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De Lelylijn is meer dan reistijd versnellen tussen de Randstad en Groningen donderdag 
26 maart 2020 9:33:07

Geachte leden van de Staten,

Graag wijs ik u op een recent artikel uit de Leeuwarder Courant over de
Lelylijn die meer moet doen dan alleen de reistijd versnellen
tussen Groningen en de Randstad. In dit artikel blijkt dat feitelijk nu al
ook politiek beter nagedacht moet worden over deze cruciale en
hoognodige spoorverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. 

Politiek moet u nu al na gaan denken over de stationslocaties en wat
voor omgeving daar u erbij wil hebben. Voor de gemeente Groningen is
ook de vraag waar laten we de Lelylijn binnen de gemeente Groningen
aanlanden? Als u deze politieke vragen nu niet stelt dan doet het Rijk
het op een bepaald moment, maar dan krijgt u het zo als u het in feite
niet hebben wilt. Hier draait ook alles om zelf politiek vanaf dag 1 zelf
de regie houden. Den Haag moet zich voegen naar de politieke kaders
die hier door de betrokken gemeenteraden en provinciale staten gesteld
worden en niet andersom.  

Voor u alleen het voorbeeld van hoe het expliciet niet moet ligt ook in
de gemeente Groningen. De Aanpak Ring Zuid, hier is de regie te vroeg
en teveel aan het Rijk gegeven daardoor lopen we nu constant tegen
problemen aan die echt wel voorkomen hadden kunnen worden. Als in
een veel vroeger stadium de lokale en regionale politiek van Staten en
gemeenteraad duidelijker kades hadden gesteld gedurende de veel
vroegere voorbereiding. Daarbij horen ook een aantal logische vragen:

Hoe moet het station en de omgeving eruit zien?
Hoe moet de Lelylijn onderdeel worden van het bestaande overige
openbaar vervoer netwerk?
Hoe moet de Lelylijn ingepast worden binnen de
gemeentegrenzen? 
Welke ruimtelijke kwaliteit willen we voor de Lelylijn?
Welke standaard voor de Lelylijn willen wij; een die alleen maar
nationaal kan met 200km/u of zoals in een paar moties intussen
aangegeven internationaal waarbij een andere technische
standaard hoort; hogesnelheidslijn met bedrijfssnelheid 320km/u
zodat Amsterdam - Groningen - Hamburg in 2 uur 15 minuten
mogelijk wordt. Huidige reistijd is 5 uur 15 minuten of 6 uur 15
minuten via Osnabrück. Op een hogesnelheidslijn is het
gemakkelijker langzamer materieel in te zetten dat 200km/ u kan
naast de hsl treinen dan omgekeerd. Want een hogesnelheidstrein
die 320km/u kan; kan ook niet harder als 200km/u op een lijn die
voor 200km/u ontworpen is. Ontwerpen we het in één keer goed.
Of moeten we straks nogmaals vechten met Den Haag om alsnog
een hogesnelheidslijn te realiseren? Dubbel werk en nog een keer



25 jaar werk voor uw opvolgers om het alsnog gerealiseerd te
krijgen; is dat politiek wenselijk?

Knelpunt Groningen HS: 

Gaat de Lelylijn wel passen in de huidige capaciteit voor het
station?
Welke conflicten gaat de Lelylijn krijgen met de volgende andere
spoorprojecten die politiek geuit zijn: Nedersaksenlijn(12
treinen/u), Wunderline(2 tot 6 treinen extra per uur; bovenop de
huidige verbinding Groningen - Leer), Verdubbeling Leeuwarden -
Groningen (van 4 naar 8 treinen in het uur). Trein naar Zernike.
Treinen naar Midden-Duitsland(8 treinen per uur extra minimaal).
De Lelylijn is ook (8 tot 16 treinen per uur extra als doortrekken
naar Duitsland gebeurt). Heeft u deze som al wel eens gemaakt?
Hoe moet het station er dan spoortechnisch in perrons en extra
sporen uit komen te zien?
Waar moet de Lelylijn de gemeente Groningen binnenkomen;
iedere extern betrokken zegt niet samenvoegen met de spoorlijn
Groningen - Leeuwarden vanaf Hoogkerk wegens teveel inpassing
conflicten. 

Zou u hier eens grondig over na willen denken van hoe willen 'WIJ' het
hebben. U moet dit type projecten net zo goed specificeren alsof u privé
een nieuwe keuken of auto koopt. Uw bestuurders mogen het
uitvechten met het Rijk.

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
 










