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Fractie: D66 

Naam: Dhr. Van Wegen 

Onderwerp: Openbaar vervoer Noordoostpolder 

Datum indiening vragen: 21-01-2015 

 

 

Ter inleiding:  

 

In het collegeakkoord wordt openbaar vervoer niet één keer genoemd, dit doet de fractie 

D66 al vermoeden wat het ambitieniveau is. Wel staat er het volgende over 

bereikbaarheid: 

Voorzieningen zijn mooi, maar moeten ook bereikbaar zijn. Iedereen moet de 

gelegenheid krijgen om zelfstandig vanuit een dorp naar Emmeloord te reizen.  

De behoefte van inwoners, vooral van speciale groepen, gaan we in kaart brengen om te 

bepalen hoe we dat het beste kunnen regelen. Maatwerk en eigen initiatief zijn daarbij 

belangrijk.  

 

Vragen 

Vraag 1: Zomaar wat feiten over de bereikbaarheid van een aantal dorpen per bus.  

 Creil, Espel en Rutten zijn doordeweeks na 18:15 uur niet meer vanaf Emmeloord te 

bereiken, in het weekend gaat er helemaal geen bus naar beide dorpen. 

 Doordeweeks gaat om 18:17 uur de laatste bus naar Luttelgeest, in het weekend is 

Luttelgeest niet per bus bereikbaar. 

 Om 18:10 uur is Nagele op een doordeweekse dag voor het laatst vanuit Emmeloord 

te bereiken, in het weekend is reizen met het openbaar vervoer naar Nagele niet 

mogelijk. 

Is de wethouder het met de D66-fractie eens dat van adequate ontsluiting van de dorpen 

per openbaar vervoer onvoldoende sprake is? 

Antwoord: 

Voor alle dorpen in Noordoostpolder is er overdag op doordeweekse dagen 

regulier openbaar vervoer beschikbaar. Buiten de reguliere dienstregeling, zoals 

’s avonds en in het weekend, kan er gebruik gemaakt worden van de regiotaxi. 

 

Vraag 2: In andere, vergelijkbare, gemeenten – bijvoorbeeld een aantal in de provincie 

Friesland – wordt gewerkt met buurtbussen en belbussen, al dan niet bestuurd door 

vrijwilligers. Heeft gemeente Noordoostpolder dit wel eens onderzocht, en is dit voor de 

wethouder een reële optie? 

Antwoord: 

Uw vraag gaat over een uitvoeringsmethode. Dat is gelet op de lijn uit het 

collegeprogramma nu nog niet aan de orde. De provincie gaat samen met ons 

en andere betrokkenen verder met de uitwerking van de onlangs vastgestelde 

OV-visie. Vanuit de visie wordt verder gewerkt aan de invulling van de vraag 

naar collectief vervoer die diffuus en beperkt is in veel gevallen. De provincie 

stelt hier ook budget voor beschikbaar.  (Zie ook antwoord bij vraag 5). 

 

Vraag 3: Het afblazen van de Zuiderzeelijn in 2007 betekende voor Noordoostpolder dat 

het ontstoken bleef van ontsluiting per spoor. Heeft de gemeente sindsdien nog 

opgetrokken met andere gemeenten op het geplande traject? Zo ja, wanneer gebeurde 

dit voor het laatst en met welke uitkomst? 

Antwoord: 
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Er is onder meer bestuurlijk contact geweest met Kampen/Zwolle, maar ook 

met Heerenveen en Drachten in het kader van de ‘superbus’.  

 

Dat ligt verder in het verleden. De zzl of alternatieven staan niet meer op de 

politieke agenda op regionaal en landelijk niveau. Er zijn tenslotte zzl gelden 

beschikbaar gesteld . Daar waar van betekenis zal in de agendasetting met 

andere overheden aandacht gevraagd worden voor de ontsluiting van dit gebied 

met en op de hoogwaardiger vervoersnetwerken.  Zo bieden de recent 

aangekondigde middelen in het kader van duurzaamheid uit Europa wellicht 

mogelijkheden. 

