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Schriftelijke vragen PvdA Limburg over klachten chauffeurs over Arriva.

PvdA Limburg heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het artikel 
"Arriva onder vuur personeel" op de voorpagina van Dagblad de Limburger van 13 februari 
2017. Chauffeurs geven aan dat de dienstregeling op sommige trajecten zo krap is, dat de 
wettelijk toegestane maximum snelheid moet worden overtreden om geen vertragingen op 
te lopen. Ook geven chauffeurs aan dat er te weinig bussen en te weinig personeel is. 

Arriva zegt in het artikel in Dagblad de Limburger, dat er geen echte problemen zijn. 
Volgens Arriva moeten de chauffeurs gewoon nog even wennen aan de nieuwe 
dienstregeling en de nieuwe bussen.  

De PvdA is geschrokken van deze reactie van Arriva en heeft daarom actie ondernomen. 
"Ik kan mij heel goed voorstellen dat chauffeurs die aan de bel hebben getrokken, zich na 
het lezen van dit artikel niet serieus genomen voelen. Ik kan mij niet voorstellen dat 
ervaren chauffeurs, professionals die trajecten vaak al jarenlang rijden, even moeten 
wennen aan de nieuwe situatie. Als deze mannen en vrouwen aangeven dat een 
dienstregeling te krap is, dan is dat een heel serieuze zaak die ook heel serieus opgepakt 
moet worden" aldus de PvdA woordvoerder mobiliteit, Aleida Berghorst.  

Op 21 januari 2017 heeft woordvoerder mobiliteit van de Limburgse PvdA fractie zelf het 
OV getest tijdens een 15 uur durende OV marathon door Limburg. Voor de klachten die 
chauffeurs hier ter tafel brengen werd tijdens die OV marathon ook aandacht gevraagd, 
door verschillende chauffeurs in verschillende delen van Limburg. 

Die klacht is toen onmiddellijk bij Gedeputeerde Mackus neergelegd. PvdA Limburg is 
benieuwd wat er sinds 21 januari met die klacht is gedaan. Te krappe dienstregelingen, 
vertraging en korte overstaptijden hangen allemaal met elkaar samen. Het blijkt niet alleen 
uit de klachten van chauffeurs, maar ook uit klachten van consumenten. Het maakt het OV 
minder aantrekkelijk en dat is een slechte zaak. Stroomlijning en verbeteringen van de 
dienstregeling kunnen wat de PvdA betreft niet wachten tot december 2017. 
----------------------------------------------------- 
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Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg  
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6202 MA, Maastricht  

Maastricht, 13 februari 2017  

Betreft: Schriftelijke vragen (te) krappe dienstregeling Arriva 

Geacht College,  

In het artikel “Arriva onder vuur personeel” op de voorpagina van Dagblad de Limburger van 13 februari 
2017 lezen we dat medewerkers en vakbonden forse kritiek hebben op het OV van Arriva in Limburg. De 
klachten die in het artikel naar voren komen, te krappe dienstregelingen, te weinig personeel en bussen, 
kwamen ook naar voren tijdens de PvdA ROODtrip van zaterdag 21 januari 2017.  

In het artikel lezen we dat Arriva vindt dat er geen echte problemen zijn. Volgens Arriva komt moeten de 
chauffeurs gewoon nog even wennen aan de nieuwe dienstregeling en de nieuwe bussen. De PvdA is 
geschrokken van deze reactie van Arriva en kan zich goed voorstellen dat chauffeurs die aan de bel hebben 
getrokken, zich na het lezen van dit artikel niet serieus genomen voelen. 

PvdA Limburg neemt de klachten van chauffeurs heel serieus. Daarom willen wij graag antwoord op de 
volgende vragen. 

1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Arriva onder vuur personeel”  in Dagblad de Limburger van 1

maandag 13 februari 2017?  

