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Onderwerp Advies details dienstregeling 2014 
 
 
Geachte heren, 
 
Op maandag 11 juni zijn de OV-Consumentenplatforms van Groningen en Drenthe bij elkaar 
gekomen om de voorstellen voor de dienstregeling 2014, samen met het OV-bureau en Qbuzz, 
tot in detail te bespreken. Hieruit volgt ons algemene advies met enkele opmerkingen voor 
mogelijke verbeteringen. 
 
Advies 
In het algemeen adviseren de OV-Consumentenplatforms positief over de voorgestelde 
dienstregeling. Met de voorstellen voor Qlink gaan Groningen en het ommeland er op vooruit 
(alhoewel wij het nog steeds betreuren dat de Regiotram is gesneuveld). Ook het aanschaffen 
van nieuwe bussen en het ombouwen van bestaande bussen om de reiziger meer comfort te 
bieden is in onze ogen positief. Snelheid, frequentie en comfort zijn tenslotte de belangrijkste 
voorwaarden om meer reizigers aan te trekken. 
 
In de memo die wij hebben ontvangen zijn nog niet alle voorstellen voor dienstregeling 2014 
ingevuld. Daarom blijven wij graag op de hoogte van de vorderingen, zodat wij indien nodig nog 
aanvullend kunnen adviseren. 
 
Opmerkingen voor mogelijke verbeteringen 

• Wij zouden graag zien dat de wijken in het noorden van Assen ook op zondagochtend 
met een bus worden bediend. 

• Wij hebben het idee dat station Emmen-Zuid op dit moment niet optimaal wordt bediend 
met de LijnBelBussen. Mocht het dit jaar niet mogelijk zijn om dit beter te ontwikkelen, 
dan bevelen wij aan om dit voor dienstregeling 2015 te doen. Eventueel ook in 
combinatie met de quickscan OV die de gemeente Emmen uitvoert. 

• Wij bevelen aan om in de zomervakantie lijn 59 op zondag één keer per uur te laten 
rijden, zodat het Drouwenerzand beter bediend wordt met de bus. 

• Wij zijn niet content met de halte Perron A in Borger omdat de halte weinig comfortabel is 
voor reizigers. Wij zouden graag zien dat of Qliner 300 of Qliner 305 de centrumhalte 
aandoet. 
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Vervolg opmerkingen voor mogelijke verbeteringen 
• De bediening van Annen – Groningen is wellicht te verbeteren. Hiervoor hebben wij het 

OV-bureau een voorstel toegestuurd. 
• Om De Wijert in Groningen beter te bedienen zou de route van lijn 89 aangepast kunnen 

worden. In dat geval neemt lijn 89 de afslag Martiniplaza en maakt dan een lusje door De 
Wijert. 

• Er loopt een onderzoek naar de mogelijke bediening van de wijk Ulgersmaborg in 
Groningen. Graag vernemen wij de uitkomsten van dit onderzoek. 

• Wij verzoeken om de ritten van lijn 61 tussen Appingedam en Delfzijl te handhaven, maar 
in aansluiting op de rit van lijn 140 die niet verder rijdt dan Appingedam. Twee keer per 
uur een verbinding tussen Appingedam en Delfzijl is wenselijk en op deze manier worden 
tevens diverse wijken bediend. 

• Wij vragen ons af of het mogelijk is om met lijn 78/178 ook later op de zondagavond een 
verbinding te bieden richting Groningen. 

 
Graag ontvangen wij een reactie op onze opmerkingen voor mogelijke verbeteringen. Mocht u op 
basis van ons advies nog vragen hebben dan horen wij dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de consumentenorganisaties verenigd in de OV-Consumentenplatforms Groningen en  
Drenthe, 
 

 
M.E.M. Geeraets-de Groot (voorzitter Groningen) 
H.W. Pannekoek (voorzitter Drenthe) 


