provincieh uis \Westerbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

pro'uincieprenthe

Aan:
de heer R.R. Pruisscher
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 10 november 2O2O
Ons kenme rk 4615.312O20001 994

Behandeld door de heer M. Courtz (0592) 36 53 13
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
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Geachte heer Pruisscher,

ln uw brief van 21 oktober 2020 stelde u een aantal vragen over de Nedersaksenlijn. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.
Vraag 1
Kunt u gemotiveerd ingaan op de hierboven genoemde berichtgeving rond de
Nedersaksenlijn, en met name op de stelling dat de provincie Drenthe zich
nadrukkelijk heeft uitgesproken om voorlopig niet te willen investeren?

Antwoord I
De berichtgeving over de uitspraken van gedeputeerde Boerman, dat de

provincie Drenthe niet wil investeren in de Nedersaksenlijn, strookt niet
met het standpunt van ons over de Nedersaksenlijn. Uit telefonisch overleg met de heer Boerman blijkt ook dat hij iets anders met zijn uitspraken
heeft bedoeld. De heer Boerman refereerde aan het feit dat zowel de
provincie Drenthe a/s de provincie Groningen nog geen budget voor de
Nedersakse nlijn in de begroting heeft opgenomen. Dit strookt wel met
het standpunt van ons over de Nedersa ksenlijn. Wij wachten eerst de
onderzoeken van het Rijk af, in kader van de motie Van der Graaf cs.,
voordat er besluiten over eventuele vervolgstappen en budgetreserveringen worden genomen.
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Vraag 2
Bent u met de ChristenUnie van mening dat een eenduidig geluid van de verschillende provincies belangrijk is voor een geslaagde lobby, en hoe u met de provincies samenwerkt om tot een eenduidig geluid te komen? (Anders gezegd: hoe
krijgen we de hoofden dezelfde kant op?)

Antwoord 2
Ja, een eenduidig geluid helpt zeker bij de lobby voor de Nedersaksenlijn.
Daarom is door de drie provincies gezamenlijk ook een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en gelobbyd voor het opnemen van de Nedersaksenlijn
in het Toekomstbeeld OV 2040. Natuurlijk blijven wij zowel bestuurlijk als
ambtelijk de te nemen vervolgstappen afstemmen met alle betrokkenen.

Vraag 3
Op welke wijze houdt u Provinciale Staten op de hoogte van de ontwikkelingen
rond de Nedersaksenlijn, ook vanuit relevante bestuurlijke overleggen, om te
voorkomen dat dit via de media vernomen moet worden?

Antwoord 3
Wij zullen u informeren als er relevante informatie beschikbaar is over de
Nedersaksenlijn.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

mb/coll

secretaris

Aan de voorzitter van Provinciale Staten,
mevr. drs. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Emmen, 21 oktober 2020
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO betreffende berichtgeving Nedersaksenlijn

Geachte voorzitter,
De ChristenUnie heeft met verbazing kennisgenomen van de berichtgeving rond de Nedersaksenlijn. In het
bericht ‘Drenthe wil niet investeren in Nedersaksenlijn’ op RTV Drenthe d.d. 21 oktober 2020 stelt de
Overijsselse gedeputeerde dat de provincie Drenthe zich uitdrukkelijk heeft uitgesproken en niet wil
investeren.
Zoals bekend is de ChristenUnie groot voorstander van de Nedersaksenlijn en aanjager om de discussie
hierover verder te voeren. Op 22 januari 2020 hebben wij tijdens de Statencommissie Omgevingsbeleid met
elkaar over deze spoorverbinding gesproken. Daaruit bleek dat (vrijwel) alle partijen voorstander zijn en
vinden dat er nu doorgepakt moet worden. Ook Gedeputeerde Staten van Drenthe gaat er vol voor om de
Nedersaksenlijn te realiseren.1
De stelling van de Overijsselse gedeputeerde dat Drenthe voorlopig niet wil investeren, lijkt hiermee
tegenstrijdig. Terecht stelt de betreffende gedeputeerde dat de lobby er niet makkelijker op wordt. De
ChristenUnie vindt het belangrijk dat er met de betrokken provincies gekomen wordt tot een eenduidig
geluid om de lobby succesvol te maken.
Hierover heb ik namens de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen.
1.

Kunt u gemotiveerd ingaan op de hierboven genoemde berichtgeving rond de Nedersaksenlijn, en met
name op de stelling dat de provincie Drenthe zich nadrukkelijk heeft uitgesproken om voorlopig niet te
willen investeren?

2.

Bent u met de ChristenUnie van mening dat een eenduidig geluid van de verschillende provincies
belangrijk is voor een geslaagde lobby, en hoe u met de provincies samenwerkt om tot een eenduidig
geluid te komen? (Anders gezegd: hoe krijgen we de hoofden dezelfde kant op?)

3.

Op welke wijze houdt u Provinciale Staten op de hoogte van de ontwikkelingen rond de
Nedersaksenlijn, ook vanuit relevante bestuurlijke overleggen, om te voorkomen dat dit via de media
vernomen moet worden?

Ik zie uit naar uw antwoord.
Hoogachtend,
R. R. Pruisscher
ChristenUnie
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Bericht “Nedersaksenlijn: nu doorpakken” via RTV Drenthe, 23 januari 2020

