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Motivatie voor agendering:  

Nadere gedachtewisseling over de uitkomsten van de bestuurlijke 
overleggen MIRT, met name om een beter beeld te verkrijgen over 
de consequenties voor de voortgang van de RSP projecten in 
Drenthe.. 
 
 
 
 
 

Visie van de fractie In de huidige omstandigheden van een stagnerende economische 
ontwikkeling in de woningbouwmarkt en infrastructurele werken is 
het de vraag of het verstandig is om de frequentie van het BO 
MIRT terug te brengen van 2 keer per jaar naar 1 keer per jaar. 
Door te focussen op het topsectoren beleid dreigt de aandacht 
voor het “gewone” sectoren beleid te verslappen, met het risico 
van geruisloos weglekken van kennis en werkgelegenheid uit het 
Noorden van NL, zoals bijvoorbeeld bij de concentratie plannen 
van Rijksdiensten (Justitie, belastingdienst, penitentiaire 
inrichtingen) 

Vragen aan de overige 
fracties: 

1.  Wordt de bezorgdheid zoals hierboven geformuleerd 
gedeeld? 

2.  
 
 

Vragen aan het college van 
GS: 

1.Het opstellen van de gebiedsagenda was één van de eerste 
stappen in het proces van omvorming van het MIT uit de vorige 
kabinetsperiode naar het MIRT in deze periode. Op welke 
gebieden is de toevoeging van de “R” aan het MIT succesvol 
gebleken, toont dat een aanzienlijke meerwaarde ten opzichte van 
het MIT? De gebiedsagenda vervult in toenemende mate de 
functie van agenderend voorportaal van het MIRT. Er wordt 
toegewerkt naar de vast stelling in het najaar van 2012 van de 
update van de huidige gebiedsagenda. Wat is er al te melden over 
de belangrijkste knelpunten in de huidige gebiedsagenda om bij te 
stellen? Wanneer kunnen PS een concept update tegemoet zien? 
2.In het overzicht van de afsprakenlijst wordt op verschillende 
punten aangegeven dat in de planning van aanpak meer tijd voor 
nader of aanvullend onderzoek nodig is, zonder dat het gevolgen 



heeft voor de financiële bijdragen van partners. Is dit wel een 
houdbaar perspectief? Immers tijd kost geld, en meer tijd in de 
planning van activiteiten steken zou dan meer geld moeten 
kosten? En waar zou dat dan vandaan moeten komen? 
3. Op het project “Bereikbaarheid Assen” moet zo’n 10% worden 
inverdiend. Hoe staat het hiermee? Op welke wijze wordt dit 
gerealiseerd, ten koste van welke onderdelen gaat dit gebeuren? 
4.Begin 2012 vindt nadere besluitvorming plaats over Station 
Assen-Zuid: het is nu begin 2012, hoe staat het hiermee? 
5. Wat kan er gezegd worden over het toenemen van het risico 
van het uit de pas gaan lopen van het tijdpad van aanbesteden? 
(prijsopdrijvend effect en vertraging met als gevolg prijsstijging) 
 
 

 





1 

a 

  
 

 
 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

T  070 351 61 71 

F  070 351 78 95 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
Ons kenmerk 

IenM/BSK-2010/210198 
 

Uw kenmerk 

- 
 

Bijlage(n) 

3 

 

 

 

    

   

  > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag 

 De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 25 november 2011 

Onderwerp Uitkomsten Bestuurlijke overleggen MIRT, najaar 2011 

 

 

 
Geachte voorzitter, 

 
Met deze brief informeer ik u, mede namens de staatssecretaris, over de 

uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIRT. Deze zijn op 3, 7, 8 en 9 

november 2011 gevoerd met alle landsdelen. Hierbij waren tevens de ministeries 

van BZK/WWI en EL&I hoogambtelijk vertegenwoordigd. 

 

Tijdens de overleggen is een aantal algemene punten de revue gepasseerd, te 

weten: stand van zaken ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (verder: 

SVIR) mede in relatie tot het Topsectorenbeleid, de actualisatie van de 

gebiedsagenda’s en de frequentie van de bestuurlijke overleggen MIRT vanaf 

2012. Daarnaast is uitvoerig gesproken over de invulling van de gebiedspakketten 

‘Beter Benutten’. In het navolgende zal kort op deze punten worden ingegaan en 

zal nog een aantal andere onderwerpen kort worden toegelicht. 

 

Als bijlage 1 treft u de gemaakte regiospecifieke afspraken per gebied; in bijlage 

2 treft u de geactualiseerde spelregels van het MIRT (tevens kort toegelicht in 

deze brief) en bijlage 3 betreft de vierde voortgangsrapportage van het 

regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn najaar 2011.  
 
Stand van zaken ontwerp-SVIR en Topsectorenbeleid 

Tijdens de BO’s MIRT is een toelichting gegeven op de stand van zaken rond de 

ontwerp-SVIR. Door een aantal regio’s is een toelichting gegeven op de 

ingebrachte zienswijzen. Voorts is gesproken over de in de ontwerp-SVIR gelegde 

koppeling met de ontwikkeling van de topsectoren. 

Bij de vaststelling van de SVIR en de actualisatie van de gebiedsagenda’s zal 

rekening worden houden met de ruimtelijke en infrastructurele opgaven uit de 

agenda’s voor de topsectoren, die het kabinet van Rijksbelang vindt. 

 
Actualisatie Gebiedsagenda’s 

In het BO MIRT najaar 2009 zijn nagenoeg alle gebiedsagenda’s vastgesteld. De 

gebiedsagenda’s vervullen in toenemende mate de functie van agenderend 

voorportaal in het MIRT. 

Zowel het Rijk als vrijwel alle regio’s voelen de behoefte om de huidige 

gebiedsagenda’s te actualiseren. Aanleiding daarvoor zijn de ontwikkelingen en 
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 afspraken die sinds de vaststelling hebben plaats gevonden. Hierbij kan gedacht 

worden aan: projectbesluiten, afgeronde verkenningen, MIRT-onderzoeken, etc., 

maar ook de ontwerp-SVIR, de investeringsbrief en in een aantal gevallen ook de 

nieuwe collegeakkoorden. 

Rijk en regio tornen niet aan de functie en het karakter van de gebiedsagenda als 

gezamenlijk document en stellen voorts vast dat de geschetste ontwikkelingen 

niet hoeven te leiden tot een compleet nieuwe gebiedsagenda. In de meeste 

gevallen volstaat een update van de huidige gebiedsagenda. Wel dient 

uitdrukkelijk aandacht te zijn voor de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling in 

het ruimtelijk domein. Het Rijk en de regio’s werken toe naar vaststelling van alle 

geactualiseerde gebiedsagenda’s in het BO MIRT najaar 2012. 

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer 

In het Regeerakkoord is de ambitie opgenomen om de grensregio’s beter 

bereikbaar te maken voor treinverkeer en daar een grensoverschrijdende 

ontwikkeling in gang te zetten, waaronder aansluiting op bepaalde buitenlandse 

stations voor hogesnelheidstreinen. 

Tijdens de BO’s MIRT is hiervoor een belangrijke stap gezet, door het maken van 

concrete afspraken met de regionale overheden en de vervoerders over 

verbeteringen in het grensoverschrijdend spoorvervoer. 

Mede naar aanleiding hiervan heb ik besloten middelen te reserveren voor 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2 en bovendien in lijn met de motie 

Anker/Mastwijk (TK 32 351, nr. 5). Het betreft middelen in de periode 2015-2020. 

Zoals uit de MIRT afspraken blijkt ben ik met de regionale partners in overleg om 

concreet invulling te geven aan de besteding van deze investeringsmiddelen. 

Tijdens de bestuurlijke overleggen MIRT in 2012 en 2013 wil ik met hen hierover 

afspraken maken. Ik beschouw de motie Anker/Mastwijk (TK 32 351, nr. 5) 

hiermee als afgedaan.  

In bijlage 1 wordt u nader geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken 

met de regio’s Limburg en Brabant over de verbinding Heerlen-Aken, conform 

mijn eerdere toezegging (TK 11 056). Ook wordt u geïnformeerd over de 

vooruitgang op de verbindingen Eindhoven-Venlo-Düsseldorf/Duisburg en 

Maastricht-Luik. 

Samen met de regio Oost-Nederland zet het ministerie van IenM zich actief in om 

de (internationale) bereikbaarheid van Arnhem te verbeteren. Ik heb met de regio 

afgesproken de stapsgewijze verbetering van de ICE-verbinding Amsterdam-

Frankfurt samen met de betrokken (Duitse) partners voortvarend voort te zetten 

en in 2012 plannen te maken om de regionale verbinding Arnhem-Emmerich te 

versterken. Bovendien wordt binnen PHS gewerkt aan een betere doorstroming 

van de ICE en krijgt deze een eigen pad. Door een betere benutting van het 

traject en maatregelen op de korte termijn wordt deze verbinding voor meer 

reizigers aantrekkelijker en betrouwbaarder. Voor een nieuw onderzoek naar een 

HSL-Oost zie ik, mede in het licht van de keuzes die zijn gemaakt binnen de 

ontwerp-SVIR en de prioriteiten die zijn gesteld binnen de verlenging van het 

MIRT, geen aanleiding. Ik beschouw hiermee de motie Cramer/Koopmans (TK 31 

305, nr. 106) als afgedaan.  

 
Programma Beter Benutten 

Met de regio’s heb ik afspraken gemaakt over de gebiedspakketten Beter 

Benutten. Daarnaast zijn middelen gereserveerd voor landelijke programma’s 

zoals decentraal spoor en ITS. Hiermee zijn de financiële middelen voor het 

programma Beter Benutten belegd. De maatregelen worden deze kabinetsperiode 

uitgevoerd waardoor de files op de belangrijkste fileknelpunten in de regio’s 
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 worden aangepakt en de groei op het spoor wordt geaccommodeerd. In een 

afzonderlijke brief wil ik u nader informeren over het programma Beter Benutten. 

Deze brief ontvangt u uiterlijk 2 december 2011. 
 

NMCA knelpunten decentraal spoor (programma Beter Benutten) 

Vanuit het Rijk wordt in het kader van het programma Beter Benutten € 90 mln 

beschikbaar gesteld voor de aanpak van capaciteitsproblemen op de 

gedecentraliseerde spoorlijnen. Als uit de vervolganalyse duidelijk is geworden op 

welke van de in de NMCA geïndiceerde lijnen die knelpunten zich daadwerkelijk op 

korte termijn voordoen, wordt bezien welke maatregel(en) daarvoor de beste 

oplossing zijn en wat die kosten. Dat kunnen ook andersoortige maatregelen zijn 

dan de bekende spoormaatregelen zoals multimodale maatregelen, 

vraagbeïnvloeding en innovatieve maatregelen. In 2012 zal over de financiering 

van die maatregel(en) vervolgens afspraken worden gemaakt met de betrokken 

overheden, op basis van cofinanciering. Gestreefd wordt naar publieke en private 

cofinanciering. De betrokken regio’s Noord, Oost en Limburg hebben aangegeven 

hieraan te willen meewerken. 

