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schriftelijke vragen Inzake de gewijzigde dienstregeling van 
Arriva en de gevolgen voor de inwoners van Bad 
Nieuweschans 

Geachte heer Zwiers, 

Naar aanleiding van een wijziging in de dienstregeling van Arriva en de gevolgen daarvan voor inwoners van 
Bad Nieuweschans heeft u ons schriftelijke vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1: Is het College op de hoogte van deze gewijzigde dienstregeling van Arriva en de gevolgen van 
forenzen en schooljeugd uit Bad Nieuweschans? 

Antwoord:. Wij waren net als de bewoners van te voren niet geïnformeerd door Arriva, maar wij zijn 
inmiddels op de hoogte gesteld. 

Vraag 2: Kan en wil het College een rol spelen teneinde de dienstregeling terug te draaien of een beter 
alternatief aan te bieden in samenspraak met Arriva en de vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschans? 

Antwoord: Ja. Arriva heeft een dienstregelingsontwerp gemaakt dat er op is gericht om ook na 
ingebruikname van station Weener opnieuw een aansluiting te bieden op de treinen van Deutsche Bahn  
richting Oldenburg en Bremen. Wij onderschrijven weliswaar die keuze, maar zijn het met u eens dat daarbij 
onvoldoende oog is geweest voor de consequenties van deze dienstregeling voor de reismogelijkheden 
vanuit Bad Nieuweschans. Dit concept had niet zonder afstemming en communicatie mogen worden 
ingevoerd. Daar hebben wij Arriva op aangesproken. 

De vertrektijden vanuit Bad Nieuweschans zijn ongeveer een half uur opgeschoven om de aansluiting in 
Leer te kunnen bieden. Bad Nieuweschans heeft daardoor een eerdere vertrekmogelijkheid gekregen, maar 
de verdeling van de ritten in het drukste spitsuur was ongelukkig. In samenspraak met de vereniging 
Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, het Consumentenplatform openbaar vervoer en de gemeente Oldambt 
wordt er een extra reismogelijkheid toegevoegd met aankomst 8:37 uur in Groningen. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

, Gedeputeerde Staten van Groningen: 

/), 

, voorzitter. 

, secretaris. 


