden. Naast deze statische informatie 
zijn de drukste knooppunten al voorzien van dynamische informatie middels dynamische 
reisinformatie palen (het zogenaamde DRIS). 
Busstation Amersfoort: zowel met een slechtziende als een rolstoelgebruiker is nagegaan 
welke gebreken er zijn om van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken. Rekening 
houdend met de landelijk geformuleerde normen en wettelijke eisen worden deze knelpunten 
door aanpassingen van de infrastructuur opgelost. 
 

Voorgesteld wordt het bedrag van € 337.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve 
Stimulering openbaar vervoer middels bijgevoegde begrotingswijziging.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 26 oktober 2009,  
 
Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8-09-2009, afdeling MOB, nummer 2009int247334; 
 
Besluiten:  
 
Het bedrag van € 337.000,- voor het plaatsen van informatiepanelen in bushaltes en het toegankelijker 
maken van busstation Amersfoort, middels bijgevoegde begrotingswijziging beschikbaar te stellen . 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Wet personenvervoer 2000 (artikel 20). 
In het kader van de Wet Gelijke Behandeling dienen haltes toegankelijk gemaakt te worden. 
 
2. Argumenten 
• De provincie streeft naar verbetering van de kwaliteit van het OV. De informatievoorziening is 

daarbij een belangrijk aspect. Bij veel haltes is slechts een kastje aan de haltepaal bevestigd waar 
de vertrektijden van de bussen op staan. Om een reiziger goed te informeren is het van belang dat 
de route van de bus bekend is en hoe de directe omgeving van de halte eruit ziet. Ook wil de 
reiziger de beschikking hebben over overige informatie zoals tariefacties en 
telefoonnummers/website om klachten door te geven. Deze informatie kan alleen getoond worden 
op informatiepanelen die in de abri op de achterruit bevestigd worden (zie bijlage 1). De huidige 
kleine kastjes op de haltepaal voldoen niet. Volgens de nieuwe concessiebepalingen is het 
vervoerbedrijf verplicht de panelen te voorzien van de hierboven genoemde informatie. 

• De provincie verbetert de toegankelijkheid van de haltes om minder mobiele mensen de 
mogelijkheid te geven ook gebruik te maken van het openbaar vervoer en om te voldoen aan 
wettelijke eisen. Het busstation Amersfoort is het belangrijkste knooppunt in de concessie van de 
provincie. Op dit knooppunt voldoet de toegankelijkheid niet aan de toegankelijkheidseisen. Om 
het busstation toegankelijker te maken zullen in ieder geval de halteperrons verbreed moeten 
worden en opgehoogd. Hiertoe dient het stationsplein heringericht te worden. Tevens dienen er 
blindegeleidelijnen aangelegd te worden.   

 
3. Kanttekeningen 
Voor de aanpassingen op het busstation Amersfoort wordt ook een bijdrage van de gemeente 
Amersfoort verwacht. In lijn met de gemeentelijke bijdrage bij het toegankelijk maken van 
overige bushaltes zal aan Amersfoort een bijdrage in de totale kosten van 20% worden 
gevraagd. Er is een principe-toezegging van Amersfoort voor hun financiële bijdrage. 
 
4. Realisatie 
De informatiepanelen zullen uiterlijk 13 december aanstaande geplaatst worden zodat 
vervoerbedrijf Connexxion per ingang van de nieuwe dienstregeling (13 december 2009) de 
actuele informatie in de panelen kan hangen. 
Het busstation Amersfoort zal in 2010 aangepast worden. 
 
5. Communicatie 
Na plaatsing van de informatiepanelen en aanpassing van het busstation zullen persberichten 
verspreid worden. Het busstation kan evt. middels een formele openingshandeling heropend 
worden. 
 
6. Bijlagen 

1. voorbeeld informatiepaneel 
2. begrotingswijziging 
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Bijlage 1: voorbeeld nieuwe halteinformatie panelen 
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Bijlage 2: begrotingswijziging
FOUT FOUT Toelichting op begrotingswijziging FOUT FOUT

ONWAAR 2009 2010 2011 2012
Product
groep

Omschrijving productgroep Toelichting op de
begrotingswijziging

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

0701 Doelmatig verkeer- en
vervoerssysteem

Verbetering toegankelijkheid en
kwaliteit bushaltes
Zie ook reserves

137 250 50

Totaal productgroep 0701 137 250 50

0702 Verkeersveiligheid

Totaal productgroep 0702

0703 Kwaliteit leefomgeving
Totaal productgroep 0703

Totaal programma 07 Mobiliteit 137 250 50

Totaal alle programma's 137 250 50

9201 Reserves
Reserve Stimulering Openbaar
Vervoer

Verbetering toegankelijkheid en
kwaliteit bushaltes
Zie ook productgroep 0703

137 200

Totaal reserves 137 200

Totaal alle programma´s, Algemene middelen en Reserves 137 137 250 250