 

Frequentie BO MIRT per 2012 

Naar aanleiding van het samenvoegen van het voormalige ministerie van VenW 

en onderdelen van het voormalige ministerie van VROM heeft een algemene 

herschikking van bestuurlijke overleggen plaats gevonden. Een aantal overleggen 

is samengevoegd en/of zijn in frequentie gehalveerd of verder in frequentie terug 

gebracht. Dit betekent dat vanaf 2012 er 1 bestuurlijk overleg MIRT per jaar zal 

plaatsvinden en wel in het najaar. Dit voornemen van het Rijk is met de regio’s 

besproken. Met de regio’s is afgesproken dat als bestuurlijk overleg op 

projectbasis noodzakelijk is, dit op ad hoc basis kan worden georganiseerd. Op 

termijn kan worden bezien of deze opzet aanpassing behoeft. 

 

Actualisatie Spelregels van het MIRT 

Met de actualisatie van de Spelregels van het MIRT, de zogeheten MIRT 

Spelregels, heb ik een volgende stap gezet in het implementeren van de 

aanbevelingen van de commissie Elverding. Daarnaast heb ik conform de 

aanbeveling uit de evaluatie baten-lastendienst Rijkswaterstaat de Life Cycle Cost 

systematiek een plek gegeven. Het doel van de MIRT Spelregels is het beschrijven 

van de besluitvormingsvereisten bij het Rijk om te komen tot een beslissing over 

een eventuele financiële rijksbijdrage. 

 

De actualisatie betreft een eenduidiger gebruik van terminologie, de verdere 

‘vernatting’ in het kader van de start van het Deltaprogramma en het integreren 

van de uitkomsten van Sneller&Beter (met name procesontwerp) en de 

voorgenomen wijziging van de Tracéwet. Tevens passen de wijzigingen in mijn 

streven te komen tot eenvoudigere en betere regelgeving (Eenvoudig Beter). Zo 

is het aantal beslismomenten teruggebracht van vijf naar vier en bieden de 

spelregels inzicht en duidelijkheid aan een ieder aan de voorkant van het proces. 

In lijn met de aanbevelingen van de commissie Elverding ligt het accent in de 

besluitvorming op de verkenningsfase. Zo dient er bij de startbeslissing zicht te 

zijn op (mogelijke) bijdragen van het Rijk en eventueel ook van de regio, de 

scope van het project en de uitvoeringsperiode. Bij het nemen van de 

voorkeursbeslissing moet er duidelijkheid zijn over budget (voor zowel aanleg als 

beheer en onderhoud) en verdeling tussen partijen, de voorkeursvariant, de wijze 

waarop de markt wordt betrokken en de beoogde realisatieperiode. Deze 

aspecten worden in de planuitwerkingsfase nader uitgewerkt. Met het nemen van 
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 de projectbeslissing is er aldus finale duidelijkheid over het budget en de 

verdeling tussen partijen, de scope van het project, de realisatieperiode en de 

marktbenadering. De realisatiefase wordt afgerond met de opleveringsbeslissing. 

Dit alles draagt bij aan snellere en betere besluitvorming.  

 

De geactualiseerde versie vervangt de MIRT Spelregels versie januari 2009. Op 

projecten die gestart zijn onder de eerdere MIRT Spelregels zijn de 

geactualiseerde MIRT Spelregels van toepassing, tenzij hierover projectspecifieke 

afspraken zijn gemaakt. De geactualiseerde MIRT Spelregels zijn van toepassing 

op het moment dat de dat de herziene Tracéwet in werking treedt. Met het 

toesturen van de geactualiseerde MIRT Spelregels geef ik, in lijn met eerdere 

reacties hierop, invulling aan motie 31700-A, nr. 43.  

 

Ontwikkelagenda maatschappelijke kosten-batenanalyse 

In de eerste voortgangsrapportage van het project RRAAM (TK 31089, nr. 83) is 

gemeld dat de TK bij de toezending van de Spelregels van het MIRT nadere 

informatie zal ontvangen over de inhoud van de ontwikkelagenda 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (verder MKBA). Bij dezen voldoe ik aan die 

toezegging. 

De ontwikkelagenda MKBA is het resultaat van het symposium ‘MKBA tussen 

methodiek en politiek’ en kent vier doelstellingen: 

o Vergemakkelijken van een brede beoordeling van projecten.  

o Verhogen van de betrouwbaarheid van de kengetallen en andere 

gegevens die bij MKBA’s worden gebruikt. 

o Vergroten van de gebruikersvriendelijkheid van het MKBA-instrument en 

de toegankelijkheid van MKBA ’s.  

o Vergemakkelijken en verbeteren de toepassing van MKBA in de praktijk. 

In de ontwikkelagenda staat de beoordeling van MIRT-projecten centraal, waartoe 

ook de projecten van het Deltaprogramma behoren. 

 

Uitvoering van de ontwikkelagenda zal eind 2012 een tweetal producten 

opleveren. Het eerste product zal een overzicht zijn van algemeen toe te passen 

meet- en waarderingsmethoden voor veel voorkomende effecten. Dat overzicht 

zal ook de zgn. ‘zwakke waarden’ (moeilijk te monetariseren m.n. externe 

effecten) omvatten en zal in overleg met planbureaus en andere deskundigen tot 

stand komen. Het overzicht zal op de kennispagina’s van de website van de 

rijksoverheid worden gepubliceerd. In de geest van Sneller en Beter zullen waar 

mogelijk eenvoudige rekenmethoden en kengetallen voor het op geld waarderen 

van effecten worden toegevoegd. Nieuwe meet- en waarderingsmethoden die 

nodig zijn voor de MKBA van RRAAM zullen al eind 2011 en in het voorjaar van 

2012 beschikbaar komen.  

Het tweede product van de ontwikkelagenda zal een reeks goede voorbeelden van 

de toepassing van MKBA zijn. Er is al veel mogelijk, met name als het gaat om 

het toepassen van een breed beoordelingskader of een andere presentatie van de 

resultaten van de MKBA. Het Rijk wil die mogelijkheden verder verkennen in 

samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen. Begin 2012 zal een 

kennis- en leerprogramma starten dat ruimte biedt om ervaring op te doen met 

nieuwe aanpakken en dat projectleiders en begeleiders van MKBA’s de 

gelegenheid biedt kennis uit te wisselen. 

 

Op basis van de resultaten van de uitvoering van de ontwikkelagenda zal begin 

2013 worden bezien of en in hoeverre er aanleiding bestaat voor de in de motie 

Wiegman-Scheppelink (32123-A, nr. 27) gevraagde herijking van de systematiek 
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 voor het beoordelen van projecten. Daarbij zullen ook de uitkomsten worden 

betrokken van studie Plannen voor de Stad, die door het CPB en het PBL wordt 

uitgevoerd, alsmede het onderzoek van het KIM naar de invulling van doelbereik 

in het MIRT. Leidraad voor het kabinet zal zijn dat de toe te passen 

beoordelingssystematiek - zoals ook bij de MKBA het geval is - een objectief beeld 

dient te geven van de te verwachten projecteffecten. 

 

Afronding verkenning centrumontwikkeling Emmen  

Met de oplevering van de Business case 3.0 wordt de MIRT-verkenning 

‘Centrumontwikkeling Emmen’ afgerond. De MIRT-verkenning geeft wel meer 

duidelijkheid, maar biedt nog geen oplossing voor het plantekort van € 17 mln. 

Gelet op het feit dat de realisatie van de laatste fase van het project, de 

Hoofdstraatlocatie niet voor 2015 is voorzien, is het niet reëel te verwachten dat 

de financiering voor alle projectonderdelen in 2011 volledig gedekt is. In de 

Business case is dan ook conform motie Roefs/Koopmans (TK 32 123 A, nr. 77)  

een financieel plan c.q. strategie voor fondswerving opgenomen. Hiermee is de 

motie afgehandeld. De uitvoering van de motie heeft, mede door het ingezette 

kabinetsbeleid en de bezuinigingen, niet geleid tot extra financiële bijdragen van 

de andere ministeries (OCW, IenM, ELenI en BZK/WWI). 

Het Rijk blijft doormiddel van inzet van kennis en kunde ten aanzien van de 

ontwikkeling van grote integrale projecten wel betrokken bij de 

centrumontwikkeling Emmen. 

 

Verzorgingsplaatsen 

In de afgelopen jaren is een inventarisatie gedaan van de stand van zaken van 

verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen op het hoofdwegennet). Gebleken is dat 

wat betreft de benodigde capaciteit het aantal parkeerplekken voor 

personenauto’s voldoende is, maar dat dit voor vrachtauto’s niet het geval is. Dit 

tekort is deels te wijten aan het feit dat niet alle parkeerplekken voor vrachtauto’s 

op de juiste plekken liggen. Maar ook het rijverbod voor vrachtwagens op zon- en 

feestdagen in Duitsland en de Duitse MAUT zijn mede oorzaak van het tekort. 

Daardoor zijn de parkeerplaatsen bij de grens vaak overvol en worden er 

regelmatig tientallen vrachtwagens op de vluchtstrook geparkeerd.  

Uit recente berekeningen blijkt dat er op dit moment voor vrachtauto’s een tekort 

is van circa 1800 parkeerplekken. Dit tekort zal in 2020 zonder aanvullend beleid 

verder oplopen. 

Wat betreft de kwaliteit blijken solitaire verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen 

zonder benzinestation of restaurant) onvoldoende te scoren op aspecten als 

verkeersveiligheid of zicht vanaf de weg. Uitgaande van mijn verantwoordelijkheid 

voor het hoofdwegennet, inclusief de verkeersveiligheid hierop, ben ik van mening 

dat: 

o Op netwerkniveau er voldoende parkeercapaciteit dient te zijn voor zowel 

vrachtauto’s als personenauto’s. 

o Verzorgingsplaatsen dienen te voldoen aan een minimum 

kwaliteitsniveau. Dit houdt in dat verzorgingsplaatsen verkeersveilig zijn, 

er voldoende verlichting is, de zichtbaarheid van de parkeerplekken vanaf 

de weg voldoende is, er op alle verzorgingsplaatsen een toilet aanwezig is 

en dat de verzorgingsplaatsen schoon zijn.  

 

Voor de oplossing van de meest acute knelpunten met betrekking tot 

verzorgingsplaatsen heb ik € 25 mln beschikbaar. Ik richt mij daarbij met name 

op het oplossen van de meest verkeersonveilige capaciteitsknelpunten langs de 

(inter)nationale corridors A1, A4, A12, A67, A7 en de A50. Daarnaast is het mijn 
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 streven alle verzorgingsplaatsen op termijn te laten voldoen aan het door mij 

gewenste minimum kwaliteitsniveau. Met name solitaire parkeerplaatsen hebben 

daarbij mijn aandacht. Solitaire verzorgingsplaatsen die geen noodzakelijke 

aanvullende capaciteit voor het totale netwerk bieden zullen op termijn worden 

gesloten.  

 

Het bedrag zal niet voldoende zijn om de capaciteit en de kwaliteit van alle 

verzorgingsplaatsen geheel op het door mij gewenste niveau te brengen. Om dit 

te bereiken en om het beschikbare bedrag zo efficiënt mogelijk in te zetten, zal ik 

daarom in overleg treden met marktpartijen om te bezien welke rol zij kunnen 

spelen bij het oplossen van de knelpunten. Ook zou op termijn een parkeertarief 

op verzorgingsplaatsen op het hoofdwegennet voor lang parkerende vrachtauto’s 

overwogen kunnen worden. Eerst moet echter onderzocht worden of dit mogelijk 

en effectief is.  

