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Groningen, 12 april 2022 
 
Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 
 

Betreft: Schriftelijke vragen snelbus Groningen-Leer 
 
Geachte voorzitter, 

Bij onze fractie zijn recentelijk meerdere meldingen binnengekomen van problemen op het traject van de 
snelbus tussen Groningen en Leer, die dienst doet als vervangende verbinding voor de spoorlijn tussen beide 
plaatsen. Op verschillende momenten zou sprake zijn geweest van ontoereikende capaciteit op het traject. 
Hierdoor zouden reizigers regelmatig achtergelaten worden op hun vertrekstation. Deze meldingen volgen op 
eerdere meldingen over hetzelfde traject dat er sprake was van veelvuldige en langdurige vertragingen. Als 
gevolg van de genoemde problemen hebben reizigers geen goede verbinding en een langere reistijd. Ook 
worden (internationale) aansluitingen gemist.  

De fractie van GroenLinks vindt deze signalen zorgelijk. Reizigers moeten kunnen vertrouwen op goede en 
robuuste verbindingen per openbaar vervoer, ook op grensoverschrijdende trajecten. De noodzaak voor 
robuuste internationale verbindingen wordt in de strijd tegen de klimaatcrisis alleen maar groter. Daarom is 
het cruciaal dat reizigers beschikking hebben over een robuuste en betrouwbare verbinding per openbaar 
vervoer. Daarom hebben wij de volgende vragen voor uw college: 

1. Is het college op de hoogte van incidenten waar vertraging op het snelbustraject Groningen-Leer/Leer-
Groningen heeft plaatsgevonden? 

 Zo ja, wat was hiervan de omvang en kan een oorzaak gegeven worden?  

 Zo nee, wordt hierop gemonitord? Kan aangegeven worden waarom gegevens afwijken van de 
genoemde signalen? 

 
2. Is het college op de hoogte van incidenten waar reizigers op het snelbustraject Groningen-Leer/Leer-

Groningen op stations achtergelaten zijn? 

 Zo ja, wat was hiervan de omvang en kan verklaard worden hoe dit heeft kunnen gebeuren?  

 Zo nee, wordt gemonitord op capaciteit? Kan aangegeven worden waarom gegevens afwijken van de 
genoemde signalen? 

3. Is het college het met GroenLinks eens dat reizigers moeten kunnen vertrouwen op een goede en robuuste 
snelbusverbinding tussen Groningen en Leer, zeker zolang de bouw van de nieuwe Friesenbrücke nog niet 
is afgerond? 
 

4. Is het college voornemens om met de vervoerders actie te ondernemen om een robuuste en betrouwbare 
verbinding tussen Groningen en Leer te behouden en in het licht van de genoemde signalen de verbinding 
te verbeteren en problemen op te lossen? 

 Zo ja, kan het college aangeven welke concrete stappen het gaat nemen om een robuuste en 
betrouwbare verbinding te behouden, verbeteringen door te voeren en problemen om te lossen? 

 Zo nee, waarom niet? 

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groeten,  

Bas de Boer (GroenLinks)  


