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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

Ook binnen uw regionale samenwerking moet u scherp zijn op de
nationale ontwikkelingen. Intussen begint het in Den Haag te dagen dat
goede banden met Berlijn van belang zijn na bijna twee decennia zware
verwaarlozing. Hier is de link van het Duitse ministerie van
Buitenlandse Zaken: https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/laender/niederlande-node/maas-aussenpolitik-
niederlande-regierungskonsultationen/2252226 Ook hebben ze tussen
de commissie I&W en de Verkehrsausschuss in de Bondsdag op 9
oktober 2019 gesproken over internationale treinverbindingen tussen
Nederland en Duitsland. 

Nederland is het enige buurland van Duitsland dat haar Staatsverdrag
over internationale spoorverbindingen en spoorlijnen nog niet
geactualiseerd heeft. In deze context raakt dit de volgende belangrijke
ontwikkelingen ook binnen uw provincie en gemeenten. In deze
hoedanigheid hebben uw gedeputeerden en wethouders zeker een
belangrijke rol te spelen. Bij het oude verdrag van 'Warnemünde' uit
1992 hebben de NS en Deutsche Bahn in onderling overleg besloten
Noordoost-Nederland er buiten te houden. Dit heeft onder andere
negatieve invloed gehad op het doortrekken van de Zuiderzeelijn naar
Hamburg. Leest u maar de bijlage Structuurvisie Zuiderzeelijn. Ook
versnelling van de trein naar Berlijn was geen onderwerp. Want op
termijn rolt hier een nieuwe overeenkomst uit dan moeten de
gemeenschappelijke projecten van Noordoost-Nederland volledig
vermeld zijn in dat nieuwe Staatsverdrag tussen Nederland en
Duitsland. Daarom vraag ik uw aandacht voor de volgende belangrijke
punten:

Wunderline ook als onderdeel van de dit verdrag als belangrijke
nieuwe verbinding Amsterdam -Zwolle -Groningen -Bremen -
Hamburg
Lelylijn als onderdeel van de hogesnelheidslijn Amsterdam -
Groningen - Bremen - Hamburg - Berlijn(Tevens missing link in het
Europese TEN-T netwerk)
Hogesnelheidslijn Amsterdam - Zwolle - Enschede - Osnabrück -
Hannover -Berlijn
Goederenspoorlijn Rotterdam - Noord-Nederland - Scandinavië;
doortrekken van dit project naar Aarhus(https://www.rfc-northsea-
med.eu/en) eindigt nu in zuidelijk deel Noordzeegebied
Nedersaksenlijn en verdere uitbouw Bentheimer Eisenbahn naar
dubbelspoor en elektrificatie door middel van de zogenaamde
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Den Haag, 2 oktober 2019


Noot: De leden Koerhuis (VVD), De Pater - Postma (CDA), Amhaouch (CDA, 
vanaf 13.00 uur) en Van Otterloo (50PLUS) hebben zich aangemeld voor 
dit gesprek.


Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Volgcommissie(s): contactgroep Duitsland


Activiteit: Gesprek
Datum: woensdag 9 oktober 2019
Tijd: 12.30 – 13.30 uur
Openbaar/besloten: besloten


Onderwerp: Ontvangst Bondsdagdelegatie van de commissie Vervoer en Digitale 
infrastructuur


Agendapunt: Verzoek Duitse Ambassade namens de commissie voor Vervoer en 
Digitale infrastructuur van de Bondsdag om een gesprek te voeren 
met de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 9 
oktober 2019


Zaak: Brief derden - Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland (NL)  te Den 
Haag – 11 september 2019
Verzoek van de Duitse Ambassade namens de commissie voor Vervoer en 
Digitale infrastructuur van de Duitse Bondsdag om een gesprek te voeren 
met de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 9 oktober 
2019 - 2019Z17308


Griffier: M.Y. Israel


Activiteitnummer: 2019A03691








Nederlands-Duitse regeringsconsultaties: Politieke verklaring 


Voortbouwend op de hechte vriendschap tussen onze volkeren en in de geest van een steeds 


nauwere samenwerking tussen onze regeringen, zijn onze regeringsconsultaties, voor de derde keer 


gehouden, gericht op het werken aan gezamenlijke oplossingen voor de gemeenschappelijke 


uitdagingen waarvoor we staan, zowel ten behoeve van onze burgers als van de Europese Unie als 


geheel. 


 


Een sterk en verenigd Europa - voor een vreedzame en welvarende toekomst 


Duitsland en Nederland zijn gecommitteerd aan het versterken van de Europese Unie als 


internationale speler, het verbeteren van haar slagkracht en het verstevigen van de sociale cohesie. 


In de Strategische Agenda van de Europese Unie staan onze prioriteiten voor de komende vijf jaar 


vermeld. Samen zullen we werken aan de ambitieuze uitvoering daarvan. 


 


We ondersteunen het Finse voorzitterschap bij zijn inspanningen om eind dit jaar overeenstemming 


te hebben bereikt over het volgende Meerjarig Financieel Kader. We streven beide naar een 


gemoderniseerde en evenwichtige EU-begroting. We hebben een sterker Europa nodig, dat niet 


alleen het hoofd kan bieden aan de huidige uitdagingen en prioriteiten, maar ook aan toekomstige 


kwesties, met name op de gebieden waar we gezamenlijke antwoorden nodig hebben onder 


veranderde mondiale omstandigheden. Tegelijkertijd moet de begroting gebaseerd zijn op een 


eerlijke verdeling van de lasten en terdege rekening houden met Brexit. We zullen de 


onderhandelingen ingaan op basis van een begroting van 1% van het Bruto Nationaal Inkomen van 


de EU-27 en zullen streven naar gunstigere voorwaarden en effectievere stimulansen. 


 


Nederland en Duitsland zullen hun samenwerking verdiepen met het oog op hervorming van het 


gemeenschappelijk Europees asielstelsel, het herstel van het naar behoren functioneren van het 


Schengengebied en de verbetering van de terugkeerpercentages. Om dit te bewerkstelligen zullen 


we samen optrekken om heldere regels en rechten in te stellen die een robuust en crisisbestendig 


stelsel waarborgen. Om secundaire bewegingen aan te pakken hebben we overeenstemming bereikt 


over een administratieve overeenkomst ingevolge artikel 36 van de Dublin III-verordening, waarmee 


het mogelijk wordt asielaanvragers sneller en in grotere getallen over te brengen naar de 


verantwoordelijke lidstaat. 


 


Nederland en Duitsland beschouwen het versterken van onze economische basis als een prioriteit. 


We zullen ons inzetten voor een nauwe samenwerking om de concurrentiekracht van de EU te 







verbeteren en haar toekomstige welvaart te waarborgen door te investeren in onderzoeks- en 


innovatieprojecten. Onze sterke partnerschap op het gebied van handel en innovatie is van vitaal 


belang voor onze economieën. We zullen deze samenwerking verder uitbouwen op het gebied van 


de energietransitie, slimme industrieën, mobiliteit en zorg. 


 


Een beleid van open markten en hechte samenwerking heeft de Europese Unie tot een van de meest 


welvarende, concurrerende en innovatieve regio's van de wereld gemaakt. In het licht van nieuwe 


uitdagingen willen we dat concurrentievermogen op de lange termijn en duurzame groei de kern 


vormen van de agenda van de volgende Europese Commissie. Dit vraagt om verbeteringen bij het 


functioneren van de interne markt, waaronder missiegedreven innovaties en een industrie- en 


digitaal beleid die de EU in staat stellen het voortouw te nemen. Als topprioriteit voor de 


toekomstige ontwikkeling van de interne markt hebben Duitsland en Nederland, samen met 


Frankrijk, een initiatief genomen om aanbevelingen te doen voor het boeken van vooruitgang in de 


richting van de Kapitaalmarktunie (‘NextCMU’). 


 


Versterking van de eerbiediging van de rechtsstaat in de lidstaten van de Europese Unie is een zeer 


belangrijke doelstelling voor ons. We ondersteunen derhalve de recente voorstellen van de 


Commissie om de EU-instrumenten hiertoe te versterken. Ook steunen wij gezamenlijk de 


inspanningen om een periodieke collegiale toetsing (PPR) van de rechtsstaat in te stellen als 


mechanisme voor een constructieve en inclusieve dialoog tussen de lidstaten. 


 


Nederland en Duitsland bevestigen opnieuw hun commitment aan de op regels gebaseerde 


internationale orde, multilateralisme, open markten en maatschappelijk verantwoord ondernemen 


en aan een ambitieus Europees handelsbeleid. We zullen de modernisering van het multilaterale 


handelssysteem, met de Wereldhandelsorganisatie in het hart ervan, krachtig blijven ondersteunen. 


