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Beleidsplan Stichting Nedersaksenlijn. 

RSIN.nr: 860705742 

 

Het project omvat: 

Met het verkorten van de afstand tussen Noord-Nederland, de rest van Nederland en Europa wordt 
de regio beter bereikbaar en aantrekkelijker. Verschillende projecten bevorderen deze 
bereikbaarheid. De meest voor de hand liggende verbinding is de Nedersaksenlijn, welke de 
Oostelijke provincies in korte tijd verbindt en aansluiting naar Duitsland biedt, waarvoor slechts 30 
km spoor ontbreekt.  

 

De doelstelling van de stichting is: 

1. het bevorderen van de aanleg van de Nedersaksenlijn, de verbinding tussen de 
universiteitssteden Groningen en Enschede, en de daarbij behorende realisatie van het 
ontbrekende stuk spoorlijn Emmen-Ter Apel-Stadskanaal; 

2. het bevorderen van een aftakking vanaf de Nedersaksenlijn naar Duitsland waardoor er een 
internationale (interregionale) aansluiting ontstaat; 

3. de bereikbaarheid van de gebieden langs de Nedersaksenlijn te vergroten, het woon en 
leefklimaat te verbeteren en het gebied aantrekkelijk maken voor jongeren en bedrijvigheid, 
onderzoek en recreatie; 

4. het organiseren van het draagvlak voor voornoemde doelen en daarmee het bevorderen van de 
sociaal-economische structuurversterking langs de oostgrens van Nederland. 

5. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Het gaat over: 

Het organiseren van draagvlak en daarmee bevorderen van de sociale economische 
structuurversterking van de noordoostelijke regio van Nederland.  We doen dit door het organiseren 
van symposia, forum bijeenkomsten voor inwoners, regionale- interregionale en landelijke- en 
Europese politici en het uitzetten van challenges. Communicatie via social media, landelijke en 
regionale pers en radio en televisie. Daarnaast heeft het deelprojecten de Nedersaksenlijn een eigen 
website www.nedersaksenlijn.nl. Het is van wezenlijk belang dat als eerste besloten wordt om het 
traject Veendam - Emmen binnen 15 jaar volledig aan te leggen. 

  

http://www.nedersaksenlijn.nl/


 

Financiële ondersteuning: 

Om het project goed te kunnen voortzetten op langere termijn en succesvol af te kunnen ronden 
moeten we onze organisatie professionaliseren, daarvoor hebben we naast de steun van diverse 
gemeenten en andere organisaties financiële steun nodig om  de visie te verhelderen, de 
haalbaarheid van de projecten verder aan te tonen, de deelprojecten goed te kunnen onderbouwen 
en zodoende bereidheid te vinden het aanleggen van de verschillende projecten. 

 

Betrokken bij het project zijn: 

Momenteel zijn lokale, nationale-, internationale en Europese politici bij de verschillende projecten 
betrokken. Lokale ondernemers, ondernemersverenigingen en alle gemeenten en provincies langs 
het traject van de te realiseren spoorlijn van de Nedersaksenlijn zijn betrokken. Daarnaast is een 
consortium van partijen dat de hyperloop ontwikkelt betrokken om de snelle aansluitingen van 
Groningen met de rest van Nederland en Europa verder te onderzoeken.  

 

Financiële verantwoording; 
 
De stichting houdt  een boekhouding bij van de inkomsten en uitgaven. Alle  bestuurlijke activiteiten 

van de stichting worden momenteel door vrijwilligers gedaan. Er zijn geen constante financiële 

verplichtingen anders dan de officiële en juridische registraties.  Hiervan wordt jaarlijks een 

financieel verslag opgesteld door de penningmeester welke wordt beoordeeld door een 

onafhankelijke accountant. Het goedgekeurde verslag wordt gepubliceerd op de website. 

 


