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Geachte mevrouw Van Kleef en heer Knegt, 

Op 1 juli 2015 heeft u namens de CDA Statenfractie schriftelijke vragen gesteld 
over recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer in Drenthe. Hieronder volgt 
de beantwoording van uw vragen. 

Vraag 1: Heeft uw college kennisgenomen van de gebeurtenissen en 
ontwikkelingen in de provincie Drenthe omtrent het schrappen van lijndiensten in 
Meppeien Hoogeveen? 

Antwoord: Ja, deze voorstellen waren opgenomen in de ontwerpdienstregeling 
2015 en ook weer opgenomen in de ontwerpdienstregeling 2016. De 
ontwerpdienstregeling 2015 heeft u ontvangen bij onze voordracht van 22 april 
2014 (nummer 20/2014, zaaknummer 511937). Als dagelijks bestuuur van het 
OV-bureau hebben wij er destijds bewust voor gekozen om het schrappen van 
onder andere de lijndiensten in Meppei en Hoogeveen niet per dienstregeling 2015 
in te voeren, zodat gemeenten de tijd hadden om samen met ons op zoek te gaan 
naar alternatieven. 

De ontwerpdientregeling 2016 hebben wij op 21 april 2015 toegezonden aan 
Provinciale Staten (voordracht 26/2015, zaaknummer 570143). Deze is besproken 
in de commissie Mobiliteit, economie en energie op 13 mei 2015. Vervolgens 
hebben wij op 2 juni 2015 Provinciale Staten een tirief gestuurd met aanvullende 
informatie (zaaknummer 576605), welke is betrokken bij de aanvullende 
bespreking op 10 juni 2015. Vervolgens hebben Provinciale Staten op 24 juni 2015 
het in de voordracht opgenomen ontwerpbesluit zonder beraadslaging of stemming 
vastgesteld. 
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Vraag 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? 

Antwoord 
De dienstregelingsvoorstellen voor 2016 hebben wij, zoals aangegeven bij de 
beantwoording van vraag 1, recent met Provinciale Staten besproken. Deze is op 
22 juni 2015 vastgesteld in het dagelijks bestuur van het OV-bureau. Hierover 
hebben wij Provinciale Staten met onze brief van 30 juni 2015 (zaaknummer 
581212) geïnformeerd. Voor de dienstregeling 2016 verwachten wij geen 
aanvullende bezuinigingen. 

Graag willen wij u nog wijzen op het feit dat niet elke dienstregelingswijziging 
arbeidsplaatsen kost. Een deel van de arbeidsplaatsen die verdwijnen bij het 
schrappen van lijnen wordt gecompenseerd door een intensivering van de 
dienstregeling op onder andere de HOV-lijnen. Het is daarmee deels een 
verschuiving van arbeidsplaatsen van net renderende lijnen naar de beter 
renderende lijnen. 

Zoals uit onze voordacht van 22 april 2015 blijkt, kunnen wij toekomstige 
bezuinigingen niet uitsluiten, gezien het financieel perspectief van het OV-bureau 
Groningen-Drenthe. Bezuinigingen in het openbaar vervoer leiden meestal ook tot 
een verlies aan werkgelegenheid. De kosten in het openbaar vervoer bestaan 
immers voor ongeveer 65% uit personele kosten. In het dagelijks bestuur van het 
OV-bureau trachten wij echter om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in 
te zetten, hierbij heeft ook het aspect van werkgelegenheid onze aandacht. 

Mochten er in de toekomst bezuinigingen aan de orde zijn, dan wordt u daar 
uiteraard over geïnformeerd. 

Vraag 3: Hoe staat u tegenover het plan om het weggevallen openbaar vervoer op 
te vangen met vervoer door vrijwilligers? 

Antwoord: De ruimte in de tijd tussen het besluit om de betreffende stadsdiensten 
te beëindigen (juni 2014) en de effectuering daarvan (december 2015) geeft de 
lokale samenleving gelegenheid zich hierop voor te bereiden. Dit kan allerlei 
vormen aannemen, er kunnen vanuit de lokale gemeenschap vormen van 
vrijwilligersvervoer ontstaan (Veendam), er kan gekeken worden naar de routering 
van het streekvervoer in de betreffende kern (Haren), er kunnen vormen van 
besloten vervoer ontstaan (die richting is wellicht aan de orde in Ter Apel), 
mengvormen daarvan etc. Het OV-bureau stelt zich in dit soort processen 
faciliterend op. De keuze voor welke vorm is aan de gemeenten. Feit is dat 
reizigers over het algemeen niet ontevreden zijn met vormen van 
vrijwilligersvervoer. Met deze oplossing blijft er tenminste een vorm van vervoer 
bestaan voor de gebruikers. 

Vraag 4: Deelt uw college onze zorgen over de onrust onder buschauffeurs en 
betrokkenen, met name met betrekking tot de onduidelijkheid over de cijfers 
waarop het besluit van het OV-bureau Groningen Drenthe en de provincie Drenthe 
is gebaseerd? 

Antwoord: Sinds de invoering van de OV chipkaart in 2012 beschikken wij in 
Nederland over een behoorlijk zuivere meetmethode om reizigersaantallen vast te 
stellen. De chipkaart-gegevens worden door het OV-bureau naar boven 
gecorrigeerd met het aantal verkochte eurokaartjes en kinderen die gratis met 
volwassenen meereizen (samen +10%). Die percentages zijn de afgelopen jaren 
gehard en gevalideerd en matchen ook met de opbrengsten in financiële zin. Deze 



cijfers worden overal in Nederland vergeleken met de telcijfers van de chauffeurs. 
Hieruit komt generiek het beeld naar voren dat de telcijfers van de chauffeurs 
ongeveer 40% te hoog liggen Dat speelt ook in Meppel en Hoogeveen, Een en 
ander is vorige week in Assen ook nog eens toegelicht richting de FNV. Wat hier 
de oorzaak van is, is ons onvoldoende duidelijk, maar ter onderbouwing van de 
keuzes die grotendeels ook financieel gedreven zijn, heeft het OV bureau 
logischerwijs de gerealiseerde inkomsten cijfers gebruikt. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


