
 
Persbericht 
 
OV-Consumentenplatform wil nachtbussen behouden 
 
Het Openbaar Vervoer Consumentenplatform Groningen wil de nachtbussen in de provincie 
Groningen behouden. Dit heeft het platform laten weten aan het Dagelijks Bestuur van het OV Bureau 
Groningen Drenthe. Het platform is van mening dat de nachtbussen een belangrijke functie hebben 
voor veilig vervoer in de late uren. Vooral voor jongeren die uitgaan in Groningen en Stadskanaal is dit 
van belang. Het OV Bureau wil enkele nachtbussen schrappen omdat ze niet 100% kostendekkend 
zijn. Het platform vindt het aanvaardbaar als de nachtbussen niet geheel kostendekkend zijn. Door het 
schrappen van nachtbussen, wordt verwacht dat de reguliere bussen in de avonduren minder 
bezetting krijgen. Daardoor worden de opbrengsten minder. Deze  verloren opbrengsten zouden 
daarom toegerekend moeten worden aan de nachtbussen. Dan wordt de kostendekking hoger. 
Daarnaast vindt het platform dat de nachtbussen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden, o.a. door 

tarieven, routes en dienstregelingen die beter aansluiten bij de wensen van de reizigers. Voor het 

uitgaanspubliek zou het aantrekkelijker zijn wanneer de nachtbussen vanaf de Grote Markt vertrekken 
i.p.v. het Hoofdstation. Ook zou er meer promotie voor de nachtbussen kunnen worden gemaakt. Ten 
slotte zouden belanghebbende gemeenten een bijdrage in de kosten kunnen leveren. 
 
Momenteel rijden er nachtbussen op de volgende trajecten: 
Lijn 400: Groningen - Gieten 
Lijn 401: Groningen - Veendam via Hoogezand 
Lijn 402: Groningen - Vries via Eelde 
Lijn 404: Groningen - Drachten via Marum 
Lijn 417: Groningen - Leek via Roden 
Lijn 419: Groningen - Assen 
Lijn 424: Stadskanaal - Borger 
Lijn 428: Stadskanaal - Gieten 
Lijn 473: Stadskanaal - Ter Apel 
Lijn 475: Stadskanaal - De Pekela's 
 
De stand van zaken is op dit moment als volgt: 
Lijn 400 krijgt op verzoek van het platform een nieuwe, verbeterde route door de dorpen heen. 
Lijn 401, 404 en 475 worden naar verwachting opgeheven. 
Lijn 402 rijdt voortaan nog slechts één rit per nacht. 
Lijn 424 wordt geïntegreerd in lijn 428. 
De overige lijnen blijven naar verwachting behouden. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
  
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  
voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het OV-Consumentenplatform 
Groningen, Mirjam Geeraets, tel. 0598 - 39 25 55, email  mirjamgeeraets@home.nl.  
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