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32 376 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in 
verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende 
het openbaar personenvervoer per spoor en over 
de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) 
nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315) 

Nr. 37  GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN 
SCHEPPINK EN MONASCH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT 
ONDER NR. 29 
Voorgesteld 13 december 2011  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende, dat mensen met een beperking een groot belang hebben 
bij toegankelijk en klantgericht openbaar vervoer en Regiotaxi; 

overwegende, dat belangenbehartiging bij de Regiotaxi complex is, 
doordat enerzijds de OV-autoriteit het contract afsluit, terwijl anderzijds de 
inliggende gemeenten het meeste geld bijdragen; 

overwegende, dat mensen met een beperking in hun belangenbehartiging 
vooral lokaal en nationaal zijn georganiseerd, terwijl de wet het advies-
recht inzake openbaar vervoer toekent aan regionale consumentenorgani-
saties; 

constaterende, dat het ministerie van VWS op verschillende mobiliteits-
dossiers in het verleden ondersteuning van decentrale inspraak door 
mensen met een beperking tijdelijk financierde via projectsubsidies aan 
de CG-Raad, maar daarmee stopt en ook door VWS gekort wordt op 
financiering de landelijke inspraak door gehandicaptenorganisaties op 
niet-VWS-terreinen waaronder het openbaar vervoer; 

overwegende, dat een subsidie van circa 100 000 euro voor het 
voormalige OPC bij de opheffing naar het Kennisplatform Verkeer en 
Vervoer is gegaan en dit geld beter besteed kan worden aan onder-
steuning van de decentrale inspraak door mensen met een beperking 
door de CG-raad en het Platform VG; 

verzoekt de regering de landelijke koepels van gehandicaptenorganisaties 
(CG-Raad en Platform VG) te financieren voor het leveren van inspraak in 
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landelijke vervoersaangelegenheden en het bieden van ondersteuning 
aan mensen met beperkingen bij de regionale inspraak voor vervoer en 
hiervoor dekking te zoeken binnen de begroting Infrastructuur en Milieu, 
onderdeel subsidies, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Wiegman-Van Meppelen Scheppink 
Monasch

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 32 376, nr. 37 2


