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directie Ruimte 
dienst Mobiliteit  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft Subsidiëring pendelbussen Ronde van Vlaanderen 2014 
Financiële ondersteuning Vlaamse Vervoermaatschappij de 
Lijn Oost-Vlaanderen voor een maximumbedrag van 28 
964,00 euro (incl. 6% btw) 

verslaggever Peter Hertog 

Mevrouwen en mijne Heren, 

 

Flanders Classics NV, de organisator van de Ronde van Vlaanderen, heeft het 
initiatief genomen om met de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) de Lijn 
Oost-Vlaanderen als vervoeraanbieder pendelbussen in te zetten tijdens de 
Ronde van Vlaanderen op 6 april 2014.  

Aan de Provincie wordt een financiële ondersteuning gevraagd voor het 
inleggen van deze pendelbussen. 

Door het verlenen van een subsidie kan de Provincie enerzijds bijdragen tot het 
stimuleren van duurzame verplaatsingen naar grote evenementen en ten 
tweede een grotere naambekendheid verwerven indien Flanders Classics NV 
en de VVM de Provincie meenemen in hun communicatiecampagne rond de 
pendelbussen.  

Omschrijving aanbod pendelbussen: 

Er worden door de VVM in het totaal 16 pendelbussen ingezet, die de 
bezoekers vanaf randparkings zo dicht mogelijk bij de publiekzones brengen: 

 
1. Pendelbus Oudenaarde 

De Bruwaan – Ronde van Vlaanderenstraat: van 9.30 tot 12u30 en 
van 16u30 tot 19.30 
Tussen 9u30en 10u30 wordt de frequentie bij deze shuttle verlaagd 
van 13 naar 20 min 
Aantal pendelbussen: 5 

2. Variant pendel Oudenaarde: De Bruwaan – Tacambaroplein:van 
12u30 tot 15u00 en van 17u00 tot 19u30 
Aantal pendelbussen: 1 

3. Pendelbus Ronse - Ruien: van 9.30 tot 14u00 en van 16u30 tot 19.30 
 Aantal pendelbussen:10 
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Flanders Classics NV en de VVM nemen de Provincie minstens met haar logo 
en waar mogelijk met tekst mee in volgende communicatiemiddelen: 

 overzichtskaart pendelbussen 
 websites  
 facebook en twitter 
 affiches aan de binnenkant van de voertuigen 
 aanduidingen aan de buitenkant van de voertuigen 
 halteaanduidingen pendelbussen 
 programmabrochure Ronde van Vlaanderen 
 advertenties. 

Voorgesteld wordt: 

- dat voor de kosten voor het inleggen van pendelbussen door de 
Provincie een maximaal bedrag van 28 964 EUR (incl. btw) aan de 
VVM wordt betaald. Hiervoor kan het openstaande krediet van  
75 000 EUR van het budget 2014 worden aangesproken mits 
goedkeuring onder budgetsleutel 2014/649001 'subsidies en 
prijzen' van actie 2014000468 'Ontwikkelen en ondersteunen van 
acties van collectief vervoer voor evenementen'  

- dat Flanders Classics NV de eventuele overige kosten, verbonden 
aan het inleggen van pendelbussen voor eigen rekening neemt; 

- dat Flanders Classics NV en de VVM op eigen kosten zorgen voor 
een grotere naambekendheid van de Provincie en de 
pendelbussen mee promoten; 

- dat er een overeenkomst wordt opgesteld tussen de Provincie 
Oost-Vlaanderen, de VVM en Flanders Classics NV. In deze 
overeenkomst zal eveneens een evaluatie betreffende het inleggen 
van pendelbussen en het promotie voeren over de Provincie 
worden ingebouwd; 

 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

de provinciegriffier, de bevoegde gedeputeerde, 
Albert De Smet Peter Hertog 
 


