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Motie Vreemd aan de orde van de Dag Aansluiting Openbaar
Nachtnet 2019-03-04

Geachte raadsleden,
ln de raadsvergadering van víer maart heeft uw raad een mot¡e ¡ngediend omtrent
het mogelijk invoeren van nachtnet bij de komende vervoersconcessie. Ondanks dat
de motie is aangehouden heeft de verantwoordelijk wethouder namens het College
u een reactie toegezegd. Deze reactie vind u onderstaand. Naast een de motie
zullen wij ook ingaan op het proces rond de vervoersconcessie in het algemeen.

ln de loop van het jaar zijn er een aantal momenten waar Leiderdorp (informeel)
react¡e kan geven op het provinciale proces van de voorbereiding van de
aanbesteding van de komende vervoersconcessie. Als eerste is er op 15 april een
raadsleden bíjeenkomst waarbij u met andere raadsleden en de provincie kunt
praten over de nieuwe concessíe en de wensen die Leiderdorp daarin heeft. Dit is
voor u de eerste gelegenheid waarbij u zelf de wens voor invoering van een
nachtnet kenbaar kan maken.
Vervolgens is er in mei een sessie met wethouders waarin zij in gesprek gaan en de
mogelijkheíd krijgen om "aan de knoppen te zitten". De gevolgen van gemeentelijke
wensen kunnen dan (voor zover mogelijk) inzichtelijk worden gemaakt. De
verantwoordelíjk wethouder zegt hierbij toe om nachtnet ook daar te bespreken en
draagvlak ervoor te peilen bij de andere gemeenten.
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De Provincie heeft toegezegd dat zij na de zomer ambtelijk het beleidsdocument af
zal ronden en dit met de ambtenaren van de gemeenten te delen. Dit stuk zal later

ín het jaar (voorlopige planning is november) worden vastgesteld door provincíale
staten. lndien er een verregaande samenwerking komt met de gemeenten op het
gebied van integratie doelgroepenvervoer in deze nieuwe concessie zal dit ook aan
de gemeenteraden worden aangeboden ter vaststelling. lndien dit niet het geval is,
zullen de gemeenteraden alleen om een zienswijze worden gevraagd.

Buiten de nu bekende momenten zullen in de loop van het jaar nog enkele andere

bijeenkomsten worden georganiseerd. Daar is echter op dit moment nog weinig
concreets over te melden. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Het bovenstaande betreft het algemene proces om tot een nieuwe aanbesteding te
komen voor de vervoersconcessie in onze regio. Hierbij is het u duidelijk dat wij als
gemeente een adviserende rol hebben richting de Provincie en de gelegenheid
krijgen om onze wensen te uiten. lndien wij zaken, zoals invoering van nachtnet, als
eis opgenomen willen hebben zal de Provincie ín príncipe ons om de daarvoor
benodigde financiering vragen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelen omtrent deze motie en de
nieuwe concessie in het algemeen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,

H. Romeijn
secreta ris

essen-Jansen

burgemeester
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