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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA Dinkelland, met betrekking 
tot overvolle bezetting bussen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering d.d. 16 juli 2019, hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te 
beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
Onderkent het college de problematiek en het belang van een oplossing? 
 
Antwoord 1: 
De geschetste problematiek met de lijnen 62 en 64 doet zich voor op twee ritten in de ochtendspits. Van lijn 
66 zijn er geen problemen bekend en ook door Keolis wordt aangegeven dat die niet blijken uit de door hen 
uitgevoerde analyse van de reisdata. 
Het college ziet natuurlijk graag dat de problemen met te volle bussen worden voorkomen en ook Keolis 
streeft naar verbetering, binnen de reële mogelijkheden die daarvoor beschikbaar zijn. Opgemerkt wordt dat 
in de gestelde vragen wordt gesproken over “overvolle bezetting bussen”, maar dat de problematiek slechts 
op enkele ritten in de ochtendspits speelt. Daarnaast bevat een bus zitplaatsen, maar ook staanplaatsen. Als 
reizigers moeten staan, wil dat niet per se zeggen dat een bus (te) vol is. 
Omdat in week 27 nogmaals door de gemeenteraad is gewezen op problemen op lijn 66, met name in 
Weerselo, is hier weer naar gekeken door Keolis. Uit analyses van de laatste 4 maanden van 2018 is 
opnieuw gebleken dat er geen structurele problemen met te volle bussen zijn op lijn 66. Alleen op enkele 
momenten in november was het iets te druk op het laatste stukje in Almelo, maar daar worden al 
maatregelen getroffen (zie hierna met betrekking tot lijn 64). Lijn 66 wordt daarom buiten beschouwing 
gelaten bij de verdere beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 2: 
Is het college bereid zich in te spannen om aan het begin van het schooljaar 2019/2020 en de daarop 
volgende schooljaren de overvolle bezetting van de bussen met lijnnummers 62, 64 en 66 te voorkomen 
door met Keolis in gesprek te gaan om extra bussen in te zetten, dan wel ander materieel in te zetten zoals 
gelede bussen. 

 



 

 

 
Antwoord 2: 
Het college spant zich in om de geschetste problemen met Keolis te bespreken. In 2018 en 2019 hebben we 
hier ook over gesproken met het bedrijf en met de provincie Overijssel (als concessiehouder OV). Dit heeft 
onder meer geresulteerd in de verbetervoorstellen voor lijn 62 en lijn 64 zoals die nu in Vervoerplan 2020 
zijn opgenomen. 
Het is ook goed om het volgende op te merken: als zich bij de uitvoering van de dienstregeling een probleem 
voordoet, b.v. met een te volle bus, moet de vervoerder binnen een half uur zorgen voor een oplossing. Op 
de ritten direct voor en na een ‘probleem-rit’ op lijn 62 of 64 is voldoende capaciteit en daarmee wordt het 
probleem in feite vanzelf opgelost. Formeel voldoet Keolis daardoor aan haar verplichtingen. 
Dat wil niet zeggen dat Keolis niet streeft naar verbeteringen. We hebben opnieuw afstemming met Keolis 
gezocht in verband met de situatie aan het begin van het schooljaar. Voor 2019 zal Keolis vooral stewards 
inzetten: zij trachten reizigers vrijwillig te bewegen om een bus eerder of later te nemen. Ook zal Keolis de 
drukte goed monitoren om te onderzoeken of ze alsnog extra maatregelen moeten nemen. Een meer 
structurele oplossing kan Keolis bieden met ingang van de dienstregeling 2020 (zie antwoord 3). 
 
Vraag 3: 
Is het college bereid om tot dit resultaat te komen met omliggende gemeenten –waarvan inwoners tevens 
gebruik maken van de bussen met lijnnummers 62, 64 en 66 in gesprek te gaan om gezamenlijk bij Keolis 
aandacht te vragen voor dit vraagstuk en erbij Keolis op aan te dringen tot een structurele oplossingen te 
komen? 
 