 

De staatssecretaris en ik kijken terug op een geslaagde en constructieve 

overlegronde. 
 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen  
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Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT, najaar 2011 

 

 

BIJLAGE 1 

AFSPRAKENLIJST BESTUURLIJKE OVERLEGGEN MIRT NAJAAR 2011 

 

NOORD-NEDERLAND 

1. Energyport 

 In de geactualiseerde gebiedsagenda Noord-Nederland wordt Energyport nader 

uitgewerkt als basis voor gebiedsgerichte afspraken. De ministeries van EL&I en IenM 

zullen gezamenlijk optrekken bij dit dossier. 

2. RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn: financiën 

 De in het RSP-convenant vastgelegde rijksbijdrage voor 2012 ten behoeve van het 

regionale deel van het Ruimtelijk-Economisch Programma en ten behoeve van de 

concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de betreffende decentrale overheid de 

contracterende partij is, wordt in 2012 naar rato uitgekeerd via het Provinciefonds aan 

de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland en via het Gemeentefonds aan 

de gemeente Assen. 

 Een eventueel toekomstig tekort aan kasritme als gevolg van de verschuiving in de 

rijksbegroting 2012 wordt binnen het ministerie van IenM opgelost zonder dat de 

projecten getemporiseerd worden en zonder dat een beroep gedaan wordt op de regio 

om voor te financieren. 

 In het RSP-convenant is overeengekomen dat de bijdragen worden geïndexeerd met het 

toegekende percentage van het indexcijfer bruto overheidsinvesteringen (IBOI). De 

prijscompensatie over de middelen op de EL&I-begroting voor het Ruimtelijk-Economisch 

Programma 2011 is uitgekeerd en toegevoegd aan de ZZL-middelen. Het indexeren van 

dit budget voor de resterende convenantperiode wordt aan de minister van EL&I 

voorgelegd. 

3. RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn: maatregelen kernnet spoor 

 Voor de boogaanpassing Hoogeveen wordt € 33 mln gereserveerd. 

 Voor de viersporigheid Groningen - Groningen-Losplaats (inclusief uitbreiding station 

Europapark) wordt € 32 mln gereserveerd. De planuitwerking en het budget zijn 

onderdeel van het project Knoop Groningen. 

 IenM verstrekt ProRail de opdracht om de planuitwerking „seinoptimalisatie Zwolle – 

Meppel‟ te starten. Voor deze maatregel wordt € 12 mln gereserveerd. 

 IenM verstrekt ProRail de opdracht om te onderzoeken of de reistijdwinst voor de 

stoptreinen bij zes overwegen te realiseren is en tegen welke investering. Voor deze 

maatregelen wordt € 3,5 mln gereserveerd. 

 De verdere planuitwerking van het goederenwachtspoor te Meppel wordt gestopt. Het 

goederenwachtspoor is niet langer nodig doordat ProRail in de Netverklaring 2012 de 

snelheid van het standaard goederenpad heeft verhoogd naar 95 km/uur. 

 De verdere planuitwerking van de boog bij Herfte wordt gestopt. 

 SNN, de provincie Overijssel en de vervoerders NS en Arriva onderzoeken gezamenlijk 

de mogelijke dienstregeling ten noorden van Zwolle. ProRail zal daarbij adviseren. 
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4. Partiële uitbreiding spoorlijn Groningen - Leeuwarden 

 De provincies Groningen en Fryslân worden voor ProRail de formele opdrachtgever voor 

de voorbereiding en realisatie van de capaciteitsuitbreiding die nodig is voor het rijden 

van een extra sneltrein op het baanvak Groningen - Leeuwarden. 

 Het budget van € 120 mln (prijspeil 2007) wordt onder aftrek van de kosten voor de 

reeds door IenM aan ProRail verleende opdrachten overgedragen aan de provincies 

Groningen en Fryslân. Provincie Fryslân wordt penvoerder. 

 De kosten voor het Beheer en Onderhoud blijven voor rekening van het ministerie van 

IenM. 

5. Beheer en onderhoud vaarwegen 

 De provincies Fryslân en Groningen hebben met het ministerie van IenM een voorstel 

uitgewerkt voor de afkoop van het convenant tussen het Rijk en de provincies. Alle 

partijen kunnen hiermee instemmen. 

 Het Rijk wordt beheerder van de hoofdvaarweg en de provincies worden beheerder van 

de zijtakken. Hiermee is een afkoopsom gemoeid van € 186 mln en aanvullende 

afspraken over achterstallig onderhoud van een deel van de Friese vaarwegen en de 

vervanging van de Tjerk Hidde sluis. 

 De regeling is conform de landelijke overdrachtsnormen en wordt binnen de begroting 

van het ministerie van IenM opgelost. Over de details wordt de TK nog nader 

geïnformeerd. 

STEDELIJK NETWERK GRONINGEN - ASSEN 

6. MIRT-onderzoek FlorijnAs 

 Rijk en regio concluderen uit de tussenrapportage dat een verlenging van de termijn van 

het lopende MIRT-onderzoek met een jaar gewenst is. Deze verlenging heeft geen 

consequenties voor de financiële bijdrage van partijen. Het Rijk levert inbreng op het 

gebied van kennis, informatie, toegang tot netwerken en advies. Voor een deel zullen 

deze werkzaamheden plaatsvinden onder de coördinatieregeling van de Crisis en 

herstelwet. 

7. Spoorzone Groningen 

 Het voorkeursalternatief Emmaboulevard is vastgesteld in de Stuurgroep voor 

Stationsgebied en de gemeenteraad van Groningen. De hieruit op te stellen 

ontwikkelstrategie en de uitkomsten van de deelstudies zullen in 2012 aan het BO MIRT 

worden voorgelegd. 

 In het BO MIRT in 2012 worden op basis daarvan nadere conclusies getrokken over: 

 het perspectief van de integrale gebiedsontwikkeling Spoorzone Groningen; 

 de vraag op welke wijze het Rijk betrokken blijft bij de verdere uitwerking daarvan. 

 Het ministerie van IenM participeert in de Stuurgroep Stationsgebied. 
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8. Grensoverschrijdende spoorverbinding Groningen – Bremen 

 Groningen is voornemens om per dienstregeling 2013 een kwaliteitsverbetering te 

realiseren in de dienstregeling (frequentieverhoging en/of reistijdverkorting). Deze 

verbetering moet mogelijk zijn zonder infrastructurele aanpassingen. Financiering 

hiervan (exploitatie en marketing) is regionaal geborgd. 

 Voor de meest optimale dienstregeling zullen infrastructurele maatregelen noodzakelijk 

zijn. Hiervoor zal naast de gereserveerde regionale middelen, een beroep gedaan worden 

op cofinanciering van het Rijk. De planning en uitwerking hiervan worden ook in 2012 

gerealiseerd. Definitief verzoek tot deze middelen kan daarom medio 2013 worden 

verwacht. 

 Daarnaast neemt de provincie het Rijk mee in haar proces. Doel is leerervaringen en de 

conceptplannen te delen en andersom zal het Rijk meedenken en -werken bij het 

aanpakken van deze plannen. 

9. Gedecentraliseerde spoorlijnen: Roodeschool - Eemshaven 

 In 2009 hebben het Rijk en de regio afgesproken om te investeren in het doortrekken 

van de personenspoorlijn van Roodeschool naar de Eemshaven (quickscan-maatregelen 

gedecentraliseerde spoorlijnen). Bijdragen zijn toegezegd op basis van de ProRail-raming 

van € 9,3 mln. De uitkomsten van de inmiddels uitgevoerde planstudie wijzen uit dat de 

kosten substantieel hoger zijn dan in de aanvankelijke raming.  

 De regio heeft aanvullende financiering geregeld. Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden 

voor een aanvullende bijdrage, waarin zowel de dekking als het belang van de spoorlijn 

voldoende is onderbouwd. Kosteneffectiviteit (MKBA) is daarbij een belangrijk criterium. 

De regio zal hiervoor een nadere financiële onderbouwing op schrift stellen. 

10. Zuidelijke Ringweg Groningen A7 

 Rijk en regio zijn in goed overleg met elkaar tot een bijgesteld ontwerp gekomen dat 

past binnen het taakstellend budget en in overeenstemming is met de uitgangspunten 

van de gesloten bestuursovereenkomst. 

 Het nieuwe ontwerp leidt ertoe dat de doorstroming op het rijkswegennet robuust 

functioneert, de stad in zijn geheel beter bereikbaar wordt en de ruimtelijke kwaliteit van 

de omgeving wordt verbeterd. 

 De minister van IenM stemt in met het bijgestelde ontwerp. 

 Op basis van dit ontwerp kunnen de mer-onderzoeken en het opstellen van het Ontwerp-

Tracébesluit worden gestart. 

11. N33/Knooppunt Zuidbroek 

 IenM stemt in met de aanleg van het klaverblad A7/N33 bij Zuidbroek. Rijk en regio zijn 

het eens over daarvoor geldende randvoorwaarden, die in een brief van de minister van 

IenM aan Gedeputeerde Staten van Groningen zijn vastgelegd. Het proces om te komen 

tot een Tracébesluit N33 kan daardoor worden doorgezet. 
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12. Quick wins Netwerkanalyse Groningen-Assen 

 De quick wins Transferium Hoogkerk (1e tranche) en Bereikbaarheid busstation Assen 

(2e tranche) zijn afgerond. 

 De invulling van de quick win Bereikbaarheid Transferium Haren (2e tranche) is op 

verzoek van de regio uitgebreid. De termijn van realisatie wordt om die reden met 2 jaar 

verlengd naar uiterlijk 31 december 2013. 

 De uitvoering van de quick win Doortrekking HOV-as Peizerweg (2e tranche) stuit op 

complexe inpassingsvraagstukken. De realisatietermijn wordt met een jaar verlengd naar 

uiterlijk 31 december 2013. Indien de inpassingvraagstukken niet tijdig kunnen worden 

opgelost, dan zal de regio een ander project voordragen voor het inzetten van de 

rijksbijdrage. 

STEDELIJK NETWERK FRYSLÂN 

13. Knooppunt Joure / aquaduct Skarster Rien 

 Het Rijk heeft ruim € 4 mln extra beschikbaar gesteld voor de gewijzigde scope van het 

Knooppunt Joure. Het OTB en MER kunnen op basis van het bijgestelde ontwerp worden 

voorbereid. Het OTB zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2012 worden 

genomen.  

 Rijk en regio streven er naar uiterlijk eind 2011 een realisatieovereenkomst op te stellen 

voor knooppunt Joure en de Traverse Harlingen. Hierin wordt ook de wijze van 

risicobeheersing geregeld. 

 In de Investeringsbrief van 14 juni 2011 heeft de minister van IenM toegezegd te willen 

investeren in het realiseren van een aquaduct ter hoogte van de Scharsterrijnbrug op de 

A6 voor de periode na 2020. Eerdere realisering is bespreekbaar indien de provincie 

Fryslân schriftelijk bevestigt het gehele project voor te willen financieren en de kosten 

van de voorfinanciering op zich neemt.  

