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Geachte heer Van Kesteren, 

In uw brief van 18 januari 2016 stelt u namens de PW-fractie twee vragen 
aangaande de plannen voor de spoorverbinding Randstad-Groningen-Duitsland. 
De beantwoording van de vragen treft u hieronder aan. Voor de volledigheid 
herhalen wij eerst de vraag, gevolgd door het antwoord. 

Vraag 1 
Wordt door GS bij de ontwikkeling van plannen voor een spoorverbinding 
Amsterdam-Groningen-Hamburg/Noord-Duitsland ingezet op een 
gemeenschappelijke Noord-Duitse verkeersagenda ook (Duitse politiek, 
maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld NS 
en DB) inclusief het streven naar een gelijkwaardig aanbod in materieel en 
service? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Nee, er wordt niet ingezet op een gezamenlijke verkeersagenda. Wel wordt 
gewerkt aan een samenwerkingsagenda met Duitsland. In relatie tot het project 
kwaliteitsverbetering Groningen-Bremen wordt op dit moment verder onderzoek 
gedaan naar de ontwerpen van de verschillende dienstregelingsvarianten. 
Exploitatie en daarmee materieelinzet, maakt hier onderdeel vanuit. 

Vraag 2 
Is het college van GS bereid om zich als Noord-Nederland (Friesland-Groningen-
spoor) in te zetten om samen met Nedersaksen het traject Leer-Bremen onder te 
gaan brengen in één grensoverschrijdende concessie en is het College van GS 
bereid om het belang van een adequate spoorverbinding Randstad-Groningen-
Duitsland zowel in Den Haag als in Berlijn en al dan niet via SNN in Brussel onder 
de aandacht te brengen? Zo nee waarom niet? 

Antwoord 
Het traject Leer-Bremen is vooralsnog een Duitse aangelegenheid. Het beleid en 
de wet- en regelgeving zijn in beide landen verschillend. Er wordt wel ingezet op 
een optimale samenwerking. Voor de gehele treinverbinding betekent dit voor de 
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korte termijn dat wij inzetten op een zo kort mogelijke reistijd door bijvoorbeeld het 
optimaliseren van aansluitingen en mogelijk op termijn het kunnen laten doorrijden 
van treinen. Samen met de regionale en nationale overheden in Duitsland en 
Nederland zetten wij ons in voor het project, waarbij op dit moment onze inzet 
gericht is op het traject Groningen-Leer-Bremen. Zoals u weet hebben wij ook 
gezamenlijk dit project al goed onder de aandacht in Brussel weten te brengen en 
heeft dit geresulteerd in een toegekende Europese subsidie voor de 
onderzoeksfase van het traject Groningen-Leer-Bremen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedep^ee;de Staten van Groningen: 

, voorzitter. 