 

Vraag 4: Zijn er momenteel initiatieven gaande die een betere ontsluiting van 

Noordoostpolder per openbaar vervoer met omliggende regio’s beogen? 

Antwoord: 

Waar mogelijk wordt gekeken waar er ruimte zit om de ontsluiting te 

verbeteren. Onlangs zijn de vertrektijden aangepast om de aansluiting in 

Lelystad op de trein richting Den Haag te verbeteren. 

 

Daarnaast wordt er in het kader van de OV-visie gekeken naar een flexibel 

netwerk daar waar de vervoervraag diffuus en beperkt is (zie ook bij vraag 5). 

 

Vraag 5: Is de wethouder het met D66 eens dat goede bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer essentieel is voor de ontwikkeling, aantrekkingskracht en leefbaarheid van 

Noordoostpolder? Wat is zijn visie hierop? 

Antwoord: 

Een goede bereikbaarheid in Noordoostpolder is essentieel voor al deze 

aspecten.  

Goed openbaar vervoer is daar een onderdeel van, maar niet overal en altijd in 

de huidige vorm van reguliere bussen op vaste tijden en op vaste routes.  

 

De mobiliteitsstromen veranderen door ontwikkelingen zoals toenemende 

vergrijzing, digitale communicatiemiddelen en de toenemende flexibilisering. 

De vervoersvraag wordt hierdoor diffuser en beperkter. Bussen raken leger. Het 

rijden van een lege bus verbetert tenslotte  niet de bereikbaarheid. 

 

Juist vanwege deze ontwikkeling en de toenemende kosten heeft de provincie 

Flevoland een OV-visie opgesteld in samenwerking met de gemeenten, 

instellingen en dorpen. 

http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/downloaden/ov-visie/OV-

visie2014_2024.pdf 

 

Deze visie van ‘rendement en zelforganisatie’ maakt onderscheid naar een 

kernnet en een flexibel netwerk. Op het kernnet fluctueert de vervoervraag 

nauwelijks. Hier wordt regulier openbaar vervoer geboden. In het flexibel net is 

er een op maat gesneden vervoersaanbod. Hier liggen de kansen voor 

buurtbussen en andere initiatieven. 

 

Al met al vindt er met deze visie een kanteling plaats van ov-denken naar 

mobiliteitsdenken. Het college onderschrijft de kanteling van het nog steeds 

herkenbare ov-denken naar het mobiliteitsdenken. Wij onderschrijven deze 

visie en de noodzaak van een omslag. 

 

Vraag 6: D66 is zich bewust van het feit dat bevoegdheden als concessies op gebied van 

openbaar vervoer bij de provincie liggen. Hoe oordeelt de wethouder over de 

samenwerking met de provincie op dit vlak? 

Antwoord: 
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De samenwerking met de provincie is goed. Op het operationele niveau is er 

goed en regelmatig contact. Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de 

uitwerking van de OV-visie en de omslag van ov-denken naar mobiliteitsdenken. 

 

In de nieuwe visie voelt de provincie zich verantwoordelijk voor het bieden van 

een adequate vervoersvoorziening. Ook de gemeente vervult daarbij een 

actieve rol vanuit haar eigen verantwoordelijkheid voor lokaal verkeer en 

vervoer. 

 

Echter, als initiator van de OV-visie en vanuit haar huidige verantwoordelijkheid 

als concessieverlener, zien wij de provincie als eindverantwoordelijke voor deze 

omslag. 

 

Het college wil u graag op een relevant moment in de RTG op de hoogte stellen 

van de voortgang van de uitwerking van de visie en zal daartoe op het goede 

moment een voorstel doen. Daarbij zullen we de provincie vragen een 

toelichting te geven over hun OV-visie. 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 28 januari ´15 

Contactpersoon: Hans Cnossen 

E-mail adres:  j.cnossen@noordoostpolder.nl  

Tel: 0527 – 63 3557 
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