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Schriftelijke vragen over de toegankelijkheid van het 
busvervoer voor rolstoelgebruikers. 

Geachte heren Batterman en Engelkens, 

In uw brief van 18 juni jl. heeft u ons vragen gesteld over de toegankelijkheid van het busvervoer voor 
rolstoelgebruikers. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Bent u bekend 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? 
Voor wat betreft de toegankelijkheid van het openbaar vervoer is het antwoord op deze vraag ja 

2. Bent u bekend met het onderzoek "toegankelijkheid op de rit" in opdracht van het College voor de 
Rechten van de Mens? 
Ja 

3. is bekend hoe de toegankelijkheid van het busvervoer in de provincie Groningen is? Zijn aiie bussen 
bijvoorbeeld geschikt voor rolstoelen? Zo nee is het college bereid dit te onderzoeken? 
Ja. 
In de provincies Groningen en Drenthe zijn alle bussen die worden ingezet in de dienstregeling van het 
OV-bureau rolstoeltoegankelijk, die is ook een concessie-eis in de huidige concessie. Dit is ook onderzocht door 
DTV-consultants in opdracht van de Commissie van de Rechten van de Mens. Op pagina 25 afbeelding 3.5 van 
het onderliggende DTV-rapport (zie www.mensenrechten.nl bericht van 30 mei 2017) kunt u zien dat in 
Groningen en Drenthe ook bij geen enkele onderzochte bus in Groningen/Drenthe 'problemen met de 
hulpfunctie' zijn geconstateerd (0%, landelijk 8%). Overigens waren er in 8% van de gevallen wel problemen 
met de assistentie door een chauffeur (landelijk zoals u aangeeft 14%, maar hier is ook in Groningen en 
Drenthe nog ruimte voor verdere verbetering). 

4. Bent u bereid om de aanbevelingen van het rapport te bespreken met de bus vervoerders? Zo nee, 
waarom niefi 
Ja. 
Hierbij merken wij overigens op dat een groot deel van de aanbevelingen aan het OV-bureau als decentrale 
OV-autoriteit en de concessiehouders in Groningen en Drenthe reeds operationeel zijn. Na een aantal 
vervelende incidenten met rolstoeltoegankelijkheid enkele jaren geleden die wij hebben aangegrepen om van 
te leren zijn de besprekingen met de vervoerder gestart. Zoals bij beantwoording van vraag 3 is aangegeven is 
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er in het beheersgebied van het OV bureau Groningen Drenthe nog ruimte voor verbetering. Toch zijn wij van 
mening dat onze aanpak tot resultaat heeft geleid (in vergelijking met andere vervoersregio's doen wij het goed) 

5. Wanneer van toepassing, bent u bereid met de vervoerders in gesprek te gaan om te onderzoeken 
wat de oorzaken zijn waardoor buschauffeurs niet aitijd adequate huip (kunnen) geven en samen te 
zoeken naar een opiossing? Zo nee, waarom niet? 
Ja, zie ook vraag 4. 
De afgelopen jaren is actief samengewerkt met vervoerder Qbuzz om de vereiste rolstoeltoegankelijkheid ook in 
de vervoerpraktijk van alle dag te effectueren. Dit gesprek zal ter continuering van de bereikte resultaten (en 
verdere verbetering daarvan) consequent worden voortgezet door het OV-bureau 

6. Bent u bereid in de provinciaie concessie een tekst op te nemen waarin de vervoerder verpiicht 
gesteld wordt zorg te dragen voor adequaat vervoer en ondersteuning van de mindervaiide reiziger? Zo 
nee waarom niet? 
Ja, in de huidige concessie is dit geregeld (zie ook antwoord op vraag 3) en een dergelijke tekst is ook 
onderdeel van het Ontwerp PvE zoals dat momenteel voorligt voor reacties, zienswijzen en inspraak. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedepute^de Staten van Groningen: 

I 
, voorzitter. 

, secretaris. 


