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Verzenddatum :
Nedersa ksen I ij n

Geacht college,

In december 2019 hebben wij van de provincie Overijssel de "Rapportage (quickscan) - Nedersaksenlijn;
Spoorverbinding Twente-Drenthe-Groningen (Movares, november 2019)" ontvangen met de mogelijkheid
hierop te reageren. Deze rapportage is tevens gezonden aan de overige aanliggende gemeenten en tevens
aan de betrokken provincies Drenthe en Groningen.
Deze brief wordt u namens de drie BOCE gemeenten aangeboden (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen).
De gemeente Coevorden is penvoerder van deze brief.
Gezamenlijk gemeentelijk standpunt "Nedersaksenltjn"
Als betrokken gemeenten van de Nedersaksenlijn hebben wij samen met de gemeenten Hardenberg,
Borger-Odoorn, Emmen, Westerwolde, Stadskanaal en Veendam de handen ineengeslagen en de
rapportage bestudeerd. Wij zijn van mening dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de haalbaarheid
van de Nedersaksenlijn verder te onderzoeken.
De voornoemde gemeenten hebben een gezamenlijke reactie voorbereid. Deze is verwoord in een
gezamenlijke memo waarin staat aangegeven waarom de Nedersaksenlijn belangrijk is voor onze regio.
Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze bijgevoegde "Bestuurlijke memo Nedersaksenlijn".
De gemeenten hebben afgesproken om ieder haar eigen provinciaal bestuur te informeren. Middels deze
brief willen wij u dan ook op de hoogte brengen van ons gezamenlijk standpunt over de Nedersaksenlijn.
Verzoek om reqlenale samenwerking en venmigonderzoek
Wij doen een beroep op u om met de betreffende (en voornoemde) gemeenten en de provincies Overijssel
en Groningen gezamenlijk op te trekken. Hierbij kunnen we aanhaken bij de motie die in de Tweede Kamer
(motie nr. 51 -Van der Graaf c.s., 25 november 2019) is aangenomen. Wat betreft de gemeenten gaat
enkelopname van de Nedersaksenlijn in de "Toekomstvisie OV 2040" niet ver genoeg.
Graag zouden wij zien dat de (brede) energie die in de regio aanwezig is voor de Nedersaksenlijn op een
goede manier wordt opgepakt en samengevoegd tot een goed proces. Hierbij zijn wij als gemeenten toch
grotendeels afhankelijk van de provincies en het Rijk.

Wij willen u dan ook vragen om samen met de provincies Overijssel en Groningen het voortouw te willen
nemen om te komen tot een zorgvuldig proces met betrekking tot de Nedersaksenlijn. Wij denken hierbij
onder meer aan het uitvoeren van een vervolgonderzoek naar de haalbaarheid.
Uiteraard zijn wij, samen met de betrokken gemeenten, bereid daarin actief mee te draaien.
Heeft lil nog vragen?
Heeft u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door te reageren via
mail (info@coevorden.nl) of per telefoon (14-0524). Bij een schriftelijke reactie vragen wij u ons
zaaknummer 26229-2020 te vermelden.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en
wethouders van Coevorden,
\

