
 

Bespreekpunten 100% 
Groningen 

De geldtrein raast Groningen voorbij 

 
 

Geachte Raadscommissie B&V, 

 

Wij willen graag met andere fracties van gedachten wisselen over de visie, strategie en agenda van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). We willen de volgende punten met de 

commissie aansnijden: 

 

● De Zuiderzeelijn 

● Lelylijn 

● Betrokkenheid raad bij MIRT 

● De strategische lobby 

● Andere steden 

● Onderzoek van mogelijkheden van een samenwerking governance, zoals die van Eindhoven. 

 

Aan de hand van deze punten willen we jullie laten zien waar Groningen tekortschiet in strategie, en hoe 

andere gebieden een veel betere visie op OV en infrastructuur hebben gerealiseerd. 

Wat is het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)? 

In het Bestuurlijk Overleg MIRT voeren Rijk, decentrale overheden en andere betrokkenen een strategisch 

gesprek over de ambities, opgaven en ontwikkelingen in een gebied. Zij maken jaarlijks onder meer 

afspraken over te onderzoeken opgaven, programma’s, maatregelen en projecten die op de korte termijn 

kunnen worden uitgevoerd, over het starten van MIRT-Onderzoeken en verkenningen en over de onderlinge 

samenwerking daarbij. 

 

De Gebiedsagenda’s zijn in de Bestuurlijke Overleggen van MIRT vastgesteld en vormen de basis en het 

strategisch kader voor deze overleggen.  Kort gezegd: de MIRT is de geldpot voor wegen, openbaar vervoer 
1

en vaarroutes. 

MIRT is een belangrijk instrument 

Voor de regio zijn de MIRT-overleggen om tot een goede ontwikkelstrategie te komen. De MIRT is de ingang 

voor het realiseren van nieuwe infrastructuur. Een goede samenwerking met een eenduidige visie voor het 

hele noorden is hierbij cruciaal. 
 
Alleen in onderlinge samenhang kunnen we de grote uitdagingen aangaan. Het is niet alleen de stad of 

ommelanden, er is een gezamenlijk eigenaarschap over zowel de problemen als de successen nodig. Het 

noorden heeft daarom samenwerkingsverband Noord-Nederland in het leven geroepen (SNN), waar 

verschillende bestuurders en ambtenaren uit diverse overheden in vertegenwoordigd zijn. 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt 
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Aanleiding Zuiderzeelijn 

Dit samenwerkingsverband is zeker niet nieuw. Het heeft al eens eerder gelobbyd en kent een lange 

geschiedenis met daarbij een groot dieptepunt: de Zuiderzeelijn. De naam voor een niet gerealiseerde 

spoorverbinding van Groningen naar Amsterdam of Schiphol, via Heerenveen en Drachten. Tot tweemaal 

toe werden de plannen uitgewerkt, maar eind 2007 werd, ondanks de lobby’s van de noordelijke provincies, 

besloten om de lijn opnieuw niet aan te leggen. Wel kwamen er daarna compensatiegelden vrij waar nu o.a. 

de aanleg voor de zuidelijke ringweg van wordt betaald. 

Toekomst: Lelylijn? 

Op dit moment spreken diverse bestuurders, politici en belangenverenigingen weer over een nieuwe 

investering op het gebied van infrastructuur. Dit keer wordt de spoorlijn Lelylijn genoemd, maar in feite 

spreekt men weer over dezelfde plannen. Zo zei gedeputeerde heer Brink dat de Lelylijn een stip op de 

horizon zou kunnen zijn en gaf mevrouw Gräper aan dat een nieuw onderzoek naar deze lijn waardevol zou 

kunnen zijn.   2

 
Er werd zelfs een symposium door diverse partijen georganiseerd, waar de wens voor een Lelylijn duidelijk 

werd. De snelwegen slibben dicht, de leefbaarheid in plattelandsgebieden staat onder druk, de economische 

ontwikkeling van het Noorden kan wel een impuls gebruiken, de ontsluiting van het Noorden per spoor is 

momenteel alleen via Zwolle geregeld en Lelystad Airport heeft een goede verbinding nodig.  3

 

100% Groningen is het volledig eens met deze argumentatie en wil daar graag nog aan toevoegen dat de lijn 

ook mogelijkheden kan bieden voor een betere ontsluiting naar noord-Duitsland.  100% Groningen ziet ook 

graag dat de spoorlijn aangelegd gaat worden, maar begrijpt ook dat daar een lange adem voor nodig is. Hoe 

kunnen onze dromen werkelijkheid worden, dat is voor ons nu de vraag. 

