Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ over de nieuwe
dienstregeling in Leusden
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 12 december 2016,
Constaterende dat:
-

De helft van de Leusdenaren die met de bus reizen door de nieuwe dienstregeling ernstig
wordt benadeeld;
Tussen 6.00 en 19.00 het gemiddelde aantal reizigers op de vervallen lijn 77 meer dan 15 per
bus bedroeg, op een gemiddelde maandag bij goed weer;
Meer dan 95% van de reizigers op lijn 77 instapte in de wijken waar de bus sinds vandaag
niet meer doorheen rijdt;
De kortste loopafstand van de bushaltes van lijn 17 tot de woningen op veel plaatsen tussen
700 en 1300 meter bedraagt;
Lijn 80 en 82 pas na 7 uur in de ochtend rijden;
De herontwikkeling van winkelcentrum De Biezenkamp wordt ondermijnd door de nieuwe
dienstregeling, omdat dat winkelcentrum nu niet meer per OV bereikbaar is;
Deze wijziging in Leusden ervoor zorgt dat veel reizigers vanaf vandaag weer met de auto
naar het werk gaan en leerlingen niet meer met de bus naar school kunnen gaan;

Overwegende dat:
-

De Provincie het doel heeft om juist meer mensen de bus in te krijgen;
In de NvU wordt gesproken over het samenvoegen van lijnen i.p.v. schrappen;
De NvU samen met het PvE de basis vormen voor de aanbesteding van de nieuwe concessie
en dat de ingevoerde wijzigingen daarmee in strijd zijn;
Concretisering en aanpassing nog steeds mogelijk is volgens artikel 3.2 van het PvE;
In Flevoland om soortgelijke redenen zelfs geschrapte lijnen in ere zijn hersteld en dat die
wijzigingen geen juridische consequenties hebben gehad;
De alternatieve route die SP Leusden voorstelt goedkoper is en meer inkomsten in de bus
genereert, omdat er meer mensen in staat zijn met de bus te reizen;

Dragen Gedeputeerde Staten op:
-

Syntus de opdracht te geven om in Leusden de lijn 17 te gaan rijden via de route die in Bijlage
1 wordt weergegeven en die lus in 2 richtingen te gaan rijden, linksom en rechtsom;

En gaan over tot de orde van de dag.

Gerard Bosman
SP-fractie

