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6 

 

Geachte voorzitter, 

In het MIRT werken alle overheden samen aan de fysieke randvoorwaarden voor 

de ontwikkeling van Nederland: voor welvaart, veiligheid en leefomgeving. 

Infrastructuur maakt daarin altijd iets mogelijk: bereikbaarheid, waterveiligheid en 

een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling. De werkwijze van het 

MIRT verandert mee met de tijd en met de samenleving. Anno 2014 klinkt vanuit 

de samenleving steeds meer de vraag om ruimte voor eigen kennis, ideeën en 

initiatief bij de inrichting van de leefomgeving. Keuzevrijheid en kwaliteit zijn 

daarbij de belangrijkste randvoorwaarden voor burgers en bedrijven bij het 

oplossen van mobiliteitsproblemen.  

 

Deze ontwikkelingen kunnen zowel het proces als de uitkomsten van het MIRT 

versterken. Het kabinet juicht dit toe. Door overleg met semi-publieke, private en 

maatschappelijke partijen over gewenste maatschappelijke ontwikkelingen, 

ontstaat inzicht in gezamenlijke doelen en wat er nodig is om die doelen te 

bereiken. Vervolgens kunnen afspraken worden gemaakt over hoe publieke en 

private initiatieven en investeringsbeslissingen maximaal op elkaar aansluiten.  

 

In deze brief informeren wij u, mede namens de Ministers voor Wonen en 

Rijksdienst en van Economische Zaken, over de voortgang van de vernieuwing van 

het MIRT en over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s 

MIRT). Daarnaast sturen wij u de voortgangsrapportages van het Groot Project 

RRAAM, Voortgang Tracéwetplichtige projecten en het Regiospecifiek Pakket 

Zuiderzeelijn (RSP). Tot slot melden wij u de voortgang van een aantal moties en 

toezeggingen. 
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1. Vernieuwing MIRT 

Het MIRT Projectenoverzicht 20151 laat zien dat er nu en in de toekomst vele 

projecten gerealiseerd worden die ons land concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 

veilig maken èn houden. Veel projecten zitten in de realisatiefase en zijn recent, of 

worden de komende jaren, opgeleverd.  

 

Zo is het vernieuwde station Rotterdam Centraal begin dit jaar officieel geopend, 

worden twee ontbrekende schakels op de A4 opengesteld – dit jaar tussen 

Dinteloord en Bergen op Zoom en volgend jaar tussen Delft en Schiedam – is de 

omlegging van de Zuid-Willemsvaart rond ’s-Hertogenbosch (het Maximakanaal) 

bijna gereed, wordt er gewerkt aan het aansluiten van de Tweede Maasvlakte op 

het spoor en worden veel Ruimte voor de Rivier-projecten opgeleverd. Ook in het 

MIRT-programma tot 2028 wordt grootschalig geïnvesteerd. Voor wegen noem ik 

als voorbeelden de Blankenburgverbinding, de Ring Utrecht en de ViA15.  

 

Zoals aangegeven in de brief van 17 juni jongstleden2 heb ik belangrijke besluiten 

genomen over het realiseren van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

(PHS) en meerdere doelen uit de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). Denk aan 

het bepalen van een integrale oplossing voor het spoorwegknooppunt Amsterdam 

Centraal en een verdiepte ligging van het spoor in Vught.  

 

In 2015 wordt een aantal belangrijke projecten opgeleverd, zoals de spoortunnel 

in Delft en het Station Den Haag Centraal (één van de Nationale Sleutelprojecten).  

