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Stadspartij Groningen

Gemeenteraadsfractie

Aan de leden van Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe

Groningen, 9 september 2011

Onderwerp: regiotram in en rond Groningen versus alternatief Plan B

Geachte Statenleden,

Binnen het RSP moet Noord-Nederland op dit moment nog voor 600 miljoen euro aan keuzes maken. Plannen van

benadeeld. De Stadspartij zal hierover ook de Tweede Kamer benaderen.

Momenteel worden er in Noord-Nederland pogingen ondernomen besluitvorming te forceren over de aanleg van een regiotram
in de stad Groningen. Besluitvorming overfasel geschiedt van RSP-geld. Daar gaat u over. Over het geld (400 miljoen MIRT)
voor fase 2, de tram rond de stad Groningen de regio in, besluit de Tweede Kamer. Voor geheel Noord-Nederland zijn na 2020
grote financiële risico s voorzien (waaronder fase 2 van de regiotram). De Stadspartij wenst opschorten of afblazen van deze
ónverantwoorde besluitvorming. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Groningen zullen pas in of na 2015
beslissen of er een tram de regio in gaat rijden. Het geld kan in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe veel beter worden
besteed.

De Stadspartij verzoekt u uw invloed aan te wenden:
1. opdat de betrokken partijen een onafhankelijke, financieel-technisch realistische en controleerbare uitwerking van het

basisdocument Raamwerk Regiorail maken (ook voor fase 2 regiotram);
2. opdat onafhankelijke partijen ondezoeken of Plan B een realistisch alternatief is voor de regiotram. Laat het

Projectbureau RegioTram, de provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen 2030 hierbij buiten beschouwing (zij
zijn niet bereid gebleken echte alternatieven te willen onderzoeken);

3. opdat bij het volgend Bestuurlijk Overleg MIRT een lijst met reële ambities voor Noord-Nederland bij het rijk wordt
overlegd en door Noord-Nederland keuzes worden gemaakt. Het RSP is nu al met 600 miljoen euro overtekend,l00
miljoen euro op concrete infrastructuur projecten en 500 miljoen euro op het regionaal mobiliteitsfonds;

4. opdat onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend op de aanbesteding van de regiotram, die met marktpartijen wordt
doorlopen. Gezien de slechte ervaringen met PPS-infrastructuurprojecten en voorspelbare kostenoverschrijdingen, kunt
u er ook voor kiezen dit te ambitieuze project in het huidige tijdsgewricht nu af te blazen;

De Stadspartij kiest voor het spoorwegnetwerk in Noord-Nederland en voor de huidige concessiehouders. De uiteindelijke
kosten van het regiotramnetwerk worden geschat op plus of min 750 miljoen euro. De uit modellen voorspelde positieve OV
verwachtingen blijken door de werkelijkheid te zijn achterhaald.

Er is een uitvoerbaar Plan B beschikbaar. Kosten tussen 187 en297 miljoen euro. De exploitatiecijfers en reistijden van Plan B

zijn gunstiger dan die van een regiotram.
De Tweede Kamer heeft op 7 december 2010 de gewijzigde motie De Rouwe, Aptroot, De Mos aangenomen. Dit betekent, dat
de minister in nader overleg zal moeten treden met Noord-Nederland. Dit betreft ook fase 2, de regiotramplannen na 2020. De
minister heeft in haar brief van 10 mei 20'l laan het Burgerinitiatief Groningen (bijlage) laten weten hierover nog geen standpunt
te hebben ingenomen. De Stadspartij zal ook de Tweede Kamer hierover benaderen. Het geld kan nuttiger worden besteed in

Noord-Nederland.

Een groot deel van de Groninger bevolking heeft geen vertrouwen in de realisatie van een regiotram door de compacte
historische binnenstad van Groningen, waar veel gefietst wordt. De bouw van regiotramlijnen leidt onvermijdelijk tot jarenlange

overlast, hinder en inkomstenderving voor de middenstand, zoals thans in het Schotse Edinburgh het geval is. De smalle
straten bieden geen ruimte voor de zware trams, die trillings- en geluidoverlast zullen veroozaken (vergelijkbaar met Leiden,
waar de regiotram, lightrail door de binnenstad niet doorgaat). De plannen zullen uiteindelijk onbetaalbaar blijken.

