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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van en ontwikkelingen rondom het project
'Grensoverschrijdende personenspoorverbinding Em men-Rheine'.

ln het Collegeakkoord 2015-2019 'Dynamisch en Ondernemend'hebben wijaan-
gegeven in te zetten op het verbeteren van de achterlandverbindingen met Duitsland
Daartoe werken wij in nauwe samenwerking met de Landkreis Grafschaft Bentheim
aan de realisatie van een grensoverschrijdende personenspoorverbinding tussen
Emmen en Rheine via Coevorden, Nordhorn en Bad Bentheim. ln de Drentse
Duitslandagenda 2017-2020 hebben wij aangegeven te beogen om eind 2018
daartoe een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

Gemeenschappelijke verklari ng reactivering spoorpersonenvervoer
Op 15 juni 2018 hebben wij samen met de Landkreis Grafschaft Bentheim, de
Samtgemeinde Emlichheim, de gemeenten Coevorden en Emmen, de Samtgemeinde
Neuenhaus, de Samtgemeinde Schiittorf, de stad Nordhorn, en de stad Bad Bentheim
in Neuenhaus een gemeenschappelijke verklaring ondertekend ten behoeve van reac-
tivering van het spoorpersonenvervoer op het traject Emmen-Rheine (via Emlichheim
en Coevorden). Het doel van deze verklaring is om de gezamenlijke ambitie en het
commitment vanuit de betrokken overheden in de grensregio Drenthe - Grafschaft
Bentheim vast te leggen. De verklaring is tevens aangeboden aan de Nedersaksische
minister voor Economische Zaken en Verkeer, Bernd Althusmann, met een verzoek
tot ondersteuning. Tijdens de Ontmoetingsdag met parlementsleden van Nedersaksen
op 22 november 2018 heeft een brede delegatie vanuit uw Staten dit verzoek nog
eens bekrachtigd, waarvoor onze dank.
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Verkenning exploitatie- en investeringskosten
ln het najaar van 2018 is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet onder regie van
de provincie Drenthe en de Landkreis Grafschaft Bentheim. Aanvullend is vastgesteld
welke inhoudelijke onderbouwing nodig is voor het opstellen van een gemeenschap-
pelijke investerings- en exploitatieovereenkomst in samenwerking met het Ministerie
van Economische Zaken, Verkeer, Arbeidsmarkt en Digitalisering van Nedersaksen.
Het betreft dan met name een verkenning van mogelijke exploitatiemodellen en de
daarmee gepaard gaande exploitatie- en investeringskosten, waaronder de nood-
zakelijke aanpassing van de Bentheimer Spoorbrug. Voorzien wordt dat deze ver-
kenning voor de zomer van 2019 is afgerond.

Lobby en communicatie
Samen met onze partners lobbyen wij actief voor realisatie van dit project, waarbij wij
actief inzetten op verbinding met nationale en Europese beleidsopgaven. Zo hebben
wij de spoorpersonenverbinding Emmen-Rheine onder de aandacht gebracht van
Europarlementariërs bij een bezoek aan Noord-Nederland en bij de minister en staats-
secretaris van lnfrastructuur en Waterstaat in het jaarlijkse Meerjarenprogramma ln-
frastructuur, Ruimte en Transport(MIRT)-overleg. Ook hebben wij in april 2018 bijeen
Europese bijeenkomst met betrekking tot TEN-T1 gepleit voor meer aandacht en
Europese middelen voor grensoverschrijdende (spoor)verbindingen die niet direct op
de Europese hoofdcorridors liggen maar daar wel op aansluiten.

De komende periode zullen wij, in samenwerking met de partners binnen de grens-
regio, onze activiteiten op het gebied van lobby en communicatie verder te intensi-
veren.
Als onderdeel daarvan wordt in januari20l9 de gemeenschappelijke verklaring, ver-
gezeld van een aanbiedingsbrief vanuit de provincie Drenthe en de Landkreis
Grafschaft Bentheim, breed verspreid onder relevante stakeholders in de regio, op
nationaal niveau in Duitsland en Nederland, en in Brussel. Hiermee beogen wij meer
bekendheid van dit grensoverschrijdende initiatief te genereren en steun te verwerven
vanuit Den Haag, Hannover, Berlijn en Brussel. Zowel beleidsmatig als met het oog
op het aantrekken van middelen vanuit nationale en Europese fondsen.