We benadrukken de noodzaak van een ambitieuze bilaterale handelsagenda, met name richting Azië 


en het gebied van de Stille Oceaan en Latijns-Amerika. Daarnaast steunen we inspanningen gericht 


op het creëren van een gelijker speelveld tussen de Europese Unie en derde landen. 


 


We hechten veel waarde aan de sterke trans-Atlantische banden tussen de Europese Unie en de 


Verenigde Staten en zullen actief bijdragen aan de verdere versterking daarvan in samenwerking 


met de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger. 


 







Het Verenigd Koninkrijk blijft ook na zijn vertrek uit de Europese Unie een belangrijke strategische 


partner. We zijn gecommitteerd aan een ordelijke Brexit en zijn van mening dat het 


terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring de beste basis vormen voor hechte betrekkingen in 


de toekomst. 


 


Veiligheid en defensie - samenwerken voor vrijheid en veiligheid 


Nederland en Duitsland erkennen dat we geconfronteerd worden met een veranderende en steeds 


complexere veiligheidssituatie. In dit licht is het van het grootste belang de waarden waar we voor 


staan, zoals de op regels gebaseerde multilaterale wereldorde met de Verenigde Naties als 


middelpunt, te beschermen. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie blijft de centrale pijler onder 


onze collectieve veiligheid en defensie. We werken nauw samen bij operaties zoals de Resolute 


Support Mission in Afghanistan, de Enhanced Forward Presence, de Very High Readiness Joint Task 


Force, het Framework Nations Concept en in de toekomst in het NATO Readiness Initiative. 


 


Nederland en Duitsland streven ernaar de effectiviteit van het Gemeenschappelijk veiligheids- en 


defensiebeleid van de Europese Unie verder te ontwikkelen en te versterken. Onze landen zijn 


gecommitteerd aan de coherente invoering van defensie-initiatieven zoals de Permanente 


gestructureerde samenwerking (PESCO), het Europees Defensiefonds en de Gecoördineerde 


jaarlijkse evaluatie inzake defensie. We streven naar nauwe samenwerking met niet-EU partners in 


het kader van de deelname van derde staten aan PESCO. 


 


We zijn gecommitteerd aan het voorzetten van onze strijd tegen ISIS, en het voortzetten van onze 


inspanningen om stabiliteit te krijgen in Afghanistan (met de Resolute Support Mission) en in de 


Sahel (onder meer door onze steun aan het Partnership for Security and Stability in de Sahel). Voorts  


steunen we de strijd tegen het terrorisme.  


 


We zullen onze uitwisseling en samenwerking op veiligheidsgebied intensiveren, in het bijzonder 


voor IS-strijders die terugkeren naar Nederland en Duitsland, met inbegrip van alle aspecten van 


deradicalisering. 


 


We zijn vastbesloten de verspreiding van massavernietigingswapens en hun overbrengingssystemen, 


alsmede de verspreiding van kleine en lichte wapens te bestrijden. Verder werken we aan het 


versterken van internationale stelsels voor non-proliferatie en wapenbeheersing. 


 







In de Declaration of Intent die op 21 mei 2019 door onze ministers van Defensie is ondertekend, 


worden nieuwe veiligheidsuitdagingen geadresseerd en nieuwe impulsen gegeven voor verdere 


samenwerking. We bevorderen de nauwe samenwerking op defensiegebied tussen Nederland en 


Duitsland, waarvan het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps een voorbeeld is, en, zoals ook 


opgenomen in de Declaration of Intent, op het gebied van digitalisering, het cyberspacedomein en 


het informatiedomein. Het Memorandum of Understanding inzake materieelsamenwerking, dat de 


ministers van Defensie tijdens deze derde regeringsconsultaties hebben ondertekend, benadrukt 


onze unieke partnerschap op basis van wederzijds vertrouwen. 


 


Klimaat, milieu en energie - zorgen voor een duurzame wereld voor toekomstige generaties 


Duitsland en Nederland bevestigen opnieuw hun inzet zoals uitgesproken tijdens de Europese Raad 


in juni 2019 om uiterlijk 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. We bevestigen opnieuw onze belofte 


om gezamenlijk de klimaatactie te versterken en onze hechte bilaterale samenwerking voort te 


zetten, zoals met het Nederlands-Duitse kabinetsoverleg over klimaat op 22 augustus 2019. 


 


We zullen onze krachten bundelen op het gebied van klimaatdiplomatie om te zorgen voor meer 


mondiale actie op klimaatgebied en het versterken van het momentum dat ontstaan is door de 


Climate Action Summit van de VN. Nederland en Duitsland willen graag hun uitzonderlijke 


samenwerking binnen het NDC Partnerschap en de Global Commission on Adaptation voortzetten. 


We zullen daarnaast de samenwerking op bilateraal en regionaal niveau versterken, met name bij de 


ontwikkeling van offshore-windprojecten, de potentiële rol van waterstof - met name hernieuwbare 


waterstof - en de leveringszekerheid van energie. In de Intentieverklaring over energietransitie die 


vandaag door onze ministers van energie is ondertekend, wordt onze gezamenlijke ambitie omtrent 


bilaterale en regionale energiesamenwerking nader uitgewerkt. 


 


Een transitie naar klimaatneutraliteit in 2050 moet vergezeld gaan van beleid en maatregelen die 


door de Europese Commissie in de nabije toekomst moeten worden gepresenteerd. Wij steunen de 


werkzaamheden voor een Europese Green Deal die door de gekozen voorzitter van de Commissie 


Von der Leyen is voorgesteld en die gericht is op een doeltreffende aanpak om onze planeet en het 


gemeenschappelijke milieu te beschermen, de kansen van de ecologische overgang te grijpen en 


tegelijkertijd het concurrentievermogen van de economie van de EU te vrijwaren. Het bevorderen 


van duurzame mobiliteit en het verkennen van acties om de circulaire economie nieuw leven in te 


blazen, zijn in dit verband van essentieel belang. 


 







Bij de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs hebben Nederland en Duitsland zich verplicht tot 


nationale doelstellingen voor 2030 die tot de meest ambitieuze in Europa behoren. Hiervoor hebben 


we concreet beleid en concrete maatregelen vastgesteld die recentelijk door de respectieve 


regeringen bekend zijn gemaakt. We zullen streven naar mogelijke synergieën tussen deze 


maatregelen, zoals bekendgemaakt in het Nederlandse Klimaatakkoord en het Duitse 


Klimaschutzprogramm. 


 


Digitalisering - de balans vinden tussen innovatie, veiligheid en de bescherming van privacy 


Snelle technologische ontwikkelingen leveren talrijke kansen en uitdagingen. Het succes en 


concurrentievermogen op de lange termijn van onze economieën en onderzoeksinstituten zijn 


afhankelijk van helder omschreven maar toch flexibele regelgevingskaders die innovatie en 


duurzame digitale transformatie bevorderen. Nederland en Duitsland zullen actief bijdragen aan de 


ontwikkeling van een Europese strategie om voort te bouwen op de huidige strategie voor een 


digitale interne markt. Essentieel voor deze strategie is het bevorderen van leiderschap van de 


Europese Unie inzake mensgerichte kunstmatige intelligentie, wat van cruciaal belang is voor het 


versterken van het digitale leiderschap van de EU in het algemeen. We zullen ons richten op 


initiatieven voor het vrijwillig delen van gegevens en een concurrentiebeleid voor het digitale 


tijdperk. We streven naar het verbeteren van digitale geletterdheid en het versterken van 


wetenschappelijke en technologische vaardigheden en academische mobiliteit en het bevorderen 


van een duurzame Europese digitale infrastructuur als randvoorwaarden voor innovatiecapaciteit, 


met name gezien de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. 


 


Duitsland en Nederland zetten zich in voor het creëren van een Europese Health Data Space, waarin 


gezondheidsgegevens vrij kunnen worden uitgewisseld maar waarbij de relevante beginselen van 


gegevensveiligheid en -bescherming worden nageleefd. Hiertoe zullen we onze bilaterale dialoog 


over eHealth, het gebruik van gezondheidsgegevens en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige 


intelligentie in de zorg, blijven voortzetten. We zijn van plan een eHealth-pilotproject in de 


grensregio te steunen waarmee de voordelen van grensoverschrijdende eHealth voor het voetlicht 


worden gebracht, in nauwe relatie met het Europese eHealth Network. 


