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Een groot deel van de commissie was tevreden over dit stuk. Er waren echter ook vragen over in 
hoeverre we nu al een goed beeld kunnen vormen over de post-Corona-situatie en het goed in het 
oog houden van de speciale status van PS; niet zo maar een van de stakeholders. PS moeten goed 
meegenomen worden in het gehele proces, ook op momenten waarop nog input en advies kan 
worden geleverd, terwijl formeel GS aanzet zijn. Er ontstond een discussie over in hoeverre een partij 
als het ROCOV een mening kan verwoorden die alle daaronder vallende belangengroepen recht doet. 
Uiteraard is dit altijd een gewogen compromis, maar de individuele groeperingen kunnen ook nog 
afzonderlijk input aan PS geven.  Vervolgens was er een uitgebreide discussie over 
“diepteparticipatie” versus brede burgerparticipatie. Hierover was een deel van de commissie van 
mening dat de breedte zo veel mogelijk opgezocht zou moeten worden, terwijl de gedeputeerde 
aangaf dat in deze fase van het proces kennis van vervoersystemen belangrijk is om goed te kunnen 
participeren. Er wordt dan ook liever contact gezocht met stakeholders als ROCOV en gemeenten. 
Daarnaast is er echter voor iedereen de gelegenheid om een mening te geven, al dan niet weer via 
de gemeenten of via panels. Ook werd er op gewezen dat bij de jaarlijkse vervoerplannen de burgers 
juist wel zo breed mogelijk worden betrokken. Gevraagd werd of het mogelijk is om ook vervoerders 
in een vroeg stadium mee te laten denken over mogelijke alternatieven en oplossingen. Dit is een 
delicate zaak, aangezien diezelfde bedrijven daarna mogelijk offerte uit gaan brengen. Over de 
aangekaarte kwestie überhaupt aanbesteden versus inbesteden volgt nog een memo.  
 
De commissie adviseert het voorstel als Klein debat te agenderen voor de PS-vergadering van 14 april 
2021, waarbij de kwestie van de inwonersparticipatie in ieder geval nog terug zal komen. 
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