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Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl 

 

 

Delfzijl, 23 januari 2018 

 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake storingen treinvervoer Groningen - Delfzijl 

 

Geacht college, 

 

Arriva verzorgt o.a. het treinverkeer tussen Groningen en Delfzijl. 

Voor het verzorgen van het vervoer heeft Arriva een protocol. In dit protocol staat dat indien een 

trein storing heeft of gewoon te laat komt, en de trein vanuit de Groningen richting Delfzijl gaat, om 

een of  andere reden niet verder hoeft te rijden dan Appingedam. Het laatste stuk wordt dus gewoon 

overgeslagen zodat de trein weer op tijd terug is in Groningen.  

De trein heeft dan geen vertragingen meer en zo haalt Arriva de doelstellingen die afgesproken zijn 

met de provincie als aanbesteder van het treinvervoer. 

 

Het bovenstaande komt regelmatig voor op de lijn Groningen-Delfzijl. Ik beschrijf hier als illustratie 

een situatie die zich maandag 15 januari 2018 voordeed:  

Rond 16:28 uur vertrekt de trein (spitsuur) met 10 minuten vertraging uit Groningen door het niet 

goed kunnen starten van de motor. De trein zit overvol en rijdt de route tot Appingedam en komt 

daar aan om 17:00 uur. Vervolgens worden de passagiers, die als eindbestemming Delfzijl-West en 

Delfzijl-hoofdstation hebben, gevraagd de trein te verlaten, omdat de trein niet verder gaat. De trein 

vertrekt weer richting Groningen zodat de vertraging weer ingehaald wordt. De passagiers richting 

Delfzijl kunnen dan met de bus hun reis voortzetten maar de bussen waren op die dag ook al weg 

(die moeten zich immers ook aan het dienstrooster houden). Het gevolg was dat perron in 

Appingedam vol stond met mensen die op dat moment niet verder konden. Ze moeten wachten tot 

de volgende trein of bus. Een ander gevolg is dat passagiers op station Delfzijl-West en Delfzijl-

hoofdstation ook staan te wachten op een trein die dus niet komt. Ook zij moeten wachten op een 

volgende trein. 

Ik vind dat een onverkwikkelijke situatie, te mee omdat die zich zeer regelmatig voordoet. 

Donderdag 18 januari 2018 was wederom sprake van een trein die niet verder ging dan Appingedam. 

 

Er worden regelmatig klachten ingediend bij Arriva en de speciale klachtenlijn van de provincie 

Groningen maar schijnbaar hebben deze weinig of geen effect. 

 

Het bovenstaande leidt bij mij tot de volgende schriftelijke vragen op grond van het Reglement van 

Orde voor de raad.  

 

1. Is uw college op de hoogte van deze regelmatige storingen in de treinverbinding tussen 

Groningen en Appingedam? Zo nee, is uw college bereid zich daarover te laten informeren 

door Arriva en/of de provincie Groningen? 

2. Is uw college het met mij eens dat, het niet zo mag zijn dat reizigers met bestemming Delfzijl 

en vertrekkende uit Delfzijl, zo frequent de dupe worden van vertragingen en storingen op 
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genoemde spoorlijn? Zo ja, is uw college bereid uw invloed aan te wenden bij de provincie 

Groningen en Arriva om deze situaties niet meer te laten voorkomen? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u bereid om met Arriva in gesprek te gaan over mogelijke maatregelen die kunnen 

worden genomen indien deze vertragingen zich voordoen, b.v. door het inzetten van extra 

bussen (buiten de lijndienst)? 

4. Heeft uw college andere mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen? (b.v. via de 

onlangs door de raad vastgestelde Bedrijfvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen 

Drenthe). Zo ja, welke mogelijkheden zijn dat? 

 

 

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

V.G.P.F. Janszen 

Oude Schans 9A 

9934 CM  DELFZIJL 

 

 