 


Nederland en Duitsland onderkennen dat de uitdaging van cybersecurity alleen het hoofd kan 


worden geboden door een gezamenlijke inspanning. We zullen onze intensieve samenwerking 


blijven verdiepen om de wederzijdse weerbaarheid te verstevigen en bedreigingen op dit gebied 


effectief tegen te gaan. Om desinformatie aan te pakken zullen we samenwerken met partners om 







de bewustwording te verhogen, mediageletterdheid te vergroten en de weerbaarheid bij de media 


en het publiek te versterken. 


 


Grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van de welvaart en veiligheid van onze volkeren  


Grensoverschrijdende samenwerking is cruciaal voor het functioneren van de interne markt en de 


ontwikkeling van grensregio’s in het bijzonder. Nederland en Duitsland zijn gecommitteerd aan het 


wegnemen van grensbelemmeringen zodat personen en publieke en particuliere organisaties in de 


grensregio's daarvan kunnen profiteren. In deze context zullen we de mogelijkheden van het nieuwe 


Benelux-verdrag voor grensoverschrijdende samenwerking tussen publieke organen langs de 


Nederlands-Duitse grens onderzoeken. We zullen uitwisselingen van jongeren stimuleren om 


verschillen op taalgebied en culturele verschillen te overbruggen. 


 


We zijn gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van de grensoverschrijdende samenwerking 


tussen de Nederlandse en Duitse politie, vooral in de strijd tegen de georganiseerde 


drugsgerelateerde misdaad, door het intensiveren van gezamenlijke bilaterale acties en het 


uitwisselen van inlichtingen en door nauwer samen te werken bij onze bijdragen aan EU-missies. 


 








Structuurvisie Zuiderzeelijn  
Briefadvies 


  
  


Briefadvies 
 


 


Aan: 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
mevrouw drs. K.M.H. Peijs 
 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
mevrouw S.M. Dekker 
 
De Minister van Economische Zaken, 
de heer mr. L.J. Brinkhorst 


Onderwerp: Briefadvies Zuiderzeelijn 
Datum: 7 april 2006 
Ons kenmerk: RVW-ZZL/060  


Geachte mevrouw Peijs, mevrouw Dekker, heer Brinkhorst, 
 
Hierbij bieden de VROM-raad, de Raad voor het Landelijk Gebied en de Raad voor 
Verkeer en Waterstaat u een advies aan over de Zuiderzeelijn.  


Inleiding 


De drie raden hebben zich gebogen over de vraagstelling1 zoals de Minister van 
Verkeer en Waterstaat - mede namens de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken - deze heeft verwoord met 
betrekking tot de Structuurvisie Zuiderzeelijn. De raden is gevraagd binnen het kader 
van de 'nut en noodzaakdiscussie' het advies van de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat en de VROM-raad uit 2001 te actualiseren. Met name is de raden 
gevraagd de meest recente gegevens2 bij de reflectie te betrekken die de 
interdepartementale projectorganisatie Zuiderzeelijn heeft opgeleverd en met een 
integrale, gezamenlijke blik naar deze gegevens te kijken. Ook is de raden gevraagd 
separaat aandacht te schenken aan de bereikbaarheidsproblematiek van de 
Noordvleugel en aan de economische problematiek van Noord-Nederland. Tot slot 
werd de raden gevraagd aandacht te besteden aan de beide ontwikkelingsassen naar 
het Noorden, de A6/A7 en A28. 
Op basis van eigen kennis en inzichten, verrijkt door consultatie van experts en 
bestuurders, zijn de drie raden in korte tijd tot een aantal conclusies en aanbevelingen 
gekomen die in dit briefadvies worden verwoord. 
Het was voor de raden niet mogelijk diepgaand onderzoek te (laten) doen naar de 
validiteit van de reeds beschikbare informatie van de projectorganisatie, of eigen 
onderzoek te laten uitvoeren. De raden constateren dat al op zeer veel deelgebieden 
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waardevol onderzoek is gedaan of nog wordt uitgevoerd. Bovendien menen de raden 
dat er bij deze grote hoeveelheid aan inhoudelijke en technische informatie juist 
behoefte is aan een kort strategisch advies op hoofdlijnen. De raden hebben daarom 
de Zuiderzeelijn bezien in het licht van de strategische beleidsdoelen. Ook hebben de 
raden dit briefadvies afgestemd op de (tussentijdse) bevindingen van de commissie 
Noordvleugel.  


Advies  


De Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Raad voor het Landelijk 
Gebied hebben de afgelopen weken gekeken naar nut en noodzaak van de aanleg 
van een Zuiderzeelijn als een snelle OV-verbinding, die werd gepresenteerd als de 
oplossing van tegelijkertijd de bereikbaarheidsproblematiek van de Noordvleugel en 
het versterken van de economische structuur van het Noorden. De drie raden 
concluderen dat een Zuiderzeelijn in de vorm van een snelle verbinding tussen 
Amsterdam en Groningen onvoldoende bijdraagt aan het tegelijkertijd oplossen van 
deze problemen. De raden stellen vast dat publieke investeringen in de aanleg van 
deze verbinding tussen Amsterdam en Groningen niet noodzakelijk zijn. Dit brengt de 
raden tot het volgende advies.  


 


Advies  


 
De Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Raad voor het Landelijk 
Gebied adviseren het kabinet af te zien van de aanleg van een snelle verbinding, in casu 
een Zuiderzeelijn, tussen Amsterdam en Groningen. De strategische doelstellingen die 
het kabinet voor de Zuiderzeelijn heeft geformuleerd, kunnen onvoldoende worden 
bereikt.  


De raden zijn van mening dat publieke investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer 
van de Noordvleugel in samenhang met investeringen in rode, groene en blauwe kwaliteit 
wél gerechtvaardigd zijn. Daarnaast adviseren de raden het kabinet te investeren in een 
combinatie van elementen uit het transitiepakket3 en regionale 
bereikbaarheidsoplossingen voor Noord-Nederland.  


Overwegingen  


Opbrengst en investering niet in verhouding  
De raden vinden dat nut, noodzaak en de verwachte grootte van de investering niet in 
een goede verhouding tot elkaar staan. Uit de berekeningen van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat blijkt dat alle varianten van tracés en modaliteiten die onder de 
noemer Zuiderzeelijn vallen, meer dan € 4.8 miljard4 zullen gaan kosten. Ook het feit 
dat het kabinet definitief heeft besloten tot aanleg van de Hanzelijn, hebben de raden 
in hun overwegingen betrokken. Er zijn volgens de raden op dit moment - en in 
vergelijking met 2001 - geen nieuwe (wetenschappelijke) inzichten die 
overheidsinvesteringen in deze orde van grootte in de aanleg van een Zuiderzeelijn nu 
wel rechtvaardigen. Ook de experts die door de raden zijn gehoord, zijn vrijwel allen 
van mening dat het creëren van een nieuwe verbinding weinig zinvol is, als deze niet 
proportioneel bijdraagt aan het vergroten van de afzet- en arbeidsmarkt van het 
Noorden5. Daarin delen experts en raden hun visie. 
 
De raden twijfelden in 2001 aan de juistheid van de veronderstelling dat de aanleg van 
een Zuiderzeelijn, als snelle verbinding naar het Noorden zonder meer zou bijdragen 







aan de verbetering van de economische positie van het Noorden. De opvatting dat een 
snelle OV-verbinding een stuwend effect zal hebben op de economische ontwikkeling 
en het investeringsklimaat van het Noorden, wordt in twijfel getrokken door onderzoek 
waaruit blijkt dat een snelle OV-verbinding ook een tegengesteld, drainerend effect6 
kan hebben. Daarnaast moet niet worden uitgesloten dat er in het Noorden op termijn 
sprake zal zijn van krimp7 van de bevolking en in het bijzonder van krimp van de 
beroepsbevolking. De raden sluiten niet uit dat de processen van drainage en krimp 
elkaar kunnen versterken. De raden stellen voor de consequenties van de verwachte 
krimp scherp in beeld te krijgen.  


