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Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Groningen, 18 juni 2017 

Betreft: toegankelijkheid openbaar busvervoer 

Geacht college, 

Op 30 mei 2017 zijn er in verschillende landelijke media berichten verschenen over de 

toegankelijkheid van het openbaar busvervoer. In opdracht van het College voor de Rechten van de 

Mens is onderzoek gedaan hoe toegankelijk het openbaar busvervoer is in Nederland. De uitkomst 

van het onderzoek is dat een rolstoelgebruiker in 8% van de gevallen de bus niet in kon. In de meeste 

gevallen kwam dit door een defecte automatische rolstoelplank. Daarnaast blijkt dat in 14% van de 

gevallen de buschauffeur onvoldoende assistentie verleende. 

Als PvdA vinden wij dit zorgelijk en accepteren wij niet dat mensen die in een rolstoel zitten niet met 

de bus kunnen reizen. Wij vinden dat de ambitie moet zijn dat 100% van de bussen toegankelijk is, 

dat de wettelijke regelgeving van 98% minimaal behaald moet worden en buschauffeurs hulp bieden 

aan mensen in een rolstoel die met de bus willen reizen. 

Recent heeft De Tweede en Eerste Kamer ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de 

rechten van mensen met een beperking. Overheden zijn daardoor vanaf 1 januari 2017 verplicht 

uitvoering te geven aan dit verdrag binnen hun beleid. 

Naar aanleiding van het onderzoek willen wij de volgende vragen stellen. 

1. Bent u bekent met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een 

beperking, en heeft u al geïnventariseerd hoe wij hier binnen het provinciale beleid invulling 

aan behoren te geven? Zo nee waarom niet? 

2. Bent u bekend met het onderzoek ”toegankelijkheid op de rit” in opdracht van het College 

voor de Rechten van de Mens? 

3. Is bekend hoe de toegankelijkheid van het busvervoer in de provincie Groningen is? Zijn alle 

bussen bijvoorbeeld geschikt voor rolstoelen? Zo nee is het college bereid dit te 

onderzoeken?  

4. Bent u bereid om de aanbevelingen van het rapport te bespreken met de bus vervoerders? 

Zo nee, waarom niet?  

5. Wanneer van toepassing, bent u bereid met de vervoerders in gesprek te gaan om te 

onderzoeken wat de oorzaken zijn waardoor buschauffeurs niet altijd adequate hulp 

(kunnen) geven en samen te zoeken naar een oplossing? Zo nee, waarom niet?  

6. Bent u bereid in de provinciale concessie een tekst op te nemen waarin de vervoerder 

verplicht gesteld wordt zorg te dragen voor adequaat vervoer en ondersteuning van de 

mindervalide reiziger? Zo nee waarom niet?  

In afwachting van uw beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de PvdA Statenfractie 
 
Brunie Batterman en Gert Engelkens 
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