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LS,

Voor u ligt ons Advies Dienstregeling 2020, opgesteld na overleg op 4 juní met het OV-bureau en

Qbuzz over de ontwerp-hoofdlijnen, Wij lichten ons advies onderstaand toe:

Procedure:

Wij rekenen op uw medewerking, en die van Qbuzz om de uitgewerkte dienstregeling-tabellen
zsm ter beschikking te stellen, zodat we behalve op hoofdlijnen ook op belangríjke détails kunnen
reageren begin juli,

Netwerkontwikkelino:
Wij zien ons advies uit 2019 om de lange termijn-ontwikkeling van het OV in Groningen en

Drenthe samen te vatten in een 'Ídeaal-aansluitmodel' niet terug in uw Hoofdlijnen, Graag
benadrukken wij nogmaals de wenselijkheid van zo'n over-all-visie, waarin de samenhang van
bus en trein, de samenhangende aansluitknopen in onze regio en de wenselijke rijtijden
daartussen zichtbaar worden gemaakt, en logisch in een meerjaren-investeringsprogramma voor
hoogwaardige OV-infra kunnen worden vertaald, waarmee het OVB een handvat heeft om met
wegbeheerders en financiers (Spoortafel, Toekomstbeeld) te werken aan verbeteringen van het
netwerk, of het voorkomen van maatregelen die de samenhang in het netwerk kunnen verstoren.

De ontwikkelingen in en rond de Binnenstad Groningen illustreren op pijnlijke wijze het ontbreken
van zo'n over-all dienstregelingkader, waardoor de ingrijpende effecten van het 'om-het-centrum
heen rijden' op het netwerk als geheel, onvoldoende zichtbaar zijn gemaakt (voor o.a, beslissers).
Onze vraag welk bedrag de gemeente Groningen nu jaarlijks aan het OV-bureau gaat
compenseren voor de verminderde OV-kwaliteit in en rond de Binnenstad kon immers niet
worden beantwoord? Een nauwkeurige analyse en evaluatie van het gevoerde binnenstadsbeleid
hebben wij tot op heden niet mogen ontvangen. Ook in de 'strijd' om het behoud van het
exclusief-HOV Oosterhamriktracé wreekt zich het ontbreken van de lange termijn visie op

aansluitingen, routes en rijtijden,

OV en PV:

Ook m.b.t, de relatie openbaar en publiek vervoer herhalen we onze constatering van vorig jaar
dat het OV zich terugtrekt uit delen van onze regio'; die zo verstoken raken van ècht openbaar
vervoer, volgens dienstregeling en tegen OV-tarief. Het Publiek Vervoer heeft inmiddels bewezen
geen goede vervanging te zijn. Dus luidt ons advies wederom:
Biedt een vorm van openbaar veruoer met B-p-busjes, al dan niet vraag-afhankelijk, tegen ov-
tarief en met chipkaart, in te zetten op specifieke routes, waar regulier OV, maar ook Publiek
Vervoer geen adequate oplossrng bieden.
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Het gemis van een dergelijk kleinschalig product wordt niet alleen in kleine dorpen en in daluren

gevoeld, het belemmert ook de ontwikkeling van HOV-lijnen, omdat het OVB nu geen

acceptabele oplossing kan bieden voor het bedienen van haltes die bij het ontwikkelen van

Qliners en QLinks -moeten- worden overgeslagen, Dit bemoeilijkt de ontwikkeling van o,a,

QLiner 310 en ondermijnt het draagvlak, voor de -op zichzelf volkomen terechte- ontwikkeling van

sneldiensten over auto(snel)wegen.- We komen onderstaand hierop terug.

