
 
 

 

Motie (art. 37 RvO) 

Onderwerp: Emissiereductie en concessievernieuwing 
 
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8 november 2017 
 
Gehoord de beraadslagingen,  
 
Constaterende dat  

- Een belangrijke pijler van het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland‘ de aandacht 
voor duurzaamheid is, 

- In het recent gesloten regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ duurzaamheid als 
belangrijke doelstelling is opgenomen, 

- Emissiereductie een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid levert, 
- In IPO-verband afgesproken is om bij concessieverlening in het openbaar vervoer in 

te zetten op emissieloze bussen en dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen en vanaf 2030 
alle bussen in het openbaar vervoer emissieloos rijden,  

- De provincie Gelderland opdrachtgever is voor het openbaar vervoer in Gelderland, 
- Vanaf 2020 een aantal concessies in het openbaar vervoer in Gelderland aflopen.  

 
Overwegende dat  

- Concessies in het openbaar vervoer, in verband met de benodigde investeringen, 
een looptijd kennen van meerdere jaren. Om te realiseren dat in 2025 alle bussen in 
het openbaar vervoer in Gelderland emissieloos (en fijnstofloos) rijden, moet er reeds 
bij de Nota van Uitgangspunten voor de concessieverlening in 2020 aanzet toe 
worden gegeven.  

- De Nota van Uitgangspunten Provinciale Staten mogelijkheid geeft om eisen te 
stellen ten aanzien van de uitstoot of gebruikte techniek, gekoppeld aan gebruik in 
stad- of streekvervoer. 

- Het koppelen van de gunning of selectie van de vervoerder, alsmede de lengte van 
de concessie aan de mate van emissiereductie, een sterke impuls geeft aan het 
bereiken van zero emissie in het openbaar vervoer. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten   

Te komen met een notitie voorafgaand aan de Nota van Uitgangspunten waarin de 
mogelijkheden van het versnellen van emissieloos openbaar vervoer in verschillende 
scenario’s wordt uitgewerkt.  
Als uitgangspunt voor deze notitie geldt dat het voorzieningenniveau voor de reiziger 
gelijk blijft.  
Daarnaast dient per scenario de financiële consequenties voor provincie, reiziger en 
vervoerder in beeld te worden gebracht. 
Tot slot moet in de notitie worden aangegeven op welke wijze het realiseren van zero 
emissie selecterend gaat zijn bij de gunning van de nieuwe concessies. 
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