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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Datum ingekomen vragen : 9 januari 2018  

Datum GS-besluit:   : 6 februari 2018 

 

Vragen nr. 4 

 

 

 

Vragen van mevrouw ing. J.F.L. Kaamer van Hoegee (VVD) over Buurtbus Schagen-Obdam  

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 9 januari 2018 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw ing. 

J.F.L. Kaamer van Hoegee (VVD), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

 

INLEIDING VRAGEN 

 

In het Noordhollands Dagblad van 9 januari valt te lezen dat de buurtbus tussen Schagen en 

Obdam de dupe is van zijn eigen succes (https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-

eo/buurtbus-dupe-eigen-succes). Naar aanleiding van dit artikel heeft de VVD de volgende 

vragen: 

 

 

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN 

 

Vraag 1:  

Kan de gedeputeerde aangeven hoeveel reizigers in het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt 

van de buurtbus tussen Schagen en Obdam? Indien ja, hoeveel reizigers waren dit en indien 

nee, waarom niet?  

 

Antwoord 1: 

Uit telcijfers van de betreffende buurtbusvereniging blijkt dat er in 2017 in totaal 43.508 

reizigers van de buurtbuslijn tussen Schagen en Obdam gebruik hebben gemaakt. Ten opzichte 

van 2016 is dit een groei van 11%. 

 

Vraag 2: 

Is de gedeputeerde bekend met de problematiek zoals deze door de vrijwilligersorganisatie in 

het Noordhollands Dagblad wordt genoemd? En heeft u hierover overleg met Connexxion? 
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Antwoord 2: 

Ja. Op maandag 8 januari jl. is de provincie door het bestuur van de buurtbusvereniging voor 

het eerst op de hoogte gesteld van het probleem dat er sprake is van een extreme 

overbezetting op een deel van het huidige traject, namelijk tussen Hoogwoud en Obdam. De 

afspraak is dat als er sprake is van een structureel probleem van overbezetting dit gemeld 

wordt bij zowel Connexxion als de provincie. Wij gaan dan vervolgens met de betrokken 

partijen in overleg om te komen tot een oplossing. In dit geval was er sprake van een extreme 

overbezetting welke zo snel mogelijk diende te worden opgelost. De provincie is dan ook op 

dezelfde dag in overleg gegaan met Connexxion en de buurtbusvereniging. Vervolgens is, in 

overleg met alle partijen, per 11 januari jl. de huidige scholierenlijn 617 een uur langer door 

gaan rijden zodat de buurtbus op het betreffende traject wordt ontlast. Deze maatregel zal tot 

aan de voorjaarsvakantie worden voortgezet. Het gebruik van de extra inzet wordt gemonitord 

om zo de noodzaak en het nut ervan nader te kunnen bepalen. Tevens is er overleg met de 

buurtbusvereniging om te onderzoeken of er ook elders op het traject sprake is van structurele 

overbezetting. Indien hiervan sprake is, zal ook hiervoor een passende maatregel worden 

genomen. 

 

Vraag 3: 

Kunt u aangeven wat er gedaan wordt om voldoende vervoerscapaciteit te bieden tussen deze 

twee plaatsen? 

 

Antwoord 3: 

Zie antwoord bij vraag 2. 

 

Vraag 4: 

Laten we het niet hopen, maar stel dat er een ongeluk gebeurt en er zitten meer dan de 8 

toegestane passagiers in de bus. Wie is er dan verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen 

hiervan? 

 

Antwoord 4: 

Connexxion heeft naast de wettelijk verplichte WA-verzekering
1
 voor haar voertuigen en een 

Ongevallen Inzittendenverzekering voor haar passagiers ook nog een Collectieve 

Ongevallenverzekering waarop alle buurtbusvrijwilligers die werkzaamheden verrichten in 

opdracht van de buurtvereniging zijn meeverzekerd. Bij de Collectieve Ongevallenverzekering is 

het niet van belang wie aansprakelijk is voor het ongeval. Vrijwillige chauffeurs kunnen hier 

altijd een beroep op doen. Echter, bij overschrijding van het wettelijk maximum aantal van 8 

personen kunnen individuele passagiers wel gedupeerd worden. De passagiers die namelijk niet 

op een wettelijk toegestane zitplaats zitten, hebben dan geen dekking onder de Ongevallen 

Inzittendenverzekering. Indien deze passagiers een claim indienen bij de aansprakelijke partij 

(Connexxion of een andere weggebruiker) dan kan de WA-verzekeraar van deze partij 

zich wellicht beroepen op gedeeltelijke (mede-)schuld van de claimant. Dit kan leiden tot gehele 

of gedeeltelijke afwijzing van de claim.  

                                                 

1

 WA-verzekering staat voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Een WA-verzekering dekt schade die de 

bestuurder van een motorrijtuig aan anderen veroorzaakt.  


