
 

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Groningen, 10 december 2017 

Betreft: Vragen PvdA over consequenties nieuwe dienstregeling openbaar vervoer 

Geacht college, 

Vannacht (10 december) is de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer ingegaan en naar nu 
blijkt heeft dit voor de treinreizigers richting Scheemda, Winschoten en Bad Nieuweschans als 
nadelige bijkomstigheid dat de laatste trein nu een half uur eerder vanuit de Stad vertrekt naar dit 
deel van Oost Groningen: 23.53 uur i.p.v 0.22 uur. Omdat de praktijk uitwijst dat behoorlijk veel 
reizigers gebruik maken van deze ‘laatste trein’ heeft de PvdA Statenfractie voor U de volgende 
vragen: 

1. Bent u op de hoogte van de nieuwe dienstregeling openbaar vervoer en specifiek de nieuwe 
treindienstregeling op het traject Groningen – Winschoten - Bad Nieuweschans - Weener? 

Zo nee, waarom niet? 

Zo ja, is over deze nieuwe regeling ook contact geweest met de desbetreffende regio en 
belanghebbende reizigersorganisaties? 

2. Deelt u de mening van onze Fractie, dat deze wijziging nogal wat nadelige consequenties en 
effecten kan hebben voor die treinreizigers (o.a. werkenden, studenten, reizigers (terug)komend 
vanuit de Randstad) die gebruik moeten maken of zelfs afhankelijk zijn van deze laatste 
treinmogelijkheid? 

3 Vindt U ook dat een goed en aantrekkelijk openbaar vervoer een probaat middel kan zijn om de 
krimp te verzachten en dat deze wijziging juist een averechts effect kan hebben?  

Zo nee, waarom niet? 

Vanuit de media begrijpen wij dat Arriva altijd kijkt naar de vraag, wat het beste is voor de 
reizigers. Daarom mogen reizigers richting Veendam -indien nodig- nu een half uur later de laatste 
trein naar huis pakken en de treinreizigers richting Oldambt en Duitsland móeten dat een half uur 
eerder doen. 

4. Bent U op de hoogte van de motivatie en argumentatie van Arriva voor deze wijziging en wat 
vindt U hier van? 

5. Bent U het met de PvdA Fractie eens dat dit juist níet de beste oplossing is voor de meeste 
reizigers? 

6 Vindt U ook dat het aantrekkelijker maken van een treintraject (naar Veendam) niet ten koste 
mag gaan van een ander treintraject (naar Winschoten e.o.)? 

7. Wat kan en gaat het College doen om ervoor te zorgen dat deze dienstregeling-wijziging weer 
ongedaan wordt gemaakt en dat de reizigers naar Winschoten e.o. de mogelijkheid blijven 
behouden om gewoon weer om 0.22 uur (of later) met de laatste trein naar deze regio te kunnen 
reizen? 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 

Met vriendelijke groet, namens de PvdA Statenfractie, 

Gert Engelkens en Brunie Batterman 
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