
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Vergadering Provinciale Staten op 5 juni 2019 
 
Fonds deltaplan nieuw openbaar vervoer 
 
 

Motie (art. 33 Reglement van Orde) 

 
 
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 5 juni 2019 
 
 
Constaterende dat: 

- De provincie Gelderland volgens het Gelders Klimaatakkoord in 2030 klimaatneutraal moet 
zijn; 

- Provincie Gelderland een belangrijk deel van de uitvoering van de klimaatwet van het Rijk uit 
moet voeren; 

- Het 1 voor 12 is als het gaat om het halen van de doelstellingen van provincie, Rijk en het kli-
maatakkoord van Parijs; 

- De Gelderse steden Arnhem en Nijmegen in de top tien van meest slecht bereikbare steden 
staan; 

- Binnen de stadsregio Arnhem-Nijmegen slechts 7% van de forensen gebruik maakt van de 
trein en 9% van een andere vorm van OV; 

- Dit in vergelijkbaar stedelijk gebied in Europa meer dan 50% het geval is. 
 
Overwegende dat: 

- De provincie Gelderland verantwoordelijk is voor een groot deel van de wegen in Gelderland, 
meebetaalt aan grote projecten aan rijkswegen, verantwoordelijk is voor het Openbaar Ver-
voer in Gelderland en verantwoordelijk is voor een groot deel van de fiets- en wandel infra-
structuur; 

- Er fors wordt geïnvesteerd in (nieuwe) wegen; 
- De vraag naar alternatieven voor het vervoer per auto groeit; 
- Het budget voor Openbaar Vervoer niet groeit; 
- OV, fiets en lopen een goed en milieuvriendelijk alternatief zijn voor het vervoer per auto; 
- We automobilisten kunnen verleiden de auto te laten staan door hoogwaardige en goede al-

ternatieven (OV, fiets, lopen) aan te bieden. 
 
Verzoeken Gedeputeerde Staten: 

- In samenspraak met (belangenorganisaties van reizigers, fietsers, e.a.) een deltaplan op te 
stellen voor de ontwikkeling van nieuw Openbaar Vervoer (hoogwaardige buslijnen en light-
rail), (snel)fietsroutes en ondersteuning van gemeenten om binnensteden wandelvriendelijker 
te maken; 

- Een fonds in te stellen van 500 miljoen Euro waarmee het deltaplan ‘alternatief vervoer’ kan 
worden uitgevoerd; 

- Het bedrag voor dit fonds uit het stamkapitaal vrij te maken. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
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