
 

 

 

 

 

 

Fractie: CU/SGP 

Naam: H. van Keulen-Nentjes 

Onderwerp: Vertrek rijtesten CBR Emmeloord 

Datum indiening vragen: 9 februari 2017 

 

 

Inleiding/aanleiding: 

Op de website van het CBR (locaties voor rijtesten sluiten in fases) kunnen we lezen dat 

het CBR een aantal locaties voor het afnemen van rijstesten gaat opheffen. Emmeloord is 

hier een van. Sluiting zal plaatsvinden per 1 juli 2017. 

Het gaat hierbij om verplichte rijtesten voor mensen met beperkingen of 

gezondheidsproblemen. Sluiting heeft nadelige consequenties voor deze groep inwoners 

van Noordoospolder. Zij moeten straks naar Zwolle reizen om een rijtest af te leggen. 

Dat is voor mensen die een grote stad niet gewend zijn verkeerskundig knap 

ingewikkeld. Daarnaast betekent dat voor Noordoostpolder een verschraling van ons 

voorzieningen- en dienstenniveau. 

 

 

Vragen: 

Bent u bij de besluitvorming van het CBR betrokken geweest? 

Antwoord: 

Nee. Ook hebben wij hier geen signalen over ontvangen van bv. de 

ouderenbonden noch van rijschoolhouders. 

 

Hoeveel rijtesten worden er per jaar afgelegd vanuit Emmeloord? 

Antwoord: 

Gemiddeld 20 per maand voor alle 23 locaties in Nederland die sluiten. Mogelijk 

ligt dit aantal in Noordoostpolder lager, omdat er ook grotere locaties sluiten, 

zoals Almelo en Apeldoorn. Het CBR zoekt op ons verzoek uit om hoeveel 

rijtesten het gaat in Emmeloord. 

  

Bent u het met ons eens dat dit voor een groep inwoners van Noordoostpolder 

nadelig is omdat ons voorzieningen- en dienstenniveau hierdoor wordt uitgehold. 

Antwoord: 

Mensen zullen verder moeten reizen. Op dit moment is niet bekend hoe groot 

die groep mensen is.  

 

Bent u bereid om u in te zetten voor het behoud van deze voorziening? 

Antwoord: 

We volgen deze ontwikkeling. Uit de landelijke berichtgeving is op te maken dat 

het niet reëel is om te verwachten dat dit beleid nog zal worden bijgesteld. 

 

Zo ja, welke acties gaat u concreet ondernemen? 

Antwoord: 

We volgen deze ontwikkeling. Het CBR geeft aan dat ze de 23 vestigingen 

gefaseerd sluiten. Elke fase wordt geëvalueerd met de brancheverenigingen van 

rijschoolhouders. Knelpunten worden eerst opgelost voordat overgegaan wordt 

naar de volgende fase. Er zijn 3 fases: 1 januari, 1 apriil en 1 juli. 

 

 

 



 

Datum beantwoording vragen: 16 feb. 17 

Contactpersoon: Hans Cnossen 

E-mail adres:  j.cnossen@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527 63 3557 
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