
 

 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: Marian Uitewilligen 

Onderwerp: Experiment Espel met Samobiel 

Datum indiening vragen: 5 april 2017 

 

Nav de avond over openbaar vervoer te Urk: 

 

In aug 2016 is door bijna de volledige raad een amendement aangenomen te gaan 

experimenteren met andere vormen van openbaar vervoer. 

Op de bijeenkomst te Urk hoorde ik dat het dorp Espel al in vorig najaar aangegeven 

heeft aan de gemeente te willen gaan experimenteren met Samobiel en daarvoor hulp 

aan de gemeente gevraagd. Zij hebben gehoord te wachten tot de gemeente beleid heeft 

vastgesteld.  

Vragen: 

 

1. Is het college op de hoogte van de wens van Espel 2. Klopt het dat ze wachten op 

beleid? 

Antwoord 

Ja, het college is op de hoogte van de plannen van Espel. Er wordt niet op beleid 

gewacht. Het wachten is op de provincie. Vanaf oktober vorig jaar hebben we 

als gemeente meerdere malen tevergeefs bij de provincie aangeklopt om mee te 

doen met dit initiatief. 

  

Na de werkconferentie op Urk lijkt er schot in te komen. De provincie heeft 

gevraagd op korte termijn bijeen te komen met de initiatiefnemers en Samobiel. 

Wij zijn tevreden dat de provincie het initiatief nu lijkt over te nemen. De 

provincie is immers de initiatiefnemer van de OV-visie, waarin zij aangeeft 

alternatieve vormen van vervoer te willen stimuleren en faciliteren.  

 

3. Is het college bereid, zoals het amendement voorstelt, alternatieve vormen ontstaan 

uit de samenleving te stimuleren zodat er geëxperimenteerd kan worden?  

Antwoord 

Ja. Het college is van mening dat er in Noordoostpolder een goede 

voedingsbodem is voor dergelijke plannen, te meer als dorpen zoals Espel zelf 

het initiatief nemen. 

 

4. Wat gaat het college communiceren met Espel? 

Antwoord 

We beleggen een bijeenkomst met Espel, de provincie en de gemeente om de 

plannen concreet te maken. 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 18 april 2017 

Contactpersoon: Hans Cnossen 

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

Tel: 0527 63 3557 
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