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Betreft: Schriftelijke vragen ‘Duitse boter bij de ‘Friesenbrücker’ vis – Stand van zaken nieuwbouw 

Friesenbrücke’ 

 

 

Geacht College, 

 

Op donderdag 14 juni verscheen een artikel in Dagblad van het Noorden genaamd “Spoorbrug kost 80 miljoen 

euro” over de stijging van de kosten voor de nieuwe Friesenbrücke bij Weener. De VVD-Statenfractie vindt de 

zeer snel oplopende kosten zorgelijk. In april werd er voor de nieuwbouw van de brug gesproken over €66 miljoen. 

Inmiddels is dit bedrag volgens het Dagblad opgelopen tot €80 miljoen euro. Uit het krantenbericht wordt niet 

duidelijk waarom het project zoveel extra kost en of de deadline van 2024 met de stijging van de kosten wel 

gehaald kan worden. Wat de VVD-Statenfractie betreft is de spoorverbinding tussen Groningen en deelstaat 

Nedersaksen (DE) essentieel voor de internationale handelsrelatie, bereikbaarheid en economische ontwikkeling 

van beide regio’s. Wij vragen het Collega van Gedeputeerde Staten om meer opheldering over de stand van zaken 

en verwachte planning van de brug: 

 

 

1. Heeft U kennisgenomen van het betreffende artikel “Spoorbrug kost 80 miljoen euro” in Dagblad van het 

Noorden op donderdag 14 juni 2018? 

2. Klopt het genoemde bedrag in het krantenartikel van circa €80 miljoen euro voor de nieuwbouw van de 

brug? Zo ja, hebben de extra kosten gevolgen voor onze begroting? 

3. Kan het College aangeven hoe zij alles in werk gaat stellen om ervoor te zorgen dat de nieuwe brug in 

2024 klaar zal zijn? 

4. Houdt het College er rekening mee dat met het stijgen van de kosten, de deadline van 2024 wellicht niet 

gehaald gaat worden? Zo ja, wat betekent dit voor de Europese - en Rijkssubsidie voor de treinverbinding 

Groningen-Bremen? 

5. De keuze voor de draaibrug is mede gemaakt uit financiële overwegingen. Kan het College aangeven bij 

welk bedrag andere alternatieven weer in beeld komen? 

6. Is het College bereid om Provinciale Staten actief te informeren en betrekken bij de voortgang in deze 

kritieke maanden van het nieuwbouwproject? Met name hoe en wanneer er Duitse boter bij de 

‘Friesenbrücker’ vis wordt geserveerd? 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Laura Dijkstra 

 

 

Statenlid VVD Statenfractie - Provincie Groningen 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih6Nab_sXXAhUpCsAKHbFIB5MQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie&psig=AOvVaw0XNIomGpCbnNsXszrO_soX&ust=1511021055756025

