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spoor in het Noorden van het Land. 
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Geachte Drentse Statenleden,

Ik roep jullie op voor een gezamenlijk gesprek betreft verbetering sporen in het Noorden.

Ik zit woensdag 12 februari  van 11 tot 13 uur met de Overijsselse Staten partijen om
over het spoor en variante te spreken

Ik heb vele fotos en film bij me van mijn ervaringen in deze werken.
 Leidinggevend 

a. Verdubbeling Schiphol spoortunnel
b. Verdubbeling spoor Leiden < > Den Haag
c. Aanleg  HSL  1 Hoofddorp tot boortunnel  en daar weg gehaald naar HSL 4

Zwijndrecht < > zuidzijde Moerdijk spoorbrug met  2 zinktunnels onder
Oude Maas en Dordtse Kil door en nieuwe Moerdijk spoorbrug 1 km lang

Nu roept ieder in het noorden wel iets.

1. Leleylijn  5,85 miljard
2. Niedersaksenlijn   x miljard
3. Snelspoor naar Helsinki  - honderden miljarden
4. spoor Emmen > Groningse Veenkolonien 500- 750 miljoen + electrificeering ?

De Q bus rijdt sneller Emmen < > Groningen dan de trein vanwege 12
stations

5. spoor Groningen < >  Nieuwe  Schans .moet groot deel uitgegraven worden
6. spoor verdubbeling Zuidbroek tot Winschoten is 83 miljoen maar kost 182 milj
7  spoor Veendam : Stadskanaal  68 miljoen maar te kort 35 miljoen + nieuw

 spoor museum spoorlijn  Star en geen eigendom Prorail
8  spoor verdubbeling Groningen < > Leeuwarden  ( 1 miljard) electrificeering
9. CS Groningen > Zernicke  (Groningen Noord) 60 miljoen raming
10. spoor of lightrail trein  aansluitend op Assen-Groningen naar luchthaven

Eelde
Prorail heeft bekend gemaakt dat 80 % van de sporen de ondergrond verbeterd moet 
worden om daar  tot 200 km per uur op te rijden.

Alle spoorweg overgangen vervangen door viaduct of tunnel en spoor 180 cm 
uitelkaar halen zodat  vanuit het zuiden naar Groningen en  Leeuwarden met
200 km per uur bereikbaar is.
Raming Carla Peijs ex minister 550 miljoen nu 350 miljoen.
Waar wel Emmen/Coevorden/Twente/bij Hoogeveen aansluiten op
/Assen/Leeuwarden/Zwolle/Polders/Schiphol/Den Haag of   via Utrecht /Rotterdam 
verbonden is.Raming 1,65 miljard.  

*. Ik wil jullie een variant laten zien

Ik zit woensdag 12 februari met gehele Overijsselse Staten om tafel voor uitleg. 

Ik wacht op een uitnodiging van u allen.

afz. P.C.J.Muijzert 




