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Beschikbaar stellen maximale budget spoorlijn

Korte inhoud :

Het definitief beschikbaar stellen van het gereserveerde bedrag van maximaal 2 miljoen euro voor de realisatie van de
personenspoorlijn tussen Roodeschool en de Eemshaven.

Uithuizen, 19 november 2015.

AAN DE RAAD.

Aanleiding
In 2000 is door de gemeente Eemsmond het initiatief genomen om te onderzoeken of het goederenspoor naar de Eemshaven ook te gebruiken is voor personenvervoer. Dit naar aanleiding van de toen opgestelde strategische visie.
Op deze manier kan de openbaar vervoerketen van en naar het eiland Borkum
compleet worden gemaakt.
Hierop zijn Groningen Seaports en AG Ems aangehaakt. Er is door de gemeente Eemsmond daarnaast ook samenwerking gezocht met partners in Duitsland
en de Kamer van Koophandel. Vervolgens is de provincie Groningen betrokken
geraakt bij het project. Vanaf medio 2010 is in onderling overleg besloten om
de provincie Groningen als trekker aan te wijzen voor het project.
Inleiding
Op 15 april 2013 heeft u een besluit genomen tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de uiteindelijke realisatie van het personenspoor tussen Roodeschool en de Eemshaven. Daarbij heeft u besloten om het
gereserveerde bedrag van 2 miljoen te blijven oormerken voor de aanleg.
Op dit moment is het project dusdanig gevorderd dat er om een besluit wordt
gevraagd voor het definitief beschikbaar stellen van het gereserveerde krediet.
Procesgang:
Na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is er veel gesproken over
de route en de financiën. De financiële paragraaf leidde er toe dat er enige vertraging was opgetreden bij de besluitvorming, omdat de budgetten nog niet
rond waren. Hierover bent u in mei van 2015 nog via een memo geïnformeerd.
Onlangs heeft u een memo ontvangen waarin is aangegeven dat het project
richting de realisatiefase kan gaan.
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Voorstel:
De raad wordt voorgesteld om het gereserveerde bedrag van maximaal 2 miljoen euro voor de realisatie van de personenspoorlijn tussen Roodeschool en de
Eemshaven definitief beschikbaar te stellen.
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