De Stadsparlij Groningen vezoekt u mede namens onze meer dan 10.000 kiezers in de stad Groningen, onze brief, Plan B en

de genoemde brief van de Minister van lenM op uw agenda te plaatsen en ons verzoek te behandelen. Uiteraard is de
Stadspartij Groningen gaarne bereid zijn zienswijze in uw Staten nader toe te lichten.

Bijlage 1 geeft een nadere onderbouwing van de aanbevelingen van de Stadspartij. De Stadspartij vezoekt een reactie van uw
Staten.

Hoogachtend, namens de fractie van de Stadspartij, de vierde partij in de gemeenteraad van Groningen en grootste winnaar
van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (5 zetels),

R. P. Prummel (fractievoorzitter),
mevr. mr. drs. A. M.J. Riemersma,
drs. ing. G.J.D. Offerman.

c.c.
Minister van lenM, lG lVW, DG RWS en HID Noord Nederland
College van G.S. Groningen, College van G.S. Friesland, College van G.S. Drenthe, College van B&W en de gemeenteraad
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van GroniRgen,
Regio Groningen-Assen 2030, O\l bureau Groningen Drenthe, SNN, Pers Burgerihitìatief Groningen

Aanbevolen websites: www.burgerinìtiatiefgroni¡gcn nL ; www.TramGroningen.nl ,

www.reoiotram.nl , de overheidswebsite ven de tram
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Bijlage l, achtergronden van de aanbevelingen aan Provinciale Staten

Bij de uitvoering van Plan B hoeven geen miljoenen euro s gestoken te worden in de aanpassing van perrons van de regionale
spoorlijnen, beveiliging etc., aangezien plan B uitgaat van het bestaande spooruuegnetwerk. Tevens worden tal van problemen
voorkomen bij de aanlanding dan wel inpassing en concessie verlening van een regiotramnetwerk op het bestaande
spoorwegnetwerk. Het stationsgebied in de stad Groningen hoeft niet opnieuw met veel subsidiegeld te worden aangepast.
RSP- en MIRT-gelden kunnen beter besteed worden aan de echte problemen in Groningen, Fryslân en Drenthe .

Het Projectbureau RegioTram overlaadt de volksvertegenwoordigers van de stad en de provincie al jaren onophoudelijk met
dikke nota s, glossy brochures, etc. Diverse zaken lopen door elkaar heen, zoals ondezoek, inspraak, planologische
procedures, aanbesteding en (deel)beslissingen. Volksvertegenwoordigers zien door de bomen het bos niet meer. Dit wordt
volgens de Stadspartij doelbewust zo gestuurd. De via Boer&Croon (al jaren) ingehuurde projectdirecteur schrijft net zolang,
totdat het door de wethouder van Groen Links gewenste point of no return bereikt lijkt te zijn. ln alle gemeentelijke nota s van
Groningen wordt gesteld dat de tram er komt. De burger wordt misleid en muru gemaakt. Er is enkel sprake van
doelredeneringen, geloof, hoop, verwachtingen en wensbeleid (de fuik). De aanbesteding met marktpartijen is geheim. Er is
geen democratische controle op dit proces mogelijk.

