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Onderwerp: SNN.RSP • n regiotram in e i Grc 

Geachte Statenleden, 

Wethouder Frank de Vries van Groningen suggereert in het Dagblad van 26 mei 
2012 een gebrek aan regie bij de provincie Groningen. Tevens meldt hij 
onjuistheden. Zijn bedoeling is uiteraard, dat het provincial bestuur van ( ingen 
geld steekt in de regiotram. 

Maar het Samenwerkingsverband Noord Nederland gaat over voorstellen voor 
nieuwe bestedingen van het RSP budget. Projecten moeten voor 2020 gestart zijn e 
het geld hoeft niet voor die datum zijn uitgegeven. Dat staat letterlijk in het RSF 
convenant. Ook is het voor wat betreft het project van de spoorlijn Groningen-
Heerenveen liet duidelijk welk deel van het RSP geld voor de provincie Groningen 
en welk deel voor de Provincie Fryslan is. Advies van de Stadspartij Groningen aan 
Provinciale Staten van Groningen: steek uw deel van het RSP geld en i nder 
gereserveerd geld voor de tram in de spoorlijn naar Heerenveen. U mag dat doen. 

Ook zijn er in Noord Nederland nuttiger projecten te bedenken, dan een tram in 
Groningen. Het RSP budget was in januari 2011 reeds overtekend, zoals gemeld in 
een brief van BenW aan de gemeenteraad van Groningei . De huidige 
medefinancier 'Rijk' zal voor fase 2 'de tram de regio in' zeker afhaken. Het 
verlengde MIRT 2020-2030 is al overtekend. 

Ms u nu gee i duidelijk nee laat horen, krijgt de stad Groningen een nutteloze, te 
ware, te grote en te dure stadstrarr, die nooit de regio in zal rijden. 

Dogachtend, n > de fractie i de Stadspartij, de arde partij in de 
gemeenteraad van Groningen en grootste winnaar van de 
gei adsverkiezingen in 2010 (5 zetels), 

Robert Prummel (fractiev irzitter), 
Gerard Offerman. 
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