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Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen over monumentale glaswand station
Leeuwarden

Geachte mijnheer De Boer,

Op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde hebben wij van u schriftelijke vragen
ontvangen. Deze zijn bij ons op 25 februari 2016 binnen gekomen.

In de inleidende toelichting bij de schriftelijke vragen geeft u het volgende aan:

In eerdere plannen was het de bedoeling dat de sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen
vanaf 2019 ieder half uur zou gaan rijden. Daarvoor zouden aanpassingen gerealiseerd wor
den aan het spoor bij Leeuwarden, waarbij een gedeelte van de stationskap moet verdwij
nen.
Naar nu blijkt vindt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dat onwenselijk.
Het Leeuwarder gemeentebestuur moet de verbouwing daarom heroveiwegen, waardoor het
hele proces vertraging oploopt en er in ieder geval niet al vanaf 2019 een halfuur dienst op
dit traject kan worden gerealiseerd.

De vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:
Veel reizigers kiezen weer voor de auto als het openbaar vervoer geen comfortabele oplos
sing voor hen is. Kan de gedeputeerde aangeven wat de te veîwachten schade is aan de
bezetting op deze belangrijke treinverbinding, als er geen zicht is op een spoedige verbete
ring?
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Antwoord vraag 1:
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de gemeente opnieuw kiest voor de voorkeursvariant,
waarbij het spoor tot 5 meter onder de stationskap wordt doorgetrokken. Daarmee ontstaat 1 t
geen vertraging in het project.

Vraag 2: I)

Is de gedeputeerde met ons van mening dat het mede daarom onacceptabel is dat deze
plannen weer op de lange baan worden geschoven, en wat denkt hij te ondernemen om een
andere oplossing te vinden die wel binnen de eerder geplande tijd kan worden gerealiseerd?

Antwoord vraag 2: •
Zoals al aangegeven bij het antwoord van vraag 1, gaat de provincie vooralsnog niet uit van
vertraging in het project als gevolg van de heroverweging van de gemeente Leeuwarden van
de voorkeursvariant. Samen met de gemeente Leeuwarden vinden wij het belangrijk dat het
planproces zorgvuldig wordt doorlopen. Door de gemeente Leeuwarden nu opnieuw een
besluit te laten nemen over de voorkeursvariant, waarin alle facetten worden meegewogen,
wordt de kwaliteit van het planproces verbeterd.

Hoogachtend,

rde Staten van Fryslân,

Berg, secretaris
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