Ad 'l . Raamwerk Regiorail, de basis voor de regiotram plannen, moet worden gezien als een visiedocument. Het is niet een
op feíten gebaseerd uitvoeringsprogramma. Hetzelfde geldt voor het Plan van aanpak fase 2 van de regiotram. De visie is in
de loop der tijd verworden tot een gewenste werkelijkheid. Er is tot nu toe geen serieus onderzoek gedaan naar de
doorkoppeling van de regiotram op het hoofdspoor, d.w.z. de technische haalbaarheid,de noodzakelijke infrastructurele
aanpassingen,de gevolgen voor het regionale spoorvervoer en het goederenvervoer, de gevolgen voor de capaciteitstoedeling,
de gevolgen van de Europese richtlijnen ten aanzien van o.a. botsbestendigheid (waar de trams niet aan voldoen) en ERTMS,
de organisatorische consequenties en wat ongeveer de (totale) kosten kunnen zijn, etc. Dit zijn allemaal vragen, die voor een
latere uitwerking geparkeerd zijn. Het zijn evenwel elementaire vragen bij het beoordelen van de vraag of de voorgenomen
doorkoppeling op het hoofdspoor wel kan. ls de doorkoppeling mogelijk, nutt¡g en noodzakelijk? De Stadspartij is daar
allerminst van overtuigd. Vooralsnog komt het Projectbureau RegioTram niet verder dan uit een gesprek met IVW blijkt dat
het kan als de safety case uit kan . Dit is echter geen antwoord op de vraag maar slechts een andere formulering daarvan.

Besluitvorming over fase 1 (RSP) is nu niet verantwoord. Het regiotram deel in het Raamwerk Regiorail lijkt puur omwille
van politiek-strategische redenen aan de pre-2006 tramplannen te zijn toegevoegd, omdat gedacht werd, dat dit de enige
manierzouzijnomdefinancieringvandetramrondtekrijgen.DeviaBoer&Croon ingehuurde externeprojectdirecteurvande
regiotram liet in een interview op OOG radio op 6 oktober 2007 nog weten, vooral ondezoek te doen naar de regiotram tussen
Zernike en het Hoofdstation, zoals dat ook in het recente NMCA is verwoord (juni 201 1). Hierover heeft de Stadspartij vragen
aan BenW van Groningen gesteld.
Volgens de Stadspartij is de opvatting, dat de doorkoppeling van een regiotram op het hoofdspoor moge!íjk zou zijn,
enkel Ín het leven geroepen om de Provincie Groningen aan een stadstram (lees zware regiotram) door de stad
Groningen te laten meebetalen. Als na het aanlegbesluit voor een tram door de stad zal blijken, dat een regiotram niet
realiseerbaar is, is de aanleg al besloten. De tram zal waarschijnlijk nooit de regio in rijden. Overigens zijn de regiotram
plannen gezien de vervoervraag overbodig (één te kleine stad in een relatief lege regio) en zijn deze plannen enkel
bedacht vanwege het vele geld, dat er voor RSP projecten leek te zijn. Uw geld, waarin u nu keuzes moet maken.

Ad 2. De Stadspartij Groningen beveelt een beschikbaar en uitgewerkt alternatief en goedkoper Plan B aan (bijgevoegd). Dit
plan kan met behoud van de gewenste OV kwaliteit in plaats van de gewenste regiotram uitgevoerd worden. Bestuurders
hebben zich echter vastgebeten in een tram. Al sinds de jaren (19)90 leidt iedere redenering in elk beleidsdocument van de
gemeente Groningen tot slechts één uitkomst: de tram. ledere beslissing wordt naar een tram toegeschreven. Geen enkel
alternatief wordt door bestuurders geaccepteerd, dan wel serieus ondezocht. De stad wordt door de Groen Links wethouder
doelbewust onbereikbaar gemaakt.

Ad 3. Discussie over keuzes binnen het RSP worden in de stad Groningen door het college en de verantwoordelijke
Groen Links wethouder mevr. G. T. Dekker consequent uit de weg gegaan. Volgens de Stadspartij gaat u hierover. ln de
Raadscommissie Beheer en Verkeer van de gemeente Groningen (l¡d R.P. Prummel, fractievoorzitter en drs. ing. G.J.D.
Offerman, beide Stadspartij) is herhaalde malen aangedrongen op het maken van keuzes. Ook door andere partijen in de
gemeenteraad is hierop aangedrongen. Het gebeurt nog steeds niet. Wethouder C.T. Dekker zit in alle gremia, die over een
tram beslissen.