Vanuit de provincie Overijssel is het verzoek gekomen om, gelet op de noodzaak 

om op korte termijn de treindiensten Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen aan te 

besteden, nu een besluit te nemen over een bijdrage van IenM aan de 

elektrificatie van het traject Zwolle-Wierden op de lijn Zwolle-Enschede. Met de 

provincie is overeen gekomen dat het Rijk een kwart van de totale 

investeringskosten bijdraagt. De bijdrage van IenM is € 20,6 mln.. Dit is inclusief 

de eerdere toezegging van € 6,5 mln. uit het Lenteakkoord en de bijdrage aan de 

beheer en onderhoudskosten tot en met 2028. Voor de structurele beheer- en 

onderhoudskosten vanaf 2029 moeten de afspraken nog worden gemaakt op basis 

van het uiterlijk begin 2015 vast te stellen beleidskader financiering beheer- en 

onderhoudskosten. 

 

Op maritiem vlak wordt in 2015 het projectbesluit voor de nieuwe zeesluis te 

IJmuiden genomen en voor de nieuwe sluis bij Terneuzen wordt dit verwacht in 

2016. Daarnaast worden de komende jaren projectbeslissingen verwacht rond 

capaciteitsuitbreiding van de sluizen op de achterlandverbindingen bij Eefde en bij 

de Beatrixsluis, alsmede rond overnachtingplaatsen langs de Waal en Merwede. 

Kortom: er wordt volop gewerkt aan het bereiken van de nationale doelen. 

 

Tegelijkertijd zijn er meerdere ruimtelijke opgaven en trends in demografie, 

stedelijke ontwikkeling en technologische ontwikkelingen. Ook zien we 

onzekerheden rond de ontwikkeling van energie en het klimaat. Al die factoren 

maken vraagstukken complexer en vragen om nieuwe oplossingen en een nieuwe, 

meer integrale manier van werken. Deze nieuwe manier van werken geven we 

onder andere vorm in de vernieuwing van het MIRT (Brede blik; Maatwerk; 

                                                
1
 Bijlage bij Kamerstuk 34 000A, nr. 4 

2
 Kamerstuk 32 404, nr. 74 
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Samenwerken) waar u in juni van dit jaar over bent geïnformeerd3.  

 

Een goed voorbeeld van de nieuwe manier van samenwerken aan opgaven, is het 

MIRT-onderzoek ‘Stimuleren stedelijk wonen Zuidelijke Randstad’. Centrale vraag 

is hoe partijen beter kunnen samenwerken bij het opstarten en sneller realiseren 

van de benodigde stedelijke ontwikkeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 

samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen, woningcorporaties, 

woonconsumentenorganisaties en andere betrokken partijen. In het onderzoek 

staat de praktijk/casuïstiek centraal, het gaat om het gezamenlijk achterhalen van 

belemmeringen, benoemen van quick wins en praktijkcasussen waar gezamenlijk 

kansen gepakt kunnen worden die de ontwikkeling van de Zuidelijke Randstad ten 

goede komen. Ook het benoemen van mogelijke structurele veranderingen in 

bijvoorbeeld beleid en regelgeving maakt hier onderdeel van uit. 

 

Deze vernieuwing wordt ook toegepast in een nieuwe aanpak van 

bereikbaarheidsopgaven. Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, 

leefbaar en veilig houden, dan is een andere manier van kijken, denken en doen 

nodig bij alle betrokkenen. Dit vergt een aanpak, waarbij nieuwe aanleg van 

infrastructuur hand in hand gaat met intelligente andere oplossingen op gebied 

van gedragsverandering, vraagbeïnvloeding en ruimtelijke inrichting.  

 

Met 12 regio’s zijn in 2014 bestuurlijke afspraken gemaakt over het vervolg van 

Beter Benutten. Het ministerie en de regio’s investeren aanvullend samen circa 

600 miljoen euro in de periode 2014 tot en met 2017. Met dit tweede Beter 

Benutten programma willen de publieke en private partijen 10 procent 

reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in de drukste gebieden realiseren. 

In 2014 en 2015 starten daarnaast zes brede MIRT onderzoeken en twee MIRT 

verkenningen rond bereikbaarheidopgaven op (middel)lange termijn in zes regio’s 

en op twee verkeerscorridors. In deze onderzoeken wordt de nieuwe aanpak 

gelijktijdig uitgewerkt en toegepast.  

