
                    

Motie vreemd aan de orde van de dag 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d.   27 juni 2019 

 

Onderwerp: voorgenomen sluiting station Sappemeer Oost 

 

De raad van de gemeente Midden Groningen in vergadering bijeen d.d. 27 juni 2019, 

 

De Raad, 

 

Overwegende dat: 

 goed openbaar vervoer nodig is voor leefbaarheid van dorpen en wijken, 

 goed openbaar vervoer meehelpt aan een beter milieu, 

 het college van Hoogezand-Sappemeer in 2016 een uitgebreide zienswijze heeft opgesteld 
tegen de plannen van Gedeputeerde Staten na een unaniem aangenomen motie op 7 
november 2016, 

 Gedeputeerde Staten had toegezegd samen met de gemeente Midden-Groningen een 
onderzoek te doen naar alternatieven, dit af te wegen tegen openhouden van het station en dit 
ruim op tijd te publiceren, 

 Er bijna 1200 zienswijzen op het plan zijn binnengekomen, waarvan zeker 1140 specifiek over 
Sappemeer Oost gingen, 

 Gedeputeerde Staten nu enige invulling aan het onderzoek naar alternatieven geeft middels de 
shuttlepilot. 

 

Constaterende dat: 

 Gedeputeerde Staten nu de sluiting van station Sappemeer Oost twee jaar naar voren wil 
halen, 

 Hiermee in ieder geval het ruim op tijd publiceren van de onderzoeksresultaten ernstig in het 
geding komt, 

 

Verzoekt het college: 

 Alles in het werk te stellen om Gedeputeerde Staten zich aan haar belofte te laten houden en 
sluiting niet naar voren te halen, 

 Nogmaals kenbaar te maken dat openhouden van het station de absolute voorkeur heeft. 

 Bij Gedeputeerde Staten aan te geven dat, indien er wordt overgegaan tot sluiting, er éérst een 
volwaardig alternatief dient te zijn, dat zich niet in een pilot-fase bevindt. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 



                    

 

Slochteren,  27 juni 2019 

Namens de fractie (s)  
 
 
 
 
    ………….………….                 ……………………………..                       …………………………. 
 
Maarten Kluit                             Hans Haze                                                    Thea van der Veen 
SP                                            Gemeentebelangen Midden-Groningen         PvdA 
 
 
 
 
………………………                  …………………………………….. 
Marco Metscher                       Mariët Bosman 
ChristenUnie                           Groen Links 
 
 

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

……….………………….,   griffier                

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


