
Statengriffie - Actueler dan ooit: "begraaf de tram, investeer in OV en bereikbaarheid!" 

Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe en Gemeenteraad van Assen, 
(CC: griffies, GS, B&W)

Graag wil ik u wijzen op het volgende blogbericht uit juni 2012 van ondergetekende:

"Begraaf de tram, investeer in OV en bereikbaarheid" - http://www.arthurkamminga.nl/blog/?p=10

In Provinciale Staten van Groningen en de Groningse gemeenteraad heb ik (jurist en freelance 
vervoersontwikkelaar) een aantal maal ingesproken en stukken overlegd om hen er van te 
doordringen dat de risico's bij de Regiotram onverantwoord zijn om met publiek geld te nemen. 
Bovendien is de Regiotram een erg inefficiënt en soms zelfs contraproductief plan. Ik heb altijd een 
constructieve houding gehad, door niet alleen kritiek te leveren, maar ook aan te geven hoe het beter 
zou kunnen en dat ook te onderbouwen. Dit heeft geresulteerd in Plan B, een afkorting van "Plan 
Beter openbaar vervoer in Stad en Ommeland". Overigens heb ik ook andere terugval-alternatieven 
voorgesteld; in tegenstelling tot Projectbureau Regiotram sta ik wél open voor andere 
mogelijkheden.

Dit "Plan B" borduurde voort op de principes van het STOV / Kolibri-OV Netwerk zoals de Regio 
Groningen-Assen tot 2006 (toen om bepaalde redenen de plannen vrij plotseling in een Regiotram 
werden gewijzigd) hebben nagestreefd. De Kolibri-plannen bevatte al nieuwe treinstations tussen 
Groningen en Assen en bij Assen-Zuid en hoogwaardig busvervoer op de hoofdassen (de 
Aggloliners, later Qliners). Daaraan heb ik in Plan B toegevoegd dat de regionale stoptrein Assen-
Groningen door gaat rijden naar universiteitscomplex Groningen Zernike. Zowel tussen Assen en 
Groningen als in de stad Groningen zouden nieuwe lichte haltes worden geopend.

Voor Drenthe en Assen is het Plan B zelfs een stuk aantrekkelijker dan de Regiotramplannen. U 
moet beseffen dat de kans dat er ooit een Regiotram naar Assen zou rijden nihil was. Een tram kan 
zowel regeltechnisch als praktisch niet op hetzelfde spoor rijden als Intercity die 140 km/uur rijden 
en zware goederentreinen van 2000 ton. Dat is een dermate groot veiligheidsrisico dat die Safety 
Case nooit uit zou kunnen. Reeds vijf jaar geleden heeft Projectbureau Regiotram mij al eens per 
brief laten weten dat een tram naar Assen erg problematisch zou worden. Ik ga er vanuit dat deze 
informatie bij u bekend was; Assen zou sowieso geen tram krijgen, tenzij er geld zou worden 
gevonden voor grote infrastructurele werken zoals een compleet nieuwe tramlijn via Vries en Eelde 
of integrale viersporigheid van de spoorlijn Assen-Groningen. Dan hebben we het over bedragen 
richting een miljard euro, geld wat er niet is en ook niet gaat komen. Een tram naar Assen was puur 
hypothetisch en bedoeld als rechtvaardiging om toch ook geld van Drenthe en Assen te kunnen 
uitgeven aan een tramlijn in de Stad Groningen.

Er zijn twee belangrijke verschillen die Plan B wél financieel behapbaar maken waar de Regiotram 
dat niet was:
1: Plan B gaat uit van normale treininfrastructuur, waardoor geen risico's worden gelopen op beheer 
en onderhoud. Bij wet is overheids-BV ProRail beheerder van het spoor en krijgen zij daarvoor een 
vergoeding van de vervoerders via de infraheffing. Voor de lokale en provinciale overheid is het dus 
puur en alleen de aanleg, die overigens ook door ProRail zal worden gecoördineerd. Na oplevering 
loopt het gewoon mee in de concessies en onderhoud voor het reguliere spoorwegnet. Bij de 
Regiotram liep u nog 30 jaar risico dankzij een ingewikkelde aanbestedingsconstructie (DBFMO) 
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die niemand echt kan doorgronden. Deze risico's speelden een grote rol bij het kerende sentiment 
over de Regiotram.
2: Plan B is een stuk goedkoper en minder complex. De belangrijkste inframaatregelen zijn 
verdubbeling van het spoor Groningen-Groningen Noord, een aftakking van plusminus 2 kilometer 
naar het Zernike en de bouw van nieuwe haltes. Dit is relatief overzichtelijk en zijn werkzaamheden 
die dagelijks in Nederland worden uitgevoerd.

Groot voordeel voor Drenthe is dat direct vanaf het begin het OV van/naar Assen wordt verbeterd. Ik 
vind het onbegrijpelijk dat Drenthe en Assen in 2006 achter de Regiotramplannen zijn gaan staan 
omdat ze daarmee de verbeteringen van het spoor Assen-Groningen op de lange baan (na 2020) 
schoven. In de oorspronkelijk Kolibri-plannen zou Assen-Groningen juist één van de eerste 
deelprojecten zijn die zou worden uitgevoerd, na de heropening van de spoorlijn naar Veendam. 
Indien uw voorgangers vast hadden gehouden aan Kolibri was de verbetering van het spoor 
Groningen-Assen al lang in uitvoering geweest, terwijl er nu nog niet eens besluitvorming over 
geweest.

Daarom aan u de oproep om niet mee te gaan doen aan bestuurlijk gekrakeel; de regio moet er sámen 
uitkomen. Ik roep u op om serieus Plan B in overweging te nemen als mogelijk alternatief voor "hoe 
nu verder". Meer informatie over Plan B is -naast op eerdergenoemd weblog- te vinden op deze 
website: http://www.burgerinitiatiefgroningen.nl/

Vriendelijke groet,

Arthur Kamminga
PS: Op YouTube staan een aantal filmpjes over dit onderwerp, zoals 
http://www.youtube.com/watch?v=VD7YxLKGEyw waarin ik PS Groningen waarschuw dat er met 
risico's wordt geschoven bij de Regiotram. Of dit nieuwsitem van RTV Noord over Plan B: 
http://www.youtube.com/watch?v=PBHiqYoOfsw .
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