Schriftelijke vragen op basis van artikel 36 Reglement van orde gemeenteraad
Datum: 5 december 2019
Steller vragen: De heer J. Puper, fractie PvdA
Onderwerp: Wijzigingen in Openbaar Vervoer Westerveld, lijn 35 Beilen – Dieverbrug – Steenwijk
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college geïnformeerd over deze wijziging?
2. Deelt u onze mening dat dit wederom een verder uitkleding is van het OV-netwerk in Westerveld? (Na
het schrappen van de bussen in Wapserveen, stoppen er nu ook geen bussen meer in Lhee.)

3. Deelt u onze mening dat het aanpassen van de dienstregeling ertoe leidt dat het OV steeds een
minder interessante optie wordt en dat dit in strijd is met onze duurzaamheidopgave?

4. Bent u bereid om er bij het bevoegd gezag (de provincie) op aan te dringen dat in ieder geval de
frequentie waarmee de bussen nu op lijn 35 rijden overdag, straks ook gehandhaafd wordt?
Toelichting
Op de website van Qbuzz staat:
“Lijn 35 vervalt. Deze route wordt overgenomen door lijn 20 Assen – Dieverbrug – Meppel en lijn 28
Meppel – Dieverbrug - Beilen. Op werkdagen rijdt lijn 20 de route van lijn 35 naar Steenwijk.”

“Lijn 20 rijdt een nieuwe route: deze bus wordt opgesplitst in lijn 20 en 28, daarnaast neemt lijn 20
een gedeelte van de huidige lijn 35 over. Lijn 20 rijdt voortaan van Assen via Dieverbrug naar Diever.
Op werkdagen overdag rijdt lijn 20 via de route van de huidige lijn 35 naar Steenwijk. Buiten de
spitsuren rijdt lijn 20 door via Nijeveen naar Meppel.

In Steenwijk sluit lijn 20 beter aan op de Intercity naar Meppel en Zwolle. Ook sluit de bus daar aan
op de treinen naar Leeuwarden. De nieuwe lijn 28 vervangt gedeelten van de huidige lijnen 20 en 35.
Lijn 28 rijdt van Meppel via Dieverbrug naar Dwingeloo. Op werkdagen overdag rijdt lijn 28 verder

naar Beilen via Lhee (Provincialeweg), Spier en Wijster. De bus rijdt niet meer door het centrum van
Lhee.

Lijn 20 en 28 rijden van maandag tot en met zaterdag in de avonduren en op zaterdag overdag elk uur, in
plaats van per anderhalf uur. Tussen de spitsuren in rijdt lijn 20 tussen Diever en Steenwijk i.p.v. twee keer, één
keer per twee uur. Daarnaast rijdt lijn 28 van maandag tot en met zaterdag een extra late rit met vertrektijd
0:16 uur vanaf station Meppel.

De 15-persoonsbussen op lijn 20 worden vervangen door grote bussen. De eerste rit vanuit Dieverbrug naar
Assen om 05:30 uur vervalt.”

