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Verzenddatum 

2 0 FEB. 2014 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 18 februari 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks over de 
annulering van de informatieve bijeenkomst OV concessie Amstelland-Meerlanden. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Als er gesteld wordt dat de gemeenten bij dit proces betrokken worden, is hier dan sprake 
van de gemeenteraad of is dit de portefeuillehouder? 

Antwoord: de Stadsregio Amsterdam (Stadsregio) is opdrachtgever van de openbaar 
vervoer concessie Amstelland-Meerlanden. Het besluit tot verlengen van de termijn van de 
huidige concessie en de voorwaarden waaronder dit gebeurt is de verantwoordelijkheid van 
de Stadsregio. De uitvoering van dit besluit vindt plaats door de Stadsregio in samenwerking 
met de gemeenten waarbij de portefeuillehouders Mobiliteit van de vijf gemeenten in 
Amstelland-Meerlanden in het proces worden betrokken. 

Vraag 2: 
Indien de gemeenteraad bij dit proces betrokken wordt, wat is dan het moment dat de 
gemeenteraad aan kan geven welke punten van verbetering zij in wil brengen voor deze 
gesprekken? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 1. 
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Vraag 3: 
Indien alleen de portefeuillehouders bij deze gesprekken betrokken zijn, wanneer gaat de 
portefeuillehouder dan in gesprek met de gemeenteraad om te horen welke punten hij 
namens de gemeenteraad ter verbetering dient in te brengen? De informatieve sessie zou 
hiervoor juist een uitgelezen gelegenheid zijn geweest. 

Antwoord: nadat de Stadsregio het besluit tot verlenging van de huidige concessie heeft 
genomen, brengt de portefeuillehouder Mobiliteit de verbeteringspunten in zoals door uw 
raad vastgesteld in het Deltaplan Bereikbaarheid. Het resultaat daarvan wordt opgenomen in 
het door de Stadsregio vast te stellen Vervoerplan 2015 waarover wij uw raad (naar 
verwachting in juni a.s.) nader zullen informeren. 

Vraag 4: 
Weike punten van verbetering voor het OV in Haarlemmermeer ziet de portefeuillehouder 
zelf als belangrijke inbreng voor deze gesprekken? 

Antwoord: de belangrijkste onderwerpen die vanuit de gemeente Haarlemmermeer zullen 
worden ingebracht zijn het verbeteren van de regionale bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en de beschikbaarheid van actuele reisinformatie, overeenkomstig de 
beleidsuitgangspunten van het door uw raad vastgestelde Deltaplan Bereikbaarheid. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wèthouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris. de btn^emeester. 
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