  

 

2. Bestuurlijke Overleggen MIRT 

Het doel van het MIRT is het prioriteren en vastleggen van (regionale) visies, 

opgaven en projecten (inclusief bijbehorende financiële afspraken) en het zoeken 

naar samenhang en synergie op het niveau van opgaven en projecten. De BO’s 

MIRT, het jaarlijkse overleg tussen rijk en regio op basis van het MIRT 

Projectenoverzicht en de MIRT Gebiedsagenda’s, waren dit jaar anders van vorm 

en inhoud.  

 

De BO’s MIRT hebben in de regio plaatsgehad. Hierdoor kon er een bezoek worden 

gebracht aan een locatie of een bedrijf dat exemplarisch is voor de opgaven uit de 

gezamenlijk vastgestelde MIRT Gebiedsagenda’s. Ook biedt een BO MIRT in de 

regio meer mogelijkheden om met de betrokken maatschappelijke partijen en het 

regionale bedrijfsleven in gesprek te gaan.  

 

Per pijler van de vernieuwing worden enkele voorbeelden uit de overleggen 

uitgelicht, maar er zijn er natuurlijk meer. Alle gemaakte afspraken per MIRT-

gebied treft u in bijlage 1 van deze brief aan.  

 

                                                
3
 Kamerstuk 33 750A, nr. 25 
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Pijler 1: Brede Blik 

 

Gebiedsagenda Noord 'Energieke Noorderruimte' 

In het BO MIRT Noord is de Gebiedsagenda 'Energieke Noorderruimte' 

vastgesteld4. De gebiedsagenda is gebaseerd op de SVIR en de Noordervisie, een 

ruimtelijk economische visie voor Noord-Nederland, en is tot stand gekomen na 

een uitgebreid regionaal voortraject met verschillende partijen: overheden, 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.  

 

De Gebiedsagenda is gericht op drie breed gedeelde strategieën: energietransitie 

(bijdrage aan landelijke doelstellingen duurzame energievoorziening), versterking 

van de economische structuur (uitbouwen krachtige clusters als energie, agrofood 

en chemie en extra inzet op veelbelovende niches) en waterveiligheid en 

watervoorziening (kustverdediging koppelen aan natuurontwikkeling, 

energiewinning en recreatief en toerisme en inzet op voldoende 

zoetwatervoorraad). Hiernaast is als algehele opgave geformuleerd om 

gezamenlijk de balans te zoeken in groei en krimp.  

 

In de Gebiedsagenda zijn de gezamenlijke ambities van Rijk en regio voor Noord-

Nederland bepaald en is afgesproken welke rol welke partij inneemt om deze 

ambities te halen. Rijksbelangen liggen op met name op het vlak van de transitie 

naar duurzame energie (EZ) en de ruimtelijke inpassing daarvan (IenM), 

economische structuurversterking in relatie tot gasbevingen (EZ), krimp (BZK) en 

vergroening (IenM), Bereikbaarheid/RSP (IenM) en waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening (IenM). 

 

Utrecht-Oost 

Het gebied rondom Utrecht Science Park ontwikkelt zich snel tot een belangrijk 

ruimtelijk-economisch cluster op het gebied van lifescience, duurzaamheid en 

gezondheid. Naast veel economische bedrijvigheid, wordt op deze locatie de 

komende jaren ook volop geïnvesteerd in nieuwbouw en infrastructuur, zoals de 

verbreding en inpassing van de A27 en de aanleg van de Uithoftramlijn.  

 

In het BO MIRT Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zijn de kansen en opgaven 

van deze gebiedsontwikkelingen met vertegenwoordigers van in het gebied actieve 

partijen besproken. Daarbij is afgesproken om de bestaande samenwerking tussen 

overheden, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen verder te versterken 

om zo de ontwikkelingen in het gebied tot 2020 te stimuleren. 

