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Betreft: Schriftelijke vragen over recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer in Drenthe 

Geacht College, 

Ontwikkelingen openbaar vervoer in Drenthe 
Niet lang geleden heeft de CDA-fractie uit de media begrepen dat de provincie Drenthe en het OV-
bureau Groningen Drenthe lijndiensten in Hoogeveen en Meppel heeft geschrapt, resulterende in het 
verlies van 15 vaste arbeidsplaatsen. Daarbij zou besloten zijn dat vrijwilligers het weggevallen 
openbaar vervoer zouden opvangen. Dit besluit heeft voor veel maatschappelijke onrust gezorgd en 
heeft onder andere geleid tot protestacties. 

In de afgelopen weken heeft de CDA-fractie bezorgde signalen ontvangen van buschauffeurs en 
ander personeel in het openbaar vervoer in Groningen. Er zijn grote zorgen dat ook lijndiensten in 
onze provincie worden geschrapt, waardoor buschauffeurs op straat worden gezet. De angst bestaat 
dat de ontwikkelingen in Drenthe een voorbode zijn en dat op termijn ook in de provincie Groningen 
lijndiensten worden geschrapt en buschauffeurs worden vervangen door vrijwilligers. Dit is een 
onwenselijke situatie naar de mening van de CDA-fractie. 

Onrust bij betrokkenen 
Des te meer is de CDA-fractie bezorgd ov er de onrust onder buschauffeurs en vakbonden over de 
juistheid van de cijfers, die onderliggend zijn aan het besluit de lijndiensten in Hoogeveen en Meppel 
te schrappen. Het is onduidelijk op welke cijfers het besluit is gevestigd en of deze cijfers juist zijn. De 
zorg bij de fractie bestaat dat deze onru st tot wantrouwen leidt tussen het OV-bureau Groningen 
Drenthe aan de ene kant en buschauffeurs en vakbonden aan de andere kant. Daarbij komt deze 
onduidelijkheid niet ten goede aan de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces. 
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De fractie van het CDA maakt zich dan ook grote zorgen over deze ontwikkelingen. 

Daarom stelt de CDA-fractie u de volgende vragen: 
1. Heeft uw college kennisgenomen van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de provincie 
Drenthe omtrent het schrappen van lijndiensten in Meppel en Hoogeveen? 
2. Verwacht uw college dat, op termijn, lijndiensten in de provincie Groningen zullen worden 
geschrapt, waarbij arbeidsplaatsen verloren gaan? Zo ja, welke lijndiensten betreft dit en om hoeveel 
arbeidsplaatsen gaat het? 
3. Hoe staat u tegenover het plan om het weggevallen openbaar vervoer op te vangen met vervoer 
door vrijwilligers? 
4. Deelt uw college onze zorgen over de onrust onder buschauffeurs en betrokkenen, met name met 
betrekking tot de onduidelijkheid over de ci jfers waarop het besluit van het OV-bureau Groningen 
Drenthe en de provincie Drenthe is gebaseerd? 

Namens de CDA Statenfractie, 

Truus van Kleef 
Ronald Knegt 
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