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Voorstel:
1. Kennis nemen van de startnotitie; 
2. Deze startnotitie uitwerken tot een nota openbaar vervoer. 
 
 
Inleiding/aanleiding:
In het collegeprogramma is opgenomen dat er een startnotitie over gratis Openbaar Vervoer voor  
60-plussers wordt opgesteld. In het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) is het onderdeel 
Openbaar Vervoer beperkt uitgewerkt.  
Voorgesteld is het kaderstellend traject (startnotitie - behandeling en vaststelling  - kadernota) te volgen. 
De startnotitie beschrijft onze visie op het Openbaar Vervoer in de gemeente. In de startnotitie wordt in 
beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn/kunnen worden ontwikkeld voor een beter Openbaar Vervoer. 
 
Beleidskader en rol raad:
De startnotitie Openbaar Vervoer wordt door u bediscussieerd. Er wordt een afweging gemaakt tussen 
enerzijds de kosten van de voorgestelde oplossingsrichtingen en anderzijds de verwachte bijdrage die 
wordt geleverd aan een betere bereikbaarheid binnen de gemeente Dalfsen, het versterken van de sociale 
functie van het openbaar vervoer en het vergroten van de leefbaarheid in de kernen en toegankelijkheid 
van de bushaltes. 
 
Alternatieven:
Oplossingsrichtingen zoals beschreven in de startnotitie Openbaar Vervoer: 
1. Kansen benutten en informeren. 
2. Onderzoek en uitwerking. 
3. Nieuwe gemeentelijke initiatieven. 
 
Voorkeur van ons college is om verder in te zetten op oplossingsrichting één. Wij zien op dit moment, gelet 
op de startnotitie, geen reden voor verder onderzoek en uitwerking van de startnotitie tot een kadernota. 
Hiervoor zijn op dit moment ook geen financiële middelen beschikbaar.



 
 
 

  

 
   

 

Financieel kader:
Financiële consequenties zijn er met name ten aanzien van oplossingsrichting twee (onderzoek en 
uitwerking) en oplossingsrichting drie (nieuwe gemeentelijke initiatieven). Voor beide oplossingsrichtingen 
zijn geen financiële middelen beschikbaar. Oplossingsrichting één past wel binnen het budget.    
 
Communicatie
De burger wordt actief betrokken bij het vaststellen van het beleid. Verder wordt er gedurende het 
kaderstellend traject overlegd met de provincie Overijssel en vervoerder. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 
 