 In dat geval is het Rijk bereid mee te denken over een pragmatische oplossing binnen de 

geldende spelregels en kaders. Met name wordt hierbij gedacht aan storting van de 

rijksbijdrage in het Mobiliteitsfonds RSP. 

14. Quick wins Netwerkanalyse Leeuwarden, Westergozone, A7-zone 

 De Quick Wins 1e en 2e tranche zijn gerealiseerd, met uitzondering van de quick win 

fietstunnel onder stadsring (2e tranche). De termijn voor realisatie van deze quick win is 

met 1 jaar verlengd naar uiterlijk 31 december 2012. 

STEDELIJK NETWERK ZUID-DRENTHE 

15. MIRT-verkenning Emmen 

 Met de oplevering van Businesscase 3.0 wordt de MIRT-verkenning afgerond. 

 Rijk en regio spreken af dat de regio door gaat met de zoektocht naar aanvullende 

middelen ter dekking van het tekort op de exploitatie van de Hoofdstraatlocatie 

(Atalantaproject). Daarbij zet het Rijk zijn kennis en kunde ten aanzien van de 

ontwikkeling van grote integrale projecten in. 
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BIJLAGE 3 

REGIOSPECIFIEK PAKKET ZUIDERZEELIJN 

Vierde Voortgangsrapportage najaar 2011 

 

Convenant Regiospecifiek Pakket 

Op 23 juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn1 ondertekend door de 

toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, de voorzitter van de Stuurgroep Zuiderzeelijn en de 

gedeputeerden van de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland. De projecten uit het 

RSP richten zich op de versterking van de ruimtelijke structuur van Noord-Nederland (incl. Noord-

oostpolder) en het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, via openbaar vervoer en weg. De 

totale RSP-investering in Noord-Nederland bedraagt circa € 3,19 miljard. Het aandeel van de regio 

hierin bedraagt circa € 705 miljoen en van de markt- en kennispartijen bijna € 211 miljoen2. 

 

Het RSP bestaat uit drie onderdelen: 

1. Ruimtelijk-economisch programma; 

2. Concrete bereikbaarheidsprojecten; 

3. Regionaal mobiliteitsfonds. 

 

RUIMTELIJK-ECONONOMISCH PROGRAMMA 

 

Algemeen 

Het ruimtelijk economisch programma (REP), met een looptijd tot en met 2020, is gericht op het 

versterken van kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland. Het 

programma biedt zowel mogelijkheden voor projecten die kennispieken en speerpuntsectoren 

versterken (projecten op het gebied van energie, watertechnologie, sensortechnologie, life sciences, 

agribusiness, chemie, toerisme en metaal) als voor projecten die flankerend / voorwaarden-

scheppend van aard zijn (MKB Algemeen, arbeidspotentieel, specifieke vestigingslocaties en 

woon/leefklimaat). 

 

Voor het REP is een rijksbijdrage van € 308 miljoen en een regionale bijdrage (lagere overheden) 

van € 105 miljoen beschikbaar. Daarnaast zorgt de regio voor cofinanciering vanuit de markt- en 

kennispartijen van € 211 miljoen. 

 

Budget: 

Rijksbijdrage REP-rijk 150 

Rijksbijdrage REP-regio 158 

Totaal rijksbijdrage 308 

 

Regionale bijdrage REP-regio 105 

Markt- en kennispartijen 211 

Totaal 624 

 

Voortgang REP-Rijk 

Onder regie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wordt € 150 

miljoen rijksbijdrage REP-rijk (prijspeil 2007) ingezet met een duidelijke focus op grote projecten 

binnen de kennispieken. Het rijk heeft aangegeven bij de bestemming van het rijksdeel REP dicht bij 

de eerste vier bovengenoemde programmalijnen te willen blijven (energie, watertechnologie, 

sensortechnologie en life sciences), maar behoudt zich het recht voor om (bij uitzondering) ook 

middelen in te zetten op de overige programmalijnen. In verband met de verantwoordelijkheid voor 

het binnenhalen van cofinancieringsmiddelen zal afstemming met de noordelijke provincies plaats-

vinden. Regio en EL&I dragen voor het rijksdeel gezamenlijk enkele grote projecten aan. EL&I 

besluit over de precieze inzet van de rijksgelden. 

                                                      
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31.700 A, nr.19. 
2 De bedragen uit het convenant zijn inclusief BTW, Voorbereiding en Toezicht, Onvoorzien en Risico‟s 

gebaseerd op prijspeil 2007. In deze rapportage is herrekend naar prijspeil 2011 tenzij anders vermeld, 
waarbij de indexering enig jaar alleen over dat deel wordt toegepast dat nog niet is uitbetaald. De bedragen 
vermeld in de rapportage betreffen het totaal en worden daarmee inclusief de gedane bestedingen 
gepresenteerd. 
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In 2010 is een bijdrage toegekend aan een aantal projecten. Dit zijn de projecten EDGAR (Energy 

Delta Gas Research), Life Lines en Eriba. Met deze projecten is het REP-rijk tot en met 2012 

grotendeels belegd. Over de invulling van het deel na 2012 vindt nog overleg plaats tussen de regio 

en EL&I. Het gaat hierbij om de volgende projecten: IJkdijk, Dome, Dairy Campus, Energy Campus, 

Energy Valley IV, Blue Energy en Wetsus. 

 

Voor al deze projecten geldt dat er een businesscase moet komen. Deze zal door regio en indieners 

met EL&I worden besproken. 

 

Voortgang REP-regio 

De invulling van het regionale deel van de rijksbijdrage (rijksbijdrage REP-regio) en de regionale 

bijdrage is een verantwoordelijkheid van de betrokken provincies. De regio heeft hierbij de volledige 

zeggenschap over de selectie van en besluitvorming over de projecten. 

 

Groningen 

Door de provincie Groningen zijn inmiddels vier projecten toegekend voor een totaalbedrag van € 55 

miljoen Dit betreft de projecten Life Lines (€ 13 miljoen) en Eriba (€ 4 miljoen). Deze projecten 

hebben tevens een bijdrage gekregen vanuit het REP-rijk en zijn momenteel volop in uitvoering. 

Daarnaast is € 3 miljoen toegekend aan het Programma arbeidsmarkt in het kader van de 

provinciale Versnellingsagenda. Dit programma wordt naar verwachting eind 2011 afgerond. Tot slot 

is recent € 35 miljoen definitief beschikbaar gesteld voor het project Grote Markt-Forum. Dit project 

betreft een majeure ingreep in het centrum van de stad Groningen. Doel van het project is om het 

oostelijk deel van de binnenstad een nieuwe economische impuls te geven en cultuurhistorische 

waarden te herstellen. Hierbij wordt een nieuwe publiekstrekker gebouwd: het Groninger Forum. Het 

Forum wordt een centrum voor uitwisseling van kennis, cultuur, historie, informatie en een 

brandpunt voor debat. 

 

Drenthe 

Drenthe heeft de keuze gemaakt om het grootste deel van de regionale REP-middelen in te zetten 

voor projecten gerelateerd aan de Integrale Gebiedsontwikkelingen Assen-FlorijnAs en Atalanta-

Emmen. In Assen zijn hiervoor onder meer sensortoepassingen en economische ontwikkelingen rond 

het TT-circuit in beeld, in Emmen energie- en sensorprojecten ten behoeve van de nieuwe dieren-

tuin. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. Verder is een grootschalig biobased energyproject, 

dat vanaf 2012 gaat lopen, in beeld. 

 

Fryslân 

In Fryslân zijn meerdere projecten in beeld voor een bijdrage uit het regionale deel van het REP. Te 

noemen zijn de projecten “Heerenveen Stad van Sport” en diverse projecten uit het Friese Meren-

programma. Een en ander moet nog door Provinciale Staten van Fryslân worden bekrachtigd. De 

inzet op het regionale deel van het REP is mede afhankelijk van de projecten die uit het rijksdeel 

van het REP worden gefinancierd. Verdere besluitvorming volgt dan ook na de besluitvorming over 

het REP-rijk. 

 

Flevoland 

Flevoland zet met het REP-regio in op drie maatregelen: 

1. Versterking van het innovatief potentieel en ondernemerschap; 

2. Verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en van het vestigingsklimaat; 

3. Versterking van het toeristisch potentieel. 

In dat verband heeft Flevoland voor twee projecten REP-middelen gecommitteerd, te weten voor de 

verbetering van de Vollenhoverbrug (€ 0,4 miljoen) en de N50 Emmeloord - Ens. Voor laatst-

genoemd project komt vanuit het REP € 17 miljoen beschikbaar, waarvan € 6,5 miljoen vanuit de 

regio. In het najaar van 2011 wordt de provinciale verkenning afgerond en zal de minister op basis 

daarvan de voorkeursoplossing vastleggen. Het rijk pakt daarna de verdere planuitwerking op. 

Verder zijn in het kader van het REP verschillende projecten in voorbereiding zoals Compoworld. Dit 

project beoogt de versterking van het composietencluster, waarmee forse investeringen in 

composietentechnologie ten behoeve van onder meer de luchtvaartsector zijn gemoeid. 
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CONCRETE BEREIKBAARHEIDSPROJECTEN 

 

Algemeen 

De lijst met concrete projecten is limitatief en bestaat uit de volgende projecten: 

1. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; 

2. Bereikbaarheid Leeuwarden; 

3. Bereikbaarheid Assen; 

4. N50 Ramspol - Ens; 

5. Openbaar Vervoer. 

 

Daarnaast is conform de motie Koopmans3 € 166 miljoen beschikbaar gesteld voor maatregelen op 

het noordelijke kernnet spoor. 

 

De voortgang van de concrete bereikbaarheidsprojecten wordt besproken in het bestuurlijk overleg 

MIRT. 

 

Voortgang 

 

Ad. 1. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) 

Conform het convenant is € 661 miljoen (waarvan € 212 miljoen ten laste van het MIRT) 

beschikbaar. In overleg tussen het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie 

Groningen en de gemeente Groningen is een bestuurlijk voorkeursalternatief ontwikkeld. Het 

bestuurlijk voorkeursalternatief gaat uit van een oplossing op het bestaande tracé, bestaande uit 

een variant met een verdiept liggende bak met overkluizingen („deksels‟). De afspraken met 

betrekking tot het bestuurlijk voorkeursalternatief zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst, 

d.d. 10 november 2009. De ministers van VenW en VROM, die samen het Bevoegd Gezag voor dit 

project vormden, hebben op 18 december 2009 het Bestuurlijk voorkeursalternatief uit de 

verkenning bekrachtigd in een Aanvangsbeslissing, die is gepubliceerd in de Staatscourant 2009 nr. 

20.506, d.d. 30 december 2009. In opdracht van het Bevoegd Gezag wordt thans de planuitwerking 

uitgevoerd. Onderdeel van het Plan van Aanpak is ook het waarborgen van de bereikbaarheid van 

stad en regio tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. De OTB/MER gaat volgens planning in 

2012 ter visie, het TB moet in 2013 worden vastgesteld. Het project is opgenomen in bijlage 2 van 

de Crisis- en herstelwet. 

