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Behandeld door de heer J.P. Waalkens (0592) 36 56 14

Onderwerp: Veiligheid buschauffeurs Qbuzz lijnen 72173

Geachte heer Kuiper,

Op 16 apriljl. ontvingen wij de vragen vanuit FNV Streekvervoer naar aanleiding
van de door u geïnitieerde enquête over de veiligheid van de buschauffeurs van

Qbuzz op de lijnen72173 (Emmen - Ter Apel v.v.). ln deze brief geven wij ant-
woorden op uw vragen.

Uw vragen laten een grote overeenkomst zien met de Kamervragen van de 5P

van 12 april 2021 waarop de Staatsecretaris d.d. 13 april2021heeft geantwoord
(brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal onder ken-
merk 3287991)

Uw vragen en onze antwoorden.
'1. Wat vindt u van de enquête van de FNV, waaruit blijkt dat negen op de

tien buschauffeurs zich onveilig voelt? Deelt u de mening dat dit volstrekt
onacceptabel is?

Ja, agressie en overlast gevend gedrag tegen buschauffeurs in het openbaar ver-

voer is niet toelaatbaar.

2. Hoe kan het dat het aantal boa's is verminderd waardoor het toezicht
zienderogen is afgenomen?

Vanaf 2016 is op de lijn van Emmen naar Ter Apel voortdurend inzet geweest van

boa's om de veiligheid van chauffeurs en reizigers te garanderen. Met de groei
van het aantal asielzoekers en daarmee ook een stijging van het aantal inciden-
ten is de inzet van de boa's in 2018 en 2019 geïntensiveerd.
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Hiervoor is ook een (eenmalige) financiële bijdrage van het Rijk ontvangen om-
dat de extra inzet niet ten koste kan gaan van de exploitatiegelden voor het
openbaar vervoer. De inzet van de boa's heeft er mede toe geleid dat het aantal
incidenten tot onder het niveau van 2016 is gedaald. Gelet op het lage aantal in-
cidenten is, in overleg met alle betrokken partijen, gekozen voor een optimale in-
zet en niet voor een maximale inzet van boa's.

3. Hoe kan het dat de pendeldiensten zijn afgenomen? ls dit een kwestie
van bezuiniging?

ln 2019 heefttoenmalig staatssecretaris Harbers in zijn zoektocht naar een struc-
turele oplossing voor de overlast, opgeroepen tot het indienen van pilots. De
pendeldienst, een rechtstreekse bus tussen station Emmen en AZC, is zo'n pilot en
heeft zijn nut vooral in 2019 bewezen. De druk op lijn 73, en daarmee ook het
aantal incidenten op die lijn, is sindsdien fors afgenomen. De pendeldienst wordt
gefinancierd door het ministerie van Justitie & Veiligheid en de uitvoering ligt bij
de gemeente Westerwolde. Voor 2021 is de financiële bijdrage vanuit het rijk ver-
minderd waardoor ook het aantal ritten per dag naar rato is bijgesteld.

4. Deelt u de mening dat de (lokale) overheid verantwoordelijk is voor de
veiligheid van haar mensen, zoals het bus- en treinpersoneel?

De werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk voor het creëren van een vei-
lige werkomgeving en de verantwoordelijkheid voor de openbare orde ligt in be-
ginsel bij de lokale gezagsdriehoek. Waar het de overlast van bewoners van het
AZC betreft, is er bovendien een breed palet aan maatregelen beschikbaar voor
de ketenmariniers. Alle betrokken partijen (gemeenten, ketenmariniers, politie,
OV-bureau en Qbuzz) hebben regelmatig overleg over de situatie rond overlast
gevende asielzoekers. Al naar gelang de gewijzigde situatie wordt in overleg be-
keken welke aanvullende maatregelen door partijen moeten worden genomen
om de veiligheid voor een ieder te kunnen waarborgen.

5. Bent u bereid om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld door de per-
manente inzet van boa's en de extra inzet van pendelbussen? Zo nee,

waarom niet? Zo ja, gaat u hierover in gesprek met de belanghebben-
den?

Zie de antwoorden bijvraag 2 en 4. AIIe betrokken partijen zijn op regelmatige
basis in overleg om de veiligheid te waarborgen door de meest optimale inzet
van maatregelen en bijbehorende middelen.
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Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll
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, secretaris