De ontwikkelingsassen  
De raden zijn van mening - net als in 2001 - dat de noordelijke regio's op eigen kracht 
veel kunnen verwezenlijken. Wanneer ze focussen op de krachten van de 
verschillende groeikernen, de verschillende ontwikkelingsassen en de kracht van een 
vitaal platteland, ligt een eigen, autonome invulling voor de hand. Langs de as Zwolle - 
Assen - Groningen, en ook langs de as Heerenveen - Drachten - Groningen zijn 
inmiddels al veel bedrijventerreinen ontstaan. Deze corridorontwikkelingen 
weerspiegelen de autonome vitaliteit van de regio. De ontwikkelingen gaan hard, zo 
hard zelfs dat het zaak is de kwaliteiten van natuur, landschap en landbouw niet uit het 
oog te verliezen. 
In de adviesvraag is apart aandacht gevraagd voor een evenwichtige benadering van 
de ontwikkelingsassen A6/A7 en A28. Voor de A6/A7 zien de raden een duidelijke 
ontwikkeling op de as (Joure) - Heerenveen - Drachten - Groningen. Deze as zou 
versterkt kunnen worden. De raden zijn van mening dat het aan de noordelijke 
provincies is een uitvoeringsprogramma te maken, vergelijkbaar met het 
Noordvleugelprogramma, waarin de regionale verantwoordelijkheden expliciet zijn 
belegd. In dit programma dient rekening te worden gehouden met de gewenste 
concentratie van bedrijvigheid en behoud van economische effectiviteit. Bovendien 
menen de raden dat een uitvoeringsprogramma voorstellen moet bevatten die zijn 
gericht op behoud en ontwikkeling van de specifieke kwaliteiten van het landelijk 
gebied zoals landschap, natuur, rust en ruimte. De raden benadrukken dat een helder 
onderscheid tussen de hoofdstructuur en de zogenoemde haarvaten van het spoor- en 
wegennet niet uit het oog verloren mag worden. Met andere woorden, de ontwikkeling 
van de as A6/A7 is in eerste instantie een regionaal vraagstuk.  


Geen aansluiting op internationaal netwerk  
Mede gebaseerd op internationale ervaring lijkt de aanleg van een HSL zonder 
aansluiting op een internationaal netwerk (richting Hamburg, Scandinavië) niet 
levensvatbaar te zijn. In 2003 is duidelijk geworden dat de Zuiderzeelijn niet in het 
Trans European Transport Network (de TEN) opgenomen zou worden. Daarnaast is 
duidelijk dat de nieuwe Duitse regering in haar regeerakkoord de investeringen binnen 
de Duitse grenzen concentreert op het verbeteren van de verbindingen tussen noord 
en zuid en tussen noord en oost.  


Hanzelijn is nieuwe realiteit  
Inmiddels is in 2004 definitief besloten8 tot de aanleg van de Hanzelijn. Dit betekent 
een impuls tot verdere groei van de economische kern Zwolle. Ook de betekenis van 
het knooppunt Zwolle9 voor het personenvervoer neemt hierdoor toe. De aanleg van 
de Zuiderzeelijn tussen Lelystad en Groningen zal een deel van de huidige 
vervoerswaarde van de Hanzelijn wegnemen10 en de exploitatie ervan minder rendabel 
maken.  


Investeren in (OV-)bereikbaarheid Noordvleugel  
De raden maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid van de Noordvleugel. De 
raden hebben met waardering vastgesteld dat de rijksoverheid er met het 







Noordvleugelprogramma voor heeft gekozen deze problematiek integraal te 
benaderen. De raden zijn van mening dat (in internationaal perspectief) het aandeel 
van het openbaar vervoer in deze metropolitane regio veel te laag is. Het is 
onmiskenbaar dat overheidsinvesteringen in het openbaar vervoer noodzakelijk zijn 
om de congestieproblematiek in de Noordvleugel van de Randstad op te lossen. Het 
gaat dan expliciet niet om een enkele verbinding, maar om een algehele upgrading 
van het openbaar vervoer tot metropolitane kwaliteit. In juni wordt het besluit van het 
kabinet verwacht over de groei van de woningvoorraad in Almere. Naar verwachting 
zal een belangrijk deel daarvan worden opgevangen aan de westkant van Almere. Om 
verdere congestie tussen Almere en Amsterdam te voorkomen is het meer dan zinvol 
te zorgen voor een snelle, betrouwbare en frequente, ofwel hoogwaardige OV-
verbinding tussen Schiphol en beide steden in combinatie met investeringen in 
aantrekkelijke woon- en werkmilieus, in de natuur en in de landschappelijke en 
recreatieve kwaliteit van het landelijk gebied en de ecologische kwaliteit van het 
IJmeer. 
De raden verwijzen in dit kader naar de Tweede tussentijdse bevinding van de 
commissie Noordvleugel. Daarin staat het volgende: 'De raden zijn van mening, dat er 
eerst geïnvesteerd dient te worden in aspecten als landschap, ecologie en water ter 
versterking van de bestaande kwaliteiten van het gebied (water, ruimte). Deze 
investeringen dienen niet achteraf, of in de vorm van compensatieplannen plaats te 
vinden, maar juist voorafgaand aan de stedelijke investeringen. (…) het kabinet dient 
richtinggevende uitspraken te doen (in aanvulling op het integraal ontwikkelingsplan 
voor het IJmeer) over de ontwikkeling van de groenblauwe kwaliteit van het 
IJmeergebied.'11 


Aanbevelingen  
 
De raden doen hieronder aanbevelingen voor de drie deelgebieden: het Noorden, het 
middengebied12 en de Noordvleugel.13 


Aanbevelingen voor het Noorden  
1. Investeer in een combinatie van elementen uit het transitiepakket en regionale 
bereikbaarheidsoplossingen voor Noord-Nederland. Dit kan ondermeer betekenen dat 
het OV-netwerk verder kan worden uitgebouwd. 
2. Het lijkt zinvol dat de noordelijke provincies een ruimtelijk uitvoeringsprogramma 
opzetten - analoog aan de opzet van het Noordvleugelprogramma - met daarin de 
belangrijkste voorstellen uit het zogenoemde transitiepakket. Vul dit 
uitvoeringsprogramma aan met voorstellen ter versterking van de eigen kwaliteit van 
het landelijk gebied.  


Aanbeveling voor het middengebied  
3. Bezie hoe de aanleg van de Hanzelijn kan bijdragen aan de ruimtelijke structuur 
(wonen, werken, recreëren) van het gebied en welke effecten de aanleg heeft op het 
gebied van natuur, landschap, landbouw en waterbeheer. Hoe kan deze ontwikkeling 
bijdragen aan de versterking van de functionele banden tussen stad en platteland en 
daarmee tot versterking van de identiteit van dit gebied?  


Aanbeveling voor de Noordvleugel  
4. Investeer in hoogwaardig openbaar vervoer in de Noordvleugel. Zorg voor een 
hoogwaardige verbinding op de as Schiphol - Amsterdam - Almere en zorg dat deze 
past binnen een integrale kwaliteitsvisie voor zowel het stedelijk als het landelijk 
gebied. Indien een verdere ontwikkeling van de economische activiteiten op en 
rondom het vliegveld Lelystad aan de orde is, is dit een verdere onderbouwing voor 
publieke investeringen in het openbaar vervoer op het traject Schiphol - Lelystad. 
 







Hoogachtend, 


   


de heer mr. H.M. Meijdam,  
voorzitter VROM-raad 


de heer prof.mr. P.C.E. 
van Wijmen, 
voorzitter Raad voor het 
Landelijk Gebied 


de heer mr. G.J. Jansen,  
voorzitter Raad voor 
Verkeer en Waterstaat  


1. Voor de volledige tekst van de adviesaanvraag van 6 februari 2006: zie bijlage. 


2. 'Probleemstelling - conclusies van de probleemanalyse', 19 januari 2006, projectorganisatie 


Zuiderzeelijn, ministerie van VenW, VROM en EZ; 'Ruimtelijke analyse Structuurvisie Zuiderzeelijn - 


deel 1: ruimtelijke analyse en perspectieven', projectorganisatie Zuiderzeelijn, januari 2006; overige 


studies in het kader van het Noordvleugelprogramma en de structuurvisie Zuiderzeelijn, 2005-2006. 


3. Transitiepakket: het geheel aan maatregelen, behalve infrastructurele, dat de ruimtelijk economische 


ontwikkelingen moet stimuleren (transitie = ombuiging naar kenniseconomie). 


4. Met uitzondering van de superbus, die op dit moment nog in een experimentele fase verkeert. 


5. Dit blijkt ook uit internationaal vergelijkend onderzoek; zie hierover onder andere 'New Economic 


Geography, Empirics and Regional Policy', Brakman et.al., CPB, Den Haag 2005. 


6. Zie vorige noot. 


7. 'Structurele bevolkingsdaling - Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers', Derks, Hovens & 


Klinkers, Den Haag, februari 2006. 


8. Op 29 april 2004 is het tracébesluit van de Hanzelijn (exclusief het stuk Hattum - Zwolle) door de 


Tweede Kamer vastgesteld. In december 2004 heeft de Raad van State hiertoe formeel besloten en de 


bezwaren die waren opgeworpen ongegrond verklaard. 


