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Geachte leden van Raden en Staten,

Sinds enige tijd bent u in het bezit van het BO-MIRT verslag van Noord-Nederland met het Rijk. Tevens in
 juni vorig jaar bent u ook op de hoogte gebracht van de reactie van de SER Noord-Nederland en haar reactie
 op agenda Stad van het Rijk en nationale SER. Onder 'Kompas Noord 2.0'.

Dit is ook gelezen in de Noordoostpolder als bijlage vindt u het krantenbericht en de motie die met grote
 meerderheid aangenomen is. Tevens het verzoek het document BO-MIRT in uw raad of staten te agenderen
 bij de passende commissie.

http://www.destentor.nl/regio/noordoostpolder/pvda-gl-blijft-hameren-op-zuyderzeespoorlijn-1.5028415

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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PvdA-GL blijft hameren op 
Zuyderzeespoorlijn

Geplaatst op24 juni 2015; Laatste update 24 juni, 17:03;

EMMELOORD - De fractie PvdA- 

GroenLinks in Noordoostpolder vraagt via 
een motie op 29 juni de inzet van het 

gemeentebestuur op het realiseren van een 
Zuiderzee spoorlijn, inclusief een station 
Emmeloord, door aan te sluiten bij 

initiatieven van de Noordelijke provincies. Bij 
de behandeling van de nota Sociaal-

economisch beleid twee week geleden heeft 
de PvdA-Groenlinks-fractie weer aandacht 
gevraagd voor de Zuiderzeespoorlijn.

Wil de Noordoostpolder en in het bijzonder 
Emmeloord een aantrekkelijke gemeente 

blijven, krimp voorkomen en bedrijven 
aantrekken dan zal het college ook moeten 
inzetten op het alsnog realiseren van een 

spoorlijn. "Het kan niet zo zijn dat je je oren 
laat hangen naar aanleiding van een in 2007 
genomen besluit'', aldus de fractievoorzitter 

Rien van der Velde. "Een besluit wat 
destijds volstrekt onacceptabel was voor het 

Noorden. Een besluit dat bovendien naar 
aanleiding van de parlementaire enquête 
over de HSL wel eens anders beoordeeld 

zou kunnen worden. Mits nader 
onderzocht.''

De fractie deelt het standpunt van de drie Noordelijke provincies. Deze provincies geven 
aan dat de Zuiderzeelijn tussen Amsterdam en Groningen weer van stal moet worden 
gehaald. Men vindt de treinverbinding een voorwaarde voor snelle economische 

ontwikkeling in de stedelijke regio van Noord-Nederland.

De fractie van PvdA-GroenLinks is van mening dat dit ook voor Noordelijk Flevoland 

geldt. Ook vindt de fractie met de noordelijke bestuurders dat in een gebied met snelle 
verbindingen het aantrekkelijker wonen en werken is en dat het in zo'n gebied het de 
moeite waard is om een bedrijf te beginnen.
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In tegenstelling tot de Sociaal-Economische Raad (SER) Noord-Nederland pleit de fractie 

PvdA-GroenLinks niet alleen voor een snelle treinverbinding vanuit Noord-Duitsland 
maar voor een verbinding vanuit het Russische Sint Petersburg via Noord-Duitsland naar 

Nederland. "Meer kans op meer belangstelling en meer kans op een rendabele lijn'', 
aldus Van der Velde. Ontsluiting naar de Randstad en een doorgaande verbinding naar 
Duitsland via Groningen heeft bij de noordelijke bestuurders altijd prioriteit gehad, omdat 

die perspectief biedt op veel nieuwe banen. Gezien, de diverse verkiezingsprogramma 
rondom de laatste lokale verkiezingen geldt dit ook voor menige partij in 

Noordoostpolder. 

De motie van PvdA-GroenLinks heeft als mede indieners al ONS-Noordoostpolder, CU-
SGP en D66.

© de Stentor, op dit artikel rust copyright. 

Meer Noordoostpolder

1.  Polderschutters sneuvelen vroegtijdig

2.  Goede doel actie Almere College levert 8964,45 euro op

3.  In een chique restaurant loopt het niet op rolletjes

4.  Emmeloordse wint WK Mens Erger je Niet

5.  Fietser gewond na ongeval

6.  Griepepidemie is in oosten heviger

Meer nieuws uit Noordoostpolder

Reageer 
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