
Vragen n.a.v. de problemen met de dienstverlening van QBuzz (busvervoer), Blue Amigo 
(waterbus) en Stroomlijn (Drecht-/Wijkhopper)

De laatste tijd zijn er veel problemen met het openbaar vervoer in Papendrecht en de 
omliggende gemeenten. De kwaliteit van de dienstverlening staat zwaar onder druk, mede 
door significante versoberingen van de dienstregelingen. De problemen doen zich voor bij 
zowel QBuzz als Blue Amigo en daarnaast kampt ook Stroomlijn, dat verantwoordelijk is voor
de Drecht- en Wijkhopper, met grote problemen.

QBuzz heeft afgelopen week aangekondigd de dienstregeling van het stads- en streekvervoer
per 27 juni 2022 te versoberen, naar eigen zeggen met name wegens personeelstekorten.

Blue Amigo heeft de dienstregeling van de waterbus recent ingrijpend versoberd en 
daarnaast worden er vrijwel dagelijks afvaarten geschrapt.

Stroomlijn heeft afgelopen vrijdag de klanten van de Drecht- en Wijkhopper laten weten dat 
de vraag groter is dan het aanbod, waardoor voertuigen veelvuldig te laat komen. Ook het 
vervoer naar dagbestedingslocaties staat zwaar onder druk.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Voldoen respectievelijk QBuzz en Blue Amigo met de huidige dienstverlening nog aan
de voorwaarden die in de concessies zijn gesteld?

2. Voldoet de dienstverlening van Stroomlijn nog aan de afspraken die hierover zijn 
gemaakt?

3. Is de portefeuillehouder het met ons eens dat door de recente ontwikkeling de 
kwaliteit van het openbaar vervoer in Papendrecht vermindert en dat dit op 
gespannen voet staat met de in het coalitieakkoord en het mobiliteitsplan verwoorde
ambities omtrent het openbaar vervoer en met het streven naar de zogenoemde 
‘modal shift’ van de auto naar het openbaar vervoer en de fiets?

4. Welke concrete acties gaat de portefeuillehouder ondernemen om de problemen 
met de dienstverlening van QBuzz en Blue Amigo op te lossen?

5. Welke concrete acties gaat de portefeuillehouder ondernemen om de problemen 
met de dienstverlening van Stroomlijn op te lossen?

Namens de fractie van GroenLinks,

Jacco van den Boogaart


