
 

 

 

 
 
 
 
 

Vergadering Provinciale Staten op 5 juni 2019 
 
Motie: Vrij reizen buiten de spits 
 

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 
klimaatakkoord van Parijs; 

- Het Openbaar Vervoer in de daluren een onderbezetting heeft; 
- De provincie Gelderland de concessies met 130 miljoen Euro per jaar subsidieert; 
- De begroting voor het regionale OV 155 miljoen Euro per jaar bedraagt; 
- Deze subsidies voor een belangrijk deel worden ingezet om het OV in de daluren te laten 

rijden; 
- De Gelderse inwoners op deze manier al het grootste deel van de OV-kosten in de daluren 

via belasting betalen. 
 
Overwegende dat: 

- Door het rond laten rijden van (half)lege bussen èn treinen een belangrijk deel van de 
Gelderse vervoerscapaciteit niet wordt benut; 

- Via provinciale subsidie, 130 miljoen Euro per jaar, de kosten van het laten rijden van het OV 
in de daluren voor een groot deel al door de Gelderse inwoners wordt betaald; 

- Een beter gebruik van de OV-capaciteit in de daluren het gebruik van de auto kan tegengaan; 
- Een beter gebruik van de OV-capaciteit goed is voor het behalen van klimaatdoelstellingen; 
- Het afkopen van de (beperkte) kaartverkoop in het regionale OV in de daluren mee zal vallen; 
- Vrij reizen met het regionale OV in de daluren mensen kan verleiden het OV te gebruiken; 
- Vrij reizen met het regionale OV in de daluren een aantrekkingskracht heeft op mensen van 

buiten Gelderland, denk aan toeristen (Gelderland levert je mooie streken); 
- Gelderland aldus een unieke positie inneemt binnen Nederland (het zet ons op de kaart). 

 
Verzoeken Gedeputeerde Staten: 

- Binnen bestaande concessies te onderhandelen over het invoeren van Vrij Reizen buiten de 
spits in het regionale Openbaar Vervoer; 

- Met een kostenraming te komen voor het afkopen van de kaartverkoop-opbrengsten in de 
daluren voor de bestaande regionale OV-concessies; 

- Deze kosten uit de begroting voor regionaal OV, waarin nog 25 miljoen Euro ruimte zit, te 
halen; 

- Vrij reizen buiten de spits in de programma’s van eisen voor nieuwe OV-concessies op te 
nemen. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
SP    
Carla Claassen   
 


