Schriftelijke vragen van de leden Vroege en Meegdes (beiden D66) inzake het OV
tijdens Oud en Nieuw
Inleiding
Ook afgelopen oud en nieuw was het weer stil op straat; wat betreft het OV. De bussen, de
trams, de metro en de ponten alles ging vanaf 20.00 uur op Oudejaarsdag uit de vaart of uit
de running. D66 heeft al eerder, zowel lokaal, regionaal als landelijk aangegeven dat deze uit
de jaren 60 stammende gewoonte nodig aan herziening toe is.
Zoals bekend zijn er diverse stappen van PvE via vervoersplan die uiteindelijk leiden tot de
dienstregeling. Het enige moment waar de gekozen volksvertegenwoordigers in de
regioraad op dit proces invloed kunnen uitoefenen is bij het Programma van Eisen.
In het Programma van Eisen welke is vastgesteld door de regioraad voor de concessie
Amsterdam staat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Koningsdag, geen enkele uitzondering
opgenomen voor Oudejaarsavond. Hieruit zou logische de gevolgtrekking kunnen luiden dat
oudejaarsavond een "gewone"avond is wat betreft openbaar vervoer
Echter, in het door het Dagelijks Bestuur afgesloten Concessiebesluit In artikel 8 lid 9 van
het Concessiebesluit staat opgenomen:
9. In afwijking van het bepaalde in lid 8, is het de Concessiehouder toegestaan op 31
december de laatste volledige Rit op alle Daglijnen niet eerder dan om 20:00 uur van de
Beginhalte te laten vertrekken en op 1 januari de eerste Rit op alle Nachtlijnen maximaal één
uur later dan is opgenomen in de Geldende Dienstregeling uit te voeren.
Dit concessiebesluit mandateert het GVB om, zoals nu het geval is, een afwijkende
dienstregeling te laten rijden.
De fractie van D66 in de regioraad heeft daarom de volgende vragen aan het Dagelijks
Bestuur.
1) Is het dagelijkse bestuur van de SRA met D66 eens dat het huidige
oudejaarsavondregime zonder OV nodig aan herziening toe is? Graag een toelichting.
2) a. Hoe verklaart het dagelijks bestuur het verschil tussen het PvE concessie Amsterdam
en het Concessiebesluit?
b. Is de regioraad hier destijds bij betrokken of over geïnformeerd?
3) Op welke punten wijkt het concessiebesluit nog meer af van het PvE?
4) a. Wat zeggen de PvE's en de concessiebesluiten van de overige concessies binnen de
SRA over oudejaarsavond?
b. Is er bij de overige concessies ook sprake van een discrepantie tussen de door de
regioraad vastgestelde PvE en de door het Dagelijks Bestuur besloten concessiebesluit?
In 2016 wordt de concessie Amstelland-Meerlanden in de markt gezet.

5) Is het Dagelijks Bestuur bereidt het laten rijden van bussen op oudejaarsavond hierin
expliciet op te nemen, zo nee waarom niet?

De leden van de regioraad,

J.S.A. Vroege
P. Meegdes