Teleurgesteld over de verdeling van gelden van het Rijk voor openbaar vervoer 2040 

Onze eerdere ervaringen leren dat het benoemen van een ambitie vaak de eerste stap is in een langdurig 

proces. We zijn alle documenten bij langs gegaan, op zoek naar die gezamenlijke noordelijke ambitie voor de 

nieuwe infrastructuur voor het noorden. 

 

Allereerst hebben wij het pas gepresenteerde toekomstplan 2040 bij de kop gepakt. Daarin was 100% 

Groningen teleurgesteld over de resultaten die gepresenteerd zijn in de toekomstplannen van het openbaar 

vervoer 2040. Het kabinet heeft voor de verdere ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur zijn keus 

gemaakt voor de Randstad, Breda, Eindhoven, Nijmegen, Arnhem, Zwolle. Het Rijk lijkt Groningen, Limburg 

en Zeeland vergeten te zijn. 

 

Als troostprijs gaat de trein 15 minuten sneller rijden van Groningen naar Amsterdam. Dat is natuurlijk 

geweldig en vooruitgang is mooi, maar het lijkt nu een doodsteek te worden voor de langgekoesterde wens 

voor een nieuwe verbinding. 

 

Ook vanuit andere werkvelden kwam er kritiek. “Ondoordacht”, zo oordeelt oud-wethouder Ton Schroor, 

directeur VNO-NCW MKB Noord, over het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer van Veldhoven. “In de visie die 

2 
https://www.dvhn.nl/groningen/Noordelijke-gedeputeerden-Eerst-snellere-treinen-via-de-Hanzelijn-Lelylijn-is-stip-op-de-horizon-2423
0710.html  

3 https://drachtstercourant.nl/artikel/992532/lelylijn-symposium-over-treinverbinding-via-drachten.html  
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zij voor ogen heeft, slaat zij Noord-Nederland en Noord-Duitsland volledig over.” Het is volgens VNO-NCW 

MKB Noord een voorwaarde om het vestigingsklimaat in Noord-Nederland te versterken.  
4

Hoe kan het Rijk het noorden vergeten zijn? 

Het is te gemakkelijk om met een vinger naar Den Haag te gaan wijzen. 100% Groningen maakt liever een 

eigen analyse om te kijken hoe wij onszelf beter kunnen positioneren richting Den Haag. Daarom hebben wij 

een analyse gemaakt over het huidige beleid in de Gemeente Groningen en die van anderen, en willen wij 

aan de hand van deze analyse bespreekpunten aanleveren. 

Hoe worden de ambities van het noorden gepresenteerd? 

Hoe anders lijkt de twee keer zoveel pagina's tellende ontwikkelagenda van Groningen, waarin wel ambitie 

wordt uitgesproken, maar die lang niet zo krachtig en sterk is. Nergens lezen wij ambities, strategie of visie 

voor een nieuwe infrastructuur. Die stip op de horizon ,waar men wel in in de krant over spreekt, is in geen 

enkel beleidsstuk van het Rijk te vinden. Het lijkt vooral genoemd te worden in artikelen, blogs en opinies.  
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Op dit moment voert het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in samenwerking met noordelijke 

bestuurders de gesprekken over de MIRT-gelden voor Noord-Nederland. De raad wordt daar vanuit het SNN 

over geïnformeerd. Helaas niet door het college zelf. In andere gemeenten is het gebruikelijk dat de raad 

betrokken wordt bij de besprekingen van het MIRT, waar wensen en bedenkingen geuit kunnen worden. 

