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Onderstaand raadslid stelt de raad voor om in de vergadering van 10 november een besluit te 

nemen over het stimuleren van het gebruik van het OV. 

De aanleiding is dat het college in de begroting aangeeft dat in de jaren 2017 – 2019 (voor de 

corona pandemie) het aandeel van het OV in de modal split (verhouding van het aantal 

reizigers (kilometers) tussen de verschillende wijzes van vervoer) daalt van 10% naar 7%. Door 

de verstedelijking die de komende jaren gaat plaats vinden zal er ook meer behoefte zijn van 

inwoners om zich door de stad te verplaatsen. De (concept) verstedelijkingsstrategie geeft aan 

dat de stad geen grote toename in autoverkeer kan hebben en zet in op het vergroten van het 

gebruik van het OV en de fiets.  

Door deze motie aan te nemen roepen we het college op om maatregelen te nemen om het 

gebruik van het OV te stimuleren zodat de daling in de modal split wordt omgebogen naar een 

stijging.   

Omdat we weten dat:  

- Het college in de begroting aangeeft dat het gebruik van het OV in de modal split voor 
de corona pandemie een dalende trend laat zien. 

- De stad Arnhem de komende jaren een substantiële toename van het aantal woningen 
zal kennen 

- Er weinig ruimte is voor toename van het autoverkeer in de stad 

- de afgelopen periode reducties in lijnen en frequentie hebben plaats gevonden 

Omdat we vinden dat:  

- het OV (samen met de fiets) de voorkeur moet hebben om je in de stad te verplaatsen 

- de huidige dalende trend in het gebruik van het OV omgebogen zou moeten worden 
naar een stijgende 

- een frequentie van minimaal 2x per uur en het in stand houden en uitbreiden van lijnen 
hieraan kan bijdragen 



Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om:  

- Maatregelen te nemen die ertoe leiden dat het aandeel van het OV in de modal split 
toeneemt 

- De raad te informeren over deze maatregelen en (bij voorkeur jaarlijks) te informeren 
over de effecten daarvan.  
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