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Onderwerp: Motie gemeenteraad voorgenomen sluiting Station Sappemeer Oost 26 november 2020 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Eind vorig jaar heeft u een motie aangenomen waarin u vrij gedetailleerd een alternatief beschrijft 

voor de toen aanstaande sluiting van treinstation Sappemeer-Oost. Uw alternatief komt neer op het 

opnieuw laten rijden en opwaarderen van buslijn 174 tussen Zuidbroek en Groningen. U roept het 

college op om bij het provinciebestuur aan te dringen het in de motie beschreven alternatief in te 

zetten. 

 

  

Naar aanleiding van uw motie hebben wij Provincie Groningen een brief gestuurd en is er overleg 

geweest tussen wethouder Borg en gedeputeerde Gräper. Provincie Groningen ziet geen aanleiding 

om lijn 174 tussen Zuidbroek en Groningen weer in de dienstregeling op te nemen. Dit heeft te 

maken met de langere reistijd van de bus ten opzichte van het reizen met de veel snellere trein. 

Daarnaast speelt mee dat de ‘oude’ lijn 174 op het traject Zuidbroek-Sappemeer bijna geen 

instappers heeft. 

 

  

Wij gaan niet akkoord met het voorstel van Provincie Groningen dat wij als gemeente voor 50% 

bijdragen aan de jaarlijkse exploitatiekosten (geschat op een bedrag tussen € 150.000 en € 

200.000,-). Openbaar vervoer is geen primaire taak voor onze gemeente. Provincie Groningen is op 

basis van de Wet Personenvervoer tezamen met de stad Groningen en Provincie Drenthe 

opdrachtgever en verantwoordelijk voor het collectief openbaar vervoer per bus in beide provincies. 

Wij beslissen niet over het openbaar vervoer, we zijn er niet verantwoordelijk voor en dragen ook 

financieel niet bij. Door bij te dragen aan lijn 174 wordt een deur geopend om ook bij te dragen aan 

andere buslijnen in onze gemeente die gewenst zijn, maar om financiële redenen niet haalbaar. Het 
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gaat per buslijn om jaarlijks terugkerende en veelal substantiële bedragen waarvoor bij de 

gemeente geen budget beschikbaar is. 

  

Beide brieven treft u aan als bijlage bij deze raadsbrief. 

  

Wij gaan ervan uit dat we u met deze brief van voldoende informatie hebben voorzien en 

beschouwen de motie als afgehandeld. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 


