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Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 33 RvO inzake openbaar vervoer

Geachte leden van de raad,

Op 19 april 2022 heeft de Fractie Gemeentebelangen Midden-Groningen schriftelijke vragen (art 33 
RvO) aan het College gesteld. De vragen hebben betrekking op het onderwerp openbaar vervoer en 
hebben gedeeltelijk betrekking op het in 2020 gesloten treinstation Sappemeer-Oost. In deze brief 
worden de vragen van een antwoord voorzien.

 
Vraag 1: Kan het college aangeven of er überhaupt sprake is voor alternatieven? Zo ja, wat voor 
alternatieven denkt u aan?
 Antwoord: De sluiting van het station Sappemeer-Oost was zeer tegen onze zin, onder meer 
vanwege de beperkte alternatieven. Het meest voor de hand liggende alternatieve station is 
Hoogezand-Sappemeer. Dit station ligt op 1700 meter afstand van Sappemeer-Oost.
Vervoersalternatieven zijn er in de vorm van de OV-Fiets waar men een gratis abonnement op kan 
nemen. De bedoeling is om het aantal deel- of OV-fietsen met 8-12 stuks uit te breiden. Ook 
StadsvervoerHS rijdt met lijn 515 via dit station. Het klopt dat het gebruik van de Stadsbus op 
gezette tijden geen alternatief is. De Stadsbus rijdt op maandag t/m zaterdag van 8.20-17.20. Tot 
slot kan men op dit station gebruik maken van de Hub-taxi. Deze brengt u onder andere van de HUB 
naar een bestemming en andersom. De Hub-taxi rijdt tussen 6.00 en 1.00 uur. Daarbuiten biedt de 
Hub-taxi alleen aansluiting op de eerste en/of de laatste reis van een trein. Iedereen kan van de 
Hub-taxi gebruik maken. Reserveren kan bij de vervoerder, minimaal één uur voor vertrek.
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Vraag 2: In eerste instantie is er destijds door de provincie aangeven dat voor de sluiting van het 
treinstation Sappemeer oost er een pilot zou komen voor een onbemenste shuttle als alternatief. 
Wanneer heeft deze pilot plaatsgevonden? En wat waren de uitkomsten van deze pilot?
 Antwoord: In de debatten over het sluiten van Sappemeer-Oost hebben Provinciale Staten een 
motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om een onderzoek in te stellen naar alternatieven 
voor Sappemeer-Oost, waarbij ook autonoom vervoer wordt betrokken. Een pilot met een 
onbemande shuttle heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. Uit nader onderzoek bleek voor de 
shuttle de conclusie dat er op dit moment geen meerwaarde te vinden is op de trajecten waar deze 
met de huidige stand van de techniek ingezet zou kunnen worden. Dit heeft te maken met de lage 
trajectsnelheid. Op een aantal trajecten kan een shuttle in de toekomst mogelijk wel meerwaarde 
hebben (bijvoorbeeld aan specifiek vervoer naar Nieuw Woelwijck). Als de techniek iets verder 
ontwikkeld is, dan zou dat binnen nu en een paar jaar mogelijk opnieuw bekeken kunnen worden. 
Voor nu is de autonome techniek nog niet zover dat deze voertuigen op dit soort trajecten inzetbaar 
zijn. Mede daarom wordt door de provincie nu vooral ingezet op de technische ontwikkeling van de 
shuttles en andere autonome voertuigen op de weg.
 
 

Vraag 3: Zijn er bij het college nog meer knelpunten bekend en zo ja, waar bevinden deze 
knelpunten zich?
 Antwoord: Er zijn meer gebieden waar een buslijn gemist wordt. Zo zijn er opmerkingen over de 
slechte bereikbaarheid van het Ommelander Ziekenhuis per openbaar vervoer vanuit het 
‘Slochterlint’ en heeft de DAR Noordbroek aangegeven graag een buslijn te zien vanaf Scheemda via 
Noordbroek richting Zuidbroek. Tegelijkertijd blijkt uit gesprekken dat niet iedereen goed op de 
hoogte is van alternatieven zoals het gebruik van de Hub-taxi.
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Vraag 4: Is het college het eens met de fractie van Gemeente Belangen dat we samen moeten 
onderzoeken hoe we ook de buitengebieden kunnen bedienen met welke vorm van (openbaar) 
vervoer dan ook?
 Antwoord: Op dit moment is in de gemeente een onderzoek gaande over de invoering van 
Automaatje van de ANWB om het mobiliteitsaanbod in de buitendorpen te verbeteren. Dit is een 
concept waarbij mensen met hun eigen auto anderen tegen betaling vervoeren. Met succes wordt 
dit al toegepast in andere delen van de Provincie. Verder zijn er ontwikkelingen bij Provincie 
Groningen in het kader van hun Programma Mobiliteit. Zo is de Provincie voornemens de 
mobiliteitshubs door te ontwikkelen. Dit zijn speciale overstappunten waar je kunt overstappen van 
bijvoorbeeld de fiets op de trein. Naast dat dit veilige en prettige plekken moeten zijn kun je hier 
wellicht mobiliteitsvoorzieningen toevoegen, zoals deelfietsen, -auto’s en andere vormen van 
deelmobiliteit. Ook gaat de Provincie verder met het autonoom vervoer zodat dit een volwaardig 
onderdeel kan worden van het mobiliteitssysteem. Een ander aspect is dat er aandacht is voor 
digitale platforms waarmee mensen in 1 keer een gecombineerde reis kunnen plannen en betalen.

wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


