
 
Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,  
De heer F.J. Paas 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
 
Datum: dinsdag 27 maart 2018 
Onderwerp: Schriftelijke vragen Westelijke Ringweg 
 
Geacht college van GS, 
 
De fractie van de Partij voor de Vrijheid is niet tevreden over de beantwoording van de 
vragen over de ‘Voordracht Ring West’ tijdens de Statenvergadering  van 14 maart jl. 
Na het debat van 14 maart 2018 in de Staten over de 'Voordracht Ring West en in 
deze commissievergadering beantwoorde vragen en opmerkingen hierover is onze 
zorg niet weggenomen door het College van GS. Daarom hebben wij, na enige 
overweging, de volgende vragen voor u: 
 

1. Al sinds 2015 concluderen beide colleges van zowel de gemeente Groningen als 
van Gedeputeerde Staten dat het doortrekken van de spoorlijn naar Zernike te 
duur is! Omdat de Provinciale Staten over dergelijke belangrijke beslissingen 
gaan is het van belang dat deze alle relevante stukken ontvangen. Wij vragen 
het College van GS om het onderzoeksrapport in te mogen zien waarop het 
besluit 'te duur' is gebaseerd. Kan het college verklaren waarom Provinciale 
Staten dit relevante onderzoek 'niet' als bijlage hebben ontvangen bij de 
voordracht, en verzoeken het College van GS bij de beantwoording van onze 
vragen dit onderzoeksrapport alsnog als bijlage mee te sturen. 

 
2. In het recente interview met voormalig directeur Jan van Selm van het OV-

bureau in het Dagblad van het Noorden van 27 februari 2018 met de kop 
"Samen bouwen aan beter OV" viel ons het volgende op: "De bus loopt tegen 
grenzen aan. ,,Lijn15 rijdt twaalf keer per uur naar Zernike en die bussen zitten 
goed vol. Dat breiden we verder uit".  In onze beleving is dat gegeven aanleiding 
tot twijfel over een toekomstbestendige busverbinding naar Zernike . In de 
beantwoording zegt het College van GS dat de bus 'flexibel' moet zijn, ook naar 
de Zernike Campus. De bus is allesbehalve flexibel als minimaal 75.000 
personen tijdens werkdagen met de bus naar die locatie moeten worden 
vervoerd . Daarbij verwacht men dat het aantal van 75.000 reizigers naar 
Zernike de komende jaren alleen maar zal groeien in aantal. De vraag is dan ook 
hoe je die mensenmassa snel en efficiënt van en naar Zernike kunt vervoeren 



zonder het stedelijke wegennet van de gemeente Groningen met de vele 
bussen dan wel het intensief busverkeer te belasten? Kan het College van GS 
uitleggen waarom deze vraagstelling ontbreekt in het huidige onderzoek naar 
de Ring West?  

 
3. Via onze Kamerfractie werden wij gewezen op het volgende document: 

"Schaalsprong openbaar vervoer Den Haag en 
regio" https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6236973/1/RIS299180__
Bijlage_Schaalsprong_OV_Den_Haag_bestuurlijke_rapportage . Wij hebben dit 
met belangstelling gelezen en ons viel het volgende op: Noord-Nederland 
benoemt in de Nationale Markt Capaciteit Analyse 2017niet de knelpunten in 
het openbaar vervoer terwijl die er wel degelijk zijn. Is het college het met ons 
standpunt eens dat het budget van 300 miljoen Euro RSP-ZZL Regiotram 
bijzonder gelabeld MIRT geld is? En zo nee waarom niet?  

 
4. In het Haagse document staat op pagina 13 het volgende: " Onderdeel van 

lopende bestuurlijke afspraken" en "Deze studies geven richting aan de 
regionale inbreng in de met het Rijk samen uit te werken en in het BO-MIRT 
afgesproken MIRT-(pré)verkenningen  en de Werkplaats Metropolitaan OV, 
Ruimte en Duurzaamheid. Voor Den Haag is hierbij de MIRT-verkenning CID 
Binckhorst van groot belang samen met de Werkplaats." Kan het College van GS 
uitleggen waarom zij de mogelijke BO-MIRT financiering niet heeft betrokken 
bij de planontwikkeling van Ringweg West met de optie het doortrekken van de 
trein naar Zernike in combinatie met overige ontwikkelingen in de stad en 
Zernike Campus?  

 
5. De conclusie 'te duur' is ons inziens te kort door de bocht en een gemiste kans. 

Waarom ontbreekt de openbaar vervoer analyse rondom de Ringweg West? 
Kan het College van GS verklaren waarom dit soort uitermate relevante 
informatie ontbreekt?  

 
In afwachting van uw reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ton van Kesteren, 
Statenfractie PVV Groningen 
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