 

Met de in het BO MIRT gemaakte afspraken over de bereikbaarheid van het 

Utrecht Science Park en de OV verkenning Utrecht is daaraan al invulling gegeven. 

Komend jaar zullen wij in overleg met de in het gebied actieve partijen zoeken 

naar mogelijkheden om wet- en regelgeving, zoals Bouwbesluit en Crisis- en 

Herstelwet, in te zetten om gebouwen een andere bestemming te geven en 

functies als horeca, detailhandel en studentenhuisvesting toe te voegen. 

 

Strategisch gesprek over Water in Oost 

Vanuit de vernieuwing van het MIRT is de koppeling met het Deltaprogramma in 

opbouw, onder meer door de strategieën van het Deltaprogramma te koppelen 

                                                
4
 De vastgestelde Gebiedsagenda Noord is als bijlage 2 bij deze brief gevoegd. De overige 

vastgestelde gebiedsagenda’s heeft u vorig jaar reeds ontvangen ten behoeve van het Nota 

Overleg MIRT 
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aan de gebiedsopgaven van de gebiedsagenda’s om zo gezamenlijk de 

meekoppelkansen te kunnen identificeren en te benutten.  

 

Als onderdeel van de Vernieuwing MIRT is in Oost aan de BO MIRT tafel met een 

divers samengestelde groep bestaande uit overheden, semi-publieke organisaties 

en bedrijfsleven een verdiepend gesprek gevoerd. Twee onderwerpen stonden 

daarbij centraal: governance water en ruimte (bewustwording over mogelijke 

koppeling wateropgave en ruimtelijke opgave, flexibel programmeren en 

financieringsconstructies) en dilemma’s rond integraal rivierbeheer (waaronder 

natuurontwikkeling versus scheepvaart en natuurontwikkeling versus 

waterveiligheid).  

 

Het gesprek wordt vervolgd op verschillende niveaus:  

1. bij de Stuurgroep Deltaprogramma waar gekeken wordt naar het nationaal 

belang en de samenhang tussen maatregelen en waar afspraken worden 

gemaakt over de programmering (planning) voor het jaarlijkse 

Deltaprogramma;  

2. bij het BO MIRT waar over integrale (gebiedsgerichte) projecten met een 

bredere scope dan alleen waterveiligheid, zoetwater of waterkwaliteit 

besluiten worden genomen;  

3. op regionaal niveau bij de regionale stuurgroepen van het 

Deltaprogramma. In de regio kan ook het beste het overleg tussen de 

overheden en het bedrijfsleven gevoerd worden, waarbij het bedrijfsleven 

een belangrijke rol kan hebben bij het verkennen van creatieve 

oplossingen en het ontwikkelen en uitvoeren van projecten.  

 

Pijler 2: Maatwerk 

 

Transformatie Amsterdam Sloterdijk-gebied 

In het BO MIRT Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is – gegeven de inzet op de 

economische concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het 

regionale woningbouwvraagstuk – gesproken over de ambitie en opgaven van het 

gebied rond Amsterdam Sloterdijk. Er liggen kansen om dit gebied te 

transformeren van een monofunctioneel werkgebied met kantorenleegstand naar 

een gemengd stedelijk knooppunt met wonen, werken en voorzieningen, waarbij 

optimaal gebruik gemaakt wordt van de goede bereikbaarheid.  

Afgesproken is dat de overheden gezamenlijk met het bedrijfsleven gaan kijken 

hoe de transformatie van het gebied de komende jaren concreet verder kan 

worden gerealiseerd en welke instrumenten daarbij gebruikt kunnen worden. 