WIj denken dat dit beter kan 

100% Groningen heeft beleid, strategie, werkwijze en processen van diverse steden naast elkaar gelegd en ziet 

duidelijke verschillen en daarom verbeterpunten.  

Hoe doen anderen het? Eindhoven doet het beter 

Met enige jaloezie hebben wij kennis genomen van het samenwerkingsakkoord van de regio Noord-Brabant. 

Met stevige ambities, duidelijke visie, slagkracht, eigenaarschap en focus zetten zij het akkoord “metropool 

regio Eindhoven” neer. Eindhoven heeft mobiliteit gekozen als een hoge prioriteit voor het verbeteren van 

de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van inwoners, bezoekers en bedrijven.  6

 

En deze lobby blijkt een succes. Noord-Brabant heeft een speciale status gekregen en krijgt 1 miljard euro om 

de mobiliteit te verbeteren.  7

Andere regio’s kennen ook een samenwerkingsagenda op het gebied van bereikbaarheid. 

Opgaven op het gebied van economie, woningbouw, bereikbaarheid en leefbaarheid grijpen (met name in en 

rond stedelijke gebieden en op de belangrijkste goederencorridors) sterk op elkaar in en raken zowel 

nationale als regionale belangen. Daarom hebben diverse gebieden een gebiedsgericht programma 

ontwikkeld, dat op een samenhangende en adaptieve manier naar de opgaven en mogelijkheden kijkt.  8

 

In vier gebieden is gestart met een dergelijke programma-aanpak, te weten: 

1. Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

2. Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) 

4 https://www.spoorpro.nl/materieel/2019/02/11/toekomstbeeld-openbaar-vervoer-te-veel-gericht-op-randstad/  
5 https://groningen.raadsinformatie.nl/document/4789297/1/OV_Ontwikkelagenda_Noord-Nederland_2025  
6 https://eindhoven.parlaeus.nl/user/search/action=showpt/item=2622/Bijlage_2_-_Samenwerkingsakkoord_2019-2022.pdf  
7 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-ligt-het-wegenparadijs-van-noord-brabant-niet-in-overijssel~b245cb42/  
8 
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3. Goederencorridors Oost en Zuidoost 

4. Programma Metropoolregio Utrecht (U Ned). 

Betere Lobby voor een betere bereikbaarheid 

Het is opvallend dat het Noorden geen dergelijk programma kent en aan MIRT projecten in aantal minder veel 

heeft dan de rest van Nederland. Het lijkt erop dat we ons er al bij neer hebben gelegd dat een nieuwe 

infrastructuur er voorlopig niet inzit. 100% Groningen vindt dit onacceptabel. Wij willen niet bij de pakken 

neer gaan zitten en we willen daarom in actie komen en leveren daarom de volgende bespreekpunten aan: 

Bespreekpunt 1: Hogere prioriteit van bereikbaarheid  

Een bereikbare regio heeft effect op alle andere elementen zoals werkgelegenheid en leefbaarheid. Een 

bereikbaarheidsagenda met stevige ambities kan het vliegwiel zijn voor andere ontwikkelingen. Hoe kijken 

andere fracties tegen de huidige ambities van de ontwikkelagenda aan, wanneer je dit zou vergelijken met 

bijvoorbeeld Eindhoven? Zie daarvoor ook de links bij voetnoot…... 

Bespreekpunt 2: Rol raad bij de gesprekken met Rijk over infrastructuur 

In andere gemeenten is het gebruikelijk dat de raad betrokken wordt bij de besprekingen met de BO-MIRT. 

100% Groningen ziet graag meer betrokkenheid bij deze bestuurlijke vergaderingen. De raad gaat immers 

ook over de inhoud en de projecten. Het is wenselijk dat de raad aan de voorkant haar politieke mening kan 

uiten ipv. achteraf. 

