
 

Aan: 
de heer T.P. Blinde 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 1 november 2022  
Ons kenmerk 44/5.2/2022001589  
Behandeld door team Verkeer en Vervoer  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over drukte buslijnen in de ochtendspits 
 
 
 
Geachte heer Blinde, 
 
In uw brief van 11 oktober 2022 stelde u een aantal vragen over drukte buslijnen 
in de ochtendspits.  
Deze vragen beantwoorden wij als volgt. 
 
Vraag 1 
Uit onderzoek van JA21 blijkt dat de buslijnen Emmen - Groningen en Assen - 
Groningen in de ochtendspits overvol zijn. Zelfs zo vol dat op de lijn Emmen - 
Groningen van 07.00 uur de bus geen plekken meer heeft voor opstappers in  
Borger en Gieten. Daar laat de chauffeur dus structureel mensen staan. Tegelij-
kertijd wil het OV-buro per richting twee spitsritten laten vervallen. 
 
Als onze informatie klopt, ben u het dan met ons eens dat juist de genoemde 
spitsritten niet geschrapt mogen worden? Zo niet, waarom niet. 

 
Antwoord 1 
Het klopt helaas dat passagiers op dit moment in de ochtendspits niet  
altijd met de Qliner mee kunnen. Vanwege het personeelstekort bij ver-
voerder Qbuzz worden minder bussen ingezet dan afgesproken op onder 
anderen de genoemde Qliners 300 (Emmen-Groningen) en 309 (Assen-
Groningen). 
 
Door het huidige personeelstekort is ervoor gekozen juist de hoog fre-
quente lijnen (iets) minder te gaan rijden om de bereikbaarheid van de 
gehele regio op orde te houden. 
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In overleg met Qbuzz worden overigens zoveel mogelijk vervoersonder-
steuners (chauffeurs op de hubs Emmen, Marsdijk en Gieten om calami-
teiten op te vangen) ingezet om de achtergebleven passagiers te ver- 
voeren. De wachttijd voor de gestrande passagiers is ongeveer 0-15 mi-
nuten. 

 
Vraag 2 
Als onze informatie klopt, zou het aantal bussen op genoemde lijnen dan juist 
niet moeten worden uitgebreid? 

 
Antwoord 2 
Het beleid van het OV-bureau is juist om bij voldoende gebruik de bussen 
frequenter te laten rijden. Dit verklaart het succes van de huidige Qliners 
tussen Assen/Emmen en Groningen. Het personeelstekort bij Qbuzz 
dwingt het OV-bureau op dit moment helaas tot deze keuze. 

 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
wa.coll. 



 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe         
Mevrouw Drs. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen  

  

 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over OV buslijnen in de ochtendspits 
 
  

11 oktober 2022    

  

Geachte voorzitter,  

Uit eigen onderzoek blijkt dat de buslijnen Emmen - Groningen en Assen - Groningen in de 
ochtendspits overvol zijn. Zelfs zo vol dat op de lijn Emmen - Groningen van 07.00 uur de bus 
geen plekken meer heeft voor opstappers in Borger en Gieten. Daar laat de chauffeur dus 
structureel mensen staan. Tegelijkertijd wil het OV-buro  per richting twee spitsritten laten 
vervallen.   

Onze vragen:  

• Als onze informatie klopt, ben u het dan met ons eens dat juist de genoemde 
spitsritten niet geschrapt mogen worden? Zo niet, waarom niet.  

• Als onze informatie klopt, zou het aantal bussen op genoemde lijnen dan juist niet 
moeten worden uitgebreid?  

 
 
 
Bij voorbaat dank,  

Thomas Blinde  

Fractievoorzitter JA21  

 


