
Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Vivianne Heijnen, staatssecretaris van

Infrastructuur en Waterstaat, tijdens een debat in de Tweede Kamer over de begroting van infrastructuur en

waterstaat. Foto: Bart Maat

Mogelijk wel meerderheid in Kamer voor extra

geld voor spoor in Noorden, maar kabinet

weigert knipt te trekken

Ook al is er een Kamermeerderheid voor extra geld voor het spoor in het Noorden, het

kabinet blijft weigeren de knip te trekken.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen stelde in een Kamerdebat donderdagavond dat er geen

geld genoeg is in het Mobiliteitsfonds voor het verbeteren van het spoor bij Meppel, de

essenhals in het Noord-Nederlandse spoor. Ook amendementen van coalitiepartijen voor

de Nedersaksenlijn en het Van Harinxmakanaal ontraadde ze. Minister Mark Harbers

ontraadde ook een amendement voor 6,5 miljoen voor betere wegen rond vliegveld Eelde.
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Investeren in Meppel en de Nedersakslijn verkleint de kloof tussen
hier en daar | DVHN commentaar
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Afgelopen maandag en woensdag eisten diverse fracties nog meer geld voor deze projecten

in Noord-Nederland. Ook regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stelden dat het

Noorden onderbedeeld is. Ze hadden ook dekking gevonden in het Mobiliteitsfonds door

geld dat is gereserveerd voor een experiment met tolhe�ng in de Rijnmond te gebruiken.

Maar volgens Harbers heeft het kabinet dat geld al ergens anders voor nodig.

Nu hangt het af van de stemming in de Tweede Kamer komende dinsdag. Gedeputeerde

Nelleke Vedelaar van Drenthe reageerde donderdagavond teleurgesteld. ,,Met de mond

belijden de staatssecretaris en minister wel dat ze hart hebben voor de regio. Maar als het

om daden aankomt geven ze niet thuis.’’

‘Gemiste kans coalitiepartijen’

Fracties van JA21 en BBB hebben 75 miljoen euro gevraagd voor het spoorknelpunt bij

Meppel. Dat amendement krijgt waarschijnlijk wel steun van partijen zoals de PvdA en

GroenLinks maar geen meerderheid.

De VVD en D66 vragen minder dan de helft voor datzelfde knooppunt, 35 miljoen euro.

Waarschijnlijk is er voor dat amendement wel een meerderheid omdat de coalitiepartijen

meedoen. ,,Dat is nog steeds heel veel geld waarmee we een belangrijke eerste stap

kunnen zetten’’, zegt Vedelaar. ,,Maar het is wel een gemiste kans van de coalitiepartijen om

echt iets te doen voor onze regio.’’

Kabinet houdt hand op knip voor Noorden. Voorlopig nog geen
geld voor spoor Meppel en Nedersaksenlijn
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