Antwoord 3: 
▪ Ten aanzien van het ‘opschalen’ door namens meerdere gemeenten aan te dringen op oplossingen: 
Het overleg dat in 2018 en 2019 gevoerd is met Keolis, is gevoerd namens de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen. Lijn 64 voert immers ook voor een groot deel door de gemeente Tubbergen. Wij achten het niet 
zinvol om dit verder op te schalen: het is geen kwestie van “hoe groter, hoe beter”. Zowel lijn 62 als lijn 64 
behoren tot de sterkere buslijnen in het netwerk van Keolis. Keolis heeft er zelf alle belang bij om deze lijnen 
‘goed te houden’. 
▪ Ten aanzien van een structurele oplossing: 
In het Vervoerplan 2020 worden wijzigingen voorgesteld om de huidige problemen op lijn 62 en lijn 64 op te 
lossen. 
Lijn 64: De problemen op lijn 64 doen zich voor op twee ritten in de ochtendspits. Met ingang van 2020 komt 
er een wijziging in de dienstregeling (daadwerkelijke start wijziging is december 2019). 
-      Op de route Oldenzaal-…-Ootmarsum-Tubbergen-Geesteren-…-Almelo rijdt nu elk half uur een bus van 
lijn 64. In de ochtendspits wordt dit nu aangevuld met een ‘versterkingsrit’ in de kwartieren daartussen. 
-      Twee van deze versterkingsritten van lijn 64 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komen twee 
ritten van een nieuwe lijn 264. Lijn 264 start in Denekamp en rijdt via Ootmarsum naar Tubbergen; daarna 
rijdt 264 een meer rechtstreekse verbinding naar Almelo. Door de inzet van lijn 264 worden de reizigers 
beter verdeeld en Keolis verwacht daarmee de huidige problematiek op lijn 64 op te lossen. 
Lijn 62: 
-      De twee ritten met lijn 264 starten in Denekamp en rijden via via naar Almelo. Voor een aantal reizigers 
op lijn 62 kan een rit met lijn 264 interessant zijn, want de reistijd tussen Denekamp en Almelo is korter met 
264 dan met de huidige route (bus 62-trein Oldenzaal-trein Hengelo). Als sommige reizigers van lijn 62 
kiezen voor lijn 264, ziet Keolis hierin mogelijkheden om ook problemen op lijn 62 te verminderen. 
-      De ritten met de grootste drukte vertrekken om 7.21 en 7.31 uur in Denekamp, terwijl de rit van 7.11 uur 
relatief weinig reizigers trekt. Keolis laat de rit van 7.11 uur vanaf 2020 vertrekken om 7.26 uur. Door op het 
drukste moment een extra rit in te schuiven, zal het reizigersaanbod beter verspreid worden. Het 
verschuiven van de 7.11 uur rit levert geen problemen op volgens Keolis. 
Omdat dit nog geen oplossing biedt bij de start van het schooljaar in 2019, is bij antwoord 2 aangegeven hoe 
daarmee wordt omgegaan. Uit monitoring moet blijken of de maatregel voldoende effect heeft. 
 
Vraag 4: 
Zijn er mogelijkheden voor alternatief vervoer buiten Keolis om? 
 
Antwoord 4: 
Het openbaar vervoer wordt uitgevoerd door Keolis in opdracht van de provincie Overijssel. Het is naar onze 
overtuiging geen gemeentelijke taak om een alternatieve vorm van regulier openbaar vervoer te organiseren 
(en te financieren). Wij staan wel open voor initiatieven van derden en faciliteren die als dat in het belang 
van onze inwoners is. Daarnaast wordt vanuit het Sociaal Domein –zoals bij u bekend is- vervoer 
georganiseerd voor inwoners die om uiteenlopende redenen niet of moeilijk met het reguliere openbaar 
vervoer kunnen reizen. 
 



 

 

 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


