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Onderwerp: Reactie op "Hoofdlijnen dienstregeling bus 2022" 

Geacht bestuur, 

Onlangs heeft u het Ontwerp van de hoofdlijnen voor de busdienstregeling 2022 gepresenteerd. 

Daarin staan de plannen beschreven voor de stads- en streekbussen in Groningen en Drenthe voor 

het jaar 2022. U nodigt belanghebbenden uit om te reageren. Dit kan tot en met 11 juni 2021. In 

deze brief treft u onze reactie aan. We reageren met name op de wijzigingen voor de lijnen 71 /76 

en 107. 

Liin 71 en 76. 

Lijn 71 en 76 rijden tussen Hoogezand en Groningen. Lijn 76 rijdt alle dagen van de week een 

uursdienst en lijn 71 rijdt op werkdagen enkele ritten in de spits. Lijn 76 rijdt via de 

Winschoterweg naar station Europapark en lijn 71 via de Duinkerkenstraat naar station Europapark. 

Uw voorstel is om lijn 71 en 76 samen te voegen. Wij hebben moeite met de koers van deze 

ontwikkeling omdat er na het sluiten van station Sappemeer Oost en het opheffen van lijn 174 er 

wederom sprake is van een stukje afname van het openbaar vervoer. 

Lijn 71 is een nieuwe buslijn, ontstaan als gevolg van uw besluit in oktober 2020 om lijn 174 tussen 

Zuidbroek en Groningen op te heffen. Na het sluiten van station Sappemeer Oost en het opheffen 

van lijn 174 is in Sappemeer ongenoegen ontstaan over de bereikbaarheid per openbaar vervoer. 

Dit heeft geleid tot een motie van onze gemeenteraad over het opnieuw laten rijden van lijn 174, 

zoals bij u bekend. Deze motie heeft niet geleid tot het gewenste effect. Ons werd het voorstel 

gedaan de kosten van het opnieuw laten rijden van lijn 174 te delen. Wij vinden dat onze 

gemeente niet verantwoordelijk is voor de exploitatie van buslijnen. 
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Desondanks zouden graag zien dat Sappemeer weer ontsloten wordt door een streekbuslijn, 

bijvoorbeeld door het behoud van lijn 71 en die een extra ronde door Sappemeer te laten rijden. 

Dan blijft ook de bediening van omgeving Duinkerkenstraat in stand en wordt een verdere afname 

van het openbaar vervoer in Hoogezand en Sappemeer voorkomen. 

Lijn 107. 

Als gemeente waren we positief over de ontwikkelingen van lijn 107, de spitslijn tussen Stadskanaal 

via Hoogezand naar Zernike. Ook omdat de verwachting was dat voor de toekomst het aantal ritten 

zou worden uitgebreid. Het is spijtig te constateren dat deze lijn vanwege Corona voorlopig stopt. 

U verwacht dat de vervoersvraag de komende twee jaar te gering blijft om deze aanvulling op lijn 

312 (Stadskanaal -Groningen) te rechtvaardigen. Wij verzoeken u binnen deze periode van 2 jaar 

te monitoren en wanneer het maar enigszins kan dat lijn 107 weer gaat rijden zodat er weer sprake 

is van een rechtstreekse buslijn tussen de grotere kernen Hoogezand-Sappemeer en Stadskanaal. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

A. Hoogendoorn, 

burgemeester 
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