9. Gegevens NS 2006: noord-Nederland - midden- en oost-Nederland: dagelijks 21.400 reizigers; 


Amsterdam/Schiphol - noord-Nederland: dagelijks 4.600 reizigers; Amsterdam/Schiphol - Almere: 


dagelijks 26.200 reizigers. Uit 'Nederlandse Spoorwegen, Noordlink; meer mogelijkheden, maximale 


reizigersgroei. De oplossing voor de bereikbaarheid van noord-Nederland en de Noordvleugel', maart 


2006. 


10. Volgens de projectorganisatie Zuiderzeelijn (april 2006) zal door de komst van een snelle verbinding 


via het Zuiderzeelijntracé de Hanzelijn zo'n 43% minder reizigers vervoeren, bron: vervoerwaardestudie. 


11. 'Tweede tussentijdse bevinding Noordvleugel', cie. Noordvleugel (VROM-raad en RVW), p. 2, 2 


maart 2006. 


12. Het gebied tussen Almere/Lelystad en Zwolle. 


13. De aanbevelingen voor de Noordvleugel worden gemaakt in aanvulling op de bevindingen van de 


commissie Noordvleugel. De commissie Noordvleugel is samengesteld uit leden van de VROM-raad en 


de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Deze raden zijn door de minister van VenW gevraagd te 


adviseren over het Noordvleugelprogramma.  


 



http://www.rlg.nl/adviezen/062/062_2.html





'Regionaliserungsmittel' uit de pot van het Duitse
verkeersministerie. 

Welke opdracht geeft u uw bestuurders mee om hier scherp op te zijn
en hoe deze projecten ook in de delen die in Duitsland lopen op de
juiste wijze in het Bundesverkehrswegeplan te krijgen?

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
Groningen



Nederlands-Duitse regeringsconsultaties: Politieke verklaring 

Voortbouwend op de hechte vriendschap tussen onze volkeren en in de geest van een steeds 

nauwere samenwerking tussen onze regeringen, zijn onze regeringsconsultaties, voor de derde keer 

gehouden, gericht op het werken aan gezamenlijke oplossingen voor de gemeenschappelijke 

uitdagingen waarvoor we staan, zowel ten behoeve van onze burgers als van de Europese Unie als 

geheel. 

 

Een sterk en verenigd Europa - voor een vreedzame en welvarende toekomst 

Duitsland en Nederland zijn gecommitteerd aan het versterken van de Europese Unie als 

internationale speler, het verbeteren van haar slagkracht en het verstevigen van de sociale cohesie. 

In de Strategische Agenda van de Europese Unie staan onze prioriteiten voor de komende vijf jaar 

vermeld. Samen zullen we werken aan de ambitieuze uitvoering daarvan. 

 

We ondersteunen het Finse voorzitterschap bij zijn inspanningen om eind dit jaar overeenstemming 

te hebben bereikt over het volgende Meerjarig Financieel Kader. We streven beide naar een 

gemoderniseerde en evenwichtige EU-begroting. We hebben een sterker Europa nodig, dat niet 

alleen het hoofd kan bieden aan de huidige uitdagingen en prioriteiten, maar ook aan toekomstige 

kwesties, met name op de gebieden waar we gezamenlijke antwoorden nodig hebben onder 

veranderde mondiale omstandigheden. Tegelijkertijd moet de begroting gebaseerd zijn op een 

eerlijke verdeling van de lasten en terdege rekening houden met Brexit. We zullen de 

onderhandelingen ingaan op basis van een begroting van 1% van het Bruto Nationaal Inkomen van 

de EU-27 en zullen streven naar gunstigere voorwaarden en effectievere stimulansen. 

 

Nederland en Duitsland zullen hun samenwerking verdiepen met het oog op hervorming van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, het herstel van het naar behoren functioneren van het 

Schengengebied en de verbetering van de terugkeerpercentages. Om dit te bewerkstelligen zullen 

we samen optrekken om heldere regels en rechten in te stellen die een robuust en crisisbestendig 

stelsel waarborgen. Om secundaire bewegingen aan te pakken hebben we overeenstemming bereikt 

over een administratieve overeenkomst ingevolge artikel 36 van de Dublin III-verordening, waarmee 

het mogelijk wordt asielaanvragers sneller en in grotere getallen over te brengen naar de 

verantwoordelijke lidstaat. 

 

Nederland en Duitsland beschouwen het versterken van onze economische basis als een prioriteit. 

We zullen ons inzetten voor een nauwe samenwerking om de concurrentiekracht van de EU te 



verbeteren en haar toekomstige welvaart te waarborgen door te investeren in onderzoeks- en 

innovatieprojecten. Onze sterke partnerschap op het gebied van handel en innovatie is van vitaal 

belang voor onze economieën. We zullen deze samenwerking verder uitbouwen op het gebied van 

de energietransitie, slimme industrieën, mobiliteit en zorg. 

 

Een beleid van open markten en hechte samenwerking heeft de Europese Unie tot een van de meest 

welvarende, concurrerende en innovatieve regio's van de wereld gemaakt. In het licht van nieuwe 

uitdagingen willen we dat concurrentievermogen op de lange termijn en duurzame groei de kern 

vormen van de agenda van de volgende Europese Commissie. Dit vraagt om verbeteringen bij het 

functioneren van de interne markt, waaronder missiegedreven innovaties en een industrie- en 

digitaal beleid die de EU in staat stellen het voortouw te nemen. Als topprioriteit voor de 

toekomstige ontwikkeling van de interne markt hebben Duitsland en Nederland, samen met 

Frankrijk, een initiatief genomen om aanbevelingen te doen voor het boeken van vooruitgang in de 

richting van de Kapitaalmarktunie (‘NextCMU’). 

 

Versterking van de eerbiediging van de rechtsstaat in de lidstaten van de Europese Unie is een zeer 

belangrijke doelstelling voor ons. We ondersteunen derhalve de recente voorstellen van de 

Commissie om de EU-instrumenten hiertoe te versterken. Ook steunen wij gezamenlijk de 

inspanningen om een periodieke collegiale toetsing (PPR) van de rechtsstaat in te stellen als 

mechanisme voor een constructieve en inclusieve dialoog tussen de lidstaten. 

 

Nederland en Duitsland bevestigen opnieuw hun commitment aan de op regels gebaseerde 

internationale orde, multilateralisme, open markten en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

en aan een ambitieus Europees handelsbeleid. We zullen de modernisering van het multilaterale 

handelssysteem, met de Wereldhandelsorganisatie in het hart ervan, krachtig blijven ondersteunen. 

We benadrukken de noodzaak van een ambitieuze bilaterale handelsagenda, met name richting Azië 

en het gebied van de Stille Oceaan en Latijns-Amerika. Daarnaast steunen we inspanningen gericht 

op het creëren van een gelijker speelveld tussen de Europese Unie en derde landen. 

 

We hechten veel waarde aan de sterke trans-Atlantische banden tussen de Europese Unie en de 

Verenigde Staten en zullen actief bijdragen aan de verdere versterking daarvan in samenwerking 

met de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger. 

 



Het Verenigd Koninkrijk blijft ook na zijn vertrek uit de Europese Unie een belangrijke strategische 

partner. We zijn gecommitteerd aan een ordelijke Brexit en zijn van mening dat het 

terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring de beste basis vormen voor hechte betrekkingen in 

de toekomst. 

 

Veiligheid en defensie - samenwerken voor vrijheid en veiligheid 

Nederland en Duitsland erkennen dat we geconfronteerd worden met een veranderende en steeds 

complexere veiligheidssituatie. In dit licht is het van het grootste belang de waarden waar we voor 

staan, zoals de op regels gebaseerde multilaterale wereldorde met de Verenigde Naties als 

middelpunt, te beschermen. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie blijft de centrale pijler onder 

onze collectieve veiligheid en defensie. We werken nauw samen bij operaties zoals de Resolute 

Support Mission in Afghanistan, de Enhanced Forward Presence, de Very High Readiness Joint Task 

Force, het Framework Nations Concept en in de toekomst in het NATO Readiness Initiative. 

 

Nederland en Duitsland streven ernaar de effectiviteit van het Gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid van de Europese Unie verder te ontwikkelen en te versterken. Onze landen zijn 

gecommitteerd aan de coherente invoering van defensie-initiatieven zoals de Permanente 

gestructureerde samenwerking (PESCO), het Europees Defensiefonds en de Gecoördineerde 

jaarlijkse evaluatie inzake defensie. We streven naar nauwe samenwerking met niet-EU partners in 

het kader van de deelname van derde staten aan PESCO. 

