
Dronten, 29 juni 2021 

Betreft: Het schrappen van buslijnen 21, 22, 163, 164 en het versoberen van 

buslijnen 146 en 147 in de gemeente Dronten. 

Aan: Provinciale Staten van Flevoland. 

LS, 

Met verbijstering heeft de FNV in de gemeente Dronten kennis genomen van 

bovenstaande plannen.  

Wij begrijpen dat het openbaar vervoer in de achterliggende periode een moeilijke tijd 

heeft doorgemaakt met veel minder reizigers dan normaal. Dat daardoor de onkosten 

gestegen zijn en niet in verhouding staan tot de opbrengsten is ook begrijpelijk. 

Echter: een periode als corona zien als graadmeter voor de toekomst lijkt ons 

fundamenteel onjuist en de oproep van het Rijk om nu bezuinigingen door te voeren is 

totaal onbegrijpelijk! 

De FNV vindt het onacceptabel dat het bestaande contract zou moeten worden open 

gebroken om tot deze bezuiniging te komen op korte termijn. 

Het stads- en streekvervoerbedrijf OV regio IJsselmond heeft investeringen gedaan in 

vertrouwen op het contract en personeel in dienst genomen. 

Voor zowel het bedrijf als het personeel dreigt naast onzekerheid een financiële strop 

waarbij talloze ontslagen zullen vallen. 

De FNV is hier absoluut op tegen! 

Het Rijk heeft dringend behoefte aan het bouwen van nieuwe woningen op korte 

termijn. 

De provincie Flevoland heeft afspraken gemaakt met het Rijk om 100.000 woningen 

te bouwen. Er is bij die afspraken ook gesproken over het openbaar vervoer. Oa de 

aanleg van de Lelylijn is een eis.  

Het valt niet uit te leggen dat enkele maanden later een noodzakelijk stuk openbaar 

vervoer dreigt te worden weg bezuinigd. 

De FNV vindt het niet acceptabel dat er enerzijds wordt verwacht dat de gemeente 

Dronten haar aandeel zal leveren in die extra woningbouw terwijl anderzijds de 

inwoners verstoken zullen zijn van de noodzakelijke voorzieningen. 



 

 

 

De dorpskernen Biddinghuizen en Swifterbant zijn zonder regelmatige 

busverbindingen gedoemd onleefbaar te worden en (extra) woningbouw is dan zinloos. 

Lang niet iedereen beschikt over een auto. 

De huidige busverbindingen zijn al het absolute minimum! 

- Scholieren zijn aangewezen op de 146 en 147. 

- Leerlingen van speciaal onderwijs zijn door bezuinigingen ook steeds meer 

 afhankelijk van het OV. 

- Woon- / werkverkeer. 

- Bezoek aan ziekenhuis (Harderwijk, Lelystad) en polikliniek (Dronten) 

- Gemeentelijke voorzieningen. 

- Senioren die in de dorpskernen willen blijven wonen. 

- Winkelvoorzieningen: de eerste levensbehoeften zijn in de dorpen aanwezig, 

 daarnaast is men aangewezen op het winkelcentrum in Dronten. 

- Aansluiting met het NS-station in Dronten 

 

Waar het Rijk en de provincie wellicht een stuk bezuiniging denken te realiseren zal 

het fors stijgende kosten tot gevolg hebben voor de gemeente Dronten daar meer 

mensen een beroep zullen doen op de regiotaxi. 

 

Tenslotte is er veel te doen over het milieu, over terugdringen van stikstof. 

Hoe valt het schrappen / inkrimpen van het openbaar vervoer hiermee te rijmen? 

 

De FNV verzoekt de provincie Flevoland om de bezuinigingen op het openbaar 

vervoer af te wijzen en te zoeken naar oplossingen waarbij leefbaarheid, 

werkgelegenheid en milieu gediend zijn. 

 

Graag zien wij uw reactie tegemoet. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Lokaal FNV Dronten, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




