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Motie
Naar een structurele oplossing veilig reizen in het OV in Drenthe

M 2022-2
Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 2 februari 2022

De Staten,

Overwegende dat
- Er nog steeds onacceptabele en onveilige situaties ontstaan voor reizigers en personeel van

Qbuzz en Arriva op de stations, in de trein Emmen-Zwolle v.v., de buslijnen 72/73
Emmen-Ter Apel v.v. en de pendelbus

- Er ondanks vele inspanningen en diverse betrokken partijen nog steeds dagelijks problemen
zijn

- Er veel reisbewegingen worden veroorzaakt doordat veel mensen naar de IND in Zwolle
moeten afreizen voor het doen van noodzakelijke en verplichte handelingen voor hun verblijf
in Nederland

Van oordeel dat
- Er met de huidige pilot extra inzet van de pendelbus, gastheer/gastvrouw in Emmen,

verbeterd toezicht Ter Apel en een BOA op lijn 73 in de avonduren wel goede eerste stappen
zijn gezet

- Er na geruime tijd praten en uitvoeren van proeven en pilots nu een oplossing moet komen;
structureel en permanent zichtbaar toezicht en handhaving

- Zou moeten worden verkend, binnen de deelnemers in de vreemdelingenketen (politie, lND,
vluchtelingenwerk en sociale advocatuur) of gerealiseerd kan worden dat er minder
vervoersbewegingen tussen Ter Apel en Zwolle nodig zijn

Roepen GS op
- Om er bij de Rijksoverheid op aan te dringen succesvolle pilots permanent en structureel in

te zetten
- Daarvoor in overleg te treden met vervoerders, vakbonden en mede overheden
- Hierbij nadrukkelijk de Rijksoverheid, als verantwoordelijken en als participant in de extra

kosten deelte laten nemen
- ln dit overleg het verzoek om een verkenning naar de mogelijkheden om het aantal

noodzakelijke vervoersbewegingen tussen Ter Apel en Zwolle te verminderen, binnen de
deelnemers in de vreemdelingenketen (politie, lND, vluchtelingenwerk en sociale
advocatuur), te agenderen

- PS hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk over dit overleg, de verdere invulling en de
financiering hiervan te informeren
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