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Vervol gonderzoek vervoersarmoedeKorte titel motie

De Staten, in vergadering bijeen op 21 december 2022

constaterende dat
- 1 op de 1 2 Friese huishoudens (8,4%) een hoge tot zeer hoge kans heeft om te

maken te krijgen met veryoersarmoede, volgens het rapport van data Fryslàn
"ferfiersearmoed yn Fryslàn Wa en wér?" . Het hoogste risico ligt in de gemeenten
Harlingen, Ooststellingweí en Smallingerlandl,

- ln de dienstregeling voor 2023 6% van de ritten wordt geschrapt2;
- ln de stukken ook wordt genoemd dat Friezen meer auto's bezitten en er ook

afhankelijker van zijn dan elders in Nederland.

overwegende dat
- Dat een goede bereikbaarheid van voorzieningen voor de leefbaarheld van het

platteland noodzakelijk is:
- We zouden moeten inzetten op OV als duurzaam alternatief om te reizen;
- ln aanbeveling 1 van het rapport van data Fryslàn "ferfiersearmoed yn Fryslàn Wa

en wèr?" wordt aanbevolen vervolgondezoek te doen naar de daadwerkelijke
beleving van vervoersarmoede.

gehoord hebbende de beraadslaging;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

1 ferfiersearmoed vn fryslan - wa en wer.Ddf (sim-cdn.nl)
2 httos://lc.nl/friesland/N ieuwe-busdienstreoelin q-6-procent-minder-ritten-28092598. html
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Vervolgonderzoek te doen naar de beleving van inwoners over vervoersarmoede.
Hierin mee te nemen hoeveel inwoners daadwerkelijk vervoersarmoede eryaren.
Dit onderzoek voor te leggen aan de Staten vóór"l juni 2023.

en gaan over tot de orde van de dag
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