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4

Besluit

AMENDEMENT, ex artikel 28 Reglement van Orde

Statenvergadering 27 november 2019

Agendapunt 06 Nota van Uitgangspunten busconcessie 2022-2032

Korte titel amendement inzet schonere brandstof

Toelichting op het amendement:

In het PS voorstel wordt ingezet op zoveel mogelijk emissievrij busvervoer in de nieuwe
busconcessie voor 2022-2032. In de Nota van Uitgangspunten wordt gesteld dat er een
toemame van zero emissie dienstregelingsuren moet zijn. Er is geen uitgangspunt
opgenomen voor het resterende busvervoer.

De huidige uitstoot van het openbaar vervoer in Fryslan is 30.000 ton CO2 per jaar.
Gezien de klimaatopgave is het wenselijk deze uitstoot zo snel mogelijk te verlagen. Een
beschikbare manier daarvoor is het tijdelijke gebruik van schonere, fossielvrije
biobrandstof in het resterende (niet emissievrije) openbaar busvervoer zolang de transitie
plaatsvindt naar 100% emissievrij busvervoer.

Voorwaarde daarbij is wel dat alleen geavanceerde generatie (tweede of hoger)
biobrandstof wordt gebruik, zoals bijvoorbeeld brandstof van plantaardige afvalolie, algen
en/of zeewier of vergisting. Dus geen brandstof op basis van houtstook of die koste gaat
van de voedselketen.

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. In te stemmen met de uitgangspunten en het financieel
kader zoals verwoord in de Nota van Uitgangspunten; OV-
concessie bus 2022 — 2032 (bijlage 1);
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2. Een structurele extra bijdrage van € 2 mm. beschikbaar te
stellen en deze mee te nemen bij de exploitatiebijdrage
gedurende de looptijd van de nieuwe concessie;

3. Hiervoor de bijgevoegde begrotingswijziging structurele
exploitatiebijdrage vast te stellen (bijlage 5);

Geschrapte tekst vervangen door:

1. In te stemmen met de uitgangspunten en het financieel
kader zoals verwoord in de Nota van Uitgangspunten; OV-
concessie bus 2022 — 2032 (bijlage 1), met daarin
onderstaande wijziging van uitgangspunt 21 opgenomen.

2a. Een structurele extra bijd rage van € 2 mm. beschikbaar te
stellen en deze mee te nemen bij de exploitatiebijdrage
gedurende de looptijd van de nieuwe concessie;

2b. Opdracht te geven aan het college op een later moment
met een dekkingsvoorstel en begrotingswijziging bij PS te
komen indien het gebruik van schonere brandstoffen in het
resterend busvervoer (naast het zero emissie busvervoer) niet
mogelijk is binnen het nu beschikbaar gestelde budget en
voorzieningenniveau.

3. Voor 2a de bijgevoegde begrotingswijziging structurele
exploitatiebijdrage vast te stellen (bijlage 5);

Onderstaande tekst  in Nota van ui tgangspunten, pagina 34
te schrappen:

Uitgangspunt 21: er is een toename van het aantal zero-
emissie dienstregelingsuren in de nieuwe busconcessie ten
opzichte van de huidige con cessies tot 2022. De
Waddeneilanden blijven zero-emissie busvervoer houden.

En te vervangen door :

Uitgangspunt 21: er is een toename van het aantal zero-
emissie dienstregelingsuren in de nieuwe busconcessie ten
opzichte van de huidige concessies tot 2022. Het resterende
vervoer in de busconcessie rijdt op schonere biobrandstof van
de tweede generatie of hoger (dus niet op basis van houtstook
of ten koste van de voedselketen) zolang de transitie naar
100% emissievrij busvervoer gaande is. De
Waddeneilanden blijven zero-emissie busvervoer houden.

Toevoegen aan besluit:

GrienLinks, Elsa van der Hoek
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