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Ondenverp: Stand van zaken bereikbaarheid met de bus van het AZC Ter Apel

Geachte voorzitter/leden,

Tijdens de behandeling van de begroting in uw Staten d.d. 11 november 2015 is toe-
gezegd u binnen twee weken informatie te verstrekken over de stand van zaken rond

de bereikbaarheid met de bus van het AZC Ter Apel. Door extra benodigd overleg
tussen de provincie Groningen en de gemeente Vlagtwedde, is door de provincie

Groningen gevraagd de gezamenlijke brief een week later te versturen.

Door de toenemende vluchtelingenstromen tussen Emmen en Ter Apel is onderzocht
of met ingang van de nieuwe dienstregeling 2016 de doorgaande buslijn 73 (blauwe
lijn) dichter bij de ingang van het AZC kan worden gebracht (de huidige afstand is
ongeveer 1,5 km).

Daarnaast vervalt door het geringe gebruik in het kader van de bezuinigingen 2014,
per 13 december 2015 de buslijn 273 tussen het AZC en het busstation in Ter Apel.
Deze lijn heeft overigens minder een rol in het transport van vluchtelingen naar het
AZC, maar wordt vooral als 'boodschappenbus' gebruikt.

Op de kaart.zijn de buslijnen weergegeven, zoals ze op dit moment het AZC bedie-
nen. Het gaat om lijn 73 Emmen - Groningen, lijn 273Ter Apel busstation - AZC en de
in oktober 2015 extra ingekochte versterkingsritten van lijn 73 Emmen treinstation -

AZC.
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en de routes huidige buslijnen 73 (blouw), 27j (groen) en versterk¡ngsrittenT3 (rood)

o Sfructurele oprossrng bediening AZC
Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft een nieuw bedieningsmodel voor het AZC
Ter Apel onderzocht. Het inzetten van een nieuwe buslijn tussen Emmen en het AZC
is een goede oplossing, maar bleek te duur (meer dan € 500.000,-- per jaar). Daarom
is vervolgens gekeken naar aanpassing van de route en dienstregeling van lijn 73.
Hierbij zijn de volgende randvoorwaarden gehanteerd.
o Bestaande haltes lijn 73 blijven bediend.
o Doorgaande reizigers op lijn 73 ondervinden geen ernstig tijdverlies.
o Bestaande aansluitingen in Emmen en Bareveld (naar Veendam) van lijn 73

blijven gehandhaafd.
o De oplossing moet op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.

ln overleg tussen de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Emmen en
Vlagtwedde en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) is gekozen voor een
aangepaste route van lijn 73 met een nieuwe halte aan de rand van het AZC. De kos-
ten voor deze aanpassing bedragen € 85.000,--. Op onderstaande kaart zijn de aan-
gepaste route en locatie nieuwe halte aangegeven.
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Gekozen is voor een nieuwe halte aan de rand van het MC aan de Nulweg. Het is
niet mogelijk met behoud van bestaande aansluitingen door te rijden tot midden op het
terrein van het AZC. Bovendien zou het rijtijdverlies voor doorgaande reizigers dan te
sterk oplopen. Reizigers naar het AZC moeten de laatste 400 meter vanaf de halte via
een veilige route lopen; dit is niet anders dan voor andere OV-reizigers. De gemeente
Vlagtwedde is akkoord met de gekozen locatie voor de halte voor de komende perio-
de. De halte wordt naar verwachting over ongeveer twee jaar verplaatst naar een nog
betere locatie als dit mogelijk is door een kruispuntaanpassing in het kader van voor-
genomen aanpassingen aan de N366 Ter Apel - Veendam.

De dienstregeling 2016 (per 13 december 20'15) is al vastgesteld en in de plannings-
systemen van de vervoerder Qbuzz geïmplementeerd. Het doorvoeren van de route-
wijziging in de nieuwe dienstregeling per l3 december 2015 bleek niet meer mogelijk.
De wijziging kan op zijn vroegst per 6 maart 2016 worden doorgevoerd. Ook de halte,
inclusief een looproute naar de ingang van het MC, moet nog worden aangelegd. De
aanleg van de nieuwe halte wordt gefinancierd door de provincie Groningen.

o Extra ritten station Emmen - AZC
Op lijn 73 rijden sinds september 2015 extra bussen om de stroom reizigers naar het
MC le kunnen verwerken. Op dit moment rijdt ieder uur van 12.00 uur tot de laatste
trein een bus rechtstreeks naar het AZC. Ook wanneer in 2016 lijn 73 structureel
langs het AZC gaat rijden, zijn bi) de huidige vervoeraantallen naar het AZC nog
steeds extra bussen op lijn 73 nodig.

ln de afgelopen periode is het gebruik van de huidige ritten gemonitord. Hieruit blijkt
dat de middagritten op grond van de vervoeraantallen structureel nodig blijven. Hier-
mee wordt een volledige halfuurdienst tussen Emmen en het MCin de middag gebo-
den. De avondritten worden minder gebruikt, zodat dan met één bus per uur gereden
wordt. De late avondritten blijven, met uitzondering van de laatste zaterdagrit
(02:05 uur)wel doorrijden. De kosten voor de extra ritten in 2016 bedragen
€ 155.000,--.

ln de periode tussen 13 december 2015 en 6 maart 2016 rijdt lijn 73 nog niet op-en-
neer naar de Nulweg. Vandaar dat besloten is de huidige extra ritten op lijn 73 te
handhaven op de momenten dat deze nodig zijn.Deze bussen rijden, net als in de
huidige situatie, door naar het AZC. De reguliere lijn 73 wordt versterkt als dat nodig is
door een hogere dan verwachte vervoersvraag. Ook deze versterkingsritten rijden
door naar het AZC.

Liin 273 (deze rijdt tussen 08:00 uur en 18:00 uur) vervalt in princípe per 13 december
2015, terwijl de bediening van de nieuwe halte bij het AZC start op 6 maart 2016.
Daarom is de gemeente Vlagtwedde en het COA gevraagd na te gaan of het door-
rijden van lijn 273 een oplossing is voor deze tussenliggende període.

Financiën
De kosten voor het structureel bedienen van het AZC met lijn 73 bedragen € 85.000,--
per jaar. Deze kosten worden gefinancierd uit de begroting van het OV-bureau
Groningen Drenthe.



4

ln de Begroting 2016 van het OV-bureau Groningen Drenthe is al € 55.000,-- gereser-
veerd voor een alternatief voor lijn 273. De resterende € 30.000,-- kan naar verwach-
ting ook gedekt worden binnen de begroting van het OV-bureau. Hierover moet het
Dagelijks Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe nog een besluit nemen.

De provincies Drenthe en Groningen staan samen garant voor de kosten van
€ 155.000,-- voor de extra ritten tussen Emmen treinstation en het AZC. Het aantal
ritten is afhankelijk van de veryoersvraag. De kosten worden gelijkelijk verdeeld tus-
sen de provincies Drenthe en Groningen. Beide provincies gaan via het IPO in overleg
met het Rijk om deze kosten vergoed te krijgen. ln dit overleg wordt ook de gewenste
vergoeding voor de extra bussen vanaf september 2015 meegenomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

wa/coll