 

Vooruitblik 2012: Het project doorloopt de planuitwerkingsfase. In 2012 zal het OTB/MER ter visie 

gaan. 

 

Ad. 2. Bereikbaarheid Leeuwarden 

Conform het convenant is € 234 miljoen beschikbaar voor het project Bereikbaarheid Leeuwarden. 

Door Fryslân wordt gestuurd op een taakstellend budget van € 209 miljoen. Met de uitvoering van 

dit project wordt de capaciteit en betrouwbaarheid van de verkeersafwikkeling rond Leeuwarden 

verbeterd door het treffen van maatregelen op regionale invalswegen. 

Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

a. Bijdrage (RSP ad € 28 miljoen) aan het project N31 Leeuwarden (Haak om Leeuwarden) 

De minister van VenW heeft op 26 februari 2010 het Tracébesluit RW31 Leeuwarden 

vastgesteld. Op 29 mei 2010 hebben het Rijk, de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân 

de realisatieovereenkomst Tracébesluit RW31 Haak om Leeuwarden getekend. Dit project is 

inmiddels zo ver gevorderd dat de aanbestedingsprocedure in het 1e kwartaal van 2012 zal 

worden afgerond. Vervolgens kan begonnen worden met de daadwerkelijk bouw. 

 

b. Westelijke Invalsweg 

De Westelijke Invalsweg (WIW) is een 2x2 stadsautoweg met gelijkvloerse kruispunten met 

verkeerslichten geregeld (fase 1). Oostelijk van de Zwettestraat wordt de weg uitgevoerd als 

2x1 weg (fase 2). Binnen het project worden de volgende twee fasen onderscheiden: 

                                                      
3
 TK 27.658, nr. 41 
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- fase 1: aansluiting op de Haak tot en met de aansluiting op Zwettestraat (inclusief een 

aquaduct Van Harinxmakanaal); 

- fase 2: gedeelte Zwettestraat tot en met de aansluiting op de Tesselschadestraat. 

Het totale budget voor de WIW is € 89,9 miljoen. Fase 1 maakt onderdeel uit van het 

Tracébesluit en de Realisatieovereenkomst RW31. Over fase 1 hebben de provincie Fryslân en de 

gemeente Leeuwarden op 1 maart 2011 een realisatieovereenkomst afgesloten waarin 

verantwoordelijkheden en rolverdeling inzake de uitvoering van deze fase zijn vastgelegd. 

Verwacht wordt dat de gemeenteraad eind 2011 het realisatiebesluit voor fase 2 van de WIW zal 

behandelen en vaststellen. 

 

c. Drachtsterweg en omgeving 

De doorstroming op het complex van kruispunten op de Drachtsterweg en omgeving is 

onvoldoende en dient ingrijpend te worden aangepast. Uiteindelijk zal het Drachtsterplein 

worden gereconstrueerd tot een met verkeerslichten geregeld kruispunt met fietstunnels. De 

weg-waterkruising zal worden uitgevoerd als aquaduct en de aansluiting Zuiderburen wordt 

ongelijkvloers verdiept aangelegd. Daarnaast is voorzien in enkele kruisende structuren voor 

fietsers, wijkverkeer en water. Het totale budget voor Drachtsterweg en omgeving bedraagt 

€ 90,7 miljoen. 

Voor het Drachtsterplein geldt dat de ruimtelijke procedure is doorlopen. Het verleggen van de 

kabels en leidingen zal dit najaar worden afgerond. De realisatiefase zal naar verwachting tot 

eind 2012 duren. Voor het overige deel van het project (waaronder het aquaduct) is de 

ruimtelijke procedure dit voorjaar gestart. 

 

Vooruitblik 2012: 

- Project N31 Leeuwarden: Start uitvoering vindt in het voorjaar van 2012 plaats. 

- Project Westelijke Invalsweg: Onderdeel fase 1 bevindt zich in de realisatiefase, fase 2 doorloopt 

de planuitwerkingsfase. 

- Project Drachtsterweg en omgeving: Onderdeel reconstructie Drachtsterplein bevindt zich in de 

realisatiefase en zal naar verwachting kunnen worden afgerond; de andere projectonderdelen 

doorlopen de planuitwerkingsfase. 

 

Ad. 3. Bereikbaarheid Assen 

Conform het convenant is € 234 miljoen beschikbaar voor het project „Bereikbaarheid Assen‟, 

waarop € 21 miljoen moet worden inverdiend. Hierop wordt nadrukkelijk gestuurd. Het project 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

a. Bijdrage (RSP ad € 13 miljoen prijspeil 2009) aan het project N33 Assen - Zuidbroek 

Op 29 mei 2010 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de provincie Drenthe het convenant 

„Bestuurlijke afspraken inzake Verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek‟ getekend. 

 

b. Project FlorijnAs Bereikbaarheid 

De FlorijnAs omvat een grootschalig programma van integrale gebiedsontwikkeling langs de 

belangrijkste binnenstedelijke noord-zuidverbinding (Stadsboulevard) in Assen en het weer 

bevaarbaar te maken kanaal (Blauwe As, fase 2). Het bereikbaarheidsproject is daar onderdeel 

van en omvat de volgende onderdelen: 

- de stadsboulevard inclusief aanpassing centraal station Assen en het omliggende gebied; 

- de aansluiting van het werklandschap en de toeristisch recreatieve zone Assen-Zuid op de 

N33 en de A28 inclusief een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding met het TT-circuit en 

de N371; 

- bevaarbaar maken van „Het Kanaal‟: De Blauwe As; 

- station Assen-Zuid (zie ook concreet project Openbaar Vervoer). 

 

Voor de Stadsboulevard dient in 2011 op basis van een vast te stellen conceptuele visie het 

tracé in een voorlopig ontwerp nader te worden uitgewerkt. In de Masterstudie FlorijnAs zijn 

twee mogelijke varianten aangegeven voor het Stationsgebied (de pleinvariant en de auto-

tunnelvariant). Besluitvorming over de twee varianten heeft plaatsgevonden en er is gekozen 

voor de autotunnelvariant. In het najaar 2011 wordt de gekozen variant verder uitgewerkt in 

een ontwerp. 
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De infrastructurele elementen waaronder het nieuwe treinstation met transferium en OV-

voorzieningen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van Assen-Zuid. In 2011 is de 

planontwikkeling in een verder stadium gekomen. In oktober 2011 is het bestemmingsplan voor 

de gebiedsontwikkeling door de raad vastgesteld. 

 

Er is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden om de Blauwe As 2e fase bevaarbaar te 

maken. Begin 2012 kan begonnen worden met de uitvoering. 

 

De totale investeringen in verbetering van de bereikbaarheid en de omliggende gebiedsontwikkeling 

zijn geraamd op circa € 1,5 miljard. 

 

Vooruitblik 2012: 

- Stadsboulevard: Vaststellen bestemmingsplan, uitwerking delen op niveau definitief ontwerp. 

- Assen-Zuid: voortgang afhankelijk van start verdubbeling N33. 

- Blauwe As 2e fase: afronding uitvoering deel 1, start uitvoering deel 2 (totale uitvoering bestaat 

uit drie delen). 

 

Crisis en herstelwet 

De structuurvisie FlorijnAs is geschreven op basis van de structuurvisie Assen 2030 en de 

Masterstudie FlorijnAs, inclusief de bijbehorende plan-MER, waarin de milieugevolgen van de 

realisatie van het FlorijnAs-programma zijn onderzocht. De Structuurvisie FlorijnAs is opgesteld in 

samenspraak met de betrokken bestuursorganen. Dit commitment is vertaald in een ondertekend 

document waarmee zij verklaren in te stemmen met de Structuurvisie FlorijnAs. De publieke 

partners hebben zitting in de Chw-projectcommissie die beoordeelt of de plannen conform de visie 

worden uitgewerkt. In oktober 2011 is de structuurvisie vastgesteld in de raad. 

 

MIRT-onderzoek 

Het MIRT-onderzoek FlorijnAs wordt in het najaar 2012 afgerond. 

Ad. 4. N50 Ramspol-Ens 

Het traject Ramspol - Ens wordt 2x2 rijstroken. Het weggedeelte wordt aangelegd aan de westkant 

van de huidige weg, die behouden blijft voor regionaal verkeer. Bij Ens komt een ongelijkvloerse 

aansluiting in de vorm van een half klaverblad. In plaats van de huidige Ramspolbrug wordt een 

hogere en bredere brug gebouwd. Hierdoor hoeft het vaarwegverkeer minder lang te wachten en 

kan het wegverkeer beter doorrijden. De brug wordt 13 meter hoog en 18 meter breed (2x2 

rijstroken + de regionale weg + fietspad). Bovendien wordt de brug energieneutraal. De energie die 

vrijkomt bij het afremmen van de beweegbare klep als de brug dichtgaat wordt opgeslagen. Samen 

met de door zonnecellen opgewekte energie moet dat genoeg zijn om de brug weer te openen. 

Het traject Ramspol - Ens valt onder de Spoedaanpak. Vanuit het RSP wordt € 26 miljoen 

bijgedragen. De werkzaamheden zijn gestart in mei 2010 en worden afgerond in 2013. 
 

Ad. 5. Openbaar Vervoer 

Conform het convenant is € 316 miljoen beschikbaar. Dit project bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 

a. Partiële uitbreiding spoor Groningen - Leeuwarden (€ 126,4 miljoen) 

De huidige capaciteit van de spoorlijn Groningen - Leeuwarden is onvoldoende om het aantal 

reizigers en de toekomstige groei te faciliteren. Er rijden nu twee stoptreinen en één sneltrein 

per uur. Om aan de vraag te kunnen voldoen zouden er twee stop- en twee sneltreinen per uur 

moeten gaan rijden. De huidige infrastructuur heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. Daarom 

wordt ingezet op de volgende maatregelen: 

- dubbelspoor Zuidhorn - Hoogkerk; 

- snelheidsverhoging Leeuwarden - Veenwouden; 

- snelheidsverhoging Zuidhorn - Groningen. 

Verder worden de mogelijkheid voor een nieuw station Hoogkerk, eventueel benodigde 

geluidwerende maatregelen en de overwegveiligheid op het hele traject onderzocht. Ten aanzien 

van de doortrek van Groningen naar Werpsterhoek is besloten deze voorlopig niet te realiseren 

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/spoedaanpak_30_knelpunten/index.aspx
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en behoort dan ook niet meer tot de scope van het project. Over de doortrek vanuit Leeuwarden 

naar Assen-Zuid is nader besluitvorming gepland in het voorjaar van 2012. 

De variantenstudie wordt uitgevoerd en de verwachting is dat begin 2012 een besluit genomen 

kan worden over de voorkeursvariant. 

 

Vooruitblik 2012: In 2012 wordt de definitieve voorkeursvariant vastgesteld en vindt de 

aanbesteding plaats. 

 

b. Stations Assen-Zuid en Leeuwarden-Werpsterhoek en spoor voor nieuwe stations (€ 46 miljoen) 

 

- Station Assen-Zuid 

Taakstellend budget voor het station Assen-Zuid is € 16,2 miljoen. Het betreft hier onder andere 

de spooraanpassingen in verband met de eventuele doortrek Leeuwarden - Assen-Zuid en het 

bouwkundige deel van het station. De ontsluiting van het station is onderdeel van het project 

„Bereikbaarheid Assen‟. 

