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Ondenruerp: Maatregelpakket aanpassing dienstregeling per mei 2012

Geachte voorzitterileden,

Met onze brief van 2l februari 2012 hebben wij u geïnformeerd over de financiële
situatie bij het OV-bureau. ln uw commissie Omgevingsbeleid van28 maart jl. hebben
wij aangekondigd dat het dagelijks bestuur het besluit heeft genomen om een bedrag
van € 1,5 miljoen aan bezuinigingen op de dienstregeling per mei 2012 door te voe-
ren.

Ter kennisname sturen wij u de bijgevoegde memo van het OV-bureau met nadere
uitleg waar dit maatregelenpakket uit bestaat.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend

gedeputeerde staten van Drenthe,

Bijlage(n):

coll.

secretaris voorzitter
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Stadsdienst Meppel en Hoogeveen 

De stadsdiensten in Meppel en Hoogeveen rijden per 6 mei ’s avonds en op zondag een i.p.v. twee 

keer per uur. Dit is overeenkomstig de stadsdienst in Emmen en Assen (op zondag rijdt de 

stadsdienst in Assen niet) en past beter bij het beperkt aantal passagiers.  

 

Lijn 25 Plopsa Indoor Coevorden  

Sinds juli 2011 rijdt een speciale toeristenlijn in de weekenden en vakantieperiodes tussen station 

Coevorden en Plopsa Indoor Coevorden. Helaas blijft dat slechts een zeer beperkt aantal ritten wordt 

gebruikt, waardoor deze buslijn meestal leeg rondrijdt. Per 26 februari rijdt deze lijn daarom als 

LijnBelBus in het weekend elk half uur van 10:00 tot 18:00 en  op werkdagen in vakantieperiodes elk 

uur tussen Coevorden en Zweeloo aangevuld met een enkele rit. 

 

Omzet van grote naar kleine bus 

Lijn 26 Coevorden – Emmen wordt vanaf 6 mei op zondagen met een 8-persoonsbus gereden i.p.v. 

een grote bus.  

 

LijnBelBus opvulbediening 

LijnBelBus ritten vervallen vanaf 6 mei op momenten waarop zij om en om met een vaste buslijn 

rijden, de inzet van de vaste bus om het uur blijft behouden. Het betreft de LijnBelBussen op de 

volgende momenten op de volgende lijnen.  

 

Lijn Periode vervallen LijnBelBus 

14 Stadskanaal-Winschoten Zondag overdag 

21 Emmen-Assen Dagelijks in de avonduren 

22 Zweeloo-Beilen Werkdagen avonduren en zaterdag 

24 Assen-Stadskanaal Zaterdag overdag 

26 Coevorden-Emmen Zondag overdag 

27 Emmen-Hoogeveen Zondag 

35 Winsum-Aduard-Groningen Avonduren maandag t/m zaterdag 

44 Emmen-Schoonebeek Avonduren werkdagen 

58 Assen-Annen Avonduren maandag t/m zaterdag en zondag 

59 Gieten-Emmen Avonduren maandag t/m zaterdag en zondag 

119 Delfzijl-Winschoten Zaterdagavond en zondag 
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Omzet vaste ritten naar LijnBelBus 

Per 6 mei worden de vaste ritten op de volgende lijnen op de volgende momenten omgezet naar 

LijnBelBus ritten.  

 

Lijn Ritten van vast naar LijnBelBus 

44 Harkstede - Vries Zaterdagse ritten overdag 

43 Delfzijl - Siddeburen Alle ritten m.u.v. de scholierenritten 

79 Zuidbroek – Scheemda Werkdagen ritten in de daluren 

278  Hoogezand – Siddeburen Werkdagen vakanties alle ritten, werkdagen buiten vakanties enkele 

dalritten 

 

Dag na Hemelvaart zaterdagdienstregeling 

Op de dag na Hemelvaart zijn de meeste scholen gesloten en werken de meeste mensen niet. Op 

deze dag zal dan ook de zaterdagdienstregeling worden gereden die als voordeel heeft dat deze 

beter aansluit op de vervoersbehoeften van winkelend publiek.  

 

Twee weken voor de zomervakantiedienstregeling een kleine vakantiedienstregeling  

Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 31 augustus wordt de zomervakantiedienstregeling gereden. 

Uit ervaring voorgaande jaren blijkt dat ook in de periode twee weken voor de zomervakantie het al 

veel rustiger is in de bussen. In deze periode kan dan ook de kleine vakantiedienstregeling worden 

gereden aangevuld met enkele noodzakelijke scholierenritten en versterkingsritten.  

 

Kerstvakantiedienstregeling streek als zomervakantiedienstregeling  

In de kerstvakantie zijn net als in de zomervakantie zowel scholieren als studenten vrij en zijn veel 

werknemers niet aan het werk. In de streek kan hierdoor de dienstregeling worden uitgevoerd als in 

de zomervakantie zonder grote gevolgen voor reizigers. Gezien de grote vraag naar vervoer in de 

stad Groningen blijft de stadsdienst Groningen wel haar reguliere dienstregeling rijden.  

 

Regiotaxi OV voorwaarden en tarieven  

Regiotaxi OV is bedoeld als vangnet voor momenten en routes waar geen regulier openbaar vervoer 

wordt geboden. Wijziging die wordt doorgevoerd per 6 mei in de voorwaarden is de beperking van 

Regiotaxi OV tot maximaal 15 kilometer per rit. Boven de 15 kilometer blijft het mogelijk tegen 

commercieel tarief te reizen (Voor reizigers met Regiotaxi WMO als voor hun meereizenden treden 

hierin geen veranderingen op t.o.v. de huidige situatie).  

De tarieven Regiotaxi OV worden aangepast: 

- Voor een deur-deur verplaatsing gaat het opstaptarief van €2,55 naar € 3,00 en het bedrag 

per kilometer van €0,48 naar € 0,60. 

- Voor een deur-halte/station verplaatsing gaat het opstaptarief van € 1,70 naar €1,75 en het 

bedrag per kilometer van € 0,32 naar €0,35.  


