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Lelylijn moet gouden bergen opleveren

Tot 60.000 extra woningen in
Fryslân bij komst spoorlijn

Wouter Hoving

Leeuwarden | De aanleg van de Lely-
lijn via Emmeloord, Heerenveen en
Drachten, de Nedersaksenlijn tussen
Emmen en Groningen en verbete-
ring van het huidige spoor, moeten
de economie in het Noorden jaarlijks
24 miljard euro opleveren. Dat stel-
lendeprovincies Fryslân,Groningen,
Drenthe en Flevoland samen met de
gemeenten Leeuwarden, Groningen,
Assen en Emmen. Hun brochure
Bouwstenen voor het Deltaplan wordt
vandaag aangeboden aan het rijk en
de formateur.

De aanleg of aanpassing van die
spoorlijnen zou samen 9,5 miljard
kosten. De 24miljard euro die dat op-
levert is gebaseerd op het verschil in
Bruto Regionaal Product tussen de
noordelijke provincies en de rest van
Nederland. In het Noorden wordt ge-
middeld 11.000 euro per inwoner
minder verdiend,maar door de trein-
verbinding zou dit verschil moeten

wegvallen, stellen de overheden. Het
nieuwe spoor zou jaarlijks tweeën-
half keer zoveel opleveren voor de re-
gionale economie als de aanleg een-
malig zou kosten. Maar zelfs al levert
de aanleg maar een tiende van die 24
miljard op – zo is de gedachte – dan
nóg zijn de verbeterde verbindingen
al in vier jaar terugverdiend.
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Die economische opleving zou deels
uit toegenomen bedrijvigheid voort-
vloeien, maar ook komen door ver-
huizingen naar het Noorden, die de
druk op de Randstad verlichten. De
provincies en gemeenten bieden in
het Deltaplan aan om niet 100.000
woningen -- zoals nu het plan is --
maar 320.000 woningen in 2040 te
bouwen, waarvan 60.000 in Fryslân.
Mits de spoorlijnen er komen.

Volgens gedeputeerde Avine Fok-
kens moet er nu iets gebeuren tegen
de toenemende ontgroening en ver-
grijzing. ,,Mensen trekken hier weg
omdat er geen werk is. Je moet aan-
trekkelijk blijven als provincie, en
geen openluchtmuseum worden. En
we zullen heus niet alle natuur om-
ruilen voor asfalt en huizen.”

Die 24 miljard economische groei is
volgens Fokkens een ,,indicatief cij-
fer”, waar de provincies die het plan
aanbieden ,,nul komma nul garan-
ties voor kunnen geven”. ,,Het gaat
erom dat we niet alleen geld vragen,
maar er ook iets tegenover kunnen
zetten.Want in gebiedendie goedbe-
reikbaar zijn, dáár ontstaat reuring.”

24 miljard euro groei in Bruto Re-
gionaal Product alleen door de spoor-
lijnen, dat ligt ,,niet echt voor de
hand”, zegt Jouke van Dijk, hoogle-

raar Regionale Arbeidsmarktanalyse
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Niettemin vindt ook hij dat de lijn er
moet komen. ,,Men zei altijd: hoe
groter de concentratie economische
activiteiten, hoe efficiënter. Maar
daar zittenwel grenzenaan.DeRand-
stad is nu te vol: de huizenprijzen rij-
zen er de pan uit en er is een vermin-
derd leefklimaat met veel fijnstof.”

Volgens Van Dijk kan de aanleg
van nieuw spoor beter gemotiveerd
worden vanuit het aantal banen dat

dit oplevert. Twintig jaar geleden
bleek uit onderzoek dat Noord-Ne-
derland in verhouding structureel
43.000 banen tekort kwam. ,,Sinds-
dien zijn de werkloosheidsverschil-
len over het hele land kleiner gewor-
den, maar binnen landsdelen – langs
dekust, of inOost-Groningen– alleen
maar groter.” Zo zou Noordoost-Frys-
lân volgens Van Dijk enorm profite-
ren van de Lelylijn, doordat er nieu-
we bedrijven rond Heerenveen en
Drachten zullen komen.


