
Vanuit Rover:  AMENDEMENT 1: Hogere OV-ambitie 
 
Overwegende dat: 

- Het verkeer in Utrecht in zowel de steden als op de snelweg steeds meer vastloopt 
- Het openbaar vervoer tegelijkertijd aan de grenzen van zijn capaciteit zit en ook 

bussen steeds meer vastlopen in het verkeer 
- De PvdA in Utrecht een hoge OV-ambitie moet hebben met het oog op de 

klimaatagenda en efficiënt ruimtegebruik 
- Het noodzakelijk is dat de provincie gaat investeren in een kwaliteitssprong van het 

regionale openbaar vervoer en samen met het Rijk ook de knelpunten op het spoor 
gaat oplossen; 

- De concept tekst over openbaar vervoer weinig concrete voorstellen hiervoor bevat 
 
Besluit de volgende actiepunten toe te voegen aan het verkiezingsprogramma 

- Investeer samen met het Rijk nog voor 2025 in spoorverdubbeling Utrecht-
Veenendaal, Woerden-Alphen aan den Rijn en Woerden-Gouda zodat meer treinen 
kunnen gaan rijden en Sprinters niet meer gehinderd worden door Intercity’s en 
andersom en het treinaanbod kan worden uitgebreid. 

- De provincie gaat lobbyen bij het Rijk voor een spoorverbinding Utrecht Centraal-
Uithof-Bilthoven en voor een spoorverbinding Utrecht-Breda waarbij het de 
verbinding met de Uithof en het eerste deeltraject Utrecht-Vianen voor 2025 wordt 
gerealiseerd. Zo krijgt Utrecht met de Uithof en Vianen een tweede en derde 
Intercity station en hoeven Intercity’s tussen Den Haag/Rotterdam en Amersfoort 
niet meer een tijdrovende kering uit te voeren op Utrecht Centraal. Reistijden 
worden dan korter en er ontstaat weer capaciteit op station Utrecht Centraal om het 
treinaanbod verder te laten groeien zoals bijvoorbeeld tussen Utrecht en Harderwijk. 

- De bussen in Utrecht puilen uit. Daarom moet verder in trams worden geïnvesteerd. 
De Uithoftram wordt doorgetrokken naar Bilthoven, Baarn en Soest en naar 
Driebergen. De tram naar Nieuwegein wordt verlengd naar Vianen station en het 
HOV-trace door de binnenstad van Utrecht wordt ook een tram. 

- Zorg in de regio voor één tariefstelsel voor bus, trein, tram en metro en voor 
integrale informatievoorziening en houdt daarbij rekening dat reizigers ook over de 
provinciegrens heen reizen. 

- Maak alle bushaltes in de provincie binnen 2 jaar toegankelijk voor iedereen en breid 
fietsenstallingen bij HOV-haltes uit. 

- Ontwikkel een volwaardige Intercity Almere-Utrecht, verhoog de frequentie van de 
Intercity Amsterdam-Amersfoort en van de Sprinter Almere-Hilversum-Utrecht. 
Investeer hiervoor samen met de provincie Noord-Holland en het Rijk in de 
spoorcapaciteit in ’t Gooi zoals een ongelijkvloerse kruising bij station Hilversum voor 
de treinen uit de richting Utrecht en inhaalsporen bij Hilversum Mediapark en 
Bussum Zuid. 

- Het tekort aan fietsenstallingen en P&R plaatsen bij stations en HOV-knooppunten 
moet worden opgelost. Hiervoor komt extra budget beschikbaar. 

-  

Pre-advies: negatief: meer spoor lost de drukte niet op (zie advies RLI). Enige uitzondering 
is de lijn Breda-Utrecht waar duidelijk een spoor of lightrailverbinding ontbreekt. Andere 
dingen staan er al in. 



Vanuit Rover: AMENDEMENT 2  Investeren in buslijnen 
 
Overwegende dat: 

- Inzet op reizigersgroei op “vette” lijnen niet hoeft te botsen met het inzetten voor 
behoud van “dunne” lijnen 

- Reizigersgroei op “vette” lijnen juist het behoud van deze “dunne” lijnen mede kan 
financieren 

- We niet alleen moeten noemen wat we niet willen, maar vooral ook wat we wel 
willen en er kansen liggen om op korte termijn het busnetwerk in Utrecht sterk te 
verbeteren 

 
Besluit in regel 290 t/m 300 de tekst “Maar in haar streven (…) kunnen worden ingezet” te 
wijzigen in: 
 
“De provincie moet streven naar reizigersgroei door te investeren in nieuwe hoogfrequente 
buslijnen, door bussen voorrang te geven bij kruispunten (zoals op de Stadsring van 
Amersfoort), door te investeren in vrijliggende busbanen (o.a. over de oude spoordijk in 
Mijdrecht) en door verhoging van frequenties. De provincie moet in gesprek met 
Rijkswaterstaat om te zorgen dat bussen altijd gegarandeerd langs de files kunnen rijden. Er 
is daarnaast blijvend aandacht nodig voor rustige buslijnen die een belangrijke sociale 
functie hebben voor het ontsluiten van dorpen en woonwijken. We moeten geen lege 
bussen laten rondrijden, maar de PvdA vindt dat de behoeften van de inwoners, met name 
de meest kwetsbaren, belangrijker zijn dan de vraag hoe goed een lijn bezet is. De opbrengst 
van drukke lijnen moet daarom worden gebruikt om dunne lijnen in stand te houden. 
Daarnaast moeten slimme oplossingen en maatwerk worden gezocht die flexibel en 
vraagafhankelijk kunnen worden ingezet.” 
 
 

 
Pre-advies: negatief. Gaat teveel uit van marktwerking (dikke lijnen financieren de dunne), 
terwijl het niet zo werkt. OV is, ondanks de spectaculaire reizigersgroei van de afgelopen 
jaren, bij lange na niet kostendekkend (UOV 50%, Streekconcessie Syntus 25%). Door op 
deze manier te denken versterk je perverse prikkels door bijvoorbeeld hele goeie OV-
verbindingen aan te leggen, daar waar mensen ook heel goed met de fiets kunnen. Dus 
provincie moet helemaal niet streven naar reizigersgroei, maar naar een dekkend OV-
netwerk waar iedereen gebruik van kan maken. 
 

 
 

 