 

We zijn gecommitteerd aan het voorzetten van onze strijd tegen ISIS, en het voortzetten van onze 

inspanningen om stabiliteit te krijgen in Afghanistan (met de Resolute Support Mission) en in de 

Sahel (onder meer door onze steun aan het Partnership for Security and Stability in de Sahel). Voorts  

steunen we de strijd tegen het terrorisme.  

 

We zullen onze uitwisseling en samenwerking op veiligheidsgebied intensiveren, in het bijzonder 

voor IS-strijders die terugkeren naar Nederland en Duitsland, met inbegrip van alle aspecten van 

deradicalisering. 

 

We zijn vastbesloten de verspreiding van massavernietigingswapens en hun overbrengingssystemen, 

alsmede de verspreiding van kleine en lichte wapens te bestrijden. Verder werken we aan het 

versterken van internationale stelsels voor non-proliferatie en wapenbeheersing. 

 



In de Declaration of Intent die op 21 mei 2019 door onze ministers van Defensie is ondertekend, 

worden nieuwe veiligheidsuitdagingen geadresseerd en nieuwe impulsen gegeven voor verdere 

samenwerking. We bevorderen de nauwe samenwerking op defensiegebied tussen Nederland en 

Duitsland, waarvan het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps een voorbeeld is, en, zoals ook 

opgenomen in de Declaration of Intent, op het gebied van digitalisering, het cyberspacedomein en 

het informatiedomein. Het Memorandum of Understanding inzake materieelsamenwerking, dat de 

ministers van Defensie tijdens deze derde regeringsconsultaties hebben ondertekend, benadrukt 

onze unieke partnerschap op basis van wederzijds vertrouwen. 

 

Klimaat, milieu en energie - zorgen voor een duurzame wereld voor toekomstige generaties 

Duitsland en Nederland bevestigen opnieuw hun inzet zoals uitgesproken tijdens de Europese Raad 

in juni 2019 om uiterlijk 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. We bevestigen opnieuw onze belofte 

om gezamenlijk de klimaatactie te versterken en onze hechte bilaterale samenwerking voort te 

zetten, zoals met het Nederlands-Duitse kabinetsoverleg over klimaat op 22 augustus 2019. 

 

We zullen onze krachten bundelen op het gebied van klimaatdiplomatie om te zorgen voor meer 

mondiale actie op klimaatgebied en het versterken van het momentum dat ontstaan is door de 

Climate Action Summit van de VN. Nederland en Duitsland willen graag hun uitzonderlijke 

samenwerking binnen het NDC Partnerschap en de Global Commission on Adaptation voortzetten. 

We zullen daarnaast de samenwerking op bilateraal en regionaal niveau versterken, met name bij de 

ontwikkeling van offshore-windprojecten, de potentiële rol van waterstof - met name hernieuwbare 

waterstof - en de leveringszekerheid van energie. In de Intentieverklaring over energietransitie die 

vandaag door onze ministers van energie is ondertekend, wordt onze gezamenlijke ambitie omtrent 

bilaterale en regionale energiesamenwerking nader uitgewerkt. 

 

Een transitie naar klimaatneutraliteit in 2050 moet vergezeld gaan van beleid en maatregelen die 

door de Europese Commissie in de nabije toekomst moeten worden gepresenteerd. Wij steunen de 

werkzaamheden voor een Europese Green Deal die door de gekozen voorzitter van de Commissie 

Von der Leyen is voorgesteld en die gericht is op een doeltreffende aanpak om onze planeet en het 

gemeenschappelijke milieu te beschermen, de kansen van de ecologische overgang te grijpen en 

tegelijkertijd het concurrentievermogen van de economie van de EU te vrijwaren. Het bevorderen 

van duurzame mobiliteit en het verkennen van acties om de circulaire economie nieuw leven in te 

blazen, zijn in dit verband van essentieel belang. 

 



Bij de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs hebben Nederland en Duitsland zich verplicht tot 

nationale doelstellingen voor 2030 die tot de meest ambitieuze in Europa behoren. Hiervoor hebben 

we concreet beleid en concrete maatregelen vastgesteld die recentelijk door de respectieve 

regeringen bekend zijn gemaakt. We zullen streven naar mogelijke synergieën tussen deze 

maatregelen, zoals bekendgemaakt in het Nederlandse Klimaatakkoord en het Duitse 

Klimaschutzprogramm. 

 

Digitalisering - de balans vinden tussen innovatie, veiligheid en de bescherming van privacy 

Snelle technologische ontwikkelingen leveren talrijke kansen en uitdagingen. Het succes en 

concurrentievermogen op de lange termijn van onze economieën en onderzoeksinstituten zijn 

afhankelijk van helder omschreven maar toch flexibele regelgevingskaders die innovatie en 

duurzame digitale transformatie bevorderen. Nederland en Duitsland zullen actief bijdragen aan de 

ontwikkeling van een Europese strategie om voort te bouwen op de huidige strategie voor een 

digitale interne markt. Essentieel voor deze strategie is het bevorderen van leiderschap van de 

Europese Unie inzake mensgerichte kunstmatige intelligentie, wat van cruciaal belang is voor het 

versterken van het digitale leiderschap van de EU in het algemeen. We zullen ons richten op 

initiatieven voor het vrijwillig delen van gegevens en een concurrentiebeleid voor het digitale 

tijdperk. We streven naar het verbeteren van digitale geletterdheid en het versterken van 

wetenschappelijke en technologische vaardigheden en academische mobiliteit en het bevorderen 

van een duurzame Europese digitale infrastructuur als randvoorwaarden voor innovatiecapaciteit, 

met name gezien de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. 

 

Duitsland en Nederland zetten zich in voor het creëren van een Europese Health Data Space, waarin 

gezondheidsgegevens vrij kunnen worden uitgewisseld maar waarbij de relevante beginselen van 

gegevensveiligheid en -bescherming worden nageleefd. Hiertoe zullen we onze bilaterale dialoog 

over eHealth, het gebruik van gezondheidsgegevens en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige 

intelligentie in de zorg, blijven voortzetten. We zijn van plan een eHealth-pilotproject in de 

grensregio te steunen waarmee de voordelen van grensoverschrijdende eHealth voor het voetlicht 

worden gebracht, in nauwe relatie met het Europese eHealth Network. 

 

Nederland en Duitsland onderkennen dat de uitdaging van cybersecurity alleen het hoofd kan 

worden geboden door een gezamenlijke inspanning. We zullen onze intensieve samenwerking 

blijven verdiepen om de wederzijdse weerbaarheid te verstevigen en bedreigingen op dit gebied 

effectief tegen te gaan. Om desinformatie aan te pakken zullen we samenwerken met partners om 



de bewustwording te verhogen, mediageletterdheid te vergroten en de weerbaarheid bij de media 

en het publiek te versterken. 

 

Grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van de welvaart en veiligheid van onze volkeren  

Grensoverschrijdende samenwerking is cruciaal voor het functioneren van de interne markt en de 

ontwikkeling van grensregio’s in het bijzonder. Nederland en Duitsland zijn gecommitteerd aan het 

wegnemen van grensbelemmeringen zodat personen en publieke en particuliere organisaties in de 

grensregio's daarvan kunnen profiteren. In deze context zullen we de mogelijkheden van het nieuwe 

Benelux-verdrag voor grensoverschrijdende samenwerking tussen publieke organen langs de 

Nederlands-Duitse grens onderzoeken. We zullen uitwisselingen van jongeren stimuleren om 

verschillen op taalgebied en culturele verschillen te overbruggen. 

 

We zijn gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van de grensoverschrijdende samenwerking 

tussen de Nederlandse en Duitse politie, vooral in de strijd tegen de georganiseerde 

drugsgerelateerde misdaad, door het intensiveren van gezamenlijke bilaterale acties en het 

uitwisselen van inlichtingen en door nauwer samen te werken bij onze bijdragen aan EU-missies. 

 



Den Haag, 2 oktober 2019

Noot: De leden Koerhuis (VVD), De Pater - Postma (CDA), Amhaouch (CDA, 
vanaf 13.00 uur) en Van Otterloo (50PLUS) hebben zich aangemeld voor 
dit gesprek.

