
Motie 49 Helder betrokkenheid volksvertegenwoordiging 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 11 mei 2022, aan de orde hebbende 
de OV Nota van Uitganspunten; 

Constaterende dat: 

• het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten het enige moment is in de komende
tien jaar waarin Provinciale Staten fundamentele kaders mee kan geven aan de
inrichting van het regionale OV;

• het jaarlijkse vervoerplan elk jaar onduidelijkheid oplevert over de momenten van
inbreng;

Overwegende dat: 

• duidelijkheid over de momenten van informatievoorziening over en van input leveren
op de uitgangspunten voor het vervoerplan, het concept-vervoerplan en het
definitieve vervoerplan met verwerking van de reacties van cruciaal belang is voor de
mogelijkheden van de Staten om invloed uit te oefenen op het vervoerplan;

• duidelijkheid over de momenten waarop raadsleden hun input kunnen leveren van
belang is voor de informatievoorziening van Statenleden en voor de betrokkenheid
van raadsleden;

Verzoekt het college: 

• Jaarlijks drie infosessies te organiseren over het vervoerplan;
o één over de uitgangspunten voor het vervoerplan;
o één over het concept-vervoerplan;
o één over het definitieve vervoerplan met een toelichting op de binnengekomen

reacties, en de wijzigingen t.o.v. het concept-vervoerplan;

• Kennis te nemen van het besluit van de Staten om na de eerste informatiesessie de
verkregen informatie ter bespreking te agenderen op de eerstvolgende
commissievergadering M&M en na de tweede en derde sessie altijd ter informatie en
ter bespreking alleen indien daar aanleiding toe is;

• Een voorstel te doen om gemeenteraadsleden op een gestructureerde en passende
manier te betrekken bij het leveren van input aan de Staten;

• Aan het begin van elk jaar een datumoverzicht te verstrekken met de verwachte data
van de informatiesessies, wat door de griffie kan worden aangevuld met de
bijbehorende data van commissievergaderingen.

En gaat over tot de orde van de dag. 
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