Na de zomer van 2019 zullen wij uw Staten opnieuw informeren over de voortgang
van onze inspanningen.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor de volledig-
heid sturen wij u de gemeenschappelijke verklaring toe als bijlage bij deze brief.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

;o

, secretaris

Bijlage: Gemeenschappelijke verklaring personenspoorverbinding Emmen-Rheine

( , voorzilter---

I TEN-T staat voor Trans-Europese Netwerken voor Transport



Assen, I januari 2019

Reactivering van het personenspoowery(rr op het traject Rheine - Bad
Bentheim - Nordhorn - Neuenhaus - Coevorden - Emmen

Geachte heer, mevrouw,

De provincie Drenthe en Landkreis Grafschaft Bentheim werken samen aan
reactivering van het grensoverschrijdende spoorpersonenvervoer op het
traject Rheine - Emmen via coevorden en Emlichheim. De eerste stap
daartoe is het opnieuw in gebruik nemen van het trajec{ tussen Bad Bentheim
en Neuenhaus medio 2019.

Medio 2018 hebben betrokken partijen op regionaalen lokaal niveau aan
Nederlandse en Duitse zijde een gezamenlijk intentieverklaring getekend en
deze aangeboden aan Dr. Bemd Althusmann, Minister voor Economie, Arbeid
en Verkeer van de deelstaat Nedersaksen- Hieruit btijkt de ambitie van partijen
om de verbinding uíterlijk in 2024 te realiseren.

De gemeenschappelijke verklaring hebben wijvoor u ter informatie
bijgevoegd. Ten behoeve van de realÍsatie van dé beoogde verbinding zetten
wij in op vennrerving van externe míddelen vanuit de verbínding met regionale,
nationale en Europese opgaven. wijwillen u dan ook verzoeken de
ontwikkeling van dit voor de grensregio belangrÍjke infrastructuurproject te
ondersteunen.

voor meer informatie en de beantwoording van uw eventuele vragen sta ik
graag tot uw beschikking.

Met vriendelijke groet,

pro,uincieþrenthe
die grafschaft

L¡ßdkreir Grafs(h¿lt Bantheim

Henk Brink
Gedeputeerde provincie Drenthe

*L .i
t n t/i/.t ( (Lrl

Friedrich Kethorn

Landrat Grafschaft Bentheim

(tiúir

Bijlage: Gemeenschappelijke verklaring inzake de reaclivering van het
grensoverschrijdende personenspoorvervoer Rheine _ Emmen
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(Gemeenschappelijke Verklaring inzake de Reactivering 
van het Grensoverschrijdende Personenspoorvervoer Rheine – Emmen, 
via Emlichheim – Coevorden)

De provincie Drenthe, de Landkreis Grafschaft Bentheim, de 
Samtgemeinde Emlichheim, de gemeente Coevorden, de gemeente 
Emmen, de Samtgemeinde Neuenhaus, de stad Nordhorn, de 
Samtgemeinde Schüttorf en de stad Bad Bentheim werken intensief 
samen om het grensoverschrijdende personenspoorvervoer Rheine – 
Emmen (via Emlichheim – Coevorden) te realiseren.

Tussen Noord-Nederland en Niedersachsen en ook tussen de provincie 
Drenthe en de Landkreis Grafschaft Bentheim, bestaat al vele jaren 
een goede en intensieve (bestuurlijke) samenwerking. Met deze 
intentieverklaring willen zij deze samenwerking onderschrijven en 
intensiveren met als doel de grensregio sociaaleconomisch te versterken.  

De ondertekenaars roepen derhalve de Europese Unie en Europese 
Commissie, de Nederlandse en Duitse regeringen alsmede de 
deelstaat Niedersachsen op om de noodzakelijke randvoorwaarden 
te scheppen en dit regionale initiatief daar waar mogelijke (financieel) 
te ondersteunen. De realisatie van de grensoverschrijdende 
spoorverbinding Emmen-Rheine is een belangrijke stap voor de 
grensoverschrijdende structuurversterking. 