Ad 4. De inzet van het College van BenW op een succesvolle Publiek Private Samenwerking met marktpartijen, acht de
Stadspartij zeer risicovol en gedoemd te mislukken. Enezijds omdat een DBFMO aanbesteding voor openbaar veryoer in
Nederland nog nooit eerder is toegepast (denk hierbij aan de voor Nederland vernieuwende aanlegmethode van de
Haagse tramtunnel) en anderzijds omdat PPS constructies zoals de metro in Amsterdam en bouwprojecten in de provincie
Groningen (Blauwe Stad en Meerstad) volledig mislukt zijn. De onderhandelende partijen zijn nu eenmaal niet gelijkwaardig.
Vergelijkingen van de DBMFO constructie in Groningen met de DBFM constructies van de Rijkswaterstaat zijn niet realistisch
en ongelootuvaardig. Vanwege de honderden miljoenen RSP en MIRT geld, die mogelijk aan een regiotram worden besteed,
moet naar mening van de Stadspartij streng onafhankelijk toezicht worden gehouden op de partijen, die een eventuele
aanbesteding met elkaar uitwerken. Een betere optie is het project af te blazen vanwege planvorming en ontwikkeling van voor
de economische crisis.
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Ministerie van InfrastrucÈuur en Milieu

> Retourádr€s Postbus 2090q 2590 EX Den Hsrg

Burgerinitiatief Groningen
t.a.v. de heer W. de Geus
p/a Vaargeul 193
9732 JX GRONINGEN

Datum 10 mei 2011
Betreft Regiotram

Geachte heer De Geus,

Uw brief van 23 februari 2011 is door mij in goede orde ontyangen. Naar
aanleiding van uw brief heeft een van mijn medewerkers, de heer J.p.J. de Maat,
met u contact gehad en heeft u aanvullend materiaal toegestuurd.

In uw brief verzoekt u mij om steun voor een vergelljkend onderzoek tussen de
Tramlijn Groningen CS-Zernike ên uw alternatíef híervoor. Ook bij betrokken
politici in Groningen heefr u hieftoe opgeroepen.

De Regiotram wordt gefinancierd uit het Regio Specifiek Pakket {RSP-gelden). De
provincie Groningen kan zelf beslissen over de besteding van deze gelden. Ik ben
niet betrokken bij het besluit. en kan en wil daarin niet interveniëren.

In uw brief geeft u aan dat er vanuit de ïweede Kamer is aangedrongen op het
verkennen van meerdere opties voor de Regiotram. In de motle waar u hier op
doeft (motie-De Rouwe, 32 500 XII, nr. 57) wordt de regering echter verzocht tot
overleg over de eventuele tweede fase van de Regiotraín voor de perfode na 2020.
Over de invulling van de Ínatie-De Rcuwe mcet nog Ínteme besluÍtvorming
plaatsvÍnden. Ik kan u daarover dan ook ncg geen inhoudelijke mededelingen
doen.

Ik hoop hiermee uw brief afdeende te hebben beantwoord-

Met vriendelijke groet,

DE PI-AATSVERVANGEND DiRECïEUR REGIONALE BEREIKBAARHEID EN VEILIG
TRAf{SPORï

DC noff|ltÊ]t
Díreci'te Reg, bereikb.& vei
transport
PlesÍnanweg l-6
Den Haag
Poftbus 28904
2500 EX Den Haag

CcntactpeBoon
drs. LP.J. de f.,taat
sênl'or EeleidsÍ|Tedel+erkêí

T 070-4566364
F 070-3517467
Jean. Páuf . de. Maat@minven,
nl

Ont l-érmtr*
IenM/BSk-201 1/59388

drs. E.W. Bezem RC

*-inÁ i nàn I
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Samenvatting

Plan B is een integraal plan voor verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid van de stad

Groningen en de ontsluiting van de regio. Daarbij ligt de nadruk op een snel en efficiënt openbaar

vervoer dat een aantrekkelijk alternatief vormt voor de auto. Daarnaast omvat Plan B de opening van

nieuwe Regiorail-haltes in stad als regio, waardoor op deze locaties een incentive ontstaat voor

gebiedsontwikkeling en een kwalitatieve verbetering van de woonomgeving. Tot slot voorziet het

plan in een optimalisering van het busnetwerk die aansluit bij de mobiliteitsbehoefte.