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Volgcommissie(s): contactgroep Duitsland

Activiteit: Gesprek
Datum: woensdag 9 oktober 2019
Tijd: 12.30 – 13.30 uur
Openbaar/besloten: besloten

Onderwerp: Ontvangst Bondsdagdelegatie van de commissie Vervoer en Digitale 
infrastructuur

Agendapunt: Verzoek Duitse Ambassade namens de commissie voor Vervoer en 
Digitale infrastructuur van de Bondsdag om een gesprek te voeren 
met de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 9 
oktober 2019

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland (NL)  te Den 
Haag – 11 september 2019
Verzoek van de Duitse Ambassade namens de commissie voor Vervoer en 
Digitale infrastructuur van de Duitse Bondsdag om een gesprek te voeren 
met de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 9 oktober 
2019 - 2019Z17308

Griffier: M.Y. Israel

Activiteitnummer: 2019A03691



Structuurvisie Zuiderzeelijn  
Briefadvies 

  
  

Briefadvies 
 

 

Aan: 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
mevrouw drs. K.M.H. Peijs 
 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
mevrouw S.M. Dekker 
 
De Minister van Economische Zaken, 
de heer mr. L.J. Brinkhorst 

Onderwerp: Briefadvies Zuiderzeelijn 
Datum: 7 april 2006 
Ons kenmerk: RVW-ZZL/060  

Geachte mevrouw Peijs, mevrouw Dekker, heer Brinkhorst, 
 
Hierbij bieden de VROM-raad, de Raad voor het Landelijk Gebied en de Raad voor 
Verkeer en Waterstaat u een advies aan over de Zuiderzeelijn.  

Inleiding 

De drie raden hebben zich gebogen over de vraagstelling1 zoals de Minister van 
Verkeer en Waterstaat - mede namens de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken - deze heeft verwoord met 
betrekking tot de Structuurvisie Zuiderzeelijn. De raden is gevraagd binnen het kader 
van de 'nut en noodzaakdiscussie' het advies van de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat en de VROM-raad uit 2001 te actualiseren. Met name is de raden 
gevraagd de meest recente gegevens2 bij de reflectie te betrekken die de 
interdepartementale projectorganisatie Zuiderzeelijn heeft opgeleverd en met een 
integrale, gezamenlijke blik naar deze gegevens te kijken. Ook is de raden gevraagd 
separaat aandacht te schenken aan de bereikbaarheidsproblematiek van de 
Noordvleugel en aan de economische problematiek van Noord-Nederland. Tot slot 
werd de raden gevraagd aandacht te besteden aan de beide ontwikkelingsassen naar 
het Noorden, de A6/A7 en A28. 
Op basis van eigen kennis en inzichten, verrijkt door consultatie van experts en 
bestuurders, zijn de drie raden in korte tijd tot een aantal conclusies en aanbevelingen 
gekomen die in dit briefadvies worden verwoord. 
Het was voor de raden niet mogelijk diepgaand onderzoek te (laten) doen naar de 
validiteit van de reeds beschikbare informatie van de projectorganisatie, of eigen 
onderzoek te laten uitvoeren. De raden constateren dat al op zeer veel deelgebieden 
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waardevol onderzoek is gedaan of nog wordt uitgevoerd. Bovendien menen de raden 
dat er bij deze grote hoeveelheid aan inhoudelijke en technische informatie juist 
behoefte is aan een kort strategisch advies op hoofdlijnen. De raden hebben daarom 
de Zuiderzeelijn bezien in het licht van de strategische beleidsdoelen. Ook hebben de 
raden dit briefadvies afgestemd op de (tussentijdse) bevindingen van de commissie 
Noordvleugel.  

Advies  

De Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Raad voor het Landelijk 
Gebied hebben de afgelopen weken gekeken naar nut en noodzaak van de aanleg 
van een Zuiderzeelijn als een snelle OV-verbinding, die werd gepresenteerd als de 
oplossing van tegelijkertijd de bereikbaarheidsproblematiek van de Noordvleugel en 
het versterken van de economische structuur van het Noorden. De drie raden 
concluderen dat een Zuiderzeelijn in de vorm van een snelle verbinding tussen 
Amsterdam en Groningen onvoldoende bijdraagt aan het tegelijkertijd oplossen van 
deze problemen. De raden stellen vast dat publieke investeringen in de aanleg van 
deze verbinding tussen Amsterdam en Groningen niet noodzakelijk zijn. Dit brengt de 
raden tot het volgende advies.  

 

Advies  

 
De Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Raad voor het Landelijk 
Gebied adviseren het kabinet af te zien van de aanleg van een snelle verbinding, in casu 
een Zuiderzeelijn, tussen Amsterdam en Groningen. De strategische doelstellingen die 
het kabinet voor de Zuiderzeelijn heeft geformuleerd, kunnen onvoldoende worden 
bereikt.  

De raden zijn van mening dat publieke investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer 
van de Noordvleugel in samenhang met investeringen in rode, groene en blauwe kwaliteit 
wél gerechtvaardigd zijn. Daarnaast adviseren de raden het kabinet te investeren in een 
combinatie van elementen uit het transitiepakket3 en regionale 
bereikbaarheidsoplossingen voor Noord-Nederland.  

Overwegingen  

Opbrengst en investering niet in verhouding  
De raden vinden dat nut, noodzaak en de verwachte grootte van de investering niet in 
een goede verhouding tot elkaar staan. Uit de berekeningen van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat blijkt dat alle varianten van tracés en modaliteiten die onder de 
noemer Zuiderzeelijn vallen, meer dan € 4.8 miljard4 zullen gaan kosten. Ook het feit 
dat het kabinet definitief heeft besloten tot aanleg van de Hanzelijn, hebben de raden 
in hun overwegingen betrokken. Er zijn volgens de raden op dit moment - en in 
vergelijking met 2001 - geen nieuwe (wetenschappelijke) inzichten die 
overheidsinvesteringen in deze orde van grootte in de aanleg van een Zuiderzeelijn nu 
wel rechtvaardigen. Ook de experts die door de raden zijn gehoord, zijn vrijwel allen 
van mening dat het creëren van een nieuwe verbinding weinig zinvol is, als deze niet 
proportioneel bijdraagt aan het vergroten van de afzet- en arbeidsmarkt van het 
Noorden5. Daarin delen experts en raden hun visie. 
 
De raden twijfelden in 2001 aan de juistheid van de veronderstelling dat de aanleg van 
een Zuiderzeelijn, als snelle verbinding naar het Noorden zonder meer zou bijdragen 



aan de verbetering van de economische positie van het Noorden. De opvatting dat een 
snelle OV-verbinding een stuwend effect zal hebben op de economische ontwikkeling 
en het investeringsklimaat van het Noorden, wordt in twijfel getrokken door onderzoek 
waaruit blijkt dat een snelle OV-verbinding ook een tegengesteld, drainerend effect6 
kan hebben. Daarnaast moet niet worden uitgesloten dat er in het Noorden op termijn 
sprake zal zijn van krimp7 van de bevolking en in het bijzonder van krimp van de 
beroepsbevolking. De raden sluiten niet uit dat de processen van drainage en krimp 
elkaar kunnen versterken. De raden stellen voor de consequenties van de verwachte 
krimp scherp in beeld te krijgen.  

De ontwikkelingsassen  
De raden zijn van mening - net als in 2001 - dat de noordelijke regio's op eigen kracht 
veel kunnen verwezenlijken. Wanneer ze focussen op de krachten van de 
verschillende groeikernen, de verschillende ontwikkelingsassen en de kracht van een 
vitaal platteland, ligt een eigen, autonome invulling voor de hand. Langs de as Zwolle - 
Assen - Groningen, en ook langs de as Heerenveen - Drachten - Groningen zijn 
inmiddels al veel bedrijventerreinen ontstaan. Deze corridorontwikkelingen 
weerspiegelen de autonome vitaliteit van de regio. De ontwikkelingen gaan hard, zo 
hard zelfs dat het zaak is de kwaliteiten van natuur, landschap en landbouw niet uit het 
oog te verliezen. 
In de adviesvraag is apart aandacht gevraagd voor een evenwichtige benadering van 
de ontwikkelingsassen A6/A7 en A28. Voor de A6/A7 zien de raden een duidelijke 
ontwikkeling op de as (Joure) - Heerenveen - Drachten - Groningen. Deze as zou 
versterkt kunnen worden. De raden zijn van mening dat het aan de noordelijke 
provincies is een uitvoeringsprogramma te maken, vergelijkbaar met het 
Noordvleugelprogramma, waarin de regionale verantwoordelijkheden expliciet zijn 
belegd. In dit programma dient rekening te worden gehouden met de gewenste 
concentratie van bedrijvigheid en behoud van economische effectiviteit. Bovendien 
menen de raden dat een uitvoeringsprogramma voorstellen moet bevatten die zijn 
gericht op behoud en ontwikkeling van de specifieke kwaliteiten van het landelijk 
gebied zoals landschap, natuur, rust en ruimte. De raden benadrukken dat een helder 
onderscheid tussen de hoofdstructuur en de zogenoemde haarvaten van het spoor- en 
wegennet niet uit het oog verloren mag worden. Met andere woorden, de ontwikkeling 
van de as A6/A7 is in eerste instantie een regionaal vraagstuk.  