Uitgangspunten 
Belangrijke uitgangspunten voor de grensoverschrijdende samenwerking 
zijn vastgelegd in het Regeerakkoord 2017 – 2021 in Nederland, het 
Koalitionsvertrag van de Bundesregierung en de Koalitionsvereinbarung 
2017 – 2022 in Niedersachsen. Voor Noord-Nederland en de provincie 
Drenthe is de grensoverschrijdende spoorverbinding geconcretiseerd 
in de MIRT-Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040, de OV 
Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2025 en de Duitslandagenda 2017 
– 2020 van provincie Drenthe.

Zowel het rapport “Regionale economische effecten van een verlenging 
van de SPNV op de verbinding Emmen – Rheine”, opgesteld door 
de RUG en CIMA, als ook het rapport “Stadt, Land, Schiene” van 
Allianz pro Schiene bieden bouwstenen en groeiscenario’s voor deze 
reactivering. 
Verder zijn de ondersteunende moties 10-17 van de gemeente 
Coevorden van 20 januari 2011, van de Samtgemeinde Emlichheim van 
12 april 2011 en van de Tweede Kamer van De Rouwe c.s. van december 
2010 van belang.
Tenslotte hebben de Duitse gemeenten tezamen met de 
Bentheimer Eisenbahn diverse investeringsmaatregelen rond de 
spoorwegovergangen gepland c.q. uitgevoerd.

Doel en ambitie
De ondertekenaars willen met de reactivering van het 
grensoverschrijdende personenspoorvervoer tussen Neuenhaus – 
Emlichheim – Coevorden (en daarmee Rheine – Emmen)  de grensregio 
sociaaleconomisch  versterken. 

ECER2025
European Connection European Regions
(Emmen-Coevorden-Emlichheim-Rheine)

(Gemeinsame Erklärung zur Reaktivierung der grenzüberschreitenden 
Personenschienenverbindung Rheine – Emmen, über Emlichheim – 
Coevorden)

Die Provinz Drenthe, der Landkreis Grafschaft Bentheim, die Samtgemeinde 
Emlichheim, die Gemeente Coevorden, die Gemeente Emmen, die 
Samtgemeinde Neuenhaus, die Stadt Nordhorn, die Samtgemeinde 
Schüttorf und die Stadt Bad Bentheim arbeiten intensiv zusammen, um die 
grenzüberschreitende Personenschienenverbindung Rheine – Emmen (über 
Emlichheim – Coevorden) zu realisieren.

Zwischen Niedersachsen und dem Norden der Niederlande und auch 
zwischen dem Landkreis Grafschaft Bentheim und der Provinz Drenthe gibt 
es schon viele Jahre eine gute und intensive (politische) Zusammenarbeit. 
Mit dieser Absichtserklärung möchten sie diese Zusammenarbeit betonen 
und intensivieren mit dem Ziel, die Grenzregion sozioökonomisch zu 
verstärken.

Die Unterzeichner fordern deswegen die Europäische Union und die 
Europäische Kommission, die deutsche und die niederländische Regierung 
sowie das Land Niedersachsen auf, die notwendigen Rahmenbedingungen 
zu schaffen und diese regionale Initiative dort wo möglich (finanziell) 
zu unterstützen. Die Realisierung der grenzüberschreitenden 
Schienenverbindung Rheine – Emmen ist ein wichtiger Schritt für die 
grenzüberschreitende Strukturverstärkung.

Ausgangspunkte
Wichtige Ausgangspunkte für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
sind im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, dem niederländischen 
Regeerakkoord 2017 – 2021 und der Koalitionsvereinbarung 2017 – 
2022 in Niedersachsen festgelegt. Für den Norden der Niederlande und 
die Provinz Drenthe ist die grenzüberschreitende Schienenverbindung 
in der „MIRT-Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040“, der „OV 
Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2025” (Öffentliche Verkehrsmittel-
Entwicklungsagenda Nord-Niederlande 2025) und in der „Duitslandagenda 
2017 – 2020“ der Provinz Drenthe konkretisiert.

