
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractie: Politieke Unie 

Naam: Mark Dieleman 

Onderwerp: Openbaar vervoer tijdens spitsuren 

Datum indiening vragen: 12 juli 2019 

 

 

 

Vragen: 

 

Op 17 september 2018 heeft collega raadslid Arja Heerspink tijdens het vragenhalfuur 

vragen gesteld over de overvolle bussen van de lijn 141 richting Zwolle in de ochtend 

tijdens de spitsuren. Studenten kunnen niet met de bus mee, omdat hij vol zit en de bus 

dus niet bij de halte stopt en b.v. Ens voorbij rijdt. Hierdoor komen studenten te laat op 

school. Politieke Unie heeft toentertijd aangegeven dat dit, in onze ogen, een 

onacceptabele situatie is.  

 

De wethouder heeft in zijn beantwoording aangegeven dat er door de provincie gelijk 

actie op is genomen. Toen zijn er extra bussen gaan rijden en heeft Connexxion 

aangegeven dat ze met extra bussen blijft rijden tot het aanbod minder groot is en een 

extra bus overbodig is. 

 

We gaan nu de vakantie in, maar bij de start van het nieuwe schooljaar wil Politieke Unie 

voorkomen dat eenzelfde situatie ontstaat. Vandaar onze vragen: 

 

1. Heeft de wethouder in de tussentijd nog een update van de provincie danwel 

Connexxion gehad over de bezettingsgraad in de bus rondom spitstijden? 

Antwoord: Over de bezettingsgraden is contact onderhouden tussen Connexxion, 

provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder. De bezettingsgraden in de 

spits zijn hoog. Connexxion heeft aangegeven dat na de aanpassing van de capacteit 

vorig jaar er geen klachten meer zijn binnengekomen.   

 

 

2. Is het niet meer voorgekomen dat studenten de bus aan hun neus voorbij zien gaan, 

omdat die te vol zit? 

Antwoord: Er zijn veel omstandigheden die van invloed zijn op de vraag naar 

vervoer, hierdoor is het niet altijd mogelijk om te volle bussen te voorkomen. Wel 

heeft Connexxion hierop extra focus, zodat ze snel kunnen inspelen op gewijzigde 

omstandigheden. Na de eerste aanloop perikelen van het afgelopen schooljaar zijn er 

daarna geen klachten meer geweest over te volle bussen op lijn 141. 

  



 

 

 

 

3. Is Connexxion voorbereid op het nieuwe schoolseizoen en gaan ze op voorhand 

voldoende capaciteit inzetten om te voorkomen dat studenten niet vervoerd kunnen 

worden tijdens de spits?  

Antwoord: Connexxion geeft aan dat ze zeker voorbereid is. Hoewel het altijd lastig 

is om na de zomervakantie in te schatten waar structureel een te hoog 

passagiersaanbod is en waar en wanneer extra (groot) materieel ingezet moet 

worden. Reispatronen van de passagiers zijn de eerste dagen van het schooljaar erg 

grillig doordat het vaste schoolrooster nog niet is ingegaan (introductiedagen, 

boeken ophalen etc.).  

 

4. Heeft Connexxion mogelijk nog andere maatregelen getroffen om te voorkomen dat 

studenten niet vervoerd kunnen worden?  

Antwoord: Op bepaalde lijnen / trajecten zien we dat er elk jaar veel (extra) 

capaciteit nodig is. Hier worden dan extra bussen ingezet. Vanaf het nieuwe 

schooljaar zullen we ook op een aantal ritten / trajecten van lijn 141 extra (groot) 

materieel inzetten. We verwachten met deze aanpak te voorkomen dat we al op de 

eerste dag passagiers niet kunnen vervoeren. 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 18 juli 2019 

Contactpersoon: Jan Mulder 

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

Tel: 06-27062050 
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