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Aanleg Locaalipoorweg van WiaMxua naar Zoutkamp enz. 

(204. 8.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Reeds geruimen tijd werden in liet noordwestelijk deel der 
provincie (ironingen pogingen in het werk gesteld om een 
spoorweg tot stand te brengen ter aansluiting van deze streek 
aan het spoorwegnet. De uitslag daarvan is, dat de eigenares 
van den locaalspoorweg Sauwerd—ltoodeschool, de Gronin-
ger-Lokaal-Spoorweg-Maatsckappij, zich bereid heeft ver-
klaard den door de streek gewenschten locaalspoorweg van 
Winsum naar Zoutkamp aan te leggen, terwijl de Maat-
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen genegen is de 
exploitatie op zich te nemen. 

Op bijgevoegde schetskaart is de ontworpen richting van de 
lijn aangegeven. Eenerzijds wordt nabij het station Winsum 
aangesloten aan den bestaanden spoorweg van Sauwerd naar 
ltoodeschool. Anderzijds wordt te Zoutkamp, waar het lteit-
diep en het Hunsingokanaal samenkomen, aansluiting aan 
een scheepvaartweg verkregen. De doorsneden streek komt 
overeen met het gebied van den locaalspoorweg Sauwerd— 
ltoodeschool, zoowel wat betreft dichtheid van bevolking als 
middelen van bestaan, in hoofdzaak landbouw en veeteelt. 
Wa^T de spoorweg Sauwerd—ltoodeschool op bevredigende 
wijze en in toenemende mate in de verkeersbehoeften voorziet, 
mag van den ontworpen locaalspoorweg hetzelfde worden ver-
wacht. 

De aanlegkosten van den ruim 18 K.M. langen spoorweg 
zijn op f 1 000 000 geraamd. Blijkens art. 1 van het wetsont-
werp wordt voorgesteld van deze kosten een derde, tot een 
maximum van f 333 335, als renteloos voorschot door het Rijk 
te doen dragen. Door de provincie Groningen is een renteloos 
voorschot toegekend tot een maximum van f150 000. Boven-
dien zijn door de naast-belanghebbenden belangrijke bedra-
geu toegezegd in het uit te breiden aandeelenkapitaal der 
Groninger-Lokaal-Spoorweg-Maatschappij en in een door haar 
te sluiten 3 % leening, te weten: 

In 
Aandeden. 

In 
Obligatiön. 

Door de gemeente Ulrum. . . 
„ „ „ Leens . . . 
„ , „ Eenrum . . 
• • . . Winsum . . 
„ particulieren 

f 20 000 
20 000 

5000 
215 000 

f 14 500 
39 750 
20 000 

65 750 

Totaal . . . f 260 000 f 140 000 

Behalve in de genoemde bedragen, moet dus nog in eene som 
van f 1000 000 — (f 333 335 + f 150 000 + f 260 000 + 
f140 000) = f116 665 worden voorzien. De Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen heeft zich bereid verklaard 
deze som, zoomede het bedrag waarmede de begrooting onvel 
hoopt mocht worden overschreden, op aannemelijke voorwaar. 
den te verschaffen. 

Door toekenning van het roorgettelde voorschot uit 's Rijks 
schatkist is derha I ve de lotslundkoiniiig der lijn verzekerd te 
achten. 

In de ter voldoening aan art. 2 v;i n liet wetsontwerp tus-
selien den Staat en de Oroninger-Iiokaal-Spoorw <>g-.Maat-
schappij te sluiten concessie" en subsidie-overeenkomst, waar-
bij dit voorschot beschikbaar zal worden gesteld, zal het bij 
de snbsidieering van spoorwegen niet beperkte snelheid ge-

»bruike]ijke beginsel van gelijkheid in opoffering tusschen den 
Staat en de meer rechtstreeks belanghebbenden in acht kun-
nen worden genomen. 

De bij het wetsontwerp gevoegde ontwerp-overeenkomst, 
welke overeenstemming vertoont met die betreffende <h'ti 
locaalspoorweg van Stadskanaal over Ter Apel naar de Duit-
lohe grens, tot het aangaan waarvan bij de wet van 13 Jul i 
1914 (Staatsblad n°. 322) machtiging werd verleend, heeft 
niet alleen betrekking op een locaal-spoorweg van Winsum 
naar Zoutkamp. Daarin is ook begrepen de bestaande, aan 
de Groninger-Lokaal-Spnorweg-Maatschappij toel>elioorende 
locaalspoorweg van Sauwerd naar Roodeschool; aldus kan in 
de concessie- en subsidie-overeenkomst deze spoorweg, onder 
intrekking der bestaande concessie *), aan de thans gebruike-
lijke l>epalingen worden onderworpen. 

Bovendien is rekening gehouden met de mogelijkheid, dat 
naderhand door dezelfde maatschappij wellicht wordt aange-
legd een locaalspoorweg van Roodeschool naar Delfzijl of 
naar Appingedam, waaromtrent sinds eenige jaren in de be-
trokken streek plannen aan de orde zijn. TTit den aard der zaak 
wordt door de bepalingen, welke betrekking hebben op de 
exploitatie, van laatstgenoemden spoorweg, niet vooruitge-
loopen op eene beslissing omtrent het verleenen van subsidie 
en concessie voor dien spoorweg. De Staat behoudt dienaan-
gaande volkomen vrijheid. Intusschen bestaat geen bezwaar 
omtrent de exploitatie reeds nu voorzieningen te treffen, daar 
wel niet kan worden betwijfeld, dat deze zich naderhand toch 
zouden moeten aansluiten aan hetgeen omtrent de beide 
andere spoorwegen thans wordt bepaald. 

De voorwaarden, waarop de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen zich bereid heeft verklaard de spoor-
weglijnen te exploiteeren, worden zoowel door de ondergetee-
kenden als door de Groninger-Lokaal-Spoorweg-Maatschappij 
aannemelijk geacht. 

De in art. 4 van het wetsontwerp voorgestelde vrijstelling 
van het recht van registratie is ook ten aanzien van de exploi. 
tatie-overeenkomsten betreffende de locaalspoorwegen van 
Deventer over Raalte naar Ommen en van Stadskanaal over 
Ter Apel naar de Duitsche grens verleend. 

De Minister van Waterstaat, 
C. LELY. 

De Minister van Financiën, 
BERTLING. 

' ) Zie Verzameling van wetten, besluiten enz. betreffende de spoorwegen in 
Nederland, 1886, bladz. 165, 1888, bladz. 79. 
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