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Amendement
Zero Emissie

Titel:

Zero Emissie

Agendapunt: 2a
Voordrachtnr: 7249

Onderwerp:

BeleidskaderOV-concessieZuid-Holland Noord

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 22 april2020 ter behandeling van

bovenvermeld agendapunt;
Besluiten:
Om in het Beleidskader OV-concessie Zuid-Holland Noord aan Hoofdstuk 6 Energietransitie openbaar
vervoer naar nul uitstoot, na de alinea die eindigt op "... in 2O22 met alleen zero-emissiebussen te

rijden." toe te voegen:
"De provincie daagt de vervoerder echter actief uit om extra in te zetten op het eerder behalen van

dedoelstellingeninhetgenoemdebestuursakkoord.

@ookkandevervoerdereenberoepdoenopdemogelijkheidomde
concessieduur te verlengen naar L5 jaar mochten er hiervoor dermate grote investeringen nodig zijn
dat er een langere terugverdientermijn nodig is dan 8 of 10 jaar.

Toelichting:
Het college heeft in het college-akkoord afgesproken om vanuit een integrale benadering de grote
transities vorm te geven, waaronder de energietransitie. Dit is onvoldoende in het beleidskader
uitgewerkt waarmee een kans wordt gemist om daar een substantiële stap ín te zetten. Wij nemen
groot maatschappelijk draagvlak waar en zien veel mogelijkheden om meer te realiseren ten aanzien
van de energietransitie dan nu verwoord is in het beleidskader. Daarbij draagt zero emissie niet
alleen bij aan de energietransitie maar ook aan de reductie van stikstofneerslag.
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