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MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde 

 

Statenvergadering 
 

20 januari 2021 

Agendapunt 
 

07 Transitie openbaar vervoer 

Korte titel motie 
 

Compensatie voor extra kosten Opstapper / Belbus 

De Staten, in vergadering bijeen op 20 januari 2021 gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat 
 

• de provincie en Arriva in de tweede helft van 2021 een kostendekkend 
vervoersaanbod zullen uitrollen in Fryslân. 

• de kans dan groot is dat de dienstregelingtijdelijk afgeschaald zal worden, waardoor 
de verbindingen met lage reizigersfrequentie vervangen zullen worden door een 
andere vervoersvorm (Opstapper/Belbus). 

• de alternatieve vervoersvormen, zoals de Opstapper of Belbus, extra kosten met 
zich meebrengt voor de OV-reiziger. 

 
overwegende dat 
 

• Alle inwoners van Friesland en dan met name de kwetsbare groepen zoals ouderen 
en mensen met lagere inkomens, geen financieel nadeel mogen ondervinden van 
een nieuw transitieplan. 

• het voorzieningsniveau van het openbaar vervoer kwalitatief gewaarborgd moet 
blijven. 

• in de praktijk reizigers in het openbaar vervoer problemen en vertraging zullen 
ondervinden bij het reserveren en het wachten op de belbus/ opstapper. 

• door deze extra stappen en kosten de drempel om een Opstapper of Belbus te 
reseveren hoger zal worden. 

• Wanneer Arriva gecompenseerd wordt, dient ook de reiziger gecompenseerd te 
worden voor de extra kosten (€ 2,50 per rit van de Opstapper / Belbus).  
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten  
 

• Daar waar reizigers ten gevolge van de coronacrisis extra kosten (€2,50 per rit) 
moeten maken voor het gebruik van de Opstapper als gevolg van het schrappen van 
lijnen, te compenseren. 
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• Hiervoor  €50.000 beschikbaar te stellen vanuit de coronamiddelen van de provincie. 
 

• De regeling te evalueren uiterlijk 31 december 2021 of zoveel eerder als de 
beschikbaar gestelde middelen op zijn.  

 
 

en gaan over tot de orde van de dag 
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