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Motie provinciale bijdrage aan instandhouding buslijn 150 Almere - Utrecht Uithof

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juni 2016,

Constaterende dat:
Het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu heeft aangekondigd de pilot met
'snelwegbus' 150 Almere -Utrecht Uithof per 8 juli 2016 stop te zettenl;
Deze buslijn in de spitsrichting goed bezet is, en daarmee de druk op het autoverkeer
op de A27 enerzijds en de OV route Utrecht Centraal - Uithof ontlast;
Ruim 800 mensen een petitie hebben ondertekend om de buslijn te behouden;2
Continuering van de buslijn tot eind 2OL7 in totaal ongeveer €760.000 kost waarvan
tot eind 2016 een bedrag van €260.000 afdoende is;

De gemeentes Blaricum, Huizen en Eemnes reeds hebben toegezegd gezamenlijk
€3O.OOO hiervan te financieren;3

Overwegende dat:

Gedeputeerde Staten in haar collegeprogramma 'ln Verbinding' schrijft een
mobiliteitssysteem na te streven dat tegemoet komt aan maatschappelijke
behoeften waarbij samengewerkt moet worden met andere partners, en daarbij
bovendien aangeeft doorstroming op de weg te willen verbeteren en de druk op
Utrecht Centraal Station te willen verminderen;
Deze buslijn aan deze beide doelen een relevante bijdrage levert;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten

ln het kader van haar regionale regierol op het gebied van mobiliteit over de eigen
provinciegrenzen heen te kijken en het voortouw te nemen in de gesprekken met de
betrokken provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeentes Almere, Blaricum,
Eemnes en Huizen om buslijn 150 te continueren;
Een bedrag van €230.000 te onttrekken aan het programma mobiliteit uit de
begroting 2016 en beschikbaar te stellen voor instandhouding van de dienstregeling
tot eind 2OL6;
Deze tijd te benutten om samen met de genoemde provincies en gemeenten en het
Rijk te zoeken naar verdere structurele financiering van deze lijn en Provinciale
Staten over het verloop hiervan vóór de behandeling van de begroting 2OL7 te
informeren;

En gaan over tot de orde van de dag.

t http://www.connexxion.nllreizen/LL90/busliin-150-almere-utrecht/2335
2 htt.r'//*,^n^, .r- d-nl/nieuws/1?\9o7 IA lmere-honderden-m ênqên- n-oetitie-voor-husli in-
150
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