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Ûnderwerp : Beantwurding skriftlike fragen oer Friesenbrücke spoarferbining Grins
- Bremen

Achte hear Fokkinga,

Jo skriflike fragen op grûn fan artikel 39 fan it Reglement van Orde, ynkommen op 9
desimber 2015, beantwurdzje wy as neikomt:

Jo hawwe jo fragen mei ûndersteande tekst ynlaat:
Op 3 desimber is de spoarbrêge (‘Friesenbrücke’) by Weener oer de Ems yn it trajekt tusken
Bad Nieuweschans en Leer swier skansearre troch in oanfarring. Der is in stremming en it
ferfier giet no mei bussen. Neffens Deutsche Bahn is de skea sa grut dat folsleine nijbou fan
de brêge needsaaklik is. Dat soe fan gefolgen hawwe dat de ynternasjonale treinferbining
der op syn minst 5 jier ût lizze sil. Alle dagen reizgje 2500-3000 minsken op dit trajekt,
wêrûnder aard ich wat Friezen. Tagelyk is de Provinsje Fryslân mei de oare oerheden
dwaande om dit spoar rjochting Oldenburg op te wurdearjen en te ynvestearjen foar in
fluggere en frekwintere ferbining mei Niedersachsen, Bremen en Hamburg (FNP moasje 23,
7 nov 2012; Koalysjeakkoart 2015-2019, resultaat 31). Fierder spilet yn 2018 noch
Ljouwert/Fryslân as Kulturele Haadstêd fan Europa dêr’t de kulturele ferbining mei de oare
Fryslannen in tema is. Der wurde tige grutte oantallen (ynternasjonale) reizgers ferwachte
dy’t benammen mei de trein nei Ljouwert komme moatte soene.

Reaksje ynhieding:
Ynjo ynlieding hawwe jo It oer 2500-3000 reizgers op It trajekt. Wy kenne dy sifers net. Wol
hawwe wy fan de provinsje Grins begrepen dat der tsjintwurdich sa’n 750 reizgers deis de
grins oer geane. Dat oantal is It gefolch fan It grutte sûkses fan de marketing, de yntroduksje
fan de Niedersachsenticket Plus oant Grins en de iepening fan It DB-loket op It haadstasjon
yn Grins.
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Fraach 1:
Achtsjejo in stremming fan itspoarby Weenerfan 5jier reëel? Binnejo it mei ûs lens dat de
brêge folie flugger wer fernijd wêze moatte soe? •

çl,
Antwurd fraach 1:
It is dreech om no te besjen hoe lang oft de opkearing duorje sil. Wy skrokken wol fan de
termyn dy’t neamd is. Dy wurdt mei feroarsake trochdat it der op liket dat net allinnich de •
brêge seTs, mar ek de hiele fûndearring folslein fernield is. As dat sa is moat de hiele
planproseduere, ynklusyf ynspraak, trochrûn wurde. De ferwachting is dat it ûndersyk nei de
skea em jannewaris klear is. De provinsje Grins is yn petear mei de eigener fan de brêge, DB
Netz. Sadree’t it ûndersyk klear is, wurdt de krekte stân fan saken bepraat en wurdt sjoen
wat der dêrnei nedich is om sa gau mooglik in nije brêge ta stân te bringen. Dêrby is der ek
in kâns ûntstien. De Friesenbrücke wie nammentllk in flessehals as it giet om de reistiid nei
Bremen yn te koartsjen. Fryslân fynt it wichtich dat de kâns om dy flessehals dêr wei te krijen
brûkt wurdt en dat der net foar in hastige needoplossing keazen wurdt.

Fraach 2:
Komt der troch de ûntstiene situaasje ek fertraging yn de opwurdearring fan de
spoarferbining nei Hamburg?

Antwurd fraach 2:
De brêge is eigendom fan de spoarbehearder, DB Netz AG. Dat betsjut dat der in beheinde
ynfloed is. De provinsje Grins hat in goede relaasje mei DB Netz. It wie it doel dat de treinen
tusken Grins en Leer fan 2023 ôf troch lutsen waarden nei Bremen. De provinsje Grins
taksearret dat der in grutte kâns is, dat dat noch hieltiten slagget.

Fraach 3:
Wat betsjut It i.flfaiien fan dizze ynternasjonaie treinferbining mei de oare Fiyslânnen yn It
ramt fan de grutte stream reizgers dy’t yn 2018 by de Kuitureie Haadstêd fe,wachte wurdt?

Antwurd fraach 3:
Arriva, Landesnahverkehsrgesellschaft Niedersachsen, DB Netz en de provinsje Grins sille
mei-inoar sykje nei mooglikheden om it treinferfangend ferfier sa te organisearjen dat ûs
reguliere reizger der sa min mooglik hinder fan hat.
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Fraach 4:
Is It Kolleezje ree om mei de oare oerheden en belanghawwende organisaasjes (Arriva,
ROCOV, provinsje Grinslân, It Ryk en Niedersachsen) alle war te dwaan foar in fluggere
fernijing fan de stikkene spoarbrêge? Wat binne 10 konkreet fan doel om no te dwaan?

Antwurd fraach 4:
Wy sille de Friesenbrücke yn de kommende tijd geregeldwei op de wurklist foar it Bestjoerlik
Oerlis SNN+Oerisel/Prorail/ministearje fan IenM sette. Dêr sille wy ûs bestjoerlik ynformearje
litte oer de ûntstiene situaasje en de moolike oplossing dêrfan. Wy sille dêr ek beprate op
hokker wize wy yn SNN-ferbân bydrage kinne oan in flotte, mar foaral goede realisearring
fan in nije Friesenbrücke. It ministearje fan IenM hat al witte litten dat sy de Regio rjochting
Dûtslân stypje wolle. De provinsje Grins is op ûnderskate nivo’s al yn petear om ôfspraken te
meitsjen, bestjoerlik (IenM, Niedersachsen, Bremen, ProRail, DB Netz, Bund ensfh.) en
polityk (inisjatyf fan SPD om in konferinsje te hâlden). De provinsje Grins sil de belangen fan
de provinsje Fryslân dêryn m&nimme.

Steaten fan Fryslân,

Berg, sekretaris
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