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Extra Nieuwsbrief Raden en Staten oktober 2012 over RegioTram

Geachte griffie,

Wilt u bijgevoegde extra Nieuwsbrief doorsturen aan uw leden?

Met vriendelijke groet,

Marike Ensing
Senior Communicatie adviseur

Nieuwsbrief raden en Staten oktober 2012

Laatste ontwikkelingen RegioTram

Na de publiciteit over de RegioTram heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen in haar reguliere
vergadering van 19 oktober 2012 gesproken over de stand van zaken rond de RegioTram. De Stuurgroep
constateerde dat er door de betrokken partijen nog geen formeel besluit is genomen om het project
RegioTram te beëindigen en zet in op gezamenlijk richting geven aan het vervolgproces.

De regio is onverminderd van mening dat de bereikbaarheid van stad en regio een gezamenlijke opgave
is. Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor de economische vitaliteit van de regio Groningen-
Assen.

De Stuurgroep RGA kiest voor een feitelijke en zakelijke benadering met als doel om op korte termijn te
komen tot een oplossing voor de bereikbaarheidsopgave. Daarbijworden drie sporen gevolgd:
inhoudelijk, financieel en juridisch.

Het proces ziet er als volgt uit:
' ln het gesprek dat een delegatie van het provinciebestuur van Groningen aangaat met de
informateurs voor de collegevorming van de gemeente Groningen wordt de input van de regio
meegenomen.
' Er wordt op korte termijn een extern advies ingewonnen over de juridische en financiële
consequenties voor de regio van het mogelijk niet doorgaan van de RegioTram.
' Er vindt een inhoudelijke verkenning plaats van de diverse oplossingsrichtingen voor de regionale
bereikbaarheidsopgave. Dit is tevens input voor de actualisatie van de regiovisie en zal daarom in
ja n ua rilfebru ari 201 3 afgerond m oeten worden.

Uiteraard zal de regio in de nabije toekomst intensief overleggen met het nieuwe College van B&W van
de stad Groningen.


