‘Voor een bereikbare prOVincie’
SGP-manifest
Den Haag trekt honderden miljoenen euro’s uit voor het openbaar vervoer. Dat is heel
belangrijk, maar al die miljoenen gaan vooral naar de grote steden en naar de Randstad.
“En daar gaat het fout,” vindt SGP-Kamerlid Chris Stoffer.
Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor het openbaar vervoer en 100 miljoen euro voor
fietsfaciliteiten bij OV-knooppunten. Er gaan tientallen miljoenen euro’s naar het spoorboekloos
reizen tussen de grote steden. Maar de regio? Die lijkt het kabinet helemaal te zijn vergeten.
Dat scheve beeld wordt in de toekomst niet rechtgezet, integendeel. Staatssecretaris Van
Veldhoeven gaat in haar beleidsnota, met als titel ‘Contouren Toekomstbeeld OV 2040’, op de
zelfde voet voort. Het kabinet wil fors investeren in snelle, internationale verbindingen en in
het spoorboekloos rijden tussen de negen grote steden. Maar treinverbindingen die wat verder
van de Randstad afliggen, lijken minder belangrijk te zijn. Ook busverbindingen, die voor
bepaalde regio’s juist enorm belangrijk zijn, krijgen minder aandacht. (Krimp)regio’s moeten
het doen met begrippen als ‘vraag-gestuurde mobiliteit’ en ‘Mobility-as-a service’, wat in de
praktijk zomaar zou kunnen betekenen dat bepaalde buslijnen nóg minder gaan rijden en
gebieden nóg slechter bereikbaar worden.
Vanuit de provincies en regio’s komt kritiek op de toekomstnota. Een wrang voorbeeld daarvan
is de Zeeuwse provincie. “Zeeland lijkt vergeten. Zou de staatssecretaris weten dat hier ook
mensen wonen?" vraagt SGP-gedeputeerde Harry van der Maas zich af. En ook Ton Schroor,
directeur van VNO-NCW MKB Noord, noemt de plannen van de staatssecretaris ondoordacht: “In
de visie die zij voor ogen heeft, slaat zij Noord-Nederland volledig over.”
De SGP wil extra treinen, bussen en stations voor de regio. Dat is broodnodig. Het openbaar
vervoer is een belangrijke schakel voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van het landelijk
gebied. Het voorkomt dat jongeren wegtrekken naar de Randstad of dat ouderen immobiel
worden. Het geeft werkenden de kans een baan te zoeken die verder van hun woonplaats afligt.
Ook bedrijven profiteren van goede bereikbaarheid. En het zorgt daarnaast ook nog eens voor
ontlasting van drukke stedelijke gebieden, zoals de Randstad.

De SGP wil:
 BTW op OV-tickets afschaffen
 Inzet mobiliteitsfonds voor bereikbaarheid kleinere steden en dorpen
 100 miljoen extra
Daarnaast moet er jaarlijks 100 miljoen extra uitgegeven worden om de bereikbaarheid van
kleinere steden en dorpen te verbeteren. Provincies en gemeenten krijgen de vrijheid om dit
geld naar hun eigen inzicht te investeren in het regionale openbaar vervoer.

 Betere treinverbinding kleinere steden
De sneltrein moet weer van stal gehaald worden, zodat middelgrote steden als Woerden en
Harderwijk een snellere verbinding met de grote steden krijgen.

 Eerlijk evalueren
Bij de evaluaties moet gekeken worden of de regionale bereikbaarheid wel voldoende is
meegewogen bij het verlenen van de rechten voor het hoofdrailnet.

 Modernisering van de vervoerswet
De Wet personenvervoer 2000 is aan modernisering toe, zodat er meer ruimte komt voor
experimenten, vraagsturing en het inspelen op technologische ontwikkelingen.

 Het Rijk gaat de beheerkosten van regionale spoorlijnen betalen
 Er komt een prijsvraag voor beter OV voor dorpen
 Meer regionale OV-diensten aanbesteden
 Verbeteringen per provincie:
Utrecht:

Een sneltrein naar Woerden. Meer directe lijnen naar de Uithof. Een betere
verbinding naar kleine kernen, zoals De Ronde Venen en Vijfheerenlanden.
Overijssel: Een treinstation voor Staphorst op de lange termijn. Op de korte termijn een
verbetering van de busverbindingen vanuit Zwolle en Meppel naar Staphorst.
Betere bereikbaarheid plattelandskernen, zoals Bergentheim.
Gelderland: Een intercity naar Harderwijk. De Betuwelijn wordt versterkt. Betrouwbare busverbindingen naar kleine kernen. Burgerinitiatieven stimuleren.
Zeeland:
Een uitbreiding van het aantal sneltreinen naar Brabant en de Randstad. Een OVtop over Zeeland om nieuwe concepten te verkennen.
Flevoland: Lelylijn: railverbinding van Groningen via Drachten, Heerenveen, Emmeloord,
Lelystad, rechtstreeks naar Schiphol. Extra inzet van scholierenbussen.
Zuid-Holland: Openbaar voervoer over water stimuleren. Niet alleen investeren in R-Net; ook
investeren in de bereikbaarheid van kleine kernen.
Friesland: Lelylijn om de verbinding met de Randstad te verbeteren. Openbaar vervoer naar
dorpen mag niet afgeschaft worden.
Drenthe:
OV-verbindingen van kleine kernen met grote steden,
bijvoorbeeld door inzet van buurtbusjes. Stimuleren
van burgerinitiatieven in kleine dorpen.

