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lndiener(s): PvdA, VVll, CDA
Onderwerp: Basismobiliteit voor iedere inwoner dichtbij huis
Zaaknummer: 217878

De raad van de gemeente Winterswijk, in openbare vergadering bijeen op 25 maart
2021,

constaterende dat:
¡ w€ door de bundeling van vervoersstromen met ZOOV in de Achterhoek een

integraal, (kosten)efficiënt en duurzaam systeem van basismobiliteit kennen;
¡ wê in de Achterhoek met ZOOV een hoog gewaardeerd en goed functionerend

systeem van basismobiliteit kennen en ZOOV als uitvoerder van het ov-vangnet
en integraal aanbod kan bieden aan de gebruikers en onder andere vervoer van
deur tot deur biedt;

. de provincie Gelderland plannen heeft gepresenteerd voor een op het regulier
openbaar vervoer (ov) aanvullend ov-vangnet, en de introductie van
HaltetaxiRRReis;

o de provincie in de Visre voor een bereikbaar Gelderland schrijft dat met het ov-
vangnet alle plekken in Gelderland worden ontsloten waar geen (buurt)bus en trein
komt, maar op basis van de Nota van Uitgangspunten van HaltetaxiRRReis het er
op lijkt dat HaltetaxiRRReis als haltetaxi alleen gaat rijden tussen haltes;

overwegende dat:
. er met de voorgenomen provinciale plannen een extra vervoerssysteem wordt

geïntroduceerd en dit tot nadelige gevolgen kan leiden voor de verschillende
reizigersgroepen van ZOOV, zoals

o de verschraling van de fijnmazigheid doordat HaltetaxiRRReis als haltetaxi
gaat rijden tussen haltes en geen vervoer van deur tot deur biedt;

o reizigers van ZOOV op Maat straks niet meer samen kunnen reizen met
een Wmo-reiziger;

o vervoerders achter elkaar aan gaan rijden voor (grotendeels) dezelfde
doelgroep;

. in een inclusieve samenleving een laagdrempelige, toegankelijke, betaalbare en
passende vorm van openbaar vervoer met een fijnmazig netwerk voor iedere
inwoner dichtbij huis beschikbaar moet zijn;

¡ dat verschraling van het openbaar vervoer absoluut niet wenselijk is en het
voorzieningenniveau minimaal op het huidige niveau behouden moet blijven;

draagt het college op:
. samen met de overige Achterhoekse gemeenten en de andere Gelderse

vervoerregio's in overleg te treden met de provincie met als doel het
voorzieningenniveau minimaal op het huidige niveau te behouden;

draagt de griffier op
. deze motie te verspreiden onder de gemeenteraden in de provincie Gelderland,

Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en SRHK Ambassadeurs;
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en gaat over tot de orde van de dag



gemeente
Winterswijk

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare
vergadering gehouden op 25 maart 2021,
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