2. Op 21 januari 2017 heeft PvdA Limburg middels een 15 uur durende ROODtrip het Limburgse OV 
getest. Tijdens de ROODtrip hebben we gesprekken gevoerd met diverse chauffeurs die, onafhankelijk 
van elkaar en verspreid door heel Limburg, allemaal vertellen dat dienstregelingen zo krap zijn, dat ze 
op sommige stukken de wettelijk toegestane maximumsnelheid moeten overschrijden om geen 
vertraging op te lopen. Dit serieuze signaal heb ik op 21 januari 2017 al bij u neergelegd. Wat vindt u het 
signaal dat door chauffeurs wordt afgegeven? 

3. Heeft u naar aanleiding van ons gesprek contact opgenomen met Arriva? Zo ja, wat was de reactie van 
Arriva? Zo nee, waarom niet? 

4. Arriva zegt in het artikel dat er geen echt probleem is. “Het is vooral nog een kwestie van wennen. 
Chauffeurs hebben zowel een nieuwe dienstregeling als nieuwe bussen gekregen. Het duurt even 
voordat je dat helemaal in de vingers hebt.” Bent u met PvdA Limburg eens, dat uit de reactie van Arriva 
niet blijkt dat zij de opmerkingen van haar chauffeurs erg serieus neemt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
wat gaat u daaraan doen? 

5. In het artikel valt te lezen dat opgelopen vertraging afgaat van de verplichte rusttijd. Welke wettelijke rij 
en rusttijden gelden voor chauffeurs van Arriva? Worden deze wettelijke regels overtreden? 

6. Komen geconstateerde snelheidsovertredingen en eventuele boetes voor rekening van de chauffeur of 
voor rekening van Arriva? 

7. Wanneer een chauffeur als gevolg van te weinig rust en/of een te hoge snelheid een ongeluk 
veroorzaakt, wie is dan in beginsel juridisch aansprakelijk de chauffeur of Arriva? 

8. Wij hebben begrepen dat er een tekort reserve- materieel en personeel is. Klopt dit? Zo ja, wat zijn   
hiervan de gevolgen en hoe kunnen we het oplossen? 
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9. In het artikel staat dat bij Arriva meer van bovenaf wordt geleid dan bij Veolia. Problemen moeten 
worden opgelost via de centrale in Heerenveen. Bent u van mening dat dit ten goede komt van het 
probleem oplossend vermogen in Limburg zelf? Welke afspraken zijn hierover gemaakt in het 
programma van eisen en de concessieovereenkomst? 

Dat dienstregelingen op sommige plekken erg krap is blijkt niet alleen uit het afgegeven signaal van 
chauffeurs. Het blijkt ook uit klachten van reizigers over te krappe overstaptijden of juist heel ruime 
overstaptijden. Bussen en treinen sluiten nog niet optimaal op elkaar aan en dat terwijl de nieuwe OV 
concessie met het visgraatmodel vaak juist voor meer overstappen zorgt. Deze krappe overstaptijden 
maken het nieuwe OV voor bijvoorbeeld mensen met een beperking of ouderen minder toegankelijk.  

Goed OV is niet alleen snel, het is ook betrouwbaar. Als scholieren, studenten en forenzen in de spits als 
gevolg van slechte aansluitingen en vertragingen structureel te laat op plaats van bestemming komen. 
Dan verliest het OV haar aantrekkelijkheid voor die groep reizigers.  

PvdA Limburg maakt zich hier grote zorgen over en verwacht dat Arriva en Provincie de verbeteringen in 
de dienstregeling zo snel mogelijk doorvoeren. Uit het artikel vernemen wij echter dat Arriva grote 
aanpassingen pas in december 2017 gaat doen.  

10. Begrijpen wij goed dat Arriva niet van plan is om verbeteringen en stroomlijning van de dienstregeling 
voor december 2017 door te voeren, ondanks het forse aantal klachten wat bij Arriva, de provincie en 
diverse politieke partijen binnen is gekomen? 

11. Zo ja, vindt u dat dit past in de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot deze ademende 
concessie? En wat kunt en gaat u doen om aansluitingen  te verbeteren en vertragingen te 
verminderen? 

Graag beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn. 

Met vriendelijke groet,  

Aleida Berghorst 
Lid Provinciale Staten van Limburg namens de PvdA 
Woordvoerder Mobiliteit, Ruimte en Bestuur 
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