
Motie m.b.t. Stoomtrein Goes-Borsele ‘SGB op STOOM’ 

Motie van de leden J.J. van Burg (SGP), C.L.M. van den Berge (SGP), J.A.M. van Hertum (PvdA), M.J.A. 
Reinders (VVD), M.J.J. Janssens (CDA), J.H. Verburg (CU) en G.W.A. Temmink (GL) 

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 24 juni 2022. 

Constaterende dat: 
- De Stoomtrein Goes- Borsele (SGB) opgericht is in 1971 en sindsdien tussen Goes en

Hoedekenskerke rijdt;
- Naast de stoomtrein ook een treinmuseum te bezoeken is in Goes;
- De SGB bijna helemaal op de diensten van de 230 vrijwilligers draait;
- De SGB onderdak biedt aan veel oude, historische treinen;
- Dit rijdend erfgoed wordt gerepareerd en in gebruik wordt gehouden voor bezoekers en

toeristen;
- De SGB vergevorderde plannen heeft om een extra hal te bouwen, zodat de oude

stoomtreinen niet langer in weer en wind buiten staan;
- Verschillende organisaties en de gemeente Goes steun hebben toegezegd aan het project

van de extra stationshal;
- De SGB een beroep op provinciale steun heeft gedaan om ongeveer 12,5% van de totale

kosten voor zijn rekening te nemen, te weten 400.000 euro.

Zijn van mening dat: 
- De SGB met de 230 vrijwilligers goed werk verricht en van Zeeuws belang is. Zowel voor

toeristische bezoekers, als voor het in stand houden van historisch rijdend erfgoed;
- De provincie in het verleden welwillendheid heeft getoond evenals de gemeente Goes om de

stoomtrein financieel te ondersteunen.

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op: 
- Voor 2023 te onderzoeken in hoeverre de Provincie Zeeland een financiële bijdrage kan

geven aan de plannen van de SGB.

En gaat over tot de orde van de dag. 
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