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Aan de leden van de raad van de gemeente Groningen

Ter Apel, 6 december 2021

Betreft: Raadsvergadering d.d. 8 december 2021
Onderwerp :
Concept Mobiliteitsvisie 'Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente'

Geachte leden van de raad van de gemeente Groningen,

De stichting Nedersaksenlijn richt zich tot u naar aanleiding van de mobiliteitsvisie 'Groningen Goed
op Weg' die op 8 december 2021 in uw raad besproken wordt.
Deze visie richt zich voornamelijk op mobiliteit, vergroening, ruimte voor fietsers en voetgangers,
alsmede om de leefbaarheid in de stad te vergroten voor nu en in de toekomst tot 2040.
Dat daarbij het autoverkeer ruimte en zelfs plaats moet maken voor Groen en leefbaarheid om de
ambitieuze doelstelling te halen is duidelijk omdat wij meer gebruik moeten maken van minder milieu
belastend vervoer.
Om vanuit de Ommelanden de Stad te bereiken wordt er naar onze mening te weinig aandacht
geschonken aan de rol van het openbaarvervoer dat niet vanuit iedere regio naar Groningen evengoed
is geregeld.
De stichting Nedersaksenlijn (www.nedersaksenlijn .nl ) zet zich al vanaf 2019 in voor de realisatie van
een

doorgaande

spoorlijn

Groningen-Veendam-Stadskanaal-Emmen-Coevorden-Hardenberg-

Enschede . Een lijn waarvan nu nog slechts ca . 30 kilometer spoor ontbreekt. Een investering in de
spoorlijn die veel verder rijkt dan het jaar 2040.
In uw visie wordt gesproken over: "het aanpakken van de westelijke ringweg, nieuwe stations en
geïntensiveerde treindiensten, de realisatie van de Lelylijn en dergelijke" . We missen hierin de
Nedersaksenlijn. In het, mede door de gemeente Groningen en Stichting Nedersaksenlijn
ondertekende Deltaplan, is veel aandacht voor wonen, werken, scholing en extra huizen, naast de stad
ook in de regio. De druk op het openbaar vervoer van en naar de regio zal alleen maar toenemen.
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De mobiliteitsvisie is volgens de heer Broeksma, wethouder gemeente Groningen, een blik naar 2040.
Inwoners en bezoekers van de stad Groningen moeten rekening houden met drastische
veranderingen.
Wij zien in de mobiliteitsdoorrekening dat Emmen en Zuid-Oost-Groningen en -Drenthe worden
genoemd, maar er is niet aangegeven in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van aantrekkelijk
openbaar vervoer.
De Q-Liner van Emmen en Stadskanaal naar Groningen maakt gebruik van de N34 en heeft nu al op
een aantal plaatsen te maken met files. De aanleg van de Nedersaksenlijn kan de bijdrage leveren in
het op een groene wijze bereikbaar houden van de stad Groningen . De bewoners, bedrijfsleven en
onderwijs- en zorginstellingen langs de toekomstige lijn zitten met smart op een snelle Noord-Zuid
verbinding langs de oostgrens van Nederland te wachten.
Stichting Nedersaksenlijn heeft als doel om ruim voor het jaar 2035 de aanleg van een snelle
spoorverbinding (Nedersaksenlijn) tussen Groningen, Emmen en Enschede te realiseren. Door alle aan
de toekomstige lijn liggende gemeenten en provincies wordt het doel van de Stichting Nedersaksenlijn
breed gedragen .
Er is inmiddels een rapport van ingenieu rsbureau Movaris in opdracht van de provincie Overijssel,
Drenthe en Groningen. Een motie van de CU in de 2e kamer is aangenomen om de haalbaarheid van
de Nedersaksenlijn te onderzoeken. Daarnaast zijn er voldoende publicaties en onderzoeken die de
sociaaleconomisch noodzaak en belang voor de hele regio onderstrepen .
Wij verzoeken u dan ook ons initiatief te ondersteunen en de Nedersaksenlijn te benoemen in uw
mobiliteitsvisie om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen ook vanuit de regio langs de grens
met Duitsland en daarmee bij te dragen aan onze lobby richting Den Haag en Brussel.
Wij houden regelmatig bijeenkomsten . Helaas hebben wij de recent geplande Forumbijeenkomst in
Stadskanaal, waarvoor ook de bestuurders van de gemeente Groningen waren uitgenodigd, i.v.m.
Corona af moeten blazen. In een volgende bijeenkomst zullen wij u zeker weer uitnodigen.
U kunt on volgen op onze site www.nedersaksenlijn.nl

Met vriendelijke groet,

Henk Kwak
Secretaris Stichting Nedersaksenlijn