Het meest ingrijpende onderdeel van Plan B is de aanleg van een 2 kilometer lange aftakking van de

spoorlijn Groningen Noord – Sauwerd, die langs de noordzijde van de noordelijke ringweg (N370)

naar het hart van universiteitscomplex Zernike moet gaan lopen. Daarnaast wordt de bestaande

enkelsporige flessenhals Groningen – Groningen Noord verdubbeld en worden de drukke (en

daardoor relatief onveilige) spoorwegovergangen op dit traject vervangen door viaducten. Tevens

worden enkele nieuwe Regiorail-haltes toegevoegd, waardoor langs de bestaande spoorlijn gelegen

stadswijken ook daadwerkelijk van de spoorlijn gaan profiteren.

De spoorverbinding naar het Zernike kan worden geëxploiteerd met normaal spoorwegmaterieel, zo

mogelijk elektrisch. In Plan B worden ieder uur twee stoptreinen uit de richting Assen en twee

stoptreinen uit de richting Hoogezand/Veendam doorgetrokken naar het nieuwe station Groningen

Zernike. Op het traject Groningen – Assen worden, overeenkomstig bestaande plannen, nieuwe

stoptreinstations toegevoegd bij De Punt, Tynaarlo en Assen-Zuid (incl. keervoorziening).

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfers betreffende de investerings- en

exploitatieraming van Plan B. Ter vergelijking zijn ook de overeenkomstige getallen van de Regiotram

(voorzover bekend en/of kan worden ingeschat) weergegeven. Daarbij moet worden opgemerkt dat

de juistheid van de in het kader van de Regiotram genoemde cijfers in een aantal gevallen niet

onomstotelijk is. Tussen Groningen Hoofdstation en de Peizerweg heeft de spoorlijn Groningen –

Groningen Noord een samenlooptraject met de spoorlijn Groningen – Leeuwarden en een eventuele

toekomstige spoorlijn Groningen – Heerenveen; de kosten voor het viersporig maken van dit traject

en een tweede brug over het Noordwillemskanaal zijn gelijk verdeeld over deze drie projecten. Voor

uitsluitend Plan B kan met aanzienlijk minder omvangrijke werkzaamheden worden volstaan.

Investeringskosten

Regiotram Plan B (minimaal) Plan B (maximaal)

Regiotram fase 1 (stad) +/- 300 miljoen

Regiotram fase 2 (regio)* +/- 450 miljoen

Hoofdstation-Zernike** 149 miljoen 194 miljoen

Groningen-Assen (nieuwe stations) 20 miljoen 50 miljoen

Elektrificatie Hoofdstation-Zernike 18 miljoen 18 miljoen

Elektrificatie Europapark-Veendam 35 miljoen

Totaal +/- 750 miljoen 187 miljoen 297 miljoen

Tabel 4.12: Investeringskosten Regiotram en Plan B.

* De Regiotram fase 2 omvat de doortrekking van twee stadstramlijnen (fase 1) naar de regio, hetgeen in ieder

geval niet voorzien is vóór 2020. Ten aanzien van de kosten, de technische en juridische haalbaarheid alsmede

de vervoerskundige wenselijkheid is nog geen objectief onderzoek verricht. Gedeputeerde Staten van

Groningen heeft een moratorium afgesproken voor besluitvorming over fase 2 tot de volgende PS-verkiezingen

(in 2015). Overigens is in de stad Groningen ook collegepartij D66 tégen fase 2 van de Regiotram.

** Op het traject Hoofdstation-Peizerweg zijn de kosten in gelijke delen verdeeld over Plan B, de aanleg van de

spoorlijn Groningen-Heerenveen en de verbetering van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden (beide RSP).

Financiële onderbouwing Plan B
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Exploitatie

Regiotram (fase1) Plan B (diesel) Plan B (elektrisch)

Exploitatiekosten (excl. infrastructuur) 7.443.600 6.735.473 7.078.182

Infrastructuurkosten / infraheffing 3.686.000 1.066.028 1.214.699

Aanpassing buslijnen (=bezuinigingen) -6.199.300 - 706.640 -706.640

Stijging exploitatielasten 4.930.300 7.094.861 7.586.241

Stijging reizigersopbrengsten* 4.995.900 10.511.710 10.511.710

RESULTAAT 65.600 3.416.849 2.925.469

Tabel 4.13: Regiotram, Plan B (diesel) en Plan B (elektrisch) in kort bestek.

