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Statenfractie Christenunie - Aanvullende schriftelijke vragen 
spoorbrug bij Weener 

Geachte mevrouw Van der Graaf en heer Van der Born, 

In uw brief van 11 december 2015, door ons ontvangen op 14 december 2015, 
stelt u in aanvulling op de vragen van de D66-fractie, namens de ChristenUnie-
fractle, twee vragen over de gevolgen van de defecte spoorbrug bij Weener. 

De beantwoording van de vragen treft u hieronder aan. Voor de volledigheid 
herhalen wij eerst de vraag, gevolgd door het antwoord. 

Vraag 1 
Is het College bereid om met de Nederlandse en Duitse autoriteiten (waaronder de 
Nederlandse en Duitse genie) de mogelijkheid te onderzoeken om zo snel mogelijk 
een tijdelijke noodbrug (bijvoorbeeld een Baileybrug) aan te leggen die geschikt is 
voor een goede en veilige spoorverbinding totdat er een nieuwe definitieve brug 
wordt gebouwd? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Zoals bekend, ligt de brug in Duitsland en is DB Netz AG als spoorwegbeheerder 
de eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor herstel dan wel vervanging van de 
brug. De onderzoeken naar de oorzaak en de staat van de nog aanwezige 
brugdelen en fundering, zijn nog niet afgerond. Met DB Netz is afgesproken dat wij, 
zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn, contact hebben over het vervolg. De 
mogelijkheid voor een tijdelijke brug zal dan ook worden besproken. 

Vraag 2 
Is het College bereid om alles op alles te zetten om bij de Duitse autoriteiten aan te 
dringen de prioriteit te verhogen en om sneller over te gaan op de aanleg van een 
nieuwe definitieve spoorbrug? 

Antwoord 
Ja. De aandacht en steun die wij aan beide zijden van de grens tot nu toe hebben 
ervaren, stemt ons positief. Op 7 januari jl. heeft er op initiatief van de heer 
M. Groote (lid van het Europees Parlement uit het Landkreis Leer) een bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden met onze Duitse partners. Daarnaast zijn er diverse 
ambtelijke overleggen gevoerd. 
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De aanvaring van de spoorbrug heeft de contacten met onze Duitse partners 
versterkt. Het herstellen van de spoorbrug is voor alle partijen van groot belang. 
Hierbij trekken wij nadrukkelijk gezamenlijk op. Daarnaast hebben wij het initiatief 
genomen om een bestuurlijk over te organiseren gericht op herstel en het 
toekomstbestendig maken van de spoorbrug. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 


