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Schriftelijke vragen westelijke ringweg Groningen en Zernike 
verbinding. 

Geachte heer Van Kesteren, 

In deze brief beantwoorden wij u vragen die u in uw bovenvermelde brief aan ons heeft gesteld naar aanleiding, 
van de behandeling Voordracht Ring West in de Statenvergadering van 14 maart jl. 

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 beiang dat deze aiie relevante stukken 
ontvangen. WIJ vragen het College van GS om het onderzoeksrapport in te mogen zien waarop het 
besiuit 'te duur' is gebaseerd. Kan het college verklaren waarom Provinciale Staten dit relevante 
onderzoek 'niet' ais 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. 

Met de voordrachten 53/2013 en 54/2013 hebben Provinciale Staten op 17 september 2013 de actualisatie 
van de Regiovisie en de Netwerkanalyse Groningen-Assen en de HOV-visie vastgesteld. De HOV-visie is tot 
stand gekomen op basis van de gegevens uit de Netwerk analyse en zogenaamde quick scans via 
expertmeetings. In deze expertmeetings zijn de kosten van de maatregelen op hoofdlijnen op basis van expert 
judgement in beeld gebracht. Er is dus geen apart onderliggend onderzoeksrapport. 

Op basis van expert judgement en ramingen van het project regiotram is in der tijd een inschatting gemaakt 
van de kosten. Voor 2 alternatieven (westrandtracé en via station Noord) zijn de kosten destijds ingeschat op 
€ 250 - 300 miljoen. 

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. „LiJnIS 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 
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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? 

Zoals wij u vorig jaar per brief (2017-046.010) lieten weten, maakt het doortrekken van de spoorlijn richting 
Zernike langs de westelijke ringweg geen onderdeel uit van onze HOV-visie (vastgesteld door PS op 
17 september 2013). 

Met de maatregelen uit de HOV-visie is en wordt de komende jaren de bereikbaarheid en kwaliteit van het 
openbaar vervoer sterk verbeterd. Er wordt fors geïnvesteerd in zowel bus als trein infrastructuur. De 
bereikbaarheid van Zernike maakt hier onderdeel van uit. Bijvoorbeeld door het aanleggen van infrastructuur die 
Q-link groen, de bus van station Zuidhorn via Zernike, station Groningen Noord, het UMCG naar station 
Groningen Europapark, mogelijk maakt. Maar ook het project Spoorzone waarin de doorkoppeling van de 
regionale treindiensten is opgenomen draagt daarmee bij aan een betere bereikbaarheid van Zernike. Door 
middel van onder andere bovengenoemde maatregelen wordt het voor reizigers uit alle windstreken naar 
Groningen mogelijk om met maximaal 1 overstap Zernike te bereiken. 

Reizigers die met de trein uit Leeuwarden komen, kunnen al in Zuidhorn overstappen op de bus die na Zernike 
doorrijdt naar station Europapark, al waar deze buslijn ook reizigers vanaf de stoptreinen van Zwolle en Assen 
op kan pikken voor de reis naar Zernike. Reizigers die vanuit het Noorden komen kunnen op station Groningen 
Noord overstappen en ook reizigers die vanuit het Oosten komen, kunnen door de doorkoppeling op het 
hoofdstation rechtstreeks met de trein naar Station Groningen Noord en daar overstappen op de bus naar 
Zernike. Een combinatie van trein en bus maatregelen die op zichzelf al meerwaarde hebben, kunnen hiermee 
in de nabije toekomst (wanneer het project Spoorzone is afgerond) ook meerwaarde creëren voor de 
verbindingen naar Zernike. 

Hiernaast zijn wij op dit moment bezig met een herijking van de HOV-visie. De ambitie is om de update van 
deze HOV-visie nog dit jaar naar Provinciale Staten te versturen voor besluitvorming. 

3. Vla onze Kamerfractie werden wij gewezen op het volgende document: "Schaalsprong openbaar 
vervoer Den Haag en 
regio" https://denhaaQ.raadslnformatle.nI/document/6236973/1/RIS299180 Blllaae Schaalsprong 
OV Den Haag bestuurlllke rapportage. WIJ hebben dit met belangstelling gelezen en ons viel het 
volgende op: Noord-Nederland benoemt In de Nationale Markt Capaciteit Analyse 2017 niet 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? 

Het maatregelenpakket vanuit het RSP wordt bij wijzigingen voorgelegd aan Provinciale Staten. Na het niet 
doorgaan van de twee tramlijnen (de circa € 300 miljoen waar u aan refereert), is door Provinciale Staten op 
21 mei 2013 middels voordracht 23/2013 besloten deze vrijgevallen middelen te bestemmen voor andere 
opgaven. 

De Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMGA) is een door het Ministerie in 2017 opgestelde analyse. Wij 
hebben geconstateerd dat onze groei in het openbaar vervoer groter is dan die in de NMGA van het Ministerie 
naar voren komt. Om die reden hebben wij dan ook bij het Ministerie bezwaar gemaakt tegen de eerste 
uitkomsten van de NMGA en is op basis daarvan een aanvullend onderzoek uitgevoerd. In vervolg daarop is in 
het Bestuurlijk overleg OV- en Spoortafel op 16 maart 2018 de afspraak gemaakt dat rijk en regio in overleg 
gaan over de gesignaleerde knelpunten met als doel afspraken te maken over de wijze en de termijn waarop 
deze opgelost worden. 

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)verkennlngen en de Werkplaats Metropolltaan 
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 Ring West met de optie het 
doortrekken van de trein naar Zernike In combinatie met overige ontwikkelingen In de stad en 
Zernike Campus? 



Zoals reeds hierboven benoemd is in de door Provinciale Staten vastgestelde HOV-visie met bijbehorende 
maatregelenpakket bewust niet gekozen voor een treinverbinding naar Zernike maar voor andere oplossingen. 
Derhalve is deze verbinding ook niet betrokken bij de planontwikkeling van Ringweg West. 

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 Coilege van GS verklaren waarom 
dit soort uitermate relevante informatie ontbreekt? 

Het thema openbaar vervoer wordt in het project Aanpak Ring West op meerdere manieren betrokken. Zo is in 
studie naar de mobiliteitsontwikkelingen (rapport trendanalvse mobiliteit) ook gekeken naar de potentie van het 
Openbaar Vervoer om de groei van het autoverkeer te beperken. Daarnaast wordt in de (voor)verkenning ook 
gekeken naar de kansen en effecten voor de (H)OV-lijnen. Een spoorlijn naar Zernike wordt hierin echter niet 
beschouwd. Daarbij is de in 2013 door Provinciale Staten vastgestelde netwerkanalyse Regio Groningen Assen 
en de daarbij behorende HOV-visie als beleidsuitgangspunt gehanteerd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 


