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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde over de Dienst-

regeling 2015 van het openbaar busvervoer in Drenthe

Geachte heer Oosterlaak,

Op 22 juli 2014 zijn uw schriftelijke vragen binnengekomen over de dienstregeling van

het openbaar busvervoer in Drenthe.

Algemeen
De provincie Drenthe maakt zich door de wijziging van het indexsysteem BDU zorgen

over de rijksbezuinigingen op het openbaar vervoer. Het verschil in de OV-en de

BDU-index heeft voor de busconcessie Groningen-Drenthe geleid tot het jaarlijks

doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen. Deze maatregelen, al dan niet in combi-

natie met het verhogen van de tarieven, hebben een negatieve invloed op het gebruik

van het openbaar vervoer. Wij zijn dan ook, samen met alle andere provincies, in

hoger beroep gegaan tegen het besluit van de minister.

Een bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer, toegezegd in de

Statencommissie Omgevingsbeleid van 7 mei 2014, naar aanleiding van vragen van

statenlid Dijkstra, wordt in overleg met de heer Dijkstra, het OV-bureau Groningen

Drenthe en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer opgepakt.

Vraaq 1

Bent u met ons van mening dat de reizigers in Drenthe moeten kunnen blijven re-

kenen op volwaardig openbaar vervoer?
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Antwoord I
Ja, de inwoners van Drenthe mogen rekenen op een goed openbaar vervoer

voor een acceptabele priis.

Vraas2
Bent u met ons van mening dat ontwikkelingen als vergrijzing, concentratie van voor-

zieningen en individualisatie niet tot lagere maar tot hogere eisen aan het openbaar

vervoer leiden?

Antwoord 2
Door ontwikkelingen als vergrijzing, concentratie van voorzieningen en indivi-

dualisering worden andere ersen gesfe/d aan het openbaar vervoer. De pro-

vincie Drenthe, vertegenwoordigd in het OV-bureau Groningen Drenthe, wil

zo goed mogelijk op deze veranderingen inspelen. Sommige liinen zullen

hierdoor verdwijnen, terwiil meer wordt ingezet op snelle, comfortabele en

hoog freq uente Hoogwaard ige Openbaar Vervoer( HOV)-liine n. De i nvoeri ng

van de QJink-lijnen naar Groningen rs hier een voorbeeld van.

Ook wordt in samenspraak met betrokkenen, zoals de gemeenten, gewerkt

aan mobilitedsoplosslngen op het grensvlak van openbaar vervoer, doel-

groepenvervoer en particulier initiatief, om daarmee de mobiliteit in gebieden

met een weinig gebundelde vraag tegen acceptabele kosten te organiseren'

Vraao 3
Zijn de bezuinigingen op de stadsdiensten in Meppel en Hoogeveen, waarvoor

's avonds en op zondag geen stadsbussen meer rijden, niet in strijd met het streven

naar volwaardig openbaar vervoer?

Antwoord 3
Voor een volwaardig openbaar vervoeris een zo goed mogeliik provinciaal

dekkend net van het openbaar vervoer belangriik. Naar aanleiding van de ont-

vangen reacties heeft het OV-bureau besloten een deelvan de voorgenomen

bezuinigingen in Assen, Hoogeveen, Meppel en Haren uit te stellen. De ge-

noemde gemeenten kriigen een iaar de tiid om toe te werken naar het om-

zetten van een deel van het openbaar vervoer naar vriiwilligersvervoer. Waar

lijnen in 2015 vervallen, zet het OV-bureau, als er geen alternatieven voor de

reizigers overbtijven, ter overbrugging een LiinBelBus in. Er bliift dan dus een

öusdrenst beschikbaar. De huidige bezetting van de genoemde sfadsdiensfen

is te laag voor een vaste busdienst.

Vraas 4
Vindt u ook dat de betrouwbaarheid van de dienstregeling voor de reiziger onder druk

komt te staan, als men op reguliere tijden geen gebruik meer kan maken van een

stadsbus?
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Antwoord 4
Zie antwoord 3.

Vraag 5

Vindt u ook dat de inkrimping van de dienstverlening als niet wenselijk moet worden

beschouwd?

Antwoord 5
Wij proberen inkrimping van de dienstregeling zoveel mogeliik te voorkomen.

De provincie wil, juist door de bezuinigingen, de beschikbare middelen voor

het openbaar vervoer op de meest optimale wiize inzetten om daarmee zoveel

mogelijk openbaarvervoerreizigers op een goede wiize te kunnen bedienen.

Naasf de bezuinigingen voegt het OV-bureau b'tivoorbeeld ook ritten toe op

enkele sterk groeiende lijnen. Zo worden biivoorbeeld de liinen vanuit Assen

en Annen/Zuidlaren van en naar Groningen met extra ritten uitgebreid.

Vraaq 6

Naar wij begrepen hebben, ziet u bezuinigingen op het OV vooral als noodzakelijk

vanwege de verminderde bijdrage van het Rijk. Welke verantwoordelijkheid heeft de

provincie naar uw mening om volwaardig openbaar vervoer in Drenthe te blijven ga-

randeren?

Antwoord 6

Zie antwoord 5.

YraagT
Welke waarde hecht u aan de mening van de reizigers uit Hoogeveen en Meppel die

een handtekening zetten voor het behoud van de stadsdienst?

Antwoord 7

De provincie hecht veel waarde aan de mening van alle reizigers van het

openbaar vervoer. Naar aanleiding van de ontvangen reacties uit met name

de gemeenten Hoogeveen en Meppel heeft het dageliiks bestuur van het OV-

bureau Groningen Drenthe besloten om de voorgenomen bezuinigingen een
jaar uit te stellen. ln de jaarliikse Trendmonitor staat de mening van de rei-

zigers, verwerkt in verschillende belangriike indicatoren. Het algemene ciifer

klanttevredenheid voor Groningen Drenthe is in 2013 gedaald met een tiende

en ligt met een 7,4 op het landelÍik gemiddelde.

Hoogachtend,

Gedep n van Drenthe,

secretaris
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In verband met voorgaande hebben wij enkele vragen: 
 

1. Bent u met ons van mening dat de reizigers in Drenthe moeten kunnen blijven rekenen op 
volwaardig openbaar vervoer? 

2. Bent u met ons van mening dat ontwikkelingen als vergrijzing, concentratie van voorzieningen, 
en individualisering niet tot lagere maar tot hogere eisen aan het openbaar vervoer leiden? 

3. Zijn de bezuinigingen op de stadsdiensten in Meppel en Hoogeveen, waardoor 's avonds en op 
zondag geen stadsbussen meer rijden, niet in strijd met het streven naar volwaardig openbaar 
vervoer?  

4. Vindt u ook dat de betrouwbaarheid van de dienstregeling voor de reiziger onder druk komt te 
staan, als men op reguliere tijden geen gebruik meer kan maken van een stadsbus?  

5. Vindt u ook dat de inkrimping van de dienstverlening als niet wenselijk moet worden 
beschouwd? 

6. Naar wij begrepen hebben ziet u bezuinigingen op het OV vooral als noodzakelijk vanwege de 
verminderde bijdragen van het Rijk. Welke verantwoordelijkheid heeft de provincie naar uw 
mening om volwaardig openbaar vervoer in Drenthe te blijven garanderen? 

7. Welke waarde hecht u aan de mening van reizigers uit Hoogeveen en Meppel die een 
handtekening zetten voor het behoud van de stadsdienst? 

  
 

   
Namens de SP Statenfractie, 
 
 
 
 
Philip Oosterlaak 
 
 
 
 
 
  



 


