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Groningen, 26 januari 2018 
 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

 

Betreft: Schriftelijke vragen slechte aansluiting trein Veendam 
 
 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

 

De Statenfractie van GroenLinks ontvangt regelmatig klachten vanuit Veendam over de 

slechte aansluiting van de trein uit Veendam op de intercitytreinen naar en vanuit de randstad 

op het hoofdstation Groningen. Als de trein uit Veendam aankomt op het hoofdstation is de 

intercitytrein net vertrokken; als de intercitytrein uit de randstad aankomt op het hoofdstation, 

is de trein naar Veendam net vertrokken. Bij de recente aanpassing van de dienstregeling in 

december 2017 is dit niet veranderd. Sommige mensen uit Veendam blijken zelfs eerst met de 

auto naar Assen te rijden, om daar de trein richting randstad te pakken. De aansluitingen van 

de overige treinen op het hoofdstation Groningen zijn over het algemeen wel goed. 

 

De Statenfractie van GroenLinks wil naar aanleiding van bovenstaande berichten graag de 

volgende vragen stellen aan het college:  

 

1. Is het college op de hoogte van de slechte aansluiting van de treinen van en naar Veendam 

op de intercitytreinen naar en van de randstad op het hoofdstation Groningen? 

 

2. Bent u het met ons eens dat inwoners van Veendam en omstreken ook recht hebben op 

een snelle treinverbinding met de rest van het land en dat de slechte aansluiting van de 

treinen op het hoofdstation in Groningen dat in de weg staat? Zo nee, waarom niet? 

 

3. Bent u bereid om bij Arriva en bij de NS aan te dringen op het verbeteren van deze slechte 

aansluiting van de treinen uit en naar Veendam? Zo nee, waarom niet? 

 

4. Bent u bereid om bij het vaststellen van de nieuwe dienstregeling voor de regionale 

treinen eind 2018 te onderzoeken of en zo ja, hoe de aansluiting van de treinen van en 

naar Veendam verbeterd kan worden? Zo nee, waarom niet? 

 

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Harrie Miedema (GroenLinks) 
 
 
 
 


