
Provincie Flevoland 

T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. Leen Verbeek 

Onderwerp: Schriftelijke vragen Dienstregeling en Petitie Buslijn 149 Urk-Domineesweg/Nagele 

Datum: 28 april 2022 

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten, 

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stellen de fracties van       CU, CDA, 
SGP, SP, D66, GL, PVV, PvdD de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten 
over de dienstregeling en petitie betreffende buslijn 149 Urk-Domineesweg/Nagele. 

Dit naar aanleiding van de petitie die is gestart door een petitionaris aangaande het verruimen van de 
dienstregeling van buslijn 149 Urk-Domineesweg/Nagele. Zie lijn 149 Urk-Domineesweg/Nagele moet 
vaker gaan rijden op Petities.nl: https://petities.nl/petitions/lijn-149-urk-domineesweg-nagele-moet-
vaker-gaan-rijden?locale=nl. Zie alsmede ook de berichtgeving hierover op Omroep Flevoland op 21 
april 2022 jl.: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/282474/petitie-voor-meer-bussen-op-lijn-
tussen-urk-en-a6  

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS: 
 
1. Heeft u als GS kennisgenomen van dit bericht op Omroep Flevoland en het feit dat de petitie ‘’Lijn 
149 Urk-Domineesweg/Nagele moet vaker gaan rijden.’’ is gestart door een petitionaris? 
 
 2. Bent u als GS bereidt in gesprek te treden met de initiatiefnemer van de petitie om haar bezwaren 
en obstakels aan te horen alsmede ook de reden waarom ze de petitie is gestart 
 
3. Op basis van welke aantallen reizigers is het besluit om de dienstregeling in te perken genomen? 
Waar ligt de ondergrens voor het aantal passagiers bijvoorbeeld? 
 
4. Is de huidige dienstregeling in lijn is met de voorwaarden die destijds met de concessiehouder zijn 
afgesproken? 
 
5. Heeft de Gemeente Urk een formele rol bij de exploitatie van deze buslijn en dragen zij financieel 
hieraan bij? 
 
6. Ben u het als GS met ons eens dat de daadwerkelijke vraag naar de diensten van buslijn 149 weleens 
hoger zou kunnen liggen doordat de coronamaatregelen inmiddels zijn opgeheven en het wegvallen 
van de dienstregeling van lijn 149 buiten de spitstijden om nu vaak op Urk informeel wordt 
opgevangen door familie, vrienden en kennissen? 

7. Bent u als college met ons eens dat goede bereikbaarheid met het OV van en naar de Gemeente Urk 
belangrijk is en de verruiming van de dienstregeling van buslijn 149 ook buiten de spitstijden om een 
beschikbare optie moet zijn voor inwoners van de Gemeente Urk? 
 
8. Er wordt gesproken over de komst van een nieuwe buslijn Urk-Lelystad die door de nieuwe OV 
concessiehouder eind 2023 gerealiseerd en operationeel moet zijn. Staat deze nieuwe buslijn 
inderdaad op stapel? Wat is het plan van GS om Urk in de tussentijd tot eind 2023 goed bereikbaar te 
houden met het OV? 
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