 

Wij willen dit onderwerp graag minimaal 2 keer per jaar op de agenda terugzien in de vorm van wensen en 

bedenkingen. Zien andere fracties dit belang ook? Zie ook Eindhoven weer als voorbeeld.  9

Bespreekpunt 3: Samenwerkingsverband zoals in Eindhoven 

100% Groningen vindt Eindhoven een voorbeeld van hoe een gezamenlijke lobby vormgegeven zou kunnen 

worden, met een duidelijke governancestructuur. Hierbij komt de rol van raad en overheden ook duidelijk 

naar voren 

 

 Zouden andere fracties samen met 100% Groningen willen kijken naar de mogelijkheden om onderzoek te 

doen of Groningen ook baat zou hebben bij een soortgelijk samenwerkingsverband? 

Bespreekpunt 4: Het noorden loopt achter in visie. We moeten gelijk op gaan lopen met Rijk. 

De fractie van 100% Groningen is van mening dat het rijk voorop loopt wat betreft de uitwerking van deze 

visie. De gemeente loopt er achter aan. Onze fractie is van mening dat de gemeente het voortouw zou 

moeten nemen om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke ambities worden verwezenlijkt. 

 

Normaliter is de gemeente de kartrekker en lobbyt zij actief bij het rijk om haar ambities te verwezenlijken. Dit 

is in veel gemeenten ook het geval. In Groningen zijn de rollen echter omgedraaid. Citaat vanuit de 

schriftelijke vragen: ‘In dit stadium zijn financiële consequenties niet aan de orde. Op dit moment is het MIRT 

tot 2030 vastgelegd. Wel is onze inzet om afspraken te maken voor een toekomstige toekenning uit het 

MIRT.’ Deze zin bevreemdt ons en lijkt de omgekeerde wereld. In een ambitieus politiek proces is het 

gangbaar dat je eerst ambities uitspreekt, een meerderheid zoekt en daarna pas kijkt of de financiële 

middelen wel of niet toereikend zijn. 

 

9 
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Zijn de andere fracties met 100% Groningen eens dat we de ambitie tot het realiseren van de Lelylijn duidelijk 

moeten verwoorden, op papier moeten zetten, en op de politieke agenda van de gemeente, provincie en 

Rijk moeten zetten en de financiële consequentie pas later op de agenda moeten plaatsen? 

Bespreekpunt 5: Lid zijn van belangrijke rail netwerken: Groningen ontbreekt 

Railforum  bestaat sinds 1992 en is het onafhankelijke kennisnetwerk van 200 bedrijven en organisaties die 10

actief zijn in de brede railsector. Centraal in de vereniging staat het uitwisselen van kennis en ervaringen, om 

zo het maatschappelijk en economisch rendement van spoorvervoer te vergroten. Het accent ligt op het 

versnellen van (proces)innovaties. Railforum biedt daarbij haar diensten aan en zorgt voor afstemming met 

andere sectoren, de politiek en wetenschap. Grote spelers zoals Arriva, Prorail, NS en vele anderen zijn 

allemaal lid bij dit netwerk. 

 
Het is opvallend dat grote gemeenten zoals Utrecht, Amsterdam en Eindhoven ook zijn aangesloten bij dit 

netwerk en Groningen niet. 100% Groningen vindt de onderwerpen en het aanbod van thema’s op het 

platform zoals Duurzaamheid en toekomstbeelden dusdanig interessant dat de input en kennis die daar 

gegeven wordt van waarde zou kunnen zijn voor onze gemeente. Het is daarom niet alleen opvallend, maar 

ook erg jammer dat de Gemeente Groningen geen lid is van dit nationale netwerk, waarin kennis wordt 

uitgewisseld, gelobbyd kan worden en de belangen van de Gemeente naar voren gebracht kan worden. 

 

Wij zien graag dat Groningen zich aansluit bij het Railforum. Hoe kijken andere fracties hier tegenaan? Zien ook 

zij dat Groningen de trein mist als aan dit kenniscentrum voorbij wordt gegaan? 
 

10 https://www.railforum.nl/ 
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