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Uw kenmerk 

Geachte raadsleden, 

Deze brief sturen we u naar aanleiding van uw commissievergadering Beheer & 
Yerkeer van 19 September jl. Daarin heeft u het raadsvoorstel over de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) RegioTram behandeld. Tijdens de behandeling 
van de GR heeft u een tweetal vragen gesteld, waarover we u schriftelijk zouden 
berichten. In deze brief gaan we eerst in op de status van de bijgevoegde regeling. 
Yervolgens gaan we in op de geschillenregeling. 

Status regeling 
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel heeft u gevraagd waarom er nu 
toestemming moet worden gegeven op een concept. In reactie daarop: de huidige 
conceptregeling is nog niet compleet omdat de afspraken met de provincie zoals 
gemeld in onze brief van 20 juli 2012 (R012.3173251) nog verwerkt moeten worden 
in de regeling. 

Geschillenregeling 
De tweede vraag is: Waarom is er gekozen om een bindende adviseur te benoemen als 
er een geschil ontstaat en geen drie bindende adviseurs? 

Er is gekozen voor een adviseur om bij eventuele geschillen snel tot een oplossing te 
komen. Waarbij een adviseur efficienter werkt dan het altematief: het inzetten van drie 
adviseurs. Echter, als er redenen zijn om bij een geschil meerdere adviseurs in te 
zetten dan is dat mogelijk, ook op basis van de huidige tekst van de 
Gemeenschappelijke Regeling. Dan wordt in de opdracht aan de adviseur meegegeven 
dat er meerdere adviseurs betrokken moeten worden. We kunnen ons deze situatie 
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voorstellen bij grote geschillen of als de verwachting bestaat dat de uitkomst van het 
geschil bij een van de partijen tot grote weerstand zal leiden. 

We hopen u met deze informatie van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen. 

de burgemeester, 
dr. J.P, (Peter) Rehwinkel 

secretaris 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 
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