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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen over 
dreiging toekomstplannen 

openbaar vervoer 

3281694  14 september 2021 

Geachte heer Koetsveld, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Op 27 juli 2021 hebt u ons raadsvragen gesteld over de coronamaatregelen en transitieplannen 

binnen het openbaar vervoer. Hieronder gaan wij op uw vragen in. 
 

 

1. Bent u op de hoogte van de geplande maatregelen (‘transitieplannen’) in het openbaar 

vervoer, zoals het schrappen of versoberen van lijnen?  

Ja, als gevolg van corona zijn de reizigersaantallen enorm afgenomen. De 
inkomstenderving wordt tot eind augustus 2022 deels door het Ministerie van I&W 

gecompenseerd. Een van de voorwaarden is dat concessieverleners en vervoerders 
per OV-concessie een transitieplan opstellen zodat het OV ook na 2022 overeind 

kan blijven. 
   

2. Bent u het met de SP-fractie eens dat een dergelijke verschraling onacceptabel is en juist in 

gaat tegen onze doelen op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid? 

Nee. Natuurlijk vinden wij verschraling van het OV vervelend, maar de 
transitieplannen betreffen maatregelen die er juist op gericht zijn alle verbindingen 

en bedieningsperioden zo veel mogelijk in stand te houden en daarmee zo min 
mogelijk reizigers te treffen.  

Overigens is er in Hengelo niet alleen sprake van verschraling. Lijn 10 gaat de 
Waarbeek en het bedrijventerrein Twentekanaal Zuid ontsluiten. High Tech Systems 

Parc wordt op deze manier in de spits optimaal ontsloten door het OV (6 keer per 
uur per richting).  

Bovendien worden door de wijzigingen in de landelijke afspraken voor de periode 
van 1 januari tot 1 september 2022 geen onomkeerbare maatregelen uit het 

transitieplan uitgevoerd. Voor reizigers van en naar Hengelo betekent dit 
bijvoorbeeld dat de avondritten van lijn 51 niet gaan vervallen. 
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3. Welke mogelijkheden heeft Hengelo met andere gemeenten om hierin hun invloed uit te 

oefenen en vervoerder Keolis te houden aan de afspraken in de concessiecontracten? En wat 

is de macht van gemeenten en de provincie in deze?  

Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt met de concessiehouders en 
concessieverleners en de transitieplannen geven invulling aan deze afspraken.  

De transitieplannen zijn op 26 mei ambtelijk besproken en op 24 juni bestuurlijk 
door de 14 Twentse gemeenten onderschreven.  

 

Hengelo noch de gezamenlijke gemeenten in Twente zijn concessieverlener. In 
regionaal verband hebben we slechts een adviserende rol. Dit neemt niet weg dat 

we wel nauw betrokken zijn bij het functioneren van het OV. Er zijn zowel op 
ambtelijk als bestuurlijk niveau, ook in regionaal verband, frequent overleggen met 

zowel Keolis als de provincie Overijssel..  
 

4. Wat gaat het college c.q. de wethouder doen om deze ‘transitieplannen’ van tafel te krijgen 

en op welke manier wordt er binnen de regio Twente samengewerkt om een hoogwaardig 

en goed verbonden OV-netwerk veilig te stellen? 

Het college hecht aan een goed OV-systeem, dit ook na 2022. De transitieplannen 

moeten het OV ook na 2022 overeind houden. Onomkeerbare maatregelen worden 
niet uitgevoerd. Er kan makkelijk weer worden opgeschaald wanneer de reiziger 

terug keert naar het OV.   
Het college blijft inzetten op een goede bereikbaarheid van en in Hengelo met het 

OV. Dat doen we zowel individueel als in regionaal verband, bijvoorbeeld met de 
invulling van het regionaal portefeuilleschap Mobiliteit.” 

Zie ook antwoord op vraag 2 en 3. 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


