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

Groningen, 1 mei 2012

Ondenruerp: regiotram in en rond Groningen

Geachte Statenleden,

TV Noord suggereerde op 26 april2012 in het nieuws openlijk, dat het geld voor de

spoorlijn Groñingen Heerenveen maar in de regiotram moest worden gestoken.

Hieruit blijkt gebrek aan kennis. Over dit geld gaat namelijk het SNN. Ook is het wat
dit project aangaat niet duidelijk welk deel van het RSP geld voor de provincie

Groningen en welk deel voor de Provincie Fryslân is'

De wethouder spreekt steeds over commitment, maar heeft het met geen woord over
financieel commitment.Ze was wel bereid toe te geven, dat er nu qeen oeld is voor
fase 2. de de reoio in. Uw commitment zou blijken uit het vastgestelde
Raamwerk Regiorail uit 2007. De Stadspartij wijst u

wensenlijst is en geen financiële dekking heeft voor
erop dat dit Raamwerk een
alle plannen. Dit Raamwerk en

uw zogenaamde commitment dateren van voor de crisis.

Sommige partijen in de gemeenteraad van Groningen suggereerden op woensdag
25 april2012 tijdens de gemeenteraadsvergadering, dat de bijdrage van78 miljoen
euro van PS Groningen duidelijk maakt,dat PS Groningen bereidt zou ziin nogmaals
honderden miljoenen euro's in de tram naar de regio te willen investeren. Dit op basis
van zeer twijfelachtige gegevens voor wat betreft de exploitatie van een eventuele
regiotram.

Volgens de Stadspartij kunnen u en belanghebbende gemeenten dit niet alleen
betalen. De huidige medefinancier'het Rijk' zal voor fase 2 de tram de regio in zeker
afhaken. Het verlengde MIRT 2020-2030 is al overtekend.

Bovendien wat behelsl 'de regio in'? De wethouder noemde Assen en Hoogezand.
Maar iedereen weet toch, dat die plaatsen alzijn ontsloten per spoor? De PvdA vindt
"de regio in" een goed idee vanwege de krimp (en spreekt over Leek?). Bent u echt
van plan om dure rails aan te leggen naar krimpgebieden?
Hoe stelt u zich een spoorlijn voor vanaf Kardinge naar bijvoorbeeld het Hogeland?

Bent u het met ons eens dat het bestaande spoor naar Delfzijl en Roodeschool
ge'intensiveerd kan worden met de bestaande exploitant, Arriva?
Met het dooÉrekken van de lijn Groningen-Roodeschool naar de Eemshaven, een
jaren oud plan, zou versneld werk gemaakt kunnen worden.
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De universiteit heeft bij herhaling de wens kenbaar gemaakt dat treinen moeten
kunnen doorrijden naar Zernike. Dat betekent dat de sporen op het Hoofdstation
aangepakt moeten worden om dat mogelijk te maken. Daar zou de focus op moeten
liggen.

Als u nu geen duidelijk nee laat horen, krijgt de stad met uw geld een te zware, te
grote en te dure stadstram, die nooit de regio in zal rijden.

Hoogachtend, namens de fractie van de Stadspartij, de vierde partij in de
gemeenteraad van Groningen en grootste winnaar van de
ge meenteraad sve rkiezi n gen in 2010 (5 zetels),

R. P. Pru mmel (fractievoorzitter),
drs, ing. G.J.D. Offerman.

c.c.
College van G.S. Groningen, College van G.S. Friesland, College van G.S. Drenthe,
College van B&W en de gemeenteraad van Groningen,
Regio Groningen-Assen 2030,
OV bureau Groningen Drenthe,
SNN,
Pers,
Burgerinitiatief Groningen.
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