
2 6 AU6.2015 / 
PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 

De heer MJ. van den Berg 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

Datum: 21 augustus 2015 

Onderwerp: Schriftelijke vragen van de PVV fractie over de spoorlijn Groningen-Bremen 

Geacht college, 

PVV Groningen wil graag vragen stellen n.a.v. een punt dat op de agenda heeft gestaan bij 
het overleg van de Nederlands-Duitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening 
Subcommissie Noord in november 2014. Het besluit tot de zwaartepuntthema's, leidbeelden 
en richtlijnen als basis van de verdere samenwerking is door deze Subcommissie Noord 
genomen 
(zie:.http://www.provinciegroninRen.nl/fileadmin/user upload/Documenten/Downloads/Z 
waartepuntthema%E2%80%99s leidbeelden en richtlijnen van ruimtelijke ordening vo 
or noordeliike Nederlands-Duitse grensgebied 2014.pdf) 

Graag wil de PVV-fractie antwoorden op de volgende vragen: 

1. Waarom wordt de goederenspoorlijn tussen Delfzijl Chemiepark en spoorlijn 
Groningen - Bad Nieuweschans (naast N33) niet meegenomen in de onderzoeken? 

2. Waarom wordt het grootste knelpunt de Friesenbrücke buiten het onderzoek 
gelaten? Welke alternatieven vallen hiervoor te ontwikkelen? 

3. Waarom wordt de verbinding met Duisburg via de Eemsspoorlijn in Duitsland niet 
meegenomen in het kader van goede Noord - Zuidverbindingen naast Oost - West? 

4. Is er met DB Netz AG over de ontsluitende bochten gepraat voor en op de 
Eemslandspoorlijn? 

5. Welke rol speelt de Nederlands - Duitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening bij 
Groningen - Bremen? 



6. Wie zijn de leden van de Nederlands - Duitse Commissie voor de Ruimtelijke 
Ordening? 

7. Wordt êr wel overlegd met NoordRijn - Westfalen op het gebied van 
spoorverbindingen? 

8. Welke rol speelt VNO-NCW-Noord in de actieve lobby voor Groningen - Bremen? 
9. Waarom worden de mobiliteitsvraagstukken van de Nederlands - Duitse Commissie 

voor de Ruimtelijke Ordening niet actief gedeeld met de Staten? 
10. Is bij het projectteam Groningen - Bremen (Wunderline) de term NE-Trasse bekend? 

Zo nee waarom niet? Zou dit een andere oplossingsrichting kunnen zijn als de DB 
Netz AG niet thuis geeft? 

11. Is het bij het college bekend dat 2 keer per jaar de vijf Noord-Duitse 
Verkeersministers met elkaar overleggen? 

12. Is het in het kader van lobby geen optie om daar aan tafel te komen (zie vraag 11)? 
Zo ja hoe gaat u dit vorm geven? Zo nee; waarom is dit tot op heden niet gebeurd? 

13. Wat gaat het college van GS doen om Groningen - Bremen bij andere Nederlandse 
regio's beter op het netvlies te krijgen? Wij verstaan hieronder Stadsregio 
Amsterdam/Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Den Haag - Rotterdam, 
Regio West-Brabant en de Gemeente Breda. 

14. Wat gaat het college van GS doen om Groningen - Bremen in de belangrijke 
nationale secundaire netwerken beter te promoten? Wij verstaan hieronder het 
Railforum, Deltalinqs, ORAM; om het nationale belang duidelijk te maken en niet als 
regionaal belang. 

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet. 

Namens fractie van PVV Groningen 

Ton van Kesteren, fractievoorzitter 


