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Dank u voorzitter 

Geachte aanwezigen, 

Hoewel ik niet onbekend ben in deze zaal en met dit gezelschap, heb ik vandaag enigszins 

het gevoel dat ik in een verkeerde film terecht ben gekomen. 

Namens onze taskforce heb ik hier twee maal uw aandacht mogen vragen voor de te 

verwachten,  en ook uitgekomen problemen,  die de inwoners van ons concessiegebied 

(HW / GO) ondervinden na de concessieovergang van Arriva naar Connexxion. 

De problemen betreffen, tariefstelling, de bereikbaarheid en de dienstregeling. 

Bij ons meldpunt zijn de afgelopen maanden ruim 350 reacties binnengekomen; in veel 

gevallen met meerdere klachten per reactie. 

In de meeste gevallen moeten deze klachten ook rechtstreeks bij Connexxion, en in een 

aantal gevallen zelfs bij de provincie zijn ingediend. 

 

Afijn, ons werd voorgehouden dat er in het voorjaar een evaluatie zou plaatsvinden met 

betrekking tot de concessiewisseling. 

En dan kom ik terug op die film.  

Wat schetste onze verbazing bij het lezen van de stukken bij dit agendapunt; de gehele 

aanbestedingsprocedure is geëvalueerd, maar niet het feitelijke effect op het openbaar 

vervoer in onze regio en op de reizigers,  c.q. de klanttevredenheid. 

Als Provinciale Staten kunt u zich, volgens ons, op basis van deze evaluatie, onmogelijk een 

beeld vormen van de feitelijke kwaliteit van het openbaar vervoer. 

Zonder enige onderbouwing wordt er in de brief van GS vermeld dat het aantal klachten dat 

is binnengekomen, niet afwijkt van het aantal dat doorgaans bij een overgang naar een 

nieuwe concessie wordt ontvangen.  

De vraag, welke klachten zijn gemeten, blijft onbeantwoord. 

Daarnaast is het de vraag of het aantal klachten maatgevend is. 

Als kleine dorpen praktisch onbereikbaar zijn geworden, zal het aantal klachten wellicht 

meevallen, maar is wel een heel belangrijke voorziening, die ten koste gaat van de 

leefbaarheid van zo’n dorp, verloren gegaan. 

Kortom, de conclusie over het aantal klachten lijkt een weinigzeggende.  

Voor zover wij als lokale politici hebben kunnen waarnemen is de betrokkenheid van de 

leden van de Stuurgroep HWGO, op een enkele uitzondering na, minimaal geweest. 

De twee aanbeveling die zij voor de volgende aanbesteding (over acht jaar !) meegeven, 

vinden wij dan ook zeer pover. 



Als enige concrete knelpunt wordt gemeld: de afstand tot de haltes. Maar ja, daar zullen de 

reizigers het de komende acht jaar kennelijk mee moeten doen. 

 

Eén van de gedupeerden in deze categorie is Mevrouw Madonna Heertjes, uit Oude Tonge. 

Door het opheffen van de halte ‘Stationsweg’ aldaar, is de loopafstand tot de 

dichtstbijzijnde OV halte aanzienlijk vergroot.  

Mede daardoor was het voor haar onmogelijk hier aanwezig te zijn.  

Namens haar zal ik de voorzitter straks symbolisch de door 475 personen ondertekende 

internetpetitie, die zij heeft uitgezet, overhandigen 

De brief meldt ook dat afgelopen zondag enkele wijzigingen in de dienstregeling zijn 

doorgevoerd, om aan een aantal van de klachten, tegemoet te komen. 

  

Ons meldpunt heeft een prachtige bundel opgeleverd, waarin iedere melder in eigen 

woorden weergeeft welke gevolgen de concessieovergang voor hem of haar persoonlijk 

heeft opgeleverd. 

Wij hebben de klachten ook in een giga-tabel gerubriceerd naar de aard van de klachten. 

Hoewel wij pas enkele dagen geleden de gewijzigde dienstregeling onder ogen hebben 

gehad,  kunnen wij nu al stellen dat een groot deel van de klachten hiermee niet verholpen 

is. Wij denken nog enkele dagen nodig te hebben de exacte consequenties in de genoemde 

tabel te verwerken 

Ik zal  de voorzitter straks vragen ook dit document symbolisch in ontvangst te willen 

nemen; inderdaad wederom voor een plaatje voor het thuisfront. 

Beide documenten zal ik u in de loop van volgende week, via de griffier, digitaal doen 

toekomen. 

Hartelijk dank voor uw aandacht! 

 

 

 

 

  

 

 

 