Daarbij gaat het onder meer over de inzet van wet- en regelgeving, zoals 

Bouwbesluit en Crisis- en Herstelwet om milieugebruiksruimte te herverdelen en 

tijdelijk af te kunnen wijken van geluidsnormen. Tevens is de afspraak gemaakt 

om te bekijken of de casus opgenomen kan worden in de Agenda Stad waar het 

ministeries van BZK, in samenwerking met de ministeries van IenM en EZ, 

momenteel aan werkt en waar u medio 2015 verder over geïnformeerd wordt. 

 

Adaptief programmeren in MIRT Onderzoek Brainport Avenue Eindhoven  

In het MIRT Onderzoek Brainport Avenue Eindhoven is door overheid en 

marktpartijen gezamenlijk middels ontwerpend onderzoek gewerkt aan een 

integrale lange termijn visie op de Brainport Avenue Eindhoven voor de periode 

2020-2040. Het gaat om kansen en ambities gericht op het versterken van het 

vestigingsklimaat in de regio Eindhoven ook na 2020 om in internationaal verband 

tot de top van de internationale vestigingsmilieus te behoren en daarmee bij te 
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dragen aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. De gebiedsvisie is 

geen blauwdruk, maar zet een toekomstperspectief neer voor de lange termijn om 

via het principe van adaptief programmeren daar naar toe te groeien, opgebouwd 

langs vijf schaalniveaus: Brainport Avenue, Brainport regio Eindhoven, 

Brabantstad, nationaal en internationaal. Gekozen wordt voor een groeimodel, 

waarbij versterken van de stedelijke kwaliteit van het centrumgebied van 

Eindhoven voorop staat. Een nieuw concept is ontwikkeld, genaamd Brainport City. 

Dit ruimtelijk concept beoogt in de toekomst massa te vergroten, de regio beter te 

verbinden en een aantrekkelijker leef- en werkklimaat te bieden, daarbij 

voortbouwend op het al aanwezige en onderscheidende profiel van Technologie, 

Design en Kennis. 

 

Op het gebied van bereikbaarheid wordt voor de lange termijn ondermeer het 

ontwikkelen van een multimodaal transferpunt in Acht als kansrijk gezien. Het 

transferpunt is gericht op synergie met het centrum: het biedt de mogelijkheid het 

centrum en de hoofdknoop te ontlasten. Als er op basis van het verleggen van de 

vervoersstromen naar dit multimodaal transferpunt voldoende vervoerwaarde 

ontstaat om het knooppunt met een sprinter te bedienen, zal een onderzoek 

worden gestart naar de realisatie van een nieuw treinstation. Partijen zullen nog 

nadere afspraken maken welke groei moet zijn gerealiseerd voordat een 

vervolgstudie naar een sprinter station zal worden opgestart. Eventuele doorgroei 

van Eindhoven Airport en adaptieve ontwikkeling van het concept BrainportCity uit 

de gebiedsvisie 2020-2040 kunnen ook aan de groei van vervoerwaarde bijdragen. 

 

MIRT Onderzoek Anders Benutten in Noord-Nederland 

Afname van draagvlak voor voorzieningen in het landelijk gebied en de 

schaalvergroting van deze voorzieningen zorgen voor een verdergaande 

concentratie van werken, onderwijs en zorg in de steden in het noorden van ons 

land. Door deze verschuiving groeien de steden, maar krijgt het landelijk gebied 

steeds meer te maken met een verdere afname van inwoners en voorzieningen. 

Dit heeft ook negatieve gevolgen voor het huidige openbaar vervoer.  

 

In het BO MIRT Noord is afgesproken om het MIRT Onderzoek Anders Benutten te 

starten, dat als doel heeft om met de uitgangspunten van ‘Beter Benutten’ te 

komen tot efficiënte en doelmatige bereikbaarheid van bovenlokale voorzieningen 

vanuit anticipeer- en krimpregio’s in Noord-Nederland. In het onderzoek worden 

onder andere lopende pilots naar het anders organiseren van vervoer door 

samenwerkingsverbanden tussen commercieