
 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,  

De heer F.J. Paas 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

Datum: vrijdag 26 april 2019 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen n.a.v. pendelbus en de situatie in Ter Apel 

 

Geachte voorzitter. 

N.a.v. een artikel in het Dagblad van Noorden van 24-04-2019 en een filmpje*) op internet heeft de 

PVV fractie een aantal vragen voor het College van GS. Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de 

financiering van de extra “pendelbus” van Emmen naar Ter Apel voor asielzoekers, die zich ernstig 

misdragen in de reguliere lijn 73 van Qbuzz. De PVV fractie is verbaasd dat er bovenop de reeds 

bestaande reguliere lijndienst (lijn 73) een extra lijndienst met 2 tot 4 beveiligers word ingesteld voor 

reizigers met structureel intimiderend wangedrag dat als zeer bedreigend wordt ervaren door 

medewerkers en medepassagiers van deze bus. 

De fractie van de PVV heeft dan ook de volgende vragen voor het College: 

1. Qbuzz draait niet op voor de extra kosten voor deze ‘pendelbus’. Wie draagt de kosten van 

deze extra lijndienst? 

 

2. Er wordt gesuggereerd dat de asielzoekers zelf voor deze kosten op zullen draaien. Dat 

betekent in de praktijk dat de belastingbetaler dat indirect zal doen. Hetzij via COA, 

gemeente, provincie en/of Rijk. Kan het College van GS aangeven in hoeverre de provincie 

mee gaat betalen aan deze extra voorziening ? En zo nee, waarom niet?  

 

3. Kan het College van GS aangeven wat de extra kosten voor de provincie zijn voor de proef 

van een half jaar om beveiligers mee te laten reizen op lijn 73 waarvan het Rijk slechts een 

half jaar voor een deel meebetaalt? 

 

4. Is het College van GS bereid om Provinciale Staten d.m.v. een eindrapportage te informeren 

over deze halfjaarlijkse proef met beveiligers op lijn 73? En zo nee, waarom niet? 

 

5. Indien Qbuzz afziet van deze extra pendelbus, zou het College van GS Provinciale Staten 

willen informeren over mogelijke andere kandidaten, over de stand van zaken en over de 

wijze van aanbesteding? En zo nee waarom niet? 

 

6. Wat is het College van GS voornemens te doen om de veiligheid voor chauffeurs en 

passagiers in zowel de pendelbus als op de reguliere lijn 73 te garanderen?  

 



7. Is het College van GS bereid om extra geld vrij te maken voor beveiligers in zowel deze 

pendelbus als op de reguliere lijn 73? En zo nee, waarom niet? 

 

8. Zijn er überhaupt nog buschauffeurs bij Qbuzz die het aandurven om deze overlast 

veroorzakende groep passagiers te vervoeren? 

 

9. Door wie wordt de veroorzaakte schade aan de bussen betaald? 

 

10. Welke hulp wordt geboden aan de ‘slachtoffers’ van het intimiderende gedrag van deze 

meereizende asielzoekers? En door wie wordt deze professionele hulp gefinancierd?  

 

11. Is het College van GS bereid om in  het kader van de leefbaarheid een onderzoek uit te laten 

voeren naar de impact van agressief gedag door met name asielzoekers op de samenleving  

in Ter Apel, in o.a. het openbaar vervoer, op straat, in winkels etc. ? En zo nee, waarom niet? 

 

12. Is het College van GS bereid om in Den Haag aan te dringen op een structurele oplossing van 

de problemen in Ter Apel, namelijk een versnelde uitzetting van asielzoekers die de 

samenleving in Ter Apel met intimiderend en agressief gedrag ontwrichten? En zo nee 

waarom niet? 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Statenfractie PVV Groningen  

 

 

*) https://www.rtvnoord.nl/media/88896/Dit-is-wat-buschauffeurs-op-lijn-73-in-Ter-Apel-

meemaken  


