
Veurzitter, 

Goede verbindingen en een robuust OV-netwerk zijn essentieel voor de bereikbaarheid en daarmee 

de leefbaarheid in Drenthe. De coronacrisis heeft grote effecten gehad op de reizigersaantallen: de 

vervoersvraag is ingestort en het herstel hiervan zal – uitgaande van de omschreven scenario’s – 

zeker tot 2025 duren. De PvdA wil allereerst het OV-bureau bedanken voor de wijze waarop het in 

deze crisis het OV-aanbod in Drenthe flexibel weet aan te passen op de vervoersvraag, en hoe het 

transparant werkt aan toekomstscenario’s om het OV ook toekomstbestendig uit deze crisis te laten 

komen via een regionaal transitieplan. 

De PvdA onderkent dat dit een lastige puzzel is: aan welke knoppen willen we draaien om het OV in 

Drenthe overeind te houden als toegankelijke en betaalbare basisvoorziening? Want we zien dat die 

betaalbaarheid – door het wegvallen van grote groepen reizigers als gevolg van de lockdown, sluiting 

van onderwijsinstellingen en thuiswerken – sterk onder druk komt te staan. Nu wordt dit nog 

grotendeels gecompenseerd (BVOV), maar het mogelijke wegvallen hiervan na het derde kwartaal 

van 2021, en zeker vanaf 2022 brengt grote financiële onzekerheden met zich mee. Mijn fractie gaat 

er vanuit dat het college ook bij het nieuwe kabinet een krachtig signaal zal afgeven dat deze 

vergoeding van groot belang is voor het overeind houden van OV-voorzieningen in de 

dunnerbevolkte regio’s in het land; graag hierop een reactie van de gedeputeerde. 

De PvdA is reëel genoeg om in te zien dat het vervoersaanbod moet meebewegen met de huidige 

vraag en dat er tijdelijke maatregelen (met nadruk op tijdelijk!) – hetzij door aanpassingen in de 

dienstregelingen, hetzij door het strekken en versnellen van lijnen – nodig zijn om de financiële 

impact te dempen en daarmee het OV ook voor de langere termijn financieel gezond te houden. 

Investeringen in de infrastructuur om structurele versnellingen te realiseren zijn voor wat de PvdA 

betreft zeker bespreekbaar. 

De PvdA is met het Consumentenplatform OV (brief B8) van mening dat voor het overeind houden 

van een aantrekkelijk, betrouwbaar en betaalbaar OV in Drenthe het doorvoeren van 

tariefsverhogingen naast ingrepen in de dienstregeling onwenselijk zijn, en we zijn dan ook blij met 

het feit dat het DB heeft aangegeven de financiële opgave van het OV-bureau niet via 

tariefwijzigingen op de reiziger te willen afwentelen. Ook wil het PvdA er nogmaals op wijzen dat 

beperkingen in frequentie en bedieningsperiode er niet toe mogen leiden dat volledige lijnen in de 

dunnerbevolkte gebieden wegvallen. Beperkingen in frequentie op Qliner en Q-Linklijnen en de 

‘dikkere’ basislijnen van bijvoorbeeld 4 naar 2 keer per uur zijn te verkiezen boven het volledig 

schrappen van dunne lijnen, zo lang dit de aantrekkelijkheid van de OV-voorzieningen niet aantast. 



Dit is balanceren op een smal koord, want voor een krachtig herstel van het OV-gebruik is juist die 

aantrekkelijkheid als alternatief voor het gebruik van de auto van groot belang. 

Wel heeft de PvdA nog bedenkingen bij mogelijke beperkingen van de frequentie of zelf het opheffen 

van lijnen in het aanvullende net en het geboden alternatief van de hub-taxi. Al eerder hebben deze 

Staten aangegeven dat de relatieve onbekendheid met de hub-taxi en de hogere tarieven die 

hiervoor gelden een drempel kunnen vormen voor het gebruik ervan. Het mag niet zo zijn dat 

bepaalde dorpen en streken die alleen door een dienst in het aanvullende net zijn aangesloten op 

het OV-netwerk hiermee op achterstand komen en dat bijvoorbeeld scholieren en studenten uit deze 

dorpen voor langere tijd zijn aangewezen op duurdere, andere vormen van vervoer. Daarnaast kan 

ook – zo bleek uit de presentatie tijdens de informatiebijeenkomst van afgelopen woensdag – het 

schrappen van parallelle lijnen tussen hub’s leiden tot verlies van OV in bepaalde streken, en ook dat 

vindt de PvdA een onwenselijk beeld. 

Een laatste opmerking nog over de inzet van regionaal geld: de PvdA is van mening dat het ter 

beschikking stellen van extra middelen (5 miljoen) in 2021, om daarmee de ingrepen in de 

dienstregeling van 2022 te kunnen beperken, een zinvolle investering zou zijn om het 

voorzieningenniveau in 2022 niet al te veel laten wegzakken. Regeren is – in tijden van crisis nu meer 

dan ooit – vooruitzien.  

Tot zover in eerste termijn voorzitter. 


