
Motie: Behoud de bus in Schaakwijk 

m u0 
'VERWORPEN 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 december 2019, 

Constaterende dat: 

• De Staten op 5 juni 2019 motie 23 aannamen, die uitsprak dat de kwaliteit van het 
openbaar vervoer zwaarder weegt dan het ooit vastgelegde aantal 
dienstregelingsuren; 

• Deze motie tevens de opdracht aan het college gaf om bij het optreden van een 
kwaliteits-, of kwantiteitsvraagstuk dit met de Staten te delen, voorzien van een 
oplossingsrichting; 

• In Schaakwijk met het verdwijnen van de buslijn door de buurt sprake is van een 
sterke afname van de kwaliteit, zeker voor de vele ouderen, scholieren en mensen 
met een krappe beurs; 

• Er in korte tijd ruim 900 steunbetuigingen kwamen voor de actie om de buslijn te 
behouden; 

• Hiermee ruimschoots is aangetoond dat de bus bijdraagt aan de kwaliteit van leven 
in de buurt; 

• Ook het college van de stad Utrecht, naast de Wijkraad en andere maatschappelijke 
organisaties zich hebben uitgesproken voor het behoud van juist deze busverbinding; 

Van mening dat: 

• Openbaar vervoer een hele goede ondersteuning is voor onder meer het behalen van 
de klimaatdoelen, het voorkomen van isolement en eenzaamheid en het bevorderen 
van verkeersveiligheid voor scholieren; 

• Iedereen zeker moet zijn van fijnmazigheid en betaalbaar OV, dat is kwaliteit; 

Verzoeken het college: 

• In samenspraak met de bewoners van Schaakwijk op zo kort mogelijke termijn tot 
een oplossing te komen voor behoud van het busvervoer door de wijk; 

• De kosten hiervoor te dekken uit het incidentele geld voor het OV dat is vrijgemaakt 
in de begroting; 

• Voor de volgende jaren een structurele regeling te treffen voor Schaakwijk en andere 
voorkomende gevallen, die recht doet aan de uitspraak van de Staten in 
bovenvermelde motie 23; 

En gaan over tot de orde van de dag. 