Na de uitleg en het overleg over uw voorstellen voor 2019 op 4 juni komen we tot de volgende

adviezen m.b.t, de uitwerkingen per lijn of bundel:

Stad Groninqen:

Uw voorstellen voor 2020 worden door ons in grote lijnen gesteund. Met name de verbeterde

aansluitingen, en aanvullingen van de dienstregeling in de vroege ochtend en op drukke

momenten vinden wij een goede zaak.
. Qlink 1 en 2: Eens met aanpassingen, maar -gelet op de drukke N355, zien wij op

termijn meer in een verbinding vanuit Zernike naar een nieuw station Suikerunie en P+R-

Hoogkerk,
. Qlink 3 Vm 6: Prima aanpassingen m.b.t. aansluitingen, vroege ritten en drukke

momenten.
. Lrjn 7: Eens met aanpassing traject Noorderstation-Vinkhuizen aan de randen van de dag

. Lijn B: Wij hebben eerder al ingestemd met de routing via de Helperzoomtunnel en gepleit

voor het ontwikkelen van een vlottere dwarsverbinding tussen de zuidelijke wijken,

Gesloten haltes heropenen, o.a. bij de Verlengde Hereweg-Goeman Borgesiuslaan,

. Lijn 9: Eens met het'ontdubbelen' van het trajectdeel Zernike-Reitdiep.

Wij begrijpen dat u er i.v,m. de concessie-overgang nu van af ziel om ingrijpende netwerk-

wijzigingen voor te stellen, maar we willen graag in de w,g. OV-visie Stad met u praten over de

doorontwikkeling van het stadsnet, met b.v. tangentlijnen tussen Zernike en Hoogkerk, en tussen

Europapark en Hoogkerk, een HOV-as met knooppunt langs de A28, een Qlink voor Eelde en

diverse aanpassingen in het zuiden en noordwesten van de stad. Wij verwijzen hierbij ook naar

onze suggesties in het 'CP-Advies DR 2019'. Ook herinneren wij u aan onze brieÍ aan de

gemeente Groningen over de herinrichting van de Diepenring-oost en de bushaltes bij de Sint-

Jansstraat. Wij houden ernstige zorgen over de haalbaarheid van "Bussen over Oost",

Provincie Groninqen:
. West: Eens met de wijzigingen in en rond Leek na aÍronding HOV-project. Heel positief is

de koppeling van 83 aan 17 naar Zernike en de handhaving van 88.

. Noord: Eens met de aanpassing van Qlink 6 in Delfzijl, en met de voorgestelde bediening

van de Eemshaven, maar wij adviseren u reizigers uit Oosteinde en Holwierde tegemoet

te komen met extra haltes aan de provinciale weg en een ongewijzigd tarief.

Ook de wijzigingen op de lijnen 36/68, 43, 65 en 178 zijn akkoord,

. ZuidoosÍ:We zijn blijverrast met de nieuwe snelle QLiner 310 en de aanpassing van lijn

74 tot een rechtstreekse verbinding Veendám-Stadskanaal, We bepleiten uw inzet om

voor reizigers van de tussengelegen haltes die komen te vervallen, een acceptabele

oplossing te bieden, b,v. door het aanbieden van een LijnBelbus Hoogezand -
Kielsterachterueg -Bareveld -Gieten en/of afspraken te maken over de inzet van de
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Buurtbus of Hubtaxi tegen OV-tarief. Ook is uw inzet en die van de Provincies en
Rijkswaterstaat gewenst om op enkele plaatsen haltes voor 310 aan de N33 te situeren.
De overige voorstellen m.b.t, de lijnen 271127, 42 en 673 zijn akkoord.

Drenthe:
. Noord: Blij met aanpassingen op de lijnen 1 ,261109,50/51 en 83(17), 300, 309, en 312,

maar enige zorg m,b.t. lijn 86. We achten promotie en onderzoek van deze lijn wenselijk
t.b.v. handhaving op termijn.
Lijn 44(noord) moet o.i. absoluut in de herkansing. Wij adviseren u deze lijn te
handhaven, zonodig deels als belbus, en te onderzoeken of de functie van de lijn als
dwarsverbinding ten zuiden van de Stad kan worden versterkt. Een optie zou zijn
doortrekking van Vries via Eeldenvolde naar het Martiniziekenhuis, in het geval dat lijn 6
naar Eelde gaat rijden. Dus handhaaf lijn 44 en ondezoek 'levensvatbaarheid
ve rg rotende' u itbreidi nge n.

