AMENDEMENT

Nummer:

M iddelen knelpu nten OV en

zuídvleugel prod ucten

A
lnvullen door Statengriffier

Agendapunt
Voordrachtnr.
Onderwerp

=2c
: 6909
: Voorjaarsnota 2016 en Subsidieplafonds 2016

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016 ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

Besluiten:

1.

De Voorjaarsnota vast te stellen, met dien verstande dat 4 mln extra ten laste van de financiële
ruimte wordt oebracht ten behoeve van het oplossen van OV-knelpunten in liindichtheid en

frequentie en het voor de reiziqer kostenneutraal maken van de aankomende invoerinq van
zuidvleuqel prod ucten.
Met betrekking tot de financiële mutaties:
2a. het nadelige financiële resultaat van de Voorjaarsnota 2016 van -9,8 mln vast te stellen en te
verrekenen met de algemene reserve.

Toelichting:
De laatste jaren is de Staten gebleken dat er in het openbaar vervoer op zowel frequentie als op
lijndichtheid verschillende knelpunten zijn waarvoor de financiële middelen om die weg te nemen
ontbraken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om extra ritten aan de rand van de dag of lijnen helemaal die
weggevallen zijn (zoals de zogenaamde scholierenlijn in het gebied Hoeksche Waard=GoereeOverflakkee), maar waar wel nog steeds behoefte aan is. Het oplossen van deze knelpunten zal de OV
reizigers in gebieden waar het OV regelmatig onder druk staat sterk ten goede komen.

Wanneer er nieuwe abonnementsvormen ingevoerd worden, is dit niet altijd voor iedereen even gunstig
Om er voor te zorgen dat de invoering van de zogenaamde zuidvleugelproducten voor de bestaande
reizigers financieel neutraal plaats zal vinden, stellen we voor hier een deel van de bovenstaande € 4
miljoen voor te reserveren.
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