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824

Verhoging leeftijdsgrens buurtbuschauffeurs



aan provinciale staten van Drenthe 824-1

Inleiding

De Provinciale regeling buurtbusprojecten, in werking getreden 1 januari 1998, schrijft voor dat buurt-
buschauffeurs tussen de 19 en 70 jaar dienen te zijn. Bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd moeten
de (vrijwillige) chauffeurs, dikwijls tot hun spijt, afscheid nemen. De buurtbusverenigingen in Drenthe
kampen met een beperkte instroom van nieuwe chauffeurs, waardoor zij in hun voortbestaan worden
bedreigd; het speciaal voor het platteland op deze manier georganiseerde vervoer, kan niet worden
gecontinueerd.
De leeftijdsgrens van 70 is eind jaren zeventig door het Rijk geïntroduceerd. Aangezien de mensen in
Nederland over het algemeen tot op steeds latere leeftijd vitaal blijven, stellen wij voor dat de buurt-
buschauffeurs tussen de 19 en 75 mogen zijn.
De directie van ARRIVA is akkoord met de verhoging van de leeftijdsgrens en heeft aangegeven dat
de verzekering ook dekking biedt voor buurtbuschauffeurs tot 75 jaar mits zij beschikken over een
verklaring van rijvaardigheid.
Provinciale staten van Fryslân hebben reeds in juli 1999 hun regeling aangepast van 70 tot 75 jaar.
Provinciale staten van Groningen zullen in navolging van Fryslân en Drenthe de regeling aanpassen,
waardoor in Noord-Nederland weer sprake zal zijn van een uniforme regeling.

Advies

1. De leeftijdsgrens in de Provinciale regeling buurtbusprojecten, artikel 7, zo te wijzigen dat buurt-
buschauffeurs tussen de 19 en 75 jaar dienen te zijn.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

De kans dat de buurtbusprojecten hun vervoer in de landelijke gebieden aan de bewoners kunnen
blijven uitvoeren, door het kunnen beschikken over voldoende chauffeurs, wordt door het verhogen
van de leeftijdsgrens van 70 tot 75 jaar aanzienlijk vergroot.

Argumenten

1.1. De buurtbusprojecten kunnen langer gebruikmaken van hun ervaren chauffeurs.

1.2. De uitstroom van chauffeurs die de 70-jarige leeftijd bereikt hebben, wordt voorkomen 
waardoor het voortbestaan van buurtbusverenigingen de komende jaren gewaarborgd blijft.

1.3. Provinciale staten van Fryslân hebben hun Provinciale regeling buurtbusprojecten in 1999 
reeds aangepast door de leeftijdsgrens van de buurtbuschauffeurs te verhogen van 70 tot 
75 jaar.

Uitvoering

Tijdsplanning
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Monitoring en evaluatie
N.v.t.



824-2

Extern betrokkenen
Vijf buurtbusverenigingen/-comités in Drenthe.

Communicatie
De Provinciale regeling buurtbusprojecten, artikel 7, aanpassen en verspreiden.
Publicatie in het Provinciaal blad van de provincie Drenthe.
De vijf buurtbusverenigingen/-comités, de colleges van burgemeester en wethouders van de Drentse
gemeenten en de directie van ARRIVA op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Bijlagen   

Geen.

Ter inzage in de leeskamer

1. Provinciale regeling buurtbusprojecten.
2. Toestemming ARRIVA tot verhoging van de leeftijdsgrens van 70 tot 75 jaar.
3. Statenstuk 566, Provinciale regeling openbaar vervoer 1998 en Provinciale regeling buurtbus-

projecten.

Assen, 22 november 2000
Kenmerk: 44/6.25/2000010924

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
H. Rappa-Velt, griffier

tk/sa/coll.



Besluit H-2 824-1

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 november 2000, kenmerk
44/6.25/2000010924;

BESLUITEN:

artikel 7 van de Provinciale regeling buurtbusprojecten, zoals vastgesteld bij besluit van provinciale
staten van Drenthe van 17 december 1997, nummer F-4, Provinciaal blad nummer 55 van 1997, te
wijzigen als volgt.

Artikel 7
Buurtbuschauffeurs dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B(E), tussen de 19 jaar en 75
jaar te zijn en medisch te zijn goedgekeurd. Dit laatste moet blijken uit een geneeskundige verklaring
als bedoeld in het Besluit personenvervoer.

Assen, 7 februari 2001

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

tk/sa/coll.