Sowohl das von CIMA und RUG erstellte Gutachten 
„Regionalwirtschaftliche Effekte einer Verlängerung des SPNV auf der 
Verbindung Emmen – Rheine“ als auch der Bericht „Stadt, Land, Schiene” 
der Allianz pro Schiene, bieten Bausteine und Wachstumsszenarien für die 
Reaktivierung.
Weiterhin sind die unterstützenden Resolutionen 10-17 der Gemeente 
Coevorden vom 20. Januar 2011, der Samtgemeinde Emlichheim vom 12. 
April 2011 und der Tweede Kamer (NL Parlament) von De Rouwe c.s. aus 
Dezember 2010 von Bedeutung.
Schließlich haben die deutschen Kommunen zusammen mit der Bentheimer 
Eisenbahn mehrere Investitionsmaßnahmen im Bereich der Bahnübergänge 
geplant bzw. umgesetzt.

Ziel und Ambition
Die Unterzeichner möchten mit der Reaktivierung der 
grenzüberschreitenden Personenschienenverbindung zwischen Neuenhaus 
– Emlichheim – Coevorden (und damit Rheine – Emmen) die Grenzregion 
sozioökonomisch stärken.



De grensoverschrijdende mobiliteit en bereikbaarheid zullen voor 
diverse doelgroepen zoals ondernemers en werknemers, studenten en 
scholieren alsook toeristen worden vergroot. Dit zal naar verwachting in 
de grensoverschrijdende context een positieve uitwerking hebben voor 
o.a. het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt, het onderwijs, het toerisme en de 
gezondheidszorg. Dit alles zal leiden tot meer economische groei, meer 
banen en meer wederzijdse aandacht en begrip. 
Ook het grensoverschrijdende goederenvervoer en o.a. het GVZ 
Europark zullen hiervan de positieve effecten ondervinden. Verder 
wordt het station Bad Bentheim in zijn verbindingsfunctie richting 
Hengelo/Amsterdam en Rheine/Berlin blijvend versterkt. 
Daarbij is van belang dat er met deze verlenging van de spoorlijn Bad 
Bentheim – Nordhorn – Neuenhaus (“Regiopa”, volgens plan eind 
2018 gereactiveerd) op termijn tussen Rheine en Emmen een goede 
ketenmobiliteit wordt gerealiseerd. 
Met dit alles wordt een positieve bijdrage geleverd aan het bereiken 
van de klimaatdoelstellingen.
De ondertekenaars willen met dit project belangrijke 
sociaaleconomische regio’s op Europese schaal verbinden en kansen 
bieden voor duurzaam en innovatief transport. 

Actieve inzet ondertekenaars
De ondertekenaars zullen zich actief inzetten om de realisatie van deze 
grensoverschrijdende verbinding voor 2025 (streefdatum) mogelijk te 
maken. De provincie en de Landkreis richten hiertoe een organisatie in 
waarin alle ondertekenaars vertegenwoordigd zijn. Een stuurgroep en 
ambtelijke projectteam zullen deel uit maken van deze organisatiestructuur.
Naast de op te stellen lobby- en marketingstrategie zijn vooral de 
communicatie en participatie van belang.
Onderzocht zal worden welke (financiële) middelen er vanuit Europa 
(o.a. INTERREG en CEF-T) dan wel andere fondsen beschikbaar zijn om 
deze samenwerking uit te bouwen en de spoorlijn te realiseren.
De stakeholders langs de spoorlijn (o.a. ondernemers, zorginstellingen 
en onderwijsinstellingen alsmede aanwonenden) ontvangen 
in het kader van de communicatie- en participatiestrategie 
regelmatig informatie en worden verder opgeroepen zich achter dit 
grensoverschrijdende initiatief te scharen.

