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Onderwerp: Financiële bijdragen ten behoeve van het openbaar vervoer
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

G eachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om:
- €2.647.029,-- subsidie te verlenen aan Arriva voor de exploitatie van de

spoorlijn Zwolle - Emmen in 2022;
- € 194.302,-- subsidie te verlenen aan Arriva voor de vervanging van vijf kaart-

automaten op de Drentse stations van de Vechtdallijn;
- € 200.000,-- subsidie te verlenen aan het OV Bureau Groningen Drenthe voor

de verbetering van lijn27 tussen Hoogeveen en Emmen in2021;
- €244.800,-- subsidie te verlenen voor de pilot met'vliegende teams'voor

extra reizigerscontroles op de Vechtdallijn tot eind 2021.

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieveror-
dening Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of
bedenkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

De subsidies voor de eerste twee onderdelen worden gefinancierd vanuit de be-
leidsopgave Adequaat openbaar vervoernetwerk in de Begroting2O22. De verbe-
tering van lijn 27 is opgenomen in de lopende Begroting202l. Hierover hebben_
wij u ook geïnformeerd in onze brief van 22 september 2020 (kenmerk:

3915.412020001808). De pilot met vliegende teams komt ten laste van de Begro-
ting 2O21 en wordt gefinancierd uit het budget 'Adequaat openbaar vervoer
Exploitatie Vechtdall ij n'.
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Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel voor de reizigers en medewerkers van

Arriva te verbeteren, voorzag de pilot met vliegende teams in de inzet van extra
personeel naast de normale inzet van treinstewards. De pilot wordt eind dit jaar

afgerond. Op dit moment zijn we met alle betrokken overheden in gesprek om te
kijken op welke wijze de overlast op een structurele wijze kan worden voorko-
men c.q. tegengegaan. Hierover zullen wij u informeren zodra daar meer over
bekend is.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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