Geen aansluiting op internationaal netwerk  
Mede gebaseerd op internationale ervaring lijkt de aanleg van een HSL zonder 
aansluiting op een internationaal netwerk (richting Hamburg, Scandinavië) niet 
levensvatbaar te zijn. In 2003 is duidelijk geworden dat de Zuiderzeelijn niet in het 
Trans European Transport Network (de TEN) opgenomen zou worden. Daarnaast is 
duidelijk dat de nieuwe Duitse regering in haar regeerakkoord de investeringen binnen 
de Duitse grenzen concentreert op het verbeteren van de verbindingen tussen noord 
en zuid en tussen noord en oost.  

Hanzelijn is nieuwe realiteit  
Inmiddels is in 2004 definitief besloten8 tot de aanleg van de Hanzelijn. Dit betekent 
een impuls tot verdere groei van de economische kern Zwolle. Ook de betekenis van 
het knooppunt Zwolle9 voor het personenvervoer neemt hierdoor toe. De aanleg van 
de Zuiderzeelijn tussen Lelystad en Groningen zal een deel van de huidige 
vervoerswaarde van de Hanzelijn wegnemen10 en de exploitatie ervan minder rendabel 
maken.  

Investeren in (OV-)bereikbaarheid Noordvleugel  
De raden maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid van de Noordvleugel. De 
raden hebben met waardering vastgesteld dat de rijksoverheid er met het 



Noordvleugelprogramma voor heeft gekozen deze problematiek integraal te 
benaderen. De raden zijn van mening dat (in internationaal perspectief) het aandeel 
van het openbaar vervoer in deze metropolitane regio veel te laag is. Het is 
onmiskenbaar dat overheidsinvesteringen in het openbaar vervoer noodzakelijk zijn 
om de congestieproblematiek in de Noordvleugel van de Randstad op te lossen. Het 
gaat dan expliciet niet om een enkele verbinding, maar om een algehele upgrading 
van het openbaar vervoer tot metropolitane kwaliteit. In juni wordt het besluit van het 
kabinet verwacht over de groei van de woningvoorraad in Almere. Naar verwachting 
zal een belangrijk deel daarvan worden opgevangen aan de westkant van Almere. Om 
verdere congestie tussen Almere en Amsterdam te voorkomen is het meer dan zinvol 
te zorgen voor een snelle, betrouwbare en frequente, ofwel hoogwaardige OV-
verbinding tussen Schiphol en beide steden in combinatie met investeringen in 
aantrekkelijke woon- en werkmilieus, in de natuur en in de landschappelijke en 
recreatieve kwaliteit van het landelijk gebied en de ecologische kwaliteit van het 
IJmeer. 
De raden verwijzen in dit kader naar de Tweede tussentijdse bevinding van de 
commissie Noordvleugel. Daarin staat het volgende: 'De raden zijn van mening, dat er 
eerst geïnvesteerd dient te worden in aspecten als landschap, ecologie en water ter 
versterking van de bestaande kwaliteiten van het gebied (water, ruimte). Deze 
investeringen dienen niet achteraf, of in de vorm van compensatieplannen plaats te 
vinden, maar juist voorafgaand aan de stedelijke investeringen. (…) het kabinet dient 
richtinggevende uitspraken te doen (in aanvulling op het integraal ontwikkelingsplan 
voor het IJmeer) over de ontwikkeling van de groenblauwe kwaliteit van het 
IJmeergebied.'11 

Aanbevelingen  
 
De raden doen hieronder aanbevelingen voor de drie deelgebieden: het Noorden, het 
middengebied12 en de Noordvleugel.13 

Aanbevelingen voor het Noorden  
1. Investeer in een combinatie van elementen uit het transitiepakket en regionale 
bereikbaarheidsoplossingen voor Noord-Nederland. Dit kan ondermeer betekenen dat 
het OV-netwerk verder kan worden uitgebouwd. 
2. Het lijkt zinvol dat de noordelijke provincies een ruimtelijk uitvoeringsprogramma 
opzetten - analoog aan de opzet van het Noordvleugelprogramma - met daarin de 
belangrijkste voorstellen uit het zogenoemde transitiepakket. Vul dit 
uitvoeringsprogramma aan met voorstellen ter versterking van de eigen kwaliteit van 
het landelijk gebied.  

Aanbeveling voor het middengebied  
3. Bezie hoe de aanleg van de Hanzelijn kan bijdragen aan de ruimtelijke structuur 
(wonen, werken, recreëren) van het gebied en welke effecten de aanleg heeft op het 
gebied van natuur, landschap, landbouw en waterbeheer. Hoe kan deze ontwikkeling 
bijdragen aan de versterking van de functionele banden tussen stad en platteland en 
daarmee tot versterking van de identiteit van dit gebied?  

Aanbeveling voor de Noordvleugel  
4. Investeer in hoogwaardig openbaar vervoer in de Noordvleugel. Zorg voor een 
hoogwaardige verbinding op de as Schiphol - Amsterdam - Almere en zorg dat deze 
past binnen een integrale kwaliteitsvisie voor zowel het stedelijk als het landelijk 
gebied. Indien een verdere ontwikkeling van de economische activiteiten op en 
rondom het vliegveld Lelystad aan de orde is, is dit een verdere onderbouwing voor 
publieke investeringen in het openbaar vervoer op het traject Schiphol - Lelystad. 
 



Hoogachtend, 

   

de heer mr. H.M. Meijdam,  
voorzitter VROM-raad 

de heer prof.mr. P.C.E. 
van Wijmen, 
voorzitter Raad voor het 
Landelijk Gebied 

de heer mr. G.J. Jansen,  
voorzitter Raad voor 
Verkeer en Waterstaat  

1. Voor de volledige tekst van de adviesaanvraag van 6 februari 2006: zie bijlage. 

2. 'Probleemstelling - conclusies van de probleemanalyse', 19 januari 2006, projectorganisatie 

Zuiderzeelijn, ministerie van VenW, VROM en EZ; 'Ruimtelijke analyse Structuurvisie Zuiderzeelijn - 

deel 1: ruimtelijke analyse en perspectieven', projectorganisatie Zuiderzeelijn, januari 2006; overige 

studies in het kader van het Noordvleugelprogramma en de structuurvisie Zuiderzeelijn, 2005-2006. 

3. Transitiepakket: het geheel aan maatregelen, behalve infrastructurele, dat de ruimtelijk economische 

ontwikkelingen moet stimuleren (transitie = ombuiging naar kenniseconomie). 

4. Met uitzondering van de superbus, die op dit moment nog in een experimentele fase verkeert. 

5. Dit blijkt ook uit internationaal vergelijkend onderzoek; zie hierover onder andere 'New Economic 

Geography, Empirics and Regional Policy', Brakman et.al., CPB, Den Haag 2005. 

6. Zie vorige noot. 

7. 'Structurele bevolkingsdaling - Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers', Derks, Hovens & 

Klinkers, Den Haag, februari 2006. 

8. Op 29 april 2004 is het tracébesluit van de Hanzelijn (exclusief het stuk Hattum - Zwolle) door de 

Tweede Kamer vastgesteld. In december 2004 heeft de Raad van State hiertoe formeel besloten en de 

bezwaren die waren opgeworpen ongegrond verklaard. 

9. Gegevens NS 2006: noord-Nederland - midden- en oost-Nederland: dagelijks 21.400 reizigers; 

Amsterdam/Schiphol - noord-Nederland: dagelijks 4.600 reizigers; Amsterdam/Schiphol - Almere: 

dagelijks 26.200 reizigers. Uit 'Nederlandse Spoorwegen, Noordlink; meer mogelijkheden, maximale 

reizigersgroei. De oplossing voor de bereikbaarheid van noord-Nederland en de Noordvleugel', maart 

2006. 

10. Volgens de projectorganisatie Zuiderzeelijn (april 2006) zal door de komst van een snelle verbinding 

via het Zuiderzeelijntracé de Hanzelijn zo'n 43% minder reizigers vervoeren, bron: vervoerwaardestudie. 

11. 'Tweede tussentijdse bevinding Noordvleugel', cie. Noordvleugel (VROM-raad en RVW), p. 2, 2 

maart 2006. 

12. Het gebied tussen Almere/Lelystad en Zwolle. 

13. De aanbevelingen voor de Noordvleugel worden gemaakt in aanvulling op de bevindingen van de 

commissie Noordvleugel. De commissie Noordvleugel is samengesteld uit leden van de VROM-raad en 

de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Deze raden zijn door de minister van VenW gevraagd te 

adviseren over het Noordvleugelprogramma.  
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