Neuenhaus, 15 juni 2018

Die grenzüberschreitende Mobilität und Erreichbarkeit werden für 
verschiedene Zielgruppen wie Unternehmer und Arbeitnehmer, Studenten 
und Schüler wie auch Touristen vergrößert. Dies wird erwartungsgemäß 
im grenzübergreifenden Kontext eine positive Auswirkung, u.a. im Bereich 
Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Bildung, Tourismus und Gesundheit haben. Dies 
alles wird zu mehr Wirtschaftswachstum, mehr Arbeitsplätzen, gegenseitigem 
Verständnis und gegenseitiger Aufmerksamkeit führen.
Auch auf den grenzüberschreitenden Güterverkehr und u.a. das 
Güterverkehrszentrum GVZ Europark wird dies positive Auswirkungen haben. 
Zusätzlich wird der Bahnhof Bad Bentheim in seiner Verbindungsfunktion 
Richtung Hengelo/Amsterdam und Rheine/Berlin dauerhaft gestärkt.
Dazu ist wichtig, dass mit dieser Verlängerung der Schienenverbindung 
Bad Bentheim – Nordhorn – Neuenhaus (“Regiopa”, Reaktivierung 
planmäßig Ende 2018) auf Dauer zwischen Rheine und Emmen eine gute 
Anschlussmobilität realisiert wird.
Dies alles wird einen positiven Beitrag zum Erreichen der Klimaziele liefern.
Die Unterzeichner wollen mit diesem Projekt wichtige sozialwirtschaftliche 
Regionen auf europäischer Ebene verknüpfen und dem nachhaltigen und 
innovativen Transport Chancen bieten.

Aktives Engagement der Unterzeichner
Die Unterzeichner werden sich aktiv einsetzen um diese 
grenzüberschreitende Verbindung bis zum Jahr 2025 (Zieldatum) zu 
ermöglichen. Der Landkreis und die Provinz richten hierzu eine Organisation 
ein, worin alle Unterzeichner vertreten sind. Ein Lenkungsausschuss 
und ein Projektteam auf Mitarbeiterebene werden Bestandteil dieser 
Organisationsstruktur sein.
Neben der zu erstellenden Lobby- und Marketingstrategie, sind vor allem die 
Kommunikation und Beteiligung wichtig.
Untersucht wird welche (Finanz-)mittel seitens Europa (u.a. INTERREG und CEF-T) 
wie auch andere Fonds für den Ausbau der Zusammenarbeit und Realisierung der 
Personenschienenverbindung verfügbar sind.
Die Stakeholder entlang der Schienenstrecke (u.a. Unternehmer, 
Gesundheitseinrichtungen und Bildungseinrichtungen, wie auch Anwohner) 
werden in Rahmen der Kommunikations- und Beteiligungsstrategie regelmäßig 
informiert und werden weiterhin aufgerufen, diese grenzübergreifende Initiative 
zu unterstützen.

Neuenhaus, 15. Juni 2018

Henk Brink,
Gedeputeerde Provincie Drenthe 

Friedrich Kethorn,
Landrat Landkreis Grafschaft Bentheim

Daniela Kösters,
Bürgermeisterin Samtgemeinde Emlichheim

Bouke Arends,
Wethouder gemeente Emmen

Thomas Berling,
Bürgermeister Stadt Nordhorn

Dr. Volker Pannen,
Bürgermeister Stadt Bad Bentheim 

Bert Bouwmeester,
Burgemeester gemeente Coevorden

Günter Oldekamp
Bürgermeister Samtgemeinde Neuenhaus

Manfred Windhaus,
Bürgermeister Samtgemeinde Schüttorf



Henk Brink, Gedeputeerde

Handtekening
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Friedrich kethorn, landrat 
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Bert Bouwmeester, Burgemeester 
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Manfred Windhaus, Bürgermeister 
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Dr. Volker Pannen, Bürgermeister
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Stadt 
Bad Bentheim







Gemeenschappelijke Verklaring inzake de Reactivering van het Grensoverschrijdende Personenspoorvervoer 
Gemeinsame Erklärung zur Reaktivierung der grenzüberschreitenden Personenschienenverbindung 

Rheine – Emmen, über/VIA Emlichheim – Coevorden


	Lege pagina



