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Registratienummer: 1471888

Datum voorstel: 26 maart2}19

Commissie: 16 april 2019

Raadsvoorstel en ontwerPbesl uit

Portefeuillehouder: Butter

Gemeenteraad: 16 april 2019

Samenvatting:
De gemeenteraad heeft op 22 januari2019, in navolging van de gemeenteraad van

Purmerend, een motie aangenomen om uiterlijk in februari 2019 aan inwoners, bedrijven,

scholen en instellingen van Beemster de mogelijkheid te geven om wensen en ideeën over de

komende (bus)concessie Zaanstreek-Waterland bij de raad in te brengen.

Dit participatietraject is door de gemeenten Purmerend en Beemster gezamenlijk uitgevoerd.

De uitkomsten hiervan worden met dit voorstel aan de raad aangereikt. De raad wordt

voorgesteld om kennis te nemen van deze uitkomsten en de hieruit opgestelde aanbevelingen

vast te stellen en schriftelijk in te brengen bij de Vervoerregio Amsterdam.

Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam aan de

regiogemeenten aangeboden om een korte presentatie te geven over het

aanbestedingsproces. De raad heeft uitgesproken van dit aanbod gebruik te willen maken.

Hierom zal deze presentatie mede ook in deze vergadering plaatsvinden Tijdens de regionale

raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland va¡ 6 maart heeft de vervoerregio een

algemene presentatie gegeven over het aanbestedingsproces waardoor de agendering in

deze vergadering zich kan beperken tot de lokale belangen bij de concessie.

Ondenrerp:
U itkom ste n i nspraak concessie Zaanstreek -W aterland 2022
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Middenbeemster, 26 maarl 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
De concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december
2021 af . Eind 2018 is de Vervoerregio Amsterdam begonnen met de voorbereidingen voor de

aanbesteding van de nieuwe, gezamenlijke concessie voor dit gebied. De eerste stap is het

opstellen van het Programma van Eisen. Hierin worden eisen vastgelegd ten aanzien van

onder meer de ontsluiting en dekking van het concessiegebied, het in te zetten materieel,

sociale veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en reizigersinformatie.
De gemeenteraad van Beemster heeft op 22januari 2019, in navolging van de gemeenteraad

van Purmerend, een motie aangenomen waarmee aan het college is gevraagd om uiterlijk in

februari 2019 aan inwoners, bedrijven, scholen en instellingen de mogelijkheid te bieden hun

wensen en ideeën kenbaar te maken over de bus-concessie en die aan de raad kenbaar te

maken, zodat deze in de eerste voorbereidingen al kunnen worden meegenomen. Daarbij is

uitgesproken dat het goed zou z'rjn om bij de uitvoering van deze motie samen te werken met

Purmerend.

Oplossi ngsrichti ngen :

Het participatietraject zoals bedoeld in de moties is door de gemeenten Purmerend en

Beemster gezamenlijk uitgevoerd. De regioraadsleden, griffies en de vervoerregio zijn

intensief betrokken geweest bij de voorbereidingen en de uitvoering van dit traject.

Naast een online enquête (open link Beemster en open link Purmerend) is op 4 maar|2019
een informatieavond georganiseerd. De regioraadsleden zijn die avond actief in gesprek

geweest met inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen.

De openlink enquêtes zijn door ongeveer 1.000 purmerenders en beemsterlingen ingevuld

ln de bijlagen bij dit voorstel s de rapportage opgenomen van de online enquête en een

verslag van alle georganiseerde activiteiten en de resultaten hiervan. Uit deze resultaten is

een lijst van aanbevelingen voortgekomen waarover het voorstel aan de raad is om die

schriftelijk in te brengen bij de vervoerregio. Bijlage 4 bU dit voorstel is de concept brief aan

de Vervoerregio waarin deze lijst met aanbevelingen is opgenomen.

Meetbare doelstelli ngen :

Fi nanciële consequenties/risico's :

Geen.
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Communicatie:
De uitkomsten van het participatietraject zullen na de behandeling in de raad worden
gecommuniceerd met de bij het participatietraject gehanteerde communicatiemiddelen
(Binnendijks, website, social media etc.).

Monitoring/eval uatie:
Wat door de Vervoerregio Amsterdam wordt gedaan met de uitkomsten van het
participatietraject en de aanbevelingen, zal gevolgd kunnen worden bij de verdere

voorbereidingen van dit aanbestedingsproces en de stukken (Programma van Eisen) die

daarover aan de raad worden voorgelegd (voor een zienswijze).

Voorstel:
Kennis nemen van de uitkomsten van het inspraaktraject en de hieruit opgestelde

aanbevelingen vaststellen en schriftelijk inbrengen bij de Vervoerregio Amsterdam

en wethouders Beemster,

UM\r=
A.J.M. van Beek
burgemeester

Bijlagen:
1. raadsbesluit
2. rapportage wensen openbaar busvervoer Purmerend en Beemster 2019
3. verslag proces en uitkomsten inspraak bus concessie
4. concept brief aan de Vervoerregio Amsterdam

C.P. van Duivenvoorde
secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2019,

BESLUIT

Kennis te nemen van de uitkomsten van het inspraaktraject en de hieruit opgestelde
aanbevelingen vast te stellen en schriftelijk in te brengen bij de Vervoerregio Amsterdam

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 16 april2019

A.J.M. van Beek
voozitter

M. Timmerman
griffier




