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Alternatief busvervoer a.g.v. sluiting station Sappemeer - Oost

Geacht college,

Naar aanleiding van uw brief van 11 januari jl. over de in uw gemeenteraad aangenomen motie inzake 
reactivering van buslijn 174, zijn wij als provincie in overleg gegaan met het OV Bureau Groningen Drenthe. We 
hebben gekeken in hoeverre gehoor kan worden gegeven aan het voorstel, dat in de motie gedaan wordt.

Voorafgaand aan de conclusie van het OV Bureau schetsen wij u graag eerst de huidige situatie.
Vanwege de sterk teruggelopen vervoersaantallen in het OV, als gevolg van de Coronacrisis, rijdt lijn 174 
tussen Zuidbroek en Hoogezand winkelcentrum sinds 16 december 2020 niet meer.

Pre-corona reed deze lijn in de ochtend (2x in beide richtingen) en in de middagspits (2x vanuit Veendam, 4x 
vanuit Groningen) door van/naar Groningen. Lijn 174 deed 33 minuten over de reis naar Europapark en 48 
minuten over de rit naar het Hoofdstation. Ter vergelijking, de trein doet er 13 minuten respectievelijk 16 
minuten over. Met een overstap op Q-link 2 in Groningen Europapark is ook het UMCG direct bereikbaar.

Conclusies na het overleg met het OV Bureau

Het is mogelijk om de route van lijn 174 weer regulier in de dienstregeling op te nemen (1/2 uurs 
dienstregeling). Het laten rijden van deze busverbinding vraagt echter om extra inzet van middelen. Het gaat 
dan om een bedrag van circa € 150.000,- tot € 200.000,- per jaar.

Gelet op de langere reistijd met deze lijn en de aanwezigheid van betere alternatieven, de treinverbinding via 
station Hoogezand, wordt deze mogelijke uitbreiding ontraden, omdat de kosten niet opwegen tegen de inzet. 
Daar komt bij dat de ritten van lijn 174 met name in Hoogezand werden gebruikt, het gedeelte tussen Zuidbroek 
en Sappemeer heeft bijna geen instappers.

Op basis van de conclusies van het OV Bureau zien wij geen aanleiding lijn 174 opnieuw in de dienstregeling 
op te nemen. Mocht uw College hier echter wel sterk aan hechten en de motie gestand willen doen, staan wij 
open voor een gesprek om met elkaar te kijken naar mogelijke co-financiering om lijn 174 - post corona - te 
reactiveren.
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Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend.
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