 

Vooruitblik 2012: Door ProRail is een onderzoek uitgevoerd naar de technische haalbaarheid van 

het station Assen-Zuid. Hieruit blijkt dat dit station gerealiseerd kan worden. De NS dient te 

berekenen of het station ook te exploiteren is. De uitkomst van deze studie is de basis voor 

verder overleg en nadere besluitvorming in het begin van 2012. 

 

- Station Leeuwarden-Werpsterhoek 

De studie van ProRail, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden naar oplossingen binnen 

het taakstellend budget van € 29,5 miljoen is afgerond. Alhoewel de NS nog geen bedienings-

garantie heeft afgegeven, is ProRail gestart met de planstudie. Dit in verband met de realisatie-

termijn van de onderdoorgangen. 
 

Vooruitblik 2012: Het project station Leeuwarden Werpsterhoek doorloopt de 

planuitwerkingsfase. 

 

c. Kolibri trein, infra Q-liners en overig (€ 144 miljoen) 

 

Trein: 

1. Reactivering van de spoorlijn Groningen - Veendam 

Met de reactivering is de OV-as Groningen - Hoogezand-Sappemeer - Veendam verbeterd als 

onderdeel van het regionaal HOV stelsel waarbinnen de belangrijkste woon- en werklocaties in 

de regio met elkaar verbonden worden. Daarnaast is op het traject Groningen - Zuidbroek een 

frequentieverhoging gerealiseerd van twee naar vier treinen per uur. 

 

Sinds mei 2011 rijdt de personentrein tussen Groningen en Veendam. Het project is daarmee 

afgerond. 

 

2. Doorkoppeling plus upgrade station Groningen (Hoofdstation) 

De lijnen uit de richtingen Nieuweschans/Leer en Veendam zijn niet gekoppeld aan de lijnen 

richting Roodeschool en Delfzijl, waardoor doorgaande reizigers op station Groningen moeten 

overstappen. Om de doorkoppeling te realiseren dienen op station Groningen sporen weer met 

elkaar verbonden te worden. Door het doorkoppelen van treinen zullen meer reizigers gebruik 

gaan maken van de trein, hetgeen de bereikbaarheid van de regio ten goede komt. 

 

Voor nadere informatie over dit project wordt verwezen naar het verderop beschreven project 

“Knoop Groningen” als onderdeel van het project “Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling 

Groningen centrale zone”. 

 

3. Facelift stations 

Omdat de voorzieningen voor de reiziger op en om de stations onvoldoende waren is een plan 

met verbeteringsmaatregelen opgesteld. Uitvoering van deze verbeteringsmaatregelen 

betekent een kwaliteitsimpuls op de stations en de directe stationsomgeving waardoor de 
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waardering van de reizigers voor het vervoer per trein groeit en het aantal reizigers met de 

trein zal toenemen. Het project is onder te verdelen in een viertal deelprojecten: 

1. uitbreiding fietsenstallingen 

2. DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) 

3. uitbreiding / verbetering P+R terreinen 

4. stationsoutillage 

 

Voor de realisatie van de deelprojecten is aansluiting gezocht bij projecten van ProRail. De 

realisatie van deelproject 1 is inmiddels voor een deel afgerond. Inzet is om eind 2011 te 

kunnen starten met de realisatie van deelproject 2. Binnen deelproject 3 is reeds een aantal 

P+R-terreinen gerealiseerd. De realisatie van de overige deelprojecten zal plaatsvinden tussen 

2012 en 2015. 

 

Vooruitblik 2012: Het betreft diverse deelprojecten. Deze bevinden zich in de verkenningsfase, 

planuitwerkingsfase of realisatiefase. 

 

Infrastructuur t.b.v. Q-liners en HOV-bus: 

4. Aanleggen van businfrastructuur om de reistijd van Q-liners en overige bussen op HOV-

lijnen te verkorten. Dit kan bestaan uit aparte busbanen of het zodanig aanpassen van 

verkeersregelinstallaties dat de bus prioriteit krijgt. 

5. Aanleggen en verbeteren van de kwaliteit van busstations en transferia om de kwaliteit van 

HOV-bus te verbeteren. 

 

De verkenningsfase voor dit (gecombineerde) project is in de loop van 2010 afgerond en 

heeft geresulteerd in een lijst van projecten die voor een bijdrage in aanmerking kunnen 

komen. In het voorjaar van 2011 hebben Provinciale Staten van de provincie Groningen de 

lijst van projecten vastgesteld. Tevens hebben Provinciale Staten zich uitgesproken over 

het bijbehorende toetsingskader. Dit toetsingskader maakt het mogelijk tot nadere 

prioritering binnen de lijst van projecten te komen. Inmiddels zijn de eerste projecten in 

uitvoering genomen. Voor de overige projecten geldt dat de planuitwerkingsfase inmiddels 

loopt, of de komende jaren gaat lopen. 

 

Vooruitblik 2012: Het gaat om diverse deelprojecten. Deze bevinden zich in de 

planuitwerkingsfase of realisatiefase. 

 

MOTIE KOOPMANS 

 

Algemeen 

Conform de Motie Koopmans is vanuit het budget voor Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer 

€ 166 miljoen beschikbaar gesteld om intensivering van de treindienst mogelijk te maken en 

kosteneffectieve maatregelen te treffen om de rijtijden tussen Noord-Nederland en de Randstad te 

verbeteren. Daarnaast is in lijn met de afsprakenlijst bestuurlijk overleg MIRT najaar 2009 een 

budget van € 5 miljoen (prijspeil 2007), oorspronkelijk gereserveerd in het kader van reistijd-

verbetering Randstad - regio (amendement Van Hijum/Dijksma, TK 30.800A, nr.18), toegevoegd 

aan het budget van de Motie Koopmans. 

 

Voortgang 

ProRail heeft in 2011 de “update van de capaciteitsanalyse Zwolle - Groningen/Leeuwarden” 

uitgevoerd. Deze update is gebaseerd op de meest recente inzichten van de treinbedieningen tussen 

Zwolle - Groningen/Leeuwarden en Zwolle - Emmen. Tevens zijn de laatste inzichten ten aanzien 

van de reistijdwinsten van de aanpassingen te Zwolle en de boogaanpassing bij Hoogeveen 

verwerkt. Op basis van de update is besloten: 

- de boogaanpassing te Hoogeveen verder uit te werken; 

- de seinoptimalisatie tussen Zwolle en Meppel uit te werken; 

- te onderzoeken welke effecten en kosten seinaanpassing bij zes stations tussen Zwolle - Groningen/

Leeuwarden heeft; 
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- dat ProRail in de netverklaring de snelheid van de het goederenpad aanpast. In combinatie met een 

aantal kleinere aanpassingen aan de infrastructuur is dan geen inhaling van het goederenverkeer 

door de IC meer nodig; 

- te onderzoeken op welke wijze de brugopening over het Van Harinxmakanaal verkort kan worden; 

- de planuitwerkingen van de aanpassing aan de boog Herfte en van de inhaling van het goederen-

verkeer te Meppel te stoppen. 

 

Andere projecten die ten laste van het budget van de Motie Koopmans komen: 

- Onderdoorgang Wolvega om de Noort. Het voorkeursalternatief is gereed; 

- Een Quick Scan naar oostelijke ontsluiting station Wolvega is gestart; 

- Zwolle: verhoging van de in- en uitrijsnelheden is in uitvoering, gereed december 2012; 

- Het station Groningen Europapark wordt voorbereid op een viersporige situatie. Hiervoor is € 4 

miljoen beschikt; 

- Viersporigheid tussen Groningen en Groningen-Losplaats (inclusief uitbreiding station Europapark): 

de planuitwerking en het resterende budget (€ 32 miljoen) zijn toegevoegd aan het project “Knoop 

Groningen” (zie onder project “Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen centrale zone”). 

 

Vooruitblik 2012: Projecten worden verder uitgewerkt. 

 

REGIONAAL MOBILITEITSFONDS (RMF) 

 

Algemeen 

Het mobiliteitsfonds betreft de mobiliteitsprojecten die door de regio worden bepaald. Het rijk 

betaalt € 526 miljoen aan deze projecten mee, terwijl de regio (minimaal) € 495 miljoen bijdraagt. 

In het convenant wordt dan ook gesproken over een totaal van € 1.021 miljoen (oorspronkelijk 

totaal € 970 miljoen = prijspeil 2007). Projecten worden geheel of gedeeltelijk uit dit fonds betaald. 

 

Noord-Nederland komt tot de volgende lijst van projecten: 

1. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum; 

2. Spoorlijn Zwolle - Coevorden - Emmen; 

3. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen; 

4. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone; 

5. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied; 

6. Bereikbaarheid Veenkoloniën; 

7. Spoorlijn Heerenveen - Drachten - Groningen; 

8. A6/A7 Knooppunt Joure; 

9. N31 Harlingen (traverse Harlingen) en gebiedsontwikkeling Harlingen; 

10. Gebiedsontwikkeling Noordoost Fryslân / Centrale As; 

11. Kolibri-RegioTram; 

12. IGO Coevorden Stationsomgeving en Coevorden-Zuid. 

 

Voortgang 

 

Ad 1. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum 

Het betreft hier de bereikbaarheidsprojecten Ondertunneling Hondsrugweg, Upgrading 

Boermarkeweg en Capaciteitsvergroting aansluiting(en) N34. 

Deze projecten maken deel uit van Atalanta, de Integrale gebiedsontwikkeling Emmen-

Centrum, verder bestaande uit „Mensenpark‟ op de Hoofdstraatlocatie (de huidige locatie van 

Dierenpark Emmen, DPE), verplaatsing van Dierenpark en Theater naar de nieuwe locatie 

Centrum West, omvorming tot Belevenspark („DPE-Next‟) en Verbindingsplein tussen 

bestaande centrum en het nieuwe Centrum West. 

Er wordt een MIRT-verkenning uitgevoerd naar optimalisatiemogelijkheden van met name de 

Hoofdstraatlocatie, zodanig dat met behoud van de beoogde ruimtelijke kwaliteit het tekort 

op het project kan worden teruggebracht. De voortgang van de MIRT-verkenning wordt 

besproken in het bestuurlijk overleg MIRT Noord-Nederland. 

Een raadsbesluit is genomen ten aanzien van de bouw en aanleg van DPE-Next: het nieuwe 

dieren-„belevens‟-park met daarin een theatervoorziening. De toekomstige mobiliteitsvraag 

van DPE wordt in de plannen meegenomen. Voor het Verbindingsplein is een interactief 
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traject met bewoners en ondernemers uitgevoerd, uitmondend in een document ten behoeve 

van het pleinontwerp. Samen met stakeholders wordt de bereikbaarheid van Emmen-

Centrum tijdens de bouwwerkzaamheden in de komende periode voorbereid. 

