Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 54 van het reglement van orde voor de
vergadering van Provinciale Staten.
Datum: 17-06-2022
Onderwerp: Halvering dienstregeling regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem
Aan de voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:
Qbuzz maakte deze week bekend het aantal bus en treinritten in de regio Drechtsteden,
Molenlanden en Gorinchem drastisch te verminderen in verband met personeelstekorten.1 Zo
worden op de MerwedeLingeLijn de helft van de ritten geschrapt.
Vragen:
1. Is GS op de hoogte van de enorme achteruitgang van het OV in de DMG regio?
2. Hoe zijn reizigers en gemeenten hiervan op de hoogte gesteld?
3. Heeft Qbuzz GS om toestemming gevraagd voor deze verslechtering?
4. Welke consequenties heeft dit voor de vergoeding van Zuid-Holland aan Qbuzz?
5. Is deze verslechtering van het vervoer toegestaan binnen de huidige concessie?
Waarom wel of niet?
De krapte op de arbeidsmarkt is in alle sectoren zichtbaar, echter horen we vanuit PS ook
signalen over een hoog ziekteverzuim en ontevredenheid van medewerkers over Qbuzz.
6. In hoeverre hangt de krapte van personeel bij Qbuzz samen met haar personeelsbeleid,
personeelstevredenheid en ziekteverzuim?
7. In welke mate spelen deze zelfde problemen bij de andere concessiehouders in ZuidHolland?
8. Kunt u ons inzicht geven in de uitdagingen op dit gebied in alle Zuid-Hollandse
concessies?
In de media stelt Qbuzz dat de werving van nieuwe medewerkers in volle gang is.
9. Hoeveel nieuwe medewerkers nam Qbuzz de laatste aan in deze concessie?
10. Hoeveel procent flexwerkers zijn er op dit moment in dienst en welk percentage
hiervan kreeg een vast contract aangeboden?
Er dreigt eind 2022 een stevige verschraling van het OV bestand als de Rijksmiddelen ter
compensatie van Corona ophouden.
11. Bent u met ons van mening dat deze verslechtering in het OV er toe kan leiden dat
minder mensen nu en in de toekomst kiezen voor reizen met het OV?
12. Verwacht GS dan een nog verdere achteruitgang van de dienstregeling van het OV in
Zuid-Holland? Zo ja, wat betekent dit voor de ontsluiting van kernen op het
platteland? Zo nee, waarom niet?
13. Welke mogelijkheden ziet u voor de provincie Zuid-Holland om:
- Het OV op peil te houden
- Te lobbyen bij het Rijk voor een robuuster ov
- Het OV een aantrekkelijke werkplek te maken en houden
14. Welke effecten verwacht GS van deze nog verdere verschraling voor het
personeelsbestand en het vasthouden van medewerkers voor het OV?
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https://www.qbuzz.nl/dmg/meer-qbuzz/nieuws/YqchHRAAACEAHB0z/qbuzz-rijdt-vanaf-27-juni-aangepastedienstregeling
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