Van:

Frank Menger

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

BO-MIRT proces en nieuwe agenda Gebiedsagenda Noord-Nederland die cruciaal is.
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Geachte leden van de staten en gemeenteraden,
Binnen zowel het proces MIRT als straks het zogenaamde Mobiliteitsfonds is de
zogenaamde Landsdeel Gebiedsagenda leidend voor de onderhandelingen met Rijk.
Tijdens de sessie van november 2019 hebben de noordelijke wethouders en
gedeputeerden hierom gevraagd bij het Rijk. Dit als ook een verdieping van het NOVI.
Volgens mijn informatie heeft u sindsdien geen enkele collegebrief ontvangen van de
genoemde bestuurders over hoe deze gebiedsagenda in te vullen Dus onder welke
kaders, wensen en bedenkingen vanuit de gemeenteraden en provinciale staten. Wordt
het proces weer vergelijkbaar met dat van 2012. Gemeenteraden en Staten tekent U bij
het kruisje? Hoe cruciaal de gebiedsagenda is laat ik u zien aan de hand van een paar
afbeeldingen die zeer relevant zijn.
Waarom ik u deze documenten stuur omdat de colleges als het gaat om mobiliteit en
bereikbaarheid zich niet aan haar actieve informatie plicht houdt richting het hoogste
orgaan: de gemeenteraad of provinciale staten. Op 17 april 2019 heeft de gemeenteraad
van Groningen een motie ingetrokken doordat de wethouder toezegde zijn leveren flink
te verbeteren richting de raad 'De raad mee op reis'. Als ik de documenten naar uw raad
zie trekt het college nog steeds niet aan van deze motie in 'letter en geest'. Aangezien
de Kamerstukken een verdere verdieping zijn van het BO-MIRT. Via mijn eigen Haagse
netwerk weet ik dat de ambtenaren in de absolute top vinden dat uw wethouder in
technische zin geen enkel 'mandaat' heeft. Aangezien ze vaak voor het BO-MIRT even
gaan grasduinen in de raadsagenda's over hoeveel tegenstand te verwachten is. De
inschatting van de onderhandelingspositie van uw wethouder of gedeputeerde. Als er 0
moties liggen die per halfjaar het 'mandaat' bevestigen en onderhouden?
Voor uw collega's in Eindhoven hebben ze meer angst. Want daar worden ze niet alleen
aangesproken door de gemeenteraad die even belt met de woordvoerder in de Tweede
Kamer, maar ook doen ze van Provinciale Staten precies hetzelfde. Daarbij doen de
Brabantse werkgevers ook nog een stevige duit in het zakje door op de manier van de
SP in actie te komen.
Binnen de dossiers MIRT het college u structureel te informeren over de beleidskaders
uit Den Haag over de volgende zaken welke onderdeel zijn van het BO-MIRT:
Nationale Markt en Capaciteit Analyse (2022) is eens in de 5 jaar laatste van
mei 2017.
Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040(proces loopt officieel al sinds 15
december 2016; dit jaar volgt in december vaststelling in de tweede kamer).
Waarom was het mobiliteit en openbaar vervoer visie niet gelijktijdig klaar met
de Next City?
Alle beleidskaders rondom vaarwegen en binnenvaart. Wegens de doorsnijding
van de gemeente met het Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal. Nationale
vaarwegen sinds 2014.
Alle beleidskaders spoor zoals het Programma Hoogfrequent Spoor. ERTMS,

Internationaal Spoor (context trein naar Hamburg/Berlijn via Groningen)
Het NOVI het college heeft u niet om kaders gevraagd wegens de positionering
van Groningen. Alleen de Next City gemaakt zonder de context op nationaal
vlak te duiden naar de raad.
Alles wat het openbaar vervoer raakt met betrekking tot ook uw eigen OV
Bureau Groningen Drenthe. Een verkeerde beslissing in Den Haag raakt de
gemeente meteen voor tientallen miljoenen. Maar het college gaat zonder
'mandaat' op pad.
Gebiedsagenda Noord-Nederland
Voor alle grote investeringen in de infrastructuur is Den Haag de aangesprokene, want
geen enkele gemeente kan het betalen uit het 'gemeentefonds' of 'Provinciefonds' ook al
sparen ze ervoor, zie de in deze context ook de Ring West en de trein naar Zernike in de
gemeente Groningen. .
Wanneer eist u uw stoel aan tafel op bij het college?
Met vriendelijke groet,
Frank Menger