 

Vooruitblik 2012: De realisatie van de tunnel in de Hondsrugweg start in de 1e helft 2012 

(aanbesteding mei 2012), de overige twee bereikbaarheidsprojecten doorlopen de 

verkenningsfase. Als de besluitvorming over de financiering van DPE-Next positief uitvalt, 

start de realisatiefase begin 2012. 

 

Ad 2. Spoorlijn Zwolle - Coevorden - Emmen 

De enkelsporigheid over het grootste deel van de lijn Zwolle - Emmen en de huidige 

bediening van deze treindienst zijn beperkende factoren voor het realiseren van een meer 

hoogwaardige treindienst. Het einddoel is de inzet van hoogwaardig treinmaterieel en een 

betere dienstverlening met een treinbediening met twee IC- en twee stoptreinen per uur. 

Met de gunning van de concessie voor de treindienst aan Arriva (die start in december 2012) 

en de reservering van Rmf-gelden voor infrastructurele verbeteringen op deze lijn zijn de 

randvoorwaarden vervuld om een verbeterplan op te zetten en uit te voeren. Dit plan wordt 

opgesteld door de gezamenlijke opdrachtgevers (Drenthe, Overijssel en Twente) in 

samenwerking met Arriva en Prorail en de betrokken gemeenten. Het plan heeft betrekking 

op beide Vechtdallijnen (Zwolle - Emmen en Almelo - Mariënberg, waarvan alleen de eerste 

onderdeel is van het Rmf). Onderdeel van het Rmf is ook de uitplaatsing van het rangeer-

terrein uit het centrum van Coevorden (zie ook ad 12). Het verplaatste station Emmen-Zuid 

(voorheen Emmen Bargeres) kwam in april 2011 met transferium en tunnel in de kruisende 

N853 gereed en is inmiddels in gebruik. Verder geldt dat de eerste maatregelen worden 

getroffen aan o.a. de beveiliging en overwegen op het tracé. Ook is opdracht gegeven voor 

de planstudie van de partiële spoorverdubbeling bij station Emmen-Zuid. 

 

Vooruitblik 2012: Begin 2012 komt het verbeterplan voor de spoorlijn in concept gereed. 

Daarin staan voorstellen voor de verdere verbetermaatregelen. 

 

Ad 3. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen 

Het project moet uitmonden in de uitvoering van regionale bereikbaarheidsmaatregelen in 

het kader van Stad van Sport langs de A32. Om de verkeersproblematiek op te lossen zijn 

ingrepen in de verkeersstructuur van Heerenveen nodig. Inmiddels is voor het sportstad-

gebied een uitwerking op planniveau gemaakt. Met Rijkswaterstaat is overleg gaande over 

de consequenties van dit plan op het hoofdwegennet. Ook is er duidelijkheid over de te 

nemen infrastructurele maatregelen om de beoogde ruimtelijk economische ontwikkeling van 

Heerenveen als Stad van Sport te faciliteren. Deze bestaan in grote lijnen uit het verbeteren 

van de stedelijke aansluitingen langs de A32. Met de aanleg van een parallelstructuur langs 

de A32 wordt de capaciteit van de aansluitingen groter en het verkeer beter verdeeld over 

de stad. Verder is voor evenementen een aanpak bedacht om verkeer meer te gaan sturen 

en begeleiden om hinder en parkeerlast te voorkomen. 

 

Vooruitblik 2012: Het project doorloopt de planuitwerkingsfase. 

 

Ad 4. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone 

Het stationsgebied Groningen is een belangrijke aanjager voor stedelijke ontwikkeling. Het 

gebruik van het station neemt sterk toe door autonome groei, extra treinen en de Regio-

Tram. In opdracht van de gemeente Groningen en in nauwe samenwerking met de overige 

betrokken partijen, wordt een ontwikkelingsvisie opgesteld met als eindbeeld 2040. Als 

uitgangspunt zijn drie extreme stedenbouwkundige modellen ontwikkeld: de zgn. adressen. 

In de gemeenteraad van Groningen zijn op 20 juli 2011 de adressen Werkmanplein, Emma-

boulevard en Stationssingel behandeld en is gekozen voor een voorkeursalternatief met als 

basis het model Emmaboulevard. In dit model vindt het zwaartepunt van de ontwikkeling 

plaats aan de zuid-westkant van het huidige station, daar waar het autoverkeer de stad 

binnenkomt. Hiervoor moet een deel van het spooremplacement en de werkplaats worden 

uitgeplaatst. De traverse over het spoor wordt diagonaal aangelegd waarbij aangesloten 

wordt op de Werkmanbrug (bij het Groninger Museum). Het busstation wordt geheel of 



Vierde Voortgangsrapportage RSP najaar 2011 10 

gedeeltelijk verplaatst naar de zuidzijde. Het busverkeer krijg een aansluiting op het Emma-

viaduct. De noordzijde van het station wordt heringericht. Daardoor kan het stationsplein 

transformeren van verkeers- naar verblijfsplein. De Stationsweg wordt verkeersluw. Omdat 

de hoofdverkeersstructuur min of meer hetzelfde blijft, is dit model relatief eenvoudig te 

faseren. 

De ontwikkelingsvisie, als instrument om toekomstige ontwikkelingen in dit gebied richting 

te geven, krijgt uiteindelijk vorm in een plankaart (stedenbouw en verkeer), een samen-

werkingsovereenkomst op basis van marktconsultatie en een ontwikkelingsstrategie 

(inclusief financieringsstrategie). 

Er bestaat een nauwe relatie met het project "Knoop Groningen". In het kader van het 

zogenaamde Programma Noord-Nederland4 zijn in het bestuurlijk overleg MIRT van 

11 november 2010 de spoorse maatregelen besproken en ondergebracht in wat is gaan 

heten het project "Knoop Groningen". Overeengekomen is dat ProRail een alternatieven-

studie gaat uitvoeren waarin de aspecten transfer en de infrastructuurbehoefte in relatie tot 

de toekomstige dienstregeling (jaar 2020) nader worden uitgewerkt. 

Dit betekent dat in deze studie de effecten zullen worden meegenomen die de projecten 

partiële uitbreiding spoor Groningen - Leeuwarden, Groningen Hoofdstation - Europapark 

(viersporig en perronuitbreiding station Europark), de doorkoppeling, de spoorverbinding 

Groningen - Heerenveen, de aanlanding van de Regiotram en de upgrade van het 

Hoofdstation op het stationsgebied hebben. IenM is richting ProRail de opdrachtgever van de 

planstudie, de provincie Groningen verzorgt de inhoudelijke aansturing van de planstudie. 

 

Vooruitblik 2012: De gebiedsvisie stationsgebied wordt verder uitgewerkt en afgerond. 

Keuzes worden afgestemd met voorkeursalternatief voor de Knoop Groningen (benodigde 

spoormaatregelen). 

 

Ad 5. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied 

Aanvankelijk werd bij dit project ingezet op een nieuwe wegverbinding Mensingeweer - 

Winsum - Groningen (N361). De planuitwerkingsfase is doorlopen maar een realisatiebesluit 

door Provinciale Staten van Groningen is, als gevolg van besluitvorming door één van de 

betrokken gemeenten, uitgebleven. Inmiddels wordt ingezet op de aanleg van een nieuw 

tracé Mensingeweer - Ranum en de aanleg van het fietspad Mensingeweer - Baflo. Deze 

deelprojecten maakten deel uit van de oorspronkelijke plannen. De verwachting is dat 

Provinciale Staten van Groningen nog in 2011 een realisatiebesluit voor deze deelprojecten 

kunnen nemen. Daarnaast worden op de bestaande N361 maatregelen genomen die de 

verkeersveiligheid verbeteren en is voorzien in een zogeheten Fietsroute Plus tussen Winsum 

en Groningen. Voor deze projecten zal een verkenning worden gestart die in 2012 doorloopt. 

 

Vooruitblik 2012: Project bevindt zich deels in de realisatiefase, deels in de verkenningsfase. 

 

Ad 6. Bereikbaarheid Veenkoloniën 

Het betreft hierbij de reactivering van de spoorlijn Veendam - Stadskanaal waarmee een 

hoogwaardige OV-verbinding tussen Stadskanaal en Groningen kan worden geboden die 

bijdraagt aan de regionale ontwikkeling en ontsluiting van Oost-Groningen. 

In 2010 is, samen met marktpartijen, onderzoek gestart naar de haalbaarheid van deze 

spoorverbinding uitgaande van de insteek dat zowel het beheer en onderhoud als de 

exploitatie van deze spoorlijn door marktpartijen wordt verzorgd. Dit voorjaar is duidelijk 

geworden dat een dergelijke insteek niet past binnen het beschikbare budget en daarmee 

niet haalbaar is. Om die reden is inmiddels aan ProRail gevraagd een aanvullende studie te 

doen die als vertrekpunt kent dat het beheer en onderhoud door ProRail wordt verzorgd en 

de provincie Groningen verantwoordelijk is voor de exploitatie. Voorwaarde hierbij is dat de 

spoorlijn, nu eigendom van de STAR, onderdeel moet worden van het hoofdrailnet. De eerste 

resultaten van deze studie worden begin 2012 verwacht. 

 

Vooruitblik 2012: De verkenningsfase zal worden afgerond. 

                                                      
4 Het Programma Noord-Nederland is een overkoepelend programma van ProRail, waarbinnen ProRail onder 

andere alle spoorgerelateerde wensen uit het RSP uitwerkt. 



Vierde Voortgangsrapportage RSP najaar 2011 11 

Ad 7. Spoorlijn Heerenveen - Drachten - Groningen 

Het gaat bij dit project om de aanleg van een spoorlijn tussen Heerenveen en Groningen. 

Om dit project adequaat aan te kunnen sturen hebben de provincies Groningen en Fryslân 

een projectorganisatie in het leven geroepen en een projectdirectie aangesteld. De voor-

naamste activiteit die in het kader van dit project speelt is een haalbaarheidsonderzoek. 

Marktpartijen zullen in dit verband duidelijkheid moeten geven of ze bereid zijn voor het 

beschikbare taakstellende budget de spoorlijn te realiseren en zo ja, onder welke 

voorwaarden. Bestuurlijke besluitvorming over de voorwaarden waaronder een aanbesteding 

gestart zou kunnen worden, vindt in de 2e helft van 2011 plaats. 

 

Vooruitblik 2012: Het project doorloopt de planuitwerkingsfase. 

 

Ad 8. A6/A7 Knooppunt Joure 

Het project voorziet in een definitieve oplossing voor het knooppunt Joure door: 

- in plaats van een rotonde een doorgaande verbinding A6 - A7 Lemmer - Joure - 

Heerenveen te realiseren, met haaks daarop de A7 Bolsward - Sneek via ongelijkvloerse 

aansluitingen; 

- de aanpassing van de onderliggende wegenstructuur en de inpassing van het gebied 

rondom de Hollandiastraat; 

- de ontsluitingsstructuur voor fietsverkeer, landbouwverkeer en (vracht-)autoverkeer ter 

hoogte van de Geert Knolweg en de Haskerveldweg. 

Op 29 mei 2010 hebben het Rijk, de gemeente Skasterlân en de provincie Fryslân een 

samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de bestuurlijke voorkeursvariant getekend. 

