
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 19-05-2020 

 

 

Onderwerp : Onderzoek provincie naar sluiting Station Sappemeer – oost 

 

 

Toelichting:  

Geacht college, 

De SP-fractie is hoogst verbaast over de manier waarop de provincie het onderzoek heeft ingericht naar 
het gebruik van station Sappemeer – oost. 

De fractie krijgt het idee dat de provincie de huidige omstandigheden gebruikt om hun agenda er dor te 
drukken. Er was een enquête  online gezet maar daar is bijna geen ruchtbaarheid aan gegeven. Alleen 
de kleine dorpsverenigingen waren op de hoogte gesteld. Maar in Sappemeer  was er bij de inwoners 
niks bekend gemaakt, terwijl hier toch de meerderheid van de gebruikers wonen. 

Stel je eens voor dat meer mensen hem in zouden vullen. Dan krijgen we een eerlijk en representatief 
antwoord. 



 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

                                                                     

 

1 Was het college van B&W vooraf op de hoogte van deze manier van onderzoek doen door de 
provincie? 

Het college was op de hoogte van het feit dat er onderzoek uitgevoerd zou worden op de perrons van 
station Sappemeer-Oost door de provincie Groningen. De provincie wilde een beeld vormen van de 
herkomst en bestemming van de reizigers.  

Men wilde niet weten wat de omgeving er van vindt maar alleen de daadwerkelijke gebruikers van het 
station. De provincie heeft door de corona er voor gekozen om dit enquête-alternatief uit te gaan voeren 
in overleg met het onderzoeksbureau. Men heeft de gemeente in algemene zin ter info aangegeven dat 
er een enquête uitgevoerd zou worden als alternatief. Als gemeente hebben wij geen enkele rol in dit 
onderzoek; het is de volledige verantwoordelijkheid van de provincie.  

 

2 Is het college van B&W het met de SP fractie eens dat dit niet de juiste manier is  om een onderzoek 
te doen?  

Zoals aangegeven is dit een verantwoordelijkheid van de provincie.  

3 Is de college van B&W bereidt dit aan te kaarten bij de provincie?  

Zo Ja: op welke wijze gaat het college actie ondernemen? 

Zo nee: waarom niet? 

De provincie voert dit onderzoek uit in het kader van een motie van PS (mede door de SP ingediend bij 
zowel de PS als in de gemeenteraad van Midden-Groningen) met betrekking tot het zoeken naar 
alternatieven als gevolg van het sluiten van station Sappemeer-Oost. Zodra wij de eerste concepten 
van het onderzoek  ontvangen, zullen we de provincie nader vragen naar de wijze van onderzoek en de 
achterliggende redenen. We wachten vervolgens de definitieve eindrapportage af alvorens een mening 
te vormen. 

 

 

 

………….…                  
 
Namens de SP, Richard Croeze  
 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 



 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

