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College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Groningen, 30 september 2015 

Geacht college, 

SP 
De landelijke spoorvakbond VVMC heeft recentelijk onder haar leden een enquête gehouden over het ver
voersbedrijf Arriva, dat in Groningen de regionale treinverbindingen verzorgt. Hieruit blijkt dat het spoorper-
soneel vindt dat klachten van reizigers over veiligheid, drukte in de trein en problemen met de OV-chipkaart 
vaak terecht zijn, maar niet goed worden afgehandeld. Hierover heeft onze fractie voor u de volgende vra
gen. 

1. Heeft u kennisgenomen van de ledenenquête over Arriva door de spoorvakbond VVMC, en van het arti
kel "Klachten over Arriva vaak terecht" in het Dagblad van het Noorden van 30 september 2015? 

2. Hoe duidt u de uitslag van deze enquête, waaruit blijkt dat praktisch het gehele Arriva-spoorpersoneel 
begrip heeft voor klachten van reizigers over onveiligheid, te drukke treinen, vertraging en problemen 
met de OV-chipkaart? 

3. Wat vindt u van de uitkomst dat een groot deel van het treinpersoneel vindt dat klachten (zowel van rei
zigers als van personeel) door Arriva slecht, traag of helemaal niet worden afgehandeld? Is dit probleem 
bij u bekend, en zo niet, bent u voornemens hier onderzoek naar te (laten) uitvoeren? Zo niet, waarom 
niet? 

4. Bent u het met de SP eens dat klachten van zowel reizigers als personeel snel en adequaat dienen te 
worden afgehandeld door Arriva, omdat dit de kwaliteit van ons openbaar vervoer alleen maar ten goe
de kan komen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

5. Bent u voornemens Arriva te verzoeken om maatregelen te treffen, zodat klachten in het vervolg sneller 
en beter worden afgehandeld? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

6. Heeft u kennisgenomen van de uitkomst dat slechts de helft van het personeel zich (bijna) altijd veilig 
voelt in de trein? Hoe duidt u deze uitkomst? 

7. Heeft u kennisgenomen van de uitslag dat de meeste personeelsleden vinden dat onveilige situaties 
vooral ontstaan wanneer een personeelslid alleen moet rijden op risicovolle lijnen en risicovolle tijdstip
pen? Hoe duidt u dit? 

8. Bent u het eens met het treinpersoneel dat er meer personeel moet komen om de werkdruk te vermin
deren, en om de veiligheid in de trein te verbeteren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

9. Bent u het met ons eens dat de trein veilig dient te zijn voor reizigers en voor personeel en dat er maat
regelen getroffen dienen te worden indien men zich in de trein geregeld onveilig voelt? Zo ja, waarom? 
Zo nee, waarom niet? 

10. Bent u voornemens Arriva te verzoeken om maatregelen te treffen, waarmee de zowel door reizigers als 
door het personeel gesignaleerde problemen van grote drukte en onveiligheid in de trein kunnen worden 
bestreden? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet? 

11. Op welke manieren kan de provincie druk zetten op Arriva, om het bedrijf aan te sporen om sneller en 
adequater met klachten om te gaan? 

Uw antwoord op de gestelde vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de Socialistische Partij in de Provinciale Staten van Groningen, 

Christiaan M. C. Serbanescu-Kele 


