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Besluit

AMENDEMENT, ex artikel 28 Reglement van Orde

Statenvergadering 27 november 2019

Agendapunt 06. Nota fan utgongspunten buskonsesje 2022-2032

Korte titel amendement lnzet zero -em issie bussen

Toelichting op het amendement:

Op 15 april 2016 ondertekende het IPO namens de Nederlands provincies het
Bestuursakkoord Emissieloos regionaal open baar vervoer per bus' om het regionaal
busvervoer volledig emissievrij te maken in 2030 en vanaf 2025 alleen nog nieuwe bussen
bij te voegen als deze emissievrij zijn. In het voorliggende voorstel stelt het college dat er
door de provincie Fryslan zal moeten worden voldaan aan de verplichtingen uit dit
bestuursakkoord.

Tevens is er op 27 september 2017 door de Staten met ruime meerderheid een
amendement aangenomen voor emissievrij openbaar vervoer in 2025.

Met dit amendement worden uitgangspunten 20 en 21 van de Nota van Uitgangspunten
zodanig gewijzigd dat invulling wordt gegeven aan het amendement uit 2017 en de
verplichtingen die voortkomen uit het bovengenoemde bestuursakkoord.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit Schrappen uit tekst besluit:

1. Yn te stimmen mei de Otgongspunten en it finansjeel ramt,
lykas ferwurde yn de Nota van Uitgangspunten; OV-konsesje
bus 2022-2032 (taheakke 1);
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Geschrapte tekst vervangen door:
1. Yn te stimmen mei de Otgongspunten en it finansjeel ramt,
lykas ferwurde yn de Nota van Uitgangspunten; OV-konsesje
bus 2022-2032 (taheakke 1) mei deryn de folgjende wizigings
fan Otgongspunten 20 en 21;

Schrappen uit pagina 33-34 van de Nota van
Uitgangspunten:

Uit het onderzoek `Kansen voor emissieloos (openbaar)
vervoer in Fryslan' is gebleken dat de meest kosteneffectieve
techniek voor zero-emissie openbaar busvervoer batterij-
elektrisch is. Uitgangspunt is dat er zoveel als mogelijk zero-
emissie gereden wordt bij de nieuwe concessie binnen het door
de provincie Fryslan beschikbaar gestelde budget per jaar. Bij
de uitvraag van de concessie kunnen inschrijvers punten
scoren op duurzaamheid.

UITGANGSPUNT 20: Maximaal zero-emissie na te streven
binnen de door de provincie beschikbaar gestelde
exploitatiebijdrage.

In het bestuursakkoord 2019-2023 is het resultaat opgenomen
dat er een toename is van het aantal zero-emissie bussen. Dit
interpreteren wij als volgt. Wij streven naar een toename van
zero-emissie dienstregelingsuren in de nieuwe busconcessie
ten opzichte van de huidige concessie. In lijn met de huidige
concessies tot 2022 wordt zero-emissie op de Waddeneilanden
voorgezet.

UITGANGSPUNT 21: Er is een toename van het aantal zero-
emissie dienstregelingsuren in de nieuwe busconcessie ten
opzichte van de huidige concessies tot 2022. De
Waddeneilanden blijven zero-emissie busvervoer houden.

De geschrapte tekst vervangen door:
Uit het onderzoek `Kansen voor emissieloos (openbaar)
vervoer in Fryslan' is gebleken dat de meest kosteneffectieve
techniek voor zero-emissie openbaar busvervoer batterij-
elektrisch is. Uitgangspunt is dat er zoveel als mogelijk zero-
emissie gereden wordt bij de nieuwe concessie binnen het door
de provincie Fryslan beschikbaar gestelde budget per jaar.
Inschrijvers op de concessie kunnen punten scoren op
duurzaamheid. In het Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen
hebben wij al afgesproken te streven naar een volledig
emissievrij regionaal busvervoer in 2030. En dat vanaf 2025
alle nieuwe OV-bussen zero emissie moeten zijn. Deze
afspraken nemen wij mee bij de uitvraag van de concessie door
deze op te nemen in het Programma van Eisen.

UITGANGSPUNT 20: Te streven naar een volledig emissievrij
regionaal busvervoer in 2030. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe
OV-bussen zero emissie zijn.

AMENDEMENT



AMENDEMENT

In het bestuursakkoord 2019-2023 is het resultaat opgenomen
dat er een toename is van het aantal zero-emissie bussen. Dit
interpreteren wij als volgt. Wij streven naar een toename van
zero-emissie dienstregelingsuren in de nieuwe busconcessie
ten opzichte van de huidige concessie. In lijn met de huidige
concessies tot 2022 wordt zero -em issie op de Waddeneilanden
voorgezet.

UITGANGSPUNT 21: Er is een toename van het aantal zero-
emissie dienstregelingsuren in de nieuwe busconcessie ten
opzichte van de huidige concessies tot 2022. Wij werken
gefaseerd toe naar regionaal busvervoer dat in 2025 ten minste
70% en in 2030 volledig emissievrij is. De Waddeneilanden
blijven zero-emissie busvervoer houden.

Toevoegen aan besluit:

Het volgende besluitpunt invoegen tussen besluitpunt 1 en 2 en
de hiernavolgende besluitpunten doornummeren:

2. Mocht het niet mogelijk zijn om de gestelde ambities uit
uitgangspunten 20 en 21 op het gebied van zero-emissie
busvervoer voor 2025 en 2030 binnen het nu beschikbaar
gestelde budget en voorzieningenniveau te realiseren, dan zal
op een later moment hiervoor een financieel voorstel ter
besluitvorming worden voorgelegd aan PS.
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