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Statenfractie Christenunie - schriftelijke vragen herstel 
Friesenbrücke 

Geachte mevrouw Van der Graaf, 

In uw brief van 29 maart 2016 stelt u namens de fractie van de Christen Unie drie vragen aangaande het 
herstel van de Friesenbrücke. 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 bekend met de wens van DB dat er binnen vijfjaar weer treinen rijden over dit traject? Is deze 
ambitie volgens het College haalbaar? 

Antwoord 
Ja, daarover zijn wij door DB Netz geïnformeerd. Het 'klapdeel' is volledig vernield en verwijderd. DB Netz  
voert op dit moment onderzoek uit naar de staat van de rest van de brug en naar de mogelijkheden voor 
herstel. Dit onderzoek en de planning van de herstelwerkzaamheden zijn naar verwachting eind 2016 
gereed. Op dat moment zal duidelijk zijn of de ambitie haalbaar is. 

Vraag 2 
Op korte termijn zal een rondetafelconferentie worden georganiseerd met alle betrokken partijen. Zal de 
provincie deelnemen aan de conferentie? Zo ja, wat zal daarbij de inzet van het College zijn? 

Antwoord 
Wij hebben zeer regelmatig, zowel bestuurlijk als ambtelijk, overleg over de Friesenbrücke. Wij hebben er 
dan ook alle vertrouwen in deel te kunnen nemen aan de rondetafelconferentie en andere bestuurlijke en 
ambtelijke overlegmomenten. Vanzelfsprekend zullen wij van deze momenten gebruik maken. 

Voor de reistijdverkorting tussen Groningen en Bremen is het belangrijk dat de rijsnelheid op de brug 
verhoogd wordt tot 120 km/u en dat de brug sneller geopend en gesloten kan worden dan in de periode 
hiervoor. En - uiteraard - een spoedig herstel van de brug. Dat is dan ook onze inzet bij de bestuurlijke en 
ambtelijke overleggen over het herstel van de Friesenbrücke. 
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Vraag 3 
Hoe wordt de Friesenbrücke bij herstel of vervanging toekomstbestendig gemaakt, passend in de plannen 
voor reistijdverkorting tussen Groningen - Bremen? Welke rol speelt de provincie hierin? 

Antwoord 
Zie de antwoorden bij de vragen 1 en 2. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


