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Geacht bestuur, 
 

Op 8 april heeft u het ‘Ontwerp hoofdlijnen busdienstregeling Groningen Drenthe 2020’ openbaar 

gemaakt. In dit document staan uw voorstellen voor het openbaar busvervoer voor de komende 

dienstregelingsjaar beschreven. U nodigt belanghebbenden uit om mee te denken over en te 

reageren op deze voorstellen. Reageren kan tot en met 14 juni. In deze brief treft u onze reactie 

aan. We reageren met name op de wijzigingen van de lijnen 74 en 178 en op de bereikbaarheid van 

het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda vanaf Siddeburen. 

Lijn 74. 

Lijn 74 is de verbinding Emmen – Stadskanaal – Hoogezand – Groningen. In uw voorstel wordt lijn 74 

een verbinding tussen Emmen en Veendam. Om van Stadskanaal naar Hoogezand te reizen moet 

men straks in Veendam overstappen op lijn 171 of de trein. Hoogezand krijgt wel een nieuwe 

buslijn 76 die tussen Groningen en Hoogezand gaat rijden gelijk aan de huidige lijn 74. Deze 

wijziging heeft een aantal negatieve gevolgen: 

- Reizigers tussen Stadskanaal en Hoogezand dienen in uw voorstel over te stappen in 

Veendam. Dit zorgt voor een 12 minuten langere reistijd. Volgens uw informatie gaat het 

om 20 reizigers per dag. 

- Reizigers vanaf de gemeentegrens bij Kielwindeweer richting Groningen krijgen te maken 

met een langere reistijd. In uw voorstel moeten ze reizen met lijn 171. De dichtstbijzijnde 

halte ligt bij de Veendammerweg. 

- Ook de situatie in Groningen veranderd want lijn 171 gaat naar Zernike en lijn 74 naar het 

Hoofdstation. 

- Tot slot zijn er mogelijk gevolgen voor de drukte in de trein als lijn 74 aansluit op het 

station in Veendam. Voorkomen moet worden dat extra druk in de trein leidt tot 

capaciteitsproblemen in onze gemeente. 
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Wij zijn van mening dat er sprake is van een verslechtering omdat reistijden toenemen. Terwijl in 

onze optiek goed en direct openbaar vervoer tussen nabij gelegen kernen met een omvang van 

Hoogezand en Stadskanaal behoort te zijn. Ons voorstel is om de nieuwe lijn 76, die in uw voorstel 

gaat rijden tussen Groningen en Hoogezand, door te trekken naar Bareveld waar die aansluit op de 

gewijzigde lijn 74. Ook vinden wij een aansluiting op lijn 171 van belang om verbindingen in 

Hoogezand en Groningen te behouden. Op die manier blijft de reistijdtoename beperkt en blijven 

verbindingen bestaan. Tot slot vragen wij aandacht voor het aantal reizigers in de trein. 

Voorkomen moet worden, doordat lijn 74 aansluit op het station in Veendam, de passagiersdruk in 

de trein toeneemt en er capaciteitsproblemen in onze gemeente ontstaan. 

Lijn 178. 

Lijn 178 is de verbinding Groningen via Slochteren, Siddeburen richting Appingedam. In de huidige 

situatie rijdt lijn 178 meerdere ritten door het dorp Steendam, met name op werkdagen in de 

ochtendspits en de middagperiode. 

In uw voorstel wordt de lijnvoering van lijn 178 gewijzigd waarmee een goede verbinding ontstaat 

met de Eemshaven. Lijn 178 sluit straks in Appingedam aan op lijn 41 richting Eemshaven. Maar om 

een goede aansluiting te krijgen stelt u voor om lijn 178 vanaf Siddeburen via de N33 te laten 

rijden met als gevolg dat Steendam niet meer wordt aangedaan door deze buslijn. Het gaat met 

name om de relatie tussen Siddeburen en Steendam, aangezien de relatie tussen Steendam en 

Appingedam ook met de buurtbus gereden kan worden. In onze ogen is dit een verslechtering voor 

het dorp Steendam. Wij verzoeken u te onderzoeken of er verbetermogelijkheden zijn waarmee 

Steendam haar relatie met lijn 178 richting Groningen kan behouden. Mogelijk kan de buurtbus hier 

een rol in vervullen. 

Ommelander ziekenhuis Scheemda. 

De bereikbaarheid van dit ziekenhuis vanuit de dorpen in het ‘Slochterlint’ blijft ongewijzigd 

slecht. De ov-reisplanners geven het advies te reizen via Groningen of Delfzijl. Een rit met de bus 

vanuit Siddeburen duurt rond één uur en een kwartier; met de auto een ritje van 11minuten. Graag 

zouden we zien dat dit ziekenhuis vanaf Siddeburen beter per bus bereikbaar wordt. 

 

Wij vertrouwen erop dat u onze reactie op uw ontwerp gaat onderzoeken en zien uw reactie en 

gewijzigd ontwerp graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet,  

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
B.F. Luinge 

Beleidsmedewerker omgevingskwaliteit 




