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Onderwerp: RSP Integrale Gebiedsontwikkeling Coevorden stationsgebied 

Status: Ter informatie 

Geachte voorzitter/leden, 

Hierbij informeren wij u over het RSP (RSP == Regio Specifiek Pakket) project Inte

grale Gebiedsontwikkeling Coevorden stationsgebied. 

Uw Staten hebben op 18 maart 2009 ingestemd met de Kadernota uitvoering 

RSP/RSP-plus Drenthe (Statenstuk 2009-368). Voor de uitvoering van het programma 

Bereikbaarheid uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn is een bedrag van 

€ 69 miljoen (prijspeil 2007 inclusief BTW) opgenomen voor de Spoorlijn Zwolle

Emmen: 

• Coevorden stationsomgeving

• Spoorlijn 'overig'

€ 36.000.000,-

€ 33.000.000,--

De doelstelling van dit onderdeel van het programma is een robuustere dienstregeling 

voor het personenvervoer en het bevorderen van het goederenvervoer over het spoor 

van en naar Zuidoost Drenthe, onder andere via trimodale Euroterminal Coevorden. 

De provincie Drenthe en de gemeente Coevorden hebben op 1 maart 2010 een 

samenwerkingsovereenkomst getekend over de uitvoering van Coevorden stations

omgeving, bestaande uit een tweetal projecten: Coevorden Zuid (spoorboog) en Inte

grale Gebiedsontwikkeling (IGO) Coevorden Stationsgebied. Hierbij informeren wij u 

kort over de stand van zaken met betrekking tot deze projecten. 
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Coevorden Zuid 

Het project Coevorden Zuid spoorboog is op 3 mei 2017 feestelijk geopend. Hiermee 

werd de randvoorwaarde voor de herinrichting van de stationsomgeving Coevorden 

ingevuld, door de spaarboog kunnen de goederentreinen vanuit het Europark recht

streeks naar Zwolle zonder te hoeven keren bij het station Coevorden. Na de sanering 

van de niet meer gebruikte rails op het emplacement ontstaat ruimte voor de ge

wenste gebiedsontwikkeling rond het station. 

IGO Stationsgebied Coevorden 

In 2018 is gestart met de uitvoering van de herinrichting van de stationsomgeving: de 

herinrichting van het emplacement, de aanleg van een voetgangersonderdoorgang en 

de herinrichting van de stationspleinen. 

Herinrichting van het emplacement 

Na de realisatie van de spaarboog is in 2018 het aantal sporen bij het station 

Coevorden teruggebracht van vijf naar drie sporen. Hierdoor is ruimte ontstaan voor 

de bouw van de nieuwe fietsenstalling en de aanleg van de stadsgracht langs het 

spoor. 

Voetgangerstunnel 

De voetgangerstunnel onder het nieuwe emplacement verbindt de Holwert (met nieuw 

winkelcentrum) met het centrum van Coevorden. Door deze tunnel is verplaatsing van 

het P+R terrein en een deel van de fietsenstalling naar de Holwert mogelijk. Door 

deze verplaatsingen ontstaat aan de centrumzijde van het station ruimte voor de ge

wenste nieuwe inrichting van het busstation, de uitbreiding van de fietsenstalling en de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het stationsplein. 

De ruwbouw van de tunnel wordt afgerond in augustus 2019, de tunnel wordt geopend 

medio 2020. 

Stationspleinen 

Na de realisatie van de voetgangerstunnel ontstaan er twee stationspleinen aan beide 

zijden van het spoor. De stationspleinen gaan delen binnen de historische vesting 

weer met elkaar verbinden. Veel groen, plaats om te zitten en een goede overgang 

naar het winkelcentrum. Parkeerplaatsen voor zowel fietsers als auto's aan beide kan

ten van het station zorgen voor het ontlasten van het verkeer in de binnenstad. 

Het plein aan de westzijde van het station krijgt een spiraalvormig kunstwerk dat als 

basisvorm de grachtenstructuur van Coevorden heeft. 
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Financiën 

Omdat de gemeente Coevorden is toegezegd dat eventuele aanbestedingsvoordelen 

Spaarboog en Stationsomgeving mogen worden ingezet voor bereikbaarheidspro

jecten in deze gemeenten is in het bestuurlijk overleg RSP Coevorden afgesproken de 

vastgelegde cofinanciering van dit project in zijn geheel ter beschikking te stellen aan 

de gemeente Coevorden, door middel van een subsidiebeschikking. In de Be Begro

tingswijziging 2018 is de Provinciale Begroting 2018 hiervoor aangepast. De Be Be

grotingswijziging 2018 is ter vaststelling aan u voorgelegd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter 

wa.coll. 