De planuitwerking vindt in nauwe samenwerking met de provincie plaats onder leiding van 

Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Inmiddels heeft de minster van IenM besloten het traject 

geschikt te maken voor 130 km/uur. In het voorjaar heeft de minister tijdens het bestuurlijk 

overleg MIRT aangegeven dat het Rijk de kosten op zich neemt in verband met de 

aanpassingen van de scope als gevolg van dit nieuwe snelheidsregime. Hiervoor is een 

bedrag van € 4 miljoen beschikbaar gesteld. De financiële gevolgen en risicoverdeling 

moeten nog worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De bijgestelde planning 

is als volgt: OTB 3e kwartaal 2012, start realisatie 2013, openstelling 2015. De voortgang 

van dit project wordt besproken in het bestuurlijk overleg MIRT Noord-Nederland. 

 

Vooruitblik 2012: Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. 

 

Ad 9. N31 Traverse Harlingen 

Het betreft het verdubbelen en verdiept aanleggen van het gedeelte van de N31 dat door 

Harlingen loopt. Op 29 mei 2010 is een bestuursovereenkomst getekend tussen het Rijk, de 

gemeente Harlingen en de provincie Fryslân met betrekking tot de bestuurlijke voorkeurs-

variant. De provincie is gedelegeerd opdrachtgever voor de planuitwerking. Het Rijk is 

verantwoordelijk voor de realisatie van het project, dit in samenwerking met de regio. Het 

Tracébesluit wordt naar verwachting in 2012 genomen. Eerder, aan het einde van 2011 is 

het de verwachting dat de ondertekening van de OTB/MER door de minister van IenM zal 

plaatsvinden. De voortgang van dit project wordt besproken in het bestuurlijk overleg MIRT 

Noord-Nederland. 

 

Vooruitblik 2012: Het project gaat naar de realisatiefase. 

 

Ad 10. Gebiedsontwikkeling Noordoost Fryslân / Centrale As 

Het project richt zich op de realisatie van een noord-zuid-gerichte weg (N356 + N913) ter 

ontsluiting van Noordoost-Fryslân alsmede de realisatie van de hierop aansluitende rondweg 

Hurdegaryp (N355). De realisatiefase zal nader aanvangen in het najaar van 2011. De 

verwachting is dat de werkzaamheden voor de planologische regeling (vergunning), de 

ontwikkeling van de uitvoeringscontracten en de verwerving van de gronden en vastgoed in 

de loop van het jaar kunnen worden afgerond, waarna de daadwerkelijke bouw in 2012 kan 

starten. 

 

Vooruitblik 2012: Het project bevindt zich in de realisatiefase. 
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Ad 11. Kolibri RegioTram 

Het project is onderdeel van het Raamwerk RegioRail voor het Stedelijk Netwerk Groningen-

Assen en voorziet in de aanleg van de eerste twee lijnen van de RegioTram in de stad 

Groningen. Provinciale Staten van Groningen hebben in december 2010 besloten dat het 

project kan worden overgeheveld naar de planuitwerkingsfase. Eerder dat jaar had de 

gemeenteraad van Groningen hier al mee ingestemd. Eind december 2010 is voor de Regio-

Tram de aanbesteding gestart. Dit gebeurt via de DBFMO-systematiek. Deze aanbestedings-

procedure loopt door tot ver in het jaar 2012. De verwachting is dat de beide besturen eind 

2012 het realisatiebesluit kunnen behandelen. Naast de Rmf-bijdrage is er sprake van een 

forse aanvullende regiobijdrage. 

 

Vooruitblik 2012: Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. 

 

Ad 12. IGO Coevorden Stationsomgeving en Coevorden-Zuid 

Doel van het project is de structurele versterking van de sociaaleconomische positie in 

Zuidoost-Drenthe door attractieve en goed bereikbare steden door een duurzame integrale 

gebiedsontwikkeling (IGO Stationsomgeving Coevorden) en duurzame bereikbaarheid 

(Coevorden-Zuid). Het project IGO Stationsomgeving bevindt zich in de verkenningsfase en 

omvat in elk geval de „uitplaatsing‟ van het (voor moderne goederentreinen te korte) 

rangeerterrein in het Centrum (dat tevens een barrière in het centrum van Coevorden 

vormt), als katalysator van een gebiedsontwikkeling. Een van de mogelijke oplossingen is 

een spoorboog Coevorden-Zuid („Zuidboog‟). In het voorjaar van 2012 wordt een besluit 

over de voorkeursvariant verwacht. 

 

Vooruitblik 2012: Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Het voorlopig ontwerp 

komt met kostenraming en beheerafspraken gereed. Op basis daarvan volgt het go / no-go 

besluit. Ook komt in 2012 de gebiedsvisie voor de stationsomgeving gereed. 

 

Tot Slot 

Het RSP-programma biedt Noord-Nederland een versterking van de economie en verbetering van de 

bereikbaarheid, zowel binnen de regio als met de rest van Nederland. Voorgestaan wordt een 

duurzame ontwikkeling van de specifieke ruimtelijke en economische kwaliteiten van Noord-

Nederland als regio met een hoge leefkwaliteit. Het programma is volop in voorbereiding en deels al 

in uitvoering. Door een tijdige en juiste afstemming tussen de verantwoordelijke partijen kunnen 

risico‟s tijdig onderkend worden en kunnen er beheersmaatregelen worden ontwikkeld en toegepast 

opdat het programma binnen de geldende randvoorwaarden op een juiste wijze wordt gerealiseerd. 

 

Er is sprake van het risico van het tijdpad van aanbesteden. Immers indien het gehele programma 

tegelijkertijd op de markt wordt gebracht lokt dit twee risico‟s uit: 

- prijsopdrijvend effect; 

- vertraging (met als gevolg prijsstijging). 

Dit risico wordt beheerst door het hanteren van een flexibele contracteringsstrategie, een brede 

marktbenadering en periodieke afstemming op programmaniveau. Die afstemming vindt niet alleen 

plaats binnen de regio maar ook tussen rijk en regio. 

 

Het tempo van de besluitvormingstrajecten bij de betrokken overheidslagen is een belangrijke pijler 

onder de beheersing van de risico‟s. Vertraging in besluitvorming heeft veelal tot gevolg dat de 

investeringen later in de tijd en over een langere periode plaatsvinden. Een kostenverhogend effect 

is doorgaans het gevolg. Door een juiste afstemming tussen alle partijen en een onderkenning door 

alle partijen van het effect van het tempo van besluitvorming kan ook dit risico worden beheerst, 

zodat het RSP-programma kan worden uitgevoerd zoals het bedoeld is. 
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Geachte Voorzitter, 

 

Op 14 november jl. heeft uw Kamer in het notaoverleg over de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) mij verzocht om u voor de stemming over de 

ingediende moties, te komen met tekstvoorstellen over Energyport en Agriboard 

A7. In deze brief stuur ik u deze tekstvoorstellen.  
 

Energyport Noord-Nederland 

In paragraaf 4.6 van de SVIR wil ik de huidige tekst vervangen door: 
 

De MIRT-regio Noord-Nederland bestaat uit de provincies Fryslân, Groningen en 

Drenthe. Opgaven van nationaal belang in dit gebied zijn: 
 Het versterken van Energyport (Noord-)Nederland als internationaal 

energieknooppunt en kenniscentrum voor energievoorziening en –transitie, 

en: 
o het aanwijzen van locaties voor de vestiging van energiecentrales in 

de Eemshaven; 

o het robuust en compleet maken van het internationale 
hoofdenergienetwerk, waaronder de verbinding van Eemshaven via 

Ens naar Diemen (Noordwest 380 kV verbinding); 

o het aanwijzen van leidingstroken voor buisleidingen en het ruimtelijk 
reserveren van locaties voor ondergrondse opslag; 

o het aanwijzen van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie 

in Noord-Nederland; 
 Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen 

(weg, spoor en vaarwegen), buisleidingen en het hoofdenergienetwerk die 

door Noord-Nederland lopen; 
 De ontwikkeling van een robuust kustlandschap en zoetwatersysteem ter 

vergroting van de waterveiligheid en waterzelfvoorziening en het voorkomen 

van verdroging (o.a. door versterking Afsluitdijk en bijbehorende 
sluizencomplexen, Hoogwaterbeschermingsprogramma en deelprogramma’s 

Zoetwatervoorziening, IJsselmeer en Waddengebied van het 

Deltaprogramma); 
 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de 

Natura 2000 gebieden en het Werelderfgoed (de Waddenzee). 
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De economische kracht van Noord-Nederland ligt in de sterke (inter)nationale 

positie in een aantal topsectoren: Energie, Chemie en Water(technologie). 

Energyport (Noord-)Nederland is het energieknooppunt van Noordwest Europa. 
Dankzij de aanwezige energie-infrastructuur, de kennispositie en de ruimtelijke 

kenmerken kan Noord-Nederland deze rol vervullen. Een groot aantal kabels en 

(buis)leidingen van elektriciteit, gas, telecom en data landt aan in de Eemshaven 
en vertakt zich naar de rest van Nederland en Europa. Energyport heeft de 

ambitie om samen met Niedersachsen het kenniscentrum voor energievoorziening 

en –transitie te vormen (European Region on Excellence on Energy). De ligging 
aan zee, geologie en aanwezige ruimte bieden (experimenteer)mogelijkheden 

voor energie-innovatie. 

 
De combinatie van een landelijk gebied rondom de aanwezige steden met een 

diversiteit aan landschappen en meren, draagt bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat. Tegelijk is er in Noord-Nederland in een aantal gebieden sprake 
van bevolkingskrimp.  

 

De Waddenzee maakt onderdeel uit van het Europese Natura 2000 netwerk en 
van de herijkte EHS. Bovendien is de Waddenzee door de Unesco aangewezen als 

natuurlijk werelderfgoed. Het integrale beleid van het Rijk voor de Waddenzee 

staat weergegeven in de PKB Derde Nota Waddenzee. De hoofddoelstelling is de 

duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied. 

 

Agriboard A7 
In hoofdstuk 3 van de SVIR wil ik de volgende paragraaf opnemen, waarmee ik 

recht wil doen aan de economische positie van satellietlocaties van de vijf 

greenports. 
 

De topsectoren concentreren zich vooral in de stedelijke regio’s van de mainports, 

brainport, greenports en valleys. Daarbij gaat het om de haven van Rotterdam en 
Schiphol, de Brainport Zuidoost Nederland, de greenports Venlo, Westland-

Oostland, Aalsmeer, Boskoop en de Bollenstreek1, Energyport in Groningen, Food 

Valley in Wageningen, Health Valley in Nijmegen, Maintenance Valley in West- en 
Midden Brabant, Utrecht Science Park en de nanotechnologie in Twente en Delft. 

Voor het economisch functioneren van de greenports is ook een aantal subclusters 

van belang, in de regel aangeduid als satellieten (Agriboard A7, Dinteloord, 
Terneuzen, Emmen, Berlikum, Betuws Bloem, Luttelgeest en Kampen). Deze 

stedelijke regio’s beschouwt het Rijk van nationale betekenis. In de stedelijke 

regio’s van de mainports, brainport en greenports is de sterkste concentratie van 
topsectoren aanwezig. 

 

 
Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
 

 

 
 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 
 

                                                
1
 Het netwerk Greenport Holland 
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