. Zuidoosf: Blij met de frekwentieverhoging op de stadsdienst Emmen, maat zotg over het
tem po waarin de doorsteek Emmerhout-An gelslo (niet?) wordt gerealiseerd,
Eens met de aanpassingen van de lijnen 12,21,22,25,126,2T en Eg.
l,v.m. waargenomen drukte, verzoeken wij u een rit toe te voegen in de ochtendspits op
lijn 59, aansluitend op knooppunt Gieten.
Zorg hebben we m,b.t. de achteruitgang van de lijnen 26 en 44(zuid), Wij zien ook hier
het OVB de teruggang op toch al zwakkere hlnen volgen i.p.v. sturen naar toenemend
gebruik.

Waardering voor de extra overlegmogelijkheid over het voorstel m,b.t, lijn 21, waardoor
wij de (on)mogelijkheden hebben begrepen en de keuzes kunnen steunen. Wij hechten
hieraan bijzonder omdat we lijn 21 zien als potentiële 'basislijn',
Een vondst is het om in daluren om-en-om via Emmen of Assen, Hoogeveen of Beilen
verbindingen te bieden naar dorpen gelegen aan de lijnen 21 of 22127,

Wens is de (her-)ontwikkeling van een QLiner 327 in combinatie met snelweghaltes en
een -meer- ontsluitende lijn 27 (bv via Erm, en ruil met lijn 21 via N3B1),

. Zuidwesf: Compliment voor de toegevoegde aansluitschema's, Deze maken de
verbanden trein/bus en bus/bus goed duidelijk. De voorstellen voor de lijnen 20128 zijn
zowel creatief als gedurfd. Voor het eerst is er een alternatief gevonden voor de
merkwaardige 'op-en-neertjes' van lijn 20 naar Diever en Dwingeloo. We hopen, en
venvachten dat reizigers de nieuwe opzet zullen weten te waarderen en in grotere getale
de bus zullen gebruiken.

Ook hier waardering dat in daluren op lijn 32 beurtelings via Hoogeveen of Meppel naar
Ruinen kan worden gereisd, voor de verbeterde aansluitingen van de líjnen 31 ,32,34 en
39, en begrip voor de aanpassingen op lijn 31 in Balkbrug.

Samenvatting en Advies:
Alles overziende, vinden wij de hoofdlijnen dienstregeling 2020 een waardevolle
ontwikkelingsstap, maar -zoals gezegd, met hier en daar onvolkomenheden en risico's.
Wij adviseren u dus het pakket grotendeels door tè voeren maar vragen u de volgende punten
daarbij over te nemen:

. Het ontwikkelen van een ideaal-aansluitmodel OV t.b,v. samenhang en infra-ontwikkeling;

. Herinvoering van een OV-Belbus-product, o.a. bij de ontwikkeling van HOV-lijnen;
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r Overleg in de w.g. OV-visie Stad over de doorontwikkeling van het stadslijnennet,

speciale OV-infrastructuur en doorstromingsmaatregelen;

. Extra haltes en OVtarief voor reizigers uit Oosteinde en Holwierde;

. Een Belbus(achtige) OV-oplossing voor de betreffende haltes in het QLiner 310-plan;

. Handhaving en kansrijker doorontwikkelen van lijn 44-noord;

r Een extra ochtendspitsrit op lijn 59 naar Gieten;

r (her-)ontwikkeling Qliner 327 als verbindende basislijn Hoogeveen-Emmen, naast een

meer ontsluitende lijn 27.

Met dank voor de door u geboden mogelijkheid mee te denken en te reageren op de hoofdlijnen

dienstregeling, zien we uit naar uw reactie op dit Advies Dienstregeling 2020 Groningen/Drenthe,

Met vriendelijke groet, namens de OV-Consumentenplatforms Groningen en Drenthe:

R.D. Rijploeg (voorzitter CP Groningen)

Mvr. W Dirks (voorzitter CP-Drenthe)

"",*
1

CC:

Provinciale Staten van Drenthe

Provinciale Staten van Groningen

Raad van Groningen

Directie Qbuzz Groningen-Drenthe
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