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Onderwerp: Nedersaksenlijn Groningen-Em men-Enschede (motie M 201 8-26)
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen rond de Nedersaksenlijn, de treinver-
binding tussen Groningen-Emmen-Enschede. Bijde Begroting 2019 hebben Provin-
ciale Staten van Overijssel een motie aangenomen om een quickscan uit te voeren
naar deze treinverbinding op basis van het rapport van Witteveen+Bos en samen met
de provincies Groningen en Drenthe te komen tot een visie op de Nedersaksenlijn.

U hebt per motie (M 2018-26) Gedeputeerde Staten van Drenthe verzocht hierbij aan
te sluiten. Ook de provincie Groningen heeft aangegeven mee te willen werken aan de
quickscan in het verlengde van hun wens om de treinverbinding Groningen-Veendam
door te trekken naar Stadskanaal. Graag informeren wij u daarom gezamenlijk over de
voortgang rond de Nedersaksenlijn.

Vrijdag 1 maart 2019 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de drie
provincies, waarbij is afgesproken hoe de moties in Overijssel en Drenthe worden uit-
gevoerd. Afgesproken is om het volgende proces met elkaar aan te gaan:
. de provincie Overijssel is opdrachtgever voor de quickscan;
. bij de quickscan wordt het rapport van de provincie Drenthe over de maatschap-

pelijke kosten-batenanalyse (MKBA) N34 en de rapporten van de provincie
Groningen over de verbinding Veendam-Stadskanaal meegenomen;

. er zijn meerdere opties voor het tracé van de Nedersaksenlijn;

. op basis van de uitkomsten van de quickscan wordt verder gewerkt aan de visie op
de Nedersaksenlijn en het sociaal-economisch perspectief van deze spoorver-
binding voor de betrokken regio's.
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Zoals in de motie is aangegeven, gaan wij hierbij ook in overleg met aanliggende
gemeenten. De eerste contacten zijn hiervoor al gelegd. Wijverwachten voor de
zomer de quickscan te kunnen afronden en zullen u zo spoedig mogelijk daarover in-

formeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris

km/coll