* In het Regiotram-rapport “Exploitatieraming lijn 1 & 2” is de autonome groei van de reizigersopbrengsten op

de te vertrammen lijnen meegeteld als “extra reizigersopbrengsten als gevolg van de invoering tram”

(Exploitatieraming Regiotram, pagina 10), terwijl dit niet zou moeten. De autonome groei wordt immers óók

gerealiseerd als er geen tram wordt aangelegd. De autonome groei optellen bij de groei veroorzaakt door de

tram is pertinent onjuist, doch wordt door de verantwoordelijke organen ontkend. Gezien uit andere

publicaties blijkt dat het vervoersmodel van de Regiotram uitgaat van 40% autonome groei en dat de totale

reizigersopbrengsten van de tramlijnen worden geschat op 9.788.300 euro, bedraagt het aandeel autonome

groei mogelijk meer dan 3,5 miljoen euro per jaar. Dit bedrag zou in mindering moeten worden gebracht op de

stijging van de reizigersopbrengsten, aangezien dit immers überhaupt niet door de tram wordt veroorzaakt.

Conclusie

De conclusie is dat Plan B een aanzienlijk positiever effect heeft dan de Regiotram. Dit wordt mede

veroorzaakt doordat de Regiotram fase 1 per saldo zeer weinig toevoegt aan het OV-systeem: er

worden slechts bestaande goedlopende busverbindingen vertramd, met als negatieve bij-effecten

dat een groot deel van de OV-verplaatsingen in de stad Groningen met extra overstaps te maken

krijgt. In de rapporten over de Regiotram worden deze negatieve effecten gebaggatelliseerd en

wordt er op deze verbindingen zelfs een grote reizigersgroei ingeboekt, hetgeen niet plausibel lijkt. In

Plan B wordt direct vanaf het begin een koppeling gemaakt tussen de stad en regio, waardoor dit

plan (in tegenstelling tot de Regiotram) wél bijdraagt aan de verbetering van de bereikbaarheid van

Groningen. Met name vanuit forensengebieden in Noord-Drenthe zal het OV een kwalitatief

hoogwaardig en aantrekkelijk alternatief vormen voor autoverplaatsingen naar de stad Groningen.

Een extra argument vóór Plan B boven de Regiotram is de beheersing van risico’s. In Plan B is het

projectmanagement van de infrastructurele werkzaamheden in handen van ProRail, die net als de

betrokken overheden het maatschappelijk belang dient. In het geval van de Regiotram-project is

gekozen voor een ingewikkelde en risicovolle DBFMO-constructie, waarbij de overheid zichzelf voor

een periode bijna 30 jaar afhankelijk maakt van private partijen met belangen die vaak tegengesteld

zullen zijn aan het publieke belang. Bovendien is onduidelijk in hoeverre het projectbureau van de

Regiotram over de kennis en competentie beschikt om op gelijk niveau met grote consortia te

kunnen opereren. In Plan B is deze kennis en competentie wél gewaarborgd, doordat wordt

aangesloten bij de reeds beschikbare kennis op het niveau van de rijksoverheid (ProRail, ministerie

Infrastructuur en Milieu).

De voor Plan B aan te leggen en te verbeteren infrastructuur zal conform de Spoorwegwet door

ProRail worden beheerd, die daarvoor een vergoeding ontvangt via de infraheffing. Op deze wijze

wordt optimaal gebruik gemaakt van schaalvoordelen: er wordt aangesloten op een bestaand

infrastructuurnetwerk, op bestaande organisaties en hun kennisnetwerk,  en op bestaand

spoorwegmaterieel en -exploitatie. De risico’s zijn ook daardoor lager dan wanneer een compleet

nieuw infrastructuurnetwerk en OV-systeem moet worden aangelegd.




