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Deze motie hoort bij: Vreemd aan de orde

Onderwerp: rijksmiddelen openbaar vervoer

Deze motie wordt besproken in de vergadering van 29 november 2022

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

We stellen vast dat:
➢ Op 14 november 2022 de Tweede Kamer per brief is geïnformeerd door de Minister 

van I&W over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen BO MIRT; 
➢ Er voor Noord-Nederland investeringen zijn opgenomen voor meerdere 

versnellingsopgaven van de bereikbaarheid van woningbouwlocaties;
➢ Het doel is het onverminderd inzetten voor de bereikbaarheid en waterveiligheid van 

Nederland, omdat dit geen luxe is maar een voorwaarde voor een land waar het prettig 
wonen en leven is;

➢ De regio Noord-Nederland en specifiek de provincie Drenthe met vele gemeenten, zich 
inzetten voor een betere bereikbaarheid per spoor door verbetering van bestaand 
spoor bij Meppel en de Nedersaksenlijn;

➢ Deze specifieke projecten in onze provincie nog geen onderdeel zijn van de gemaakte 
afspraken. 

We hebben nagedacht over en houden rekening met:
➢ Hoewel dit kabinet miljarden ter beschikking heeft om te investeren in infrastructuur zijn 

deze middelen niet toereikend om alle ambities (tegelijk) te realiseren. In deze 
kabinetsperiode zal daarom ook kritisch worden gekeken naar het benodigde 
kwaliteitsniveau van de netwerken en de keuzes die hierin te maken zijn;

➢ Dat de stad Coevorden haar station wil ontwikkelen tot een knooppunt van openbaar 
vervoer ter ontwikkeling van onderwijs en de arbeidsmarkt ter versterking van de 
regionale economie;

➢ Er al afspraken liggen voor het mogelijk maken van personenvervoer per spoor naar 
Duitsland in 2025;

➢ Het belangrijk voor deze regio is dat de Nedersaksenlijn het knooppunt Coevorden 
versterkt.
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De gemeenteraad van Coevorden vindt dat:
➢ Het college een brief opstelt naar de Minister van I&W met een oproep voor een 

grotere investering in de bereikbaarheid van Drenthe en dan specifiek voor bestaand 
spoor en de Nedersaksenlijn. 

➢ Het college samen met de provincie, omliggende gemeenten en Duitse partners een 
nog krachtigere lobby inzet voor de bereikbaarheid van Drenthe;

➢ De gemeenteraad dit ondersteunt door via haar eigen fracties in de Tweede Kamer het 
belang aan te geven van bereikbaarheid van Drenthe.

Ondertekening:

Gilbert Mulder Henk Mulder Sandra Katerberg Floris Vulto Jerry Stoker Henk Bouwers
PvdA BCC2014 CDA VVD PAC PPC

Resultaat stemming: 

Aangenomen / verworpen met  …  stemmen voor en  …  stemmen tegen

voorzitter, griffier,


