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Onderwerp: Alternatief busvervoer agv sluiten station Sappemeer Oost 

Geacht College, 

De Gemeenteraad van Midden-Groningen heeft op 26 november bijgevoegde motie unaniem 

aangenomen. In de motie wordt een alternatief beschreven om de gevolgen van het sluiten van 

station Sappemeer Oost te compenseren: 

- De huidige lijn 174 Veendam-Zuidbroek voor tenminste 3 jaar te wijzigen in lijn 174 

Veendam -Groningen w. 

- De route te laten lopen via Kerkstraat, A7, P3 Boumaboulevard, UMCG. 

- Deze lijn ook als Q-Link lijn in te steken, vanwege een betere voorrang bij de Regel 

Verkeersinstallaties (RVI) in de gemeente Groningen. 

- Waardoor een reistijd van ongeveer 30 minuten vanaf Sappemeer naar bv UMCG ontstaat. 

We verzoeken u dit alternatief nader te onderzoeken en indien mogelijk zo spoedig mogelijk in te 

zetten. Graag zien we uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 

~_ 

. Mulder 
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Motie vreemd aan de orde van de dag 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 26 november 2020 

voorgenomen sluiting Station Sappemeer Oost 

raad van Midden-Groningen bijeen in haar vergadering van 26 november 

de dat: 

Door Provinciale Staten (PS) op 14 dec 2016 motie 244 aangenomen is 
Vervolgens is op14 mei 2019 door het amendement A -02 het besluit genomen voor een 
onderzoek naar reolistische en uitvoerbare mobi(iteitsalternatieven en dit uiterlijk 
september 2020 aan PS voor te leggen. 

In de unaniem door de gemeente Midden-Groningen aangenomen Motie vreemd aan de orde 
van d.d. 27 juni 2019, staat; 

o dat er eerst een volwaardig alternatief moet zijn voordat overgegaan wordt 
tot sluiting. 

o dat openhouden van het station de absolute voorkeur heeft. 

e dat: 

• Er een alternatief onderzoek naar het OV heeft plaatsgevonden dat nadrukkelijk is 
gebaseerd op de huidige lijn 174. Hieruit blijkt dat: 

o Lijn 174 na de concentratie op de trein een langere routevoering heeft gekregen 
vanwege de parallelliteit met de trein. 

o Daardoor meer tijd benodigd is voor de reis van b.v. Sappemeer naar station 
Groningen HS. Dat verklaart een groot deel van de tangere reistijd. 

• Er door PS geen onderzoek heeft plaats gevonden, volgens de elementen realistisch en 
uitvoerbaar. 

• Vervolgens ook geen realistische en uitvoerbaar alternatief heeft meegenomen in haar 
besluit. 

• De provincie de sneltrein versneld in laat gaan. 

• Er een realistisch alternatief is door de huidige lijn 174 Veendam ~ Zuidbroek w, voor 
tenminste 3 jaar te wijzigen in lijn 174 Veendam -Groningen vv. 

• De route te laten lopen via Kerkstraat, A7, P3 Boumaboulevard, UMCG. 
• Deze lijn ook als QLink lijn in te steken, vanwege een betere voorrang bij de Regel 

Verkeersinstallaties {RVI) in de gemeente Groningen. 

• Waardoor bv een reistijd van ongeveer 30 minuten vanaf Sappemeer naar bv UMCG ontstaat. 
• De kosten voor een halfuurs-dienst zijn € 150.000,- tot € 200.000,- per jaar. 

• Een en ander niet te financieren vanuit de huidige budgetten van OV bureau. 

• Bij het provinciebestuur aan te dringen het boven omschreven realistisch alternatief in te 
zetten. 
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n gaat over tot de orde van de dag. 

Slochteren, 26 november 2020 

Namens de fractie (s) CDA, GemeenteBelangen, WD, PvdA, D66, GroenLinks en SP 

Erianne van der Burg Markus Ploeger Mieke Bos Thea van der Veen 

Yannick Lutterop Mariët Bosman Han Van der Vlist 

-~evtrgenaRrrEn"' 

De motie is angenome 

fracties voor: ~,~,lQ.~ 

fracties tegen: ~-~` 

met stemverhouding .....' 

Vastgesteld inde openbare vergadering van 26 november 2020 

De ra van de gemeente Midden-Groningen 

~-- mof---_ ~~~-~— 

driaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

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. 


