
M-4 Motie 

 
Onderwerp: OV-fietsen op stations Zetten-Andelst en Elst 

 
 
Agendapunt: Programmabegroting 2019 
Datum:  6 november 2018 
 
 
 
De Gemeenteraad van Overbetuwe, in vergadering bijeen op 6 november 2018, 
 
 
Overwegende / gelezen hebbende / constaterende dat: 

 De coalitie in het coalitieakkoord en het College in het uitvoeringsprogramma aangeven heeft in te 
willen zetten op het verduurzamen van de mobiliteit; 

 De afweging tussen auto en trein voor een belangrijk deel bepaald wordt door de 
vervoersmogelijkheden op ‘the first and the last mile’. Met andere woorden: als er geen 
vervoersmogelijkheden zijn van huis naar het vertrekstation en/of van het aankomststation naar de 
bestemming, mensen vaak kiezen voor de auto. ‘The first mile’ is doorgaans nooit een probleem 
omdat mensen die met een eigen vervoersmiddel kunnen overbruggen; 

 OV-fietsen op station Zetten-Andelst ervoor kunnen zorgen dat meer mensen die bestemmingen 
rond dit station hebben voor de trein in plaats van de auto kiezen en dat ook de reis naar deze 
bestemmingen voor mensen zonder auto comfortabeler en sneller wordt; 

 Volgens de toezichthouders op station Elst de OV-fietsen hier regelmatig allemaal in gebruik zijn en 
er dus een uitbreiding van het aantal OV-fietsen op station Elst nodig is. 

 
 
Verzoekt het College op: 

 Met Arriva (beheerder van station Zetten-Andelst) in gesprek te treden over de mogelijkheden voor 
plaatsing van OV-fietsen op station Zetten-Andelst; 

 Met NS (beheerder van station Elst) ) in gesprek te treden over de mogelijkheden voor uitbreiding 
van het aantal OV-fietsen op station Elst; 

 Indien er een financiële bijdrage gevraagd worden voor de realisatie van OV-fietsen op station 
Zetten-Andelst en/of uitbreiding van het aantal OV-fietsen op station Elst, met de provincie in overleg 
te gaan voor een tegemoetkoming in de kosten; 

 Indien nodig de Raad een voorstel te doen om de overgebleven kosten te dekken; 

 Indien realisatie van OV-fietsen op station Zetten-Andelst en/of uitbreiding van het aantal OV-fietsen 
op station Elst niet mogelijk blijkt vóór 1 mei 2019, de Raad hiervan tijdig op de hoogte te stellen 
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