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Onderwerp: Raadsbrief betreffende shuttlepilot in Sappemeer 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In haar vergadering van 17 juni 2019  heeft het bestuur van het NPG haar fiat gegeven aan een 

tweede tranche van projecten. Zoals bekend waren aan aantal daarvan door onze gemeente 

ingediend. Alle drie – ondersteuning dorpsproces Overschild, Beleving en Verhaal van Overschild én 

Opstellen lokaal programma NPG Midden-Groningen – kunnen derhalve doorgaan. Dat is 

verheugend. 

 

Door de provincie zijn ook projecten ingediend, te dekken vanuit hun eigen trekkingsrechten. Een 

daarvan heeft een duidelijke connectie met onze gemeente. Dat is de pilot autonoom rijdende 

shuttle. 

 

Zoals u weet heeft de provincie de toekomst van het station Sappemeer Oost ter discussie gesteld. 

Dit onderwerp is uitvoerig punt van aandacht geweest bij raad en college van de toenmalige 

gemeente Hoogezand-Sappemeer. Die aandacht heeft er o.a. toe geleid dat Provinciale Staten van 

de provincie Groningen via een motie aan het College van Gedeputeerde Staten opdracht heeft 

gegeven om een onderzoek in te stellen naar alternatieve vormen van vervoer ter vervanging van 

het station Sappemeer Oost en dit af te zetten tegen het openhouden van dit station. In dit kader 

zou de mogelijkheid van Publiek Vervoer en zelfstandig rijdend vervoer betrokken worden. Dit alles 

is verwoord in een brief van het toenmalige college van Hoogezand-Sappemeer die op 30 oktober 

2017 aan de gemeenteraad die verzonden is. 

 

Nu anderhalf jaar verder achten wij het openhouden van het station Sappemeer Oost nog steeds de 

beste optie, maar wij sluiten de ogen niet voor alternatieven. De provincie heeft nu, via haar eigen 

NPG-traject, het initiatief genomen om te komen tot een pilot autonoom vervoer. 
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Wij kunnen instemmen met het feit dat de provincie haar voornemens, neergelegd in de reactie op 

de motie van Provinciale Staten, nu daadwerkelijk wil vormgeven. Op deze manier wordt een 

serieus begin gemaakt om alternatieven van een sluiting te onderzoeken. Wij zijn en worden daar 

verder bij betrokken en vinden het ook van belang dat zo’n pilot van autonoom vervoer in onze 

gemeente plaatsvindt. Wellicht is dat elders immers ook te benutten. Wellicht ten overvloede: dit 

laat onverlet wat wij over het openhouden van Sappemeer-oost hebben aangegeven. 

 

Wel hechten wij er aan – en dat zullen wij de provincie ook laten weten – om de omliggende wijken 

bij deze pilot te betrekken. De pilot zal 6 tot 9 maanden duren en de start daarvan is voorzien in 

het vierde kwartaal van dit jaar. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. Uiteraard zullen we u op de 

hoogte houden van de verdere voortgang. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


