Geachte leden van betrokken gemeenteraden en provinciale staten,
De gemeente Groningen neemt al een voorschot door te werken aan een
openbaar vervoervisie. Op dit moment wordt vanuit de Regio Groningen Assen aan de de zogenaamde netwerkanalyse. Dit wordt de opvolger van
de netwerkanalyse van 2013. Het maken van een netwerkanalyse is
belangrijk, maar nog belangrijker is wat wordt er als collectief gedaan met
de conclusies en uitwerking daarvan.
Over wat erin 2013 uiteindelijk besloten is kan beter benoemd worden als
het aanbrengen van noodverbanden. Maar er is geen nadere duiding of
uitwerking geweest voor de lange termijn. In het document van de BRU
wordt gesproken over de 'structuurvisie infrastructuur en ruimte' dit
document als ruimtelijk fundament onder het nationale ruimtelijk beleid is
achterhaald. Dit is intussen het project Nationale
Omgevingsvisie: https://denationaleomgevingsvisie.nl/default.aspx
Een belangrijke bouwsteen onder deze Nationale Omgevingsvisie is onder
andere het 'Toekomstbeeld openbaar vervoer
2040': https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/betere-verbindingenopenbaar-vervoer/ov-in-de-toekomst . Ook in deze context moeten de openbaar
vervoerplannen binnen de Regio Groningen - Assen gebracht worden.
Waarbij Noord-Nederland en dus ook de Regio Groningen - Assen een
witte vlek is als u het bijgevoegde kaartje ziet.
Maar met deze plannen hangt wel de financiering uit het Rijk vast door
middel van middelen uit het MIRT. Iets waarop vanuit uw gremia tot op
heden onvoldoende strak gestuurd wordt. Tevens vanwege de samenhang
en de gemeenschappelijke belangen zal hier ook steviger tussen de
gemeenteraden en provinciale staten samengewerkt moeten worden.
Een ander mooi voorbeeld van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling komt
uit Zuid-Holland. Waarbij deze link zeer lezenswaardig is voor u als
raadslid of Statenlid: https://www.bkhf.nl/nieuws-aan-vooravond-grote-bouwgolf/
Hoop dat u deze informatie gebruikt om uw eigen kritisch vermogen te
scherpen. Deze mail is verspreid onder de deelnemende raden en staten
van Regio Groningen - Assen; provinciale staten Groningen en Drenthe.
Gemeenteraden: Groningen, Het Hogeland, Westerkwartier, MiddenGroningen, Noordenveld, Tynaarlo en Assen.
Met vriendelijke groet,
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