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Geacht bestuur,

Op 24 juni 2022 heeft u de hoofdlijnen voor de dienstregeling 2023 van het stads- en steekvervoer 
in de provincies Groningen en Drenthe vrijgegeven voor inspraak. In deze brief treft u onze 
zienswijze aan.
 
Bezuinigingen.
Uw voorstellen voor 2023 staan in een ander daglicht dan andere jaren omdat er bezuinigd gaat 
worden. Het Rijk heeft aangegeven de beschikbaarheidsvergoeding per eind dit jaar stop te zetten. 
Op basis van deze vergoeding konden OV-bedrijven de normale dienstregeling rijden ondanks de 
terugloop van het aantal reizigers als gevolg van de Coronacrisis.
Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. In de ontsluiting van het platteland vervult het 
openbaar vervoer een belangrijke sociaal maatschappelijke functie. Wij pleiten ervoor dat de 
opdrachtgevers van het OV-Bureau er alles aan doen om de tekorten aan te vullen om verschraling 
van de kwaliteit van het openbaar vervoer op het platteland te voorkomen.
 
Kortere route lijn 76 (Groningen-Westerbroek-Gorechtlaan-De Hooge Meeren).
In uw voorstel gaat lijn 76 in Hoogezand een andere route rijden. Daardoor worden niet alle 
bushaltes rondom De Hooge Meeren meer aangedaan, alleen de bushalte bij de Vredekerk. 
Reizigers moeten straks gebruik maken van een andere bushalte. Wij verzoeken u dit goed te 
communiceren om onduidelijkheid bij de reiziger te voorkomen.
 
Verder geeft u aan dat lijn 76 via de Troelstralaan gaat rijden. Ons voornemen is om een deel van 
de Troelstralaan in 2024 te gaan herinrichten als een 30 km straat. Tijdens de werkzaamheden is 
de Troelstralaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Het is op dit moment niet duidelijk of na de 
herinrichting de Troelstralaan nog geschikt is als busroute gezien de doelstelling om de 
Troelstralaan in te richten als 30 km straat. Daardoor kan het zijn dat uw voorstel alleen in het jaar 
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2022 uitvoerbaar is.
 
Vervallen lijn 107 per 2024, afhankelijk van het gebruik.
Als gemeente waren we positief over de ontwikkelingen van lijn 107, de spitslijn tussen Stadskanaal 
via Hoogezand naar Zernike. Want hierdoor was weer sprake van een rechtstreekse busverbinding 
tussen Hoogezand en Stadskanaal, de grotere kernen in de regio. En de verwachting was dat voor 
de toekomst het aantal ritten zou worden uitgebreid. Ook is deze lijn gunstig voor studenten uit 
Kielwindeweer- Zuid.  Wij vragen u het voornemen om lijn 107 te laten vervallen, te 
heroverwegen. We hechten er waarde aan dat er een directe buslijn blijft bestaan tussen grotere 
kernen in de regio zoals Hoogezand en Stadskanaal.
 
Lijn 174 Veendam-Zuidbroek rijdt niet meer in de avond en op zondag.
In de omgeving van Zuidbroek is het openbaar vervoer vrij beperkt. Zo is buslijn 174 tussen 
Zuidbroek en Hoogezand opgeheven en ontbreekt openbaar vervoer tussen Zuidbroek – Noordbroek 
en Scheemda mede vanwege het Ommelander Ziekenhuis. Er zijn concrete wensen in dit gebied om 
het openbaar vervoer juist te verbeteren. Uw voornemen om lijn 74 niet meer te laten rijden op 
zondag en in de avonduren strookt niet met deze wensen. Wij verzoeken u dit besluit te 
heroverwegen. Daarnaast verzoeken wij u om perspectief te bieden teneinde het openbaar vervoer 
in de regio rond Zuidbroek en Noordbroek te verbeteren.

Ontsluiting van Sappemeer met een regionale buslijn.
Per dienstregeling 2021 is station Sappemeer Oost gesloten en is buslijn 174 vanaf Zuidbroek 
gestopt met rijden. Sappemeer is nu verstoken van regionaal openbaar vervoer. Zowel bij inwoners 
van Sappemeer als bij onze gemeenteraad heerst ongenoegen over deze situatie. Wij zouden graag 
zien dat er gewerkt wordt aan plannen om Sappemeer weer te ontsluiten met regionaal 
busvervoer.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn                               H.J.W. Mulder
Burgemeester                                  Gemeentesecretaris

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.


