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Schriftelijke vragen over het plan Toekomstbeeld Openbaar 
Vervoer 2040 

Geachte heer Zwiers, 

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over bovengenoemd onderwerp zoals u die ons heeft gesteld in 
uw brief van 14 februari 2019. 

1) Kan en wil het College van Gedeputeerde Staten haar reactie geven op het plan: Toekomstbeeld 
Openbaar Vervoer 2040? En wist zij af van de het plan: Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040? 

Wij zijn vanaf 2015 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken bij de plannen om, in 
samenwerking met de regio's, vervoerders en ProRail tot een gemeenschappelijke toekomstvisie voor het OV te 
komen en dat heeft in januari 2019 geleid tot de nota 'Contouren Toekomstbeeld OV 2040'. Het complete 
rapport en de begeleidende brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer vindt u op; 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/contouren-toekomstbeeld-ov-2040. 

Veel van de in de nota 'Contouren Toekomstbeeld OV 2040' geschetste ambities en groei hebben wij inmiddels 
gerealiseerd. Daarbij vragen wij het ministerie nadrukkelijk om breder te kijken dan alléén naar de modaliteit OV 
en meer integraal naar mobiliteit als geheel. Een integrale aanpak past in de ontwikkeling van 
Infrastructuurfonds naar Mobiliteitsfonds. Het gaat om meer dan alléén het oplossen van knelpunten binnen een 
bepaald budget, maar ook om een toekomstige systeemsprong van het OV. Wij hebben daarbij steeds 
aangegeven dat wij een snelle treinverbinding naar Groningen van groot belang achten, evenals het reactiveren 
van de spoorlijn van Veendam naar Stadskanaal en op termijn naar Emmen. 

2) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven aan welke tafels dergelijke piannen worden 
gesmeed? En zit het Coliege van Gedeputeerde Staten ook aan de betreffende tafeis waar de plannen 
worden ontwikkeld? Met andere woorden, had het College van Gedeputeerde Staten al eerder kennis 
van het pian: Toekomstbeeid van Gedeputeerde Staten en het feit dat Groningen niet bij de grote 
steden behoord die het betreft? En zo Ja, vanaf welke datum was het College van Gedeputeerde 
Staten op de hoogte van deze planvorming? 

Sinds 18 januari 2019 is het concept 'Contouren Toekomstbeeld OV 2040' geagendeerd in de bestuurlijke OV-
en spoortafel Noord-Nederland. Bij de OV- en spoortafei Noord-Nederland worden vertegenwoordigers 
uitgenodigd vanuit SNN (3 provincies, 4 gemeenten), Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle, NS, ProRail, OV-
bureau Groningen-Drenthe, Qbuzz, Arriva, OV-gebruikersorganisaties en het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. In deze bestuurlijke OV- en spoortafel hebben wij ook onze kritische kanttekeningen over het te 
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beperkte ambitieniveau van Toekomstbeeld OV 2040 waar het gaat om Noord-Nederland gemeld bij het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tijdens de landelijke OV- en spoortafel op 6 februari zijn, in 
aanwezigheid van de staatssecretaris deze kanttekeningen eveneens ingebracht. 

Eén van de pijlers van het Toekomstbeeld OV 2040 is de focus op 'de kracht van het OV', waaronder de 
versnelde aansluiting van de landsdelen bij de Randstad. Wij hebben aangegeven dat wij de, in de nota 
geformuleerde ambitie om de treinverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland in casu Groningen te 
versnellen, uitdrukkelijk ondersteunen. Dit verlicht de druk op de Randstad, helpt in het tegengaan van krimp en 
helpt de nationale woningmarkt dynamischer te maken èn draagt bij aan de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid 
van het Noorden als vestigingslocatie. Ook zijn wij blij dat de reactivering van de spoorlijn Veendam-
Stadskanaal en de ambitie om het OV naar Zernike op termijn te verbeteren zijn benoemd. Deze boodschap 
hebben wij ook tijdens de landelijke OV- en spoortafel op 6 februari overgebracht aan o.a. de staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat door een, door 16 partijen ondertekende 'narrative' met als titel 'Minstens 
30 minuten sneller voor 2030' te overhandigen. 

3) Kan het College van Gedeputeerde Staten overzien wat het betekent om aansluiting te missen bij de 
grote steden zoals genoemd in het plan: Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040? En in hoeverre 
zuilen er nu keuzes gemaakt worden in toekomstige investeringsplannen in Noordelijk spoor zoals 
het nieuw aan te leggen spoor van Veendam naar Stadskanaal en misschien later naar Emmen?  
Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten. 

Wij herkennen ons niet in het door u geschetste beeld. In de nota 'Contouren Toekomstbeeld OV 2040' staan 
onze ambities voor het versnellen van de treinverbinding naar de Randstad expliciet vermeld. Wij zijn van 
mening dat juist het versnellen van de Intercity's van en naar de Randstad een belangrijke meerwaarde oplevert 
door een goede verbinding met andere steden. Daarom kiest dit college ook bewust voor het opnemen van het 
plan om het spoor naar Stadskanaal door te trekken, de OV verbin ding naar Zernike te verbeteren en de 
Wunderline tussen Groningen en Bremen te realiseren. 

4) in hoeverre gaat het College van Gedeputeerde Staten een lobby starten om letterlijk aan te sluiten 
bij de 9 genoemde grote steden in het plan. Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040? En is het 
College voornemens überhaupt een lobby te starten. Graag een reactie van het College van 
Gedeputeerde Staten. In hoeverre is het gehele Noorden tekort geschoten In de lobbyactiviteiten om 
tot meer, beter en sneller spoor te komen In het Noorden? Is het Noorden te kort geschoten om 
aansluiting te zoeken bij deze planvorming? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde 
Staten. 

Onze lobby was en is gericht om een versnelling van de treinverbinding van de Randstad naar Groningen over 
bestaand spoor te realiseren: 'Minstens 30 minuten sneller voor 2030'. Met succes hebben wij in de nacht van 
1 op 2 februari in samenwerking met NS, ProRail en 16 partijen een testrit met een snelle trein naar Den Haag 
gemaakt om te kijken hoeveel sneller het nu al zou kunnen. Hiermee sluiten wij ook aan op het netwerk van de 
grote steden in de Randstad. Zoals hierboven aangegeven heeft het ministerie deze ambitie ook opgenomen in 
het Toekomstbeeld OV. 

U kent ook onze ambities om de treinverbinding naar Bremen, de Wunderline te verbeteren. Dit heeft 
geresulteerd in een realisatiebesluit Wunderline (19 december 2018 - voordracht 50/2018) en een 
ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met partijen aan beide kanten van de grens op 7 februari 
jongstleden. Ook het Rijk draagt € 17 min. bij aan deze realisati e. 

Tenslotte hebben wij, na jarenlang onderhandelen, onlangs ook een akkoord bereikt met betrokken partijen voor 
de spoorlijn Veendam- Stadskanaal. Ook hier draagt het rijk € 5 min. aan bi j. 

5) Welke rol ziet de Provincie Groningen voor zichzelf weggelegd om aansluiting te vinden bij het plan: 
toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten. 

Wij zijn en blijven aangesloten bij Toekomstbeeld OV 2040 om ook onze regionale ambities voor het Openbaar 
Vervoer goed in de landelijke kaders te verankeren. 



Wij vertrouwen erop u hiernnee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

OBedeputeeixIe Staten van Groningen: in Ie 

I , voorzitter. 

,, locosecretaris. 


