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Sctiriftelijke vragen over de bereikbaarheid per openbaar 
vervoer van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda 

Geachte heren Geijtenbeek en Engelkens, 

Hierbij beantwoorden wij uw vragen die u ons via bovenvermelde brief heeft gesteld over de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. 

Vraag 1: Hoeveel reizigers maken nu gebruik van de busverbindingen die stoppen bij de nieuwe iocatie 
van het ziekenhuis? 

Antwoord vraag 1 
De halte bij het nieuwe ziekenhuis in Scheemda betreft de halte Molenstraat. Deze halte wordt aangedaan door 
de lijnen 17, 119 en 643. Voor 8 april werd de halte ook aangedaan door de vervallen lijnbelbussen 48 
(Nieuwoida - Scheemda) en 79 (Zuidbroek - Scheemda). 
Lijn 643 is een scholierenlijn die per dag één keer van het station Winschoten naar het Dollard College in 
Woldendorp rijdt en 's middags retour. 
Halte Molestraat telde over 2017 een kleine 1000 instappers die gebruik maakten van de lijnen 17 en 119. 

Vraag 2: Wat is de verwachte toename van het aantal reizigers dat met de bus naar Scheemda zal 
reizen na opening van het ziekenhuis? 

Antwoord vraag 2 
De verwachting is dat per dag circa 30 personen (klanten en medewerkers) per dag met de bus naar het nieuwe 
OZG in Scheemda zullen gaan reizen. 

Vraag 3: Wordt de dienstregeling van de buslijnen die naar het nieuwe ziekenhuis rijden aangepast 
aan de toename van het aantal reizigers? Zuilen bussen op sommige verbindingen frequenter 
of op andere tijden gaan rijden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op weike wijze? 

Antwoord vraag 3 
De lijnen 17 en 119 bieden momenteel meer dan voldoende capaciteit om 30 extra reizigers (per dag) op te 
vangen. Een aanpassing van de dienstregeling (route, frequentie) lijkt op voorhand niet nodig. Mocht in de 
praktijk blijken dat de geboden capaciteit onvoldoende is dan kan daar snel en adequaat op ingespeeld worden 
door extra bussen in te zetten dan wel de frequentie te verhogen. 
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Vraag 4: Voor de afstand tussen de bushalte en de hoofdingang van het ziekenhuis wordt onderzoek 
gedaan naar de mogeiijkheid om hier zeifrijdend vervoer in te zetten. Hoe staat het met dit 
onderzoek en wordt hier na de zomer daadwerkelijk zeif rijdend vervoer ingezet? 

Antwoord vraag 4 
Het onderzoek naar de inzet van zelfrijdend (autonoom) vervoer tussen de hoofdingang en de bushaite verloopt 
goed. Er is een voertuig gehuurd dat geschikt is voor dit traject en dat vanaf de zomer hiervoor ook beschikbaar 
is. Dit voertuig wordt vanaf eind maart eerst nog ingezet bij onder meer het 5G lab op het Zernike. Er vindt op 
dit moment nog wel overleg plaats over zaken ais de exacte route en de locatie van de haltes, onder meer met 
de directe omwonenden van het ziekenhuis. Het is ons doel om de eventuele overlast voor de omwonenden 
zoveel mogelijk te beperken. Overigens is dit juist ook één van de redenen om voor dit elektrische voertuig te 
kiezen, omdat deze erg stil is. Het is de bedoeling dat de pilot eerst een halfjaar gaat lopen. Daarna wordt, ook 
samen met de direct omwonenden, de pilot geëvalueerd en bekeken of de pilot doorgaat of niet. Onze inzet is 
er met deze pilot op gericht om straks bij de opening van het ziekenhuis ook het vervoer tussen de bushaite en 
de hoofdingang geregeld te hebben, zodat dit direct bij de start goed geborgd is. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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