Programma: 9

2017-145M
AANGENOMEN
10 oktober 2017

Motie Beter busvervoer in het Soesterkwartier

Amersfoort, 10 oktober 2017

De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:
a. goed openbaar vervoer en een goede bereikbaarheid van groot belang is voor veel bewoners in
Amersfoort die afhankelijk zijn van deze vorm van vervoer.
b. het onwenselijk is dat wijken op bepaalde dagen onbereikbaar zijn met het openbaar vervoer, of
dat reizigers onnodig ver om moeten rijden om bij hun bestemming te komen.
c. de bereikbaarheid binnen de bebouwde kom van Amersfoort steeds meer onder druk komt te staan
door toenemend autoverkeer, en dat alternatieve vormen van vervoer daarom gestimuleerd moeten
worden.
d. het college heeft aangegeven zelf geen actie te ondernemen om aanvullend op het provinciale
beleid het openbaar vervoer netwerk in Amersfoort te verbeteren, en nadrukkelijk aangeeft dat de
gemeenteraad aan zet is.
e. bij de behandeling van het programma van eisen in de gemeenteraad is aangegeven dat de
gemeente Amersfoort zelf financieel bij kan dragen als de gemeente een betere service wil van de
busvervoerder.
f. bij voorkeur de provincie als verantwoordelijke voor het busvervoer de kosten moet dragen voor
een effectief openbaar vervoer netwerk in Amersfoort.
g. bewoners van het Soesterkwartier aangeven onnodig ver om te moeten rijden nu de bus slechts in
1 richting rijdt, en zich zorgen maken over de verdwijnende zondagsdienst.
h. De dienstregeling van Syntus eerst een jaar naar tevredenheid moet zijn uitgevoerd voordat er
gesproken kan worden over voorstellen voor opheffen of verslechteren van de dienstregeling op
buslijnen.
draagt het college op:
1. Te onderhandelen met Syntus en de provincie over mogelijke oplossingen(1) om op zondag een
buslijn in het Soesterkwartier te behouden.
2. Te onderhandelen met Syntus en de provincie over mogelijke oplossingen om in het
Soesterkwartier de bus weer gedurende de gehele dag in twee richtingen te laten rijden.
3. Indien er meerkosten aan kansrijke oplossingen verbonden zijn waarvoor geen ruimte te vinden is
binnen het budget van de concessie, deze kosten in kaart te brengen, en in gesprek te gaan met de
provincie om te kijken of deze bereid is om alsnog een bijdrage te leveren in deze kosten.
4. Indien mogelijk, nog voor de begrotingsbehandeling, de raad te informeren over de resultaten van
deze onderhandelingen en gesprekken, zodat de raad desgewenst zelf een afweging kan maken en
zo nodig gebruik kan maken van zijn budgetrecht in deze.
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Enkele door bewoners genoemde suggesties zijn bijvoorbeeld het schrappen van het gedeelte van de lijn over
de Isselt op zondag, een rondje Soesterkwartier/Dierentuin op zondag, of de lijn uit Soest op zondag door het
Soesterkwartier laten rijden.

