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 Aan: Het Presidium van de gemeente Groningen 
 Betreft: Aanvraag interpellatie over besteding van 339 miljoen euro RSP-geld 
 Groningen, 10 april 2013 
GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en D66 hebben zich zeer verbaasd over het feit dat in 
het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur een voorstel wordt gedaan voor de besteding van 
339 miljoen euro aan RSP-geld. Het betreft geld dat beschikbaar is gekomen door het afblazen van de 
Regiotram en de spoorlijn Groningen-Heerenveen. Dit geld was dus bedoeld voor openbaar vervoer 
om de Stad als economische motor van de regio bereikbaar te houden. Het provinciebestuur stelt nu 
voor om meer dan de helft van dit geld aan andere doelen te besteden, waaronder veel asfalt. 
Bovenstaande partijen vragen zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren. 
Maandag 8 april nog vergaderden raads- en bestuursleden van de RegioVisie Groningen-Assen (RGA) 
over een goed bereikbaarheidsplan voor stad en regio. Zonder openbaar vervoersoplossing dreigt de 
stad onbereikbaar te worden. Een concrete oplossing is nog niet gevonden en tijdens de bespreking 
van maandagavond bij de RGA bleek dat er voor veel ideeën nog geld nodig is. Tegelijkertijd werden 
in het nieuwe provinciale coalitieakkoord wél oplossingen met financiële dekking gepresenteerd. 
Het stadse college heeft telkens aangegeven in nauw overleg met de provincie te zijn. PvdA, 
ChristenUnie, D66 en GroenLinks verbazen zich dat het Groningse college aan de gemeenteraad 
beloofd heeft op zoek te gaan naar een nieuw en goed alternatief bereikbaarheidsplan met ruime 
insteek voor het openbaar vervoer, maar ondertussen het geld voor die plannen lijkt kwijt te raken. 
Over bovenstaande willen GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en D66 een interpellatiedebat voeren met 
de volgende vragen: 

1. Was het college vooraf op de hoogte dat Gedeputeerde Staten op het punt stonden om 
voorstellen te doen aan Provinciale Staten over de besteding van het RSP-geld? En was het 
college vooraf op de hoogte van de inhoud van die voorstellen? 

2. Heeft het provinciaal bestuur het stadse college de afgelopen maanden gevraagd voorstellen te 
doen voor openbaar vervoersoplossingen en voor de besteding van het beschikbare RSP-geld? 

3. Heeft het college voorstellen voor openbaar vervoersoplossingen en de besteding van het 
beschikbare RSP-geld gedaan aan het provinciaal bestuur? Welke? 

4. Hoe moeten we het nauwe overleg dat het college zegt te hebben gevoerd met het 
provinciebestuur duiden in het licht van het verlies van openbaar vervoersgeld voor de stad? 

5. Wat hebben onze verkennende gesprekken over de netwerkanalyse voor zin als de nieuwe 
provinciale coalitie al besluiten heeft genomen over de besteding van het RSP-geld? 

6. Hoe heeft het college kunnen laten gebeuren dat geld dat bestemd was voor de openbaar 
vervoersbereikbaarheid van de stad nu aan andere doelen wordt besteed? Welke acties gaat het 
college nu ondernemen om de bereikbaarheid van de stad te garanderen? 
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