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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 
De heer M.J. van den Berg 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Datum: dinsdag 28 april 2015 
Onderwerp: Schriftelijke vragen van de PW fractie aan de het College van GS Groningen over het verdwijnen van 
pendeldienst Oldambt - Emden 

Geacht college. 

De Partij voor de Vrijheid in Groningen is op donderdag 23 april op de hoogte gebracht van het feit dat de pendeldienst die 
wordt verzorgd door de gemeente Oldambt dreigt te verdwijnen. Deze pendeldienst heeft het afgelopen halfjaar 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week Groningers vanuit Winschoten naar hun werkplek in het Duitse Emden gebracht. Voor het personeel 
dat werkzaam is bij Dirks Logistik (Logistiek Volkswagen) eindigt de pendeldienst al op 30 april. Voor een tiental betonvlechters, 
die in de buurt van de Volkswagenfabriek aan het werk zijn, zal de pendel nog doorrijden tot 31 mei. 

Door beëindiging van de pendel, dreigen circa dertig werkwillende Groningers, die een halfjaar dankbaar gebruik hebben 
gemaakt van deze pendel, uit financiële nood nu hun baan op te zeggen. De reiskosten wegen niet meer op tegen het te 
verdienen salaris. Bovendien zouden de werknemers die als ploeg soms 7 dagen achtereen werken, naast hun dagelijkse 
werktijd van ca. 8 è 10 uur, ook nog eens extra worden belast vanwege de 4 uur reistijd van en naar hun werk. Bovendien is van 
de groep jonge betonvlechters slechts één persoon in het bezit van een rijbewijs. 

De groep gedupeerde werknemers komt uit onder meer uit de gemeenten Veendam, Hoogezand, Winschoten en Vlagtwedde. 
Waar Duitse werknemers vaak snel van baan wisselen, geeft de Duitse werkgever van deze Groningers aan wel te kunnen 
bouwen op het zeer gemotiveerde personeel uit Nederland. De Partij voor de Vrijheid wil dan ook dat het college gaat 
onderzoeken hoe men deze gedupeerde Groninger werknemers aan het werk kan houden en stelt daarom de volgende vragen. 

Ton van Kesteren, Fractievoorzitter PVV Groningen 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 
De heer M.J. van den Berg 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van deze problematiek? Zo nee, waarom niet? 

2. Wat vinden Gedeputeerde Staten van het feit dat de gemeente Oldambt deze groep het afgelopen halfjaar heeft 
geholpen met het vervoer naar hun werkgever in Duitsland? 

3. Zijn Gedeputeerde Staten voornemens in de komende collegeperiode werken in Duitsland te blijven stimuleren? Zo ja 
met welke maatregelen? Zo nee, waarom niet? 

4. Gelet op het uitgangspunt van GS om mensen perspectief te geven op een baan. Zijn gedeputeerde Staten bereid om 
op korte termijn in elk geval te bemiddelen tussen gemeenten, werkgevers, UWV, uitzendbureaus en wellicht haar 
contacten in Duitsland aan te wenden om tot overeenstemming te komen en te bewerkstelligen dat deze Groningers 
aan het werk kunnen blijven? Zo nee wat zouden Gedeputeerde Staten concreet willen doen om mee te werken aan 
de oplossing van dit probleem. 

httD://rtvnoord.nl/aitikel/artikel.asp?p= 148295 


