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Assen, I juli 2021
Ons ken merk: 27 NV I 2021 001 322
Behandeld door team Verkeer en Vervoer (0592) 36 55 55
Onderwerp: lncident lijn 72 woensdag 30 juni 2021

Geachte heer Kuiper,

Op I julijl. ontvingen wij uw mail een het relaas van een buschauffeur van Qbuzz over
weer een incident op lijn 72 op 30 juní 2Q21. Dit bericht heeft u ook aan de leden van
de Tweede Kamer gestuurd en is een vervolg op de eerdere mail van 16 april2021 .

Wij zijn bekend met de gesignaleerde problemen op buslijnen 72 en 73 tussen
Emmen en Ter Apel. Zoals u weet hebben wij als colleges van GS van Groningen en
Drenthe op 16 juni jl. de verantwoordelijkheid op ons genomen voor de uitbreiding van
de pendeldienst tussen Ter Apel en Emmen en gaan we maandag 12 juli 2021, net als
u, in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid met als doel een structurele
oplossing te vinden voor dit probleem in het openbaar vervoer.

Wij zijn het volledig met u eens dat de veiligheid van chauffeurs en reizigers altijd
voorop moet staan en keuren incidenten zoals in uw bericht ten strengste af. Helaas
weten we ook dat we de problemen niet volgende week zullen hebben opgelost.

We zien het als een collectieve opdracht van alle betrokkenen om constructief het ge-
sprek aan te gaan en in gezamenlijke verantwoordelijkheid toe te werken naar een
structurele oplossing.
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Wijvertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

l.p

tng iekema MSc,

teammanager Verkeer en Vervoer
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