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Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: bezuinigingen stadsdienst Meppel 

De raad van de gemeente Meppel in vergadering bijeen op 12 juni 2014.  

De raad, gehoord de beraadslaging,  

Constaterende dat: 
• Provinciale Staten van Drenthe op 20 juni 2014 een besluit zullen nemen over 

voorgenomen bezuinigingen op het openbaar vervoer in Drenthe, 
• Ook de stadsdienst van Meppel door de bezuinigingen w/ordt getroffen, 
• De situatie dreigt te ontstaan dat er na 20.00 uur en in op zondag geen 

stadsdienstbusjes in Meppel meer rijden, 
• Het dorp Nijeveen niet meer door het openbaar vervoer dreigt te worden bediend, 
• Er al eerder op de stadsdienst Meppel is bezuinigd en dit een negatieve uitwerking 

op het openbaar vervoer in Meppel heeft opgeleverd, 

Overweoende dat: 
• Nieuwe bezuinigingen een verdere neerwaartse spiraal inzet aangaande de 

kwaliteit en het gebruik van de stadsdienst Meppel, 
• openbaar vervoer in de gemeente Meppel een basisvoorziening hoort te zijn en 

een nuttig instrument is in ons verkeers- en vervoersbeleid, 
• alle inwoners van Meppel binnen de gemeente recht hebben op fatsoenlijk en 

betaalbaar openbaar vervoer; 
• dat de nieuwe wijken Berggierslanden en Nieuwveenselanden een toenemend 

potentieel aan reizigers in de stadsdienst zullen gaan opleveren, 
• deze inwoners bij beperkt openbaar vervoer er geen gebruik van zullen gaan 

maken, 
• Meerdere inwoners van Meppel niet beschikken over een auto of niet in staat zijn 

te lopen of te fietsen en goede openbaar vervoersvoorzieningen voor Meppel als 
onderwijsstad noodzakelijk zijn, 

• Er momenteel een onderzoek loopt naar het Doelgroepenvervoer in Meppel en 
omgeving, dat mogelijk een slimme aanhaking bij het openbaar vervoer in Meppel 
oplevert, 

• Dat deze resultaten kort na het zomerreces beschikbaar komen, 
• Er niet vooruitlopend op de resultaten bij voorbaat onomkeerbare besluiten 

moeten worden genomen over de stadsdienst. 



Roept het college dringend op 
• Provinciale Staten en het OV-bureau Groningen-Drenthe op te roepen af te zien 

van de voorgenomen bezuinigingen op de stadsdienst in Meppel, 
• Hen op te roepen de resultaten van het onderzoek Doelgroepenvervoer af te 

wachteri en met Meppel in gesprek te gaan over de wijze waarop het openbaar 
vervoer eo het Doelgroepenvervoer op een slimme wijze te verknopen zijn, 
waardoor g ^ n of veel minder hoeft te worden bezuinigd op de stadsdienst. 

En gaat over tot de o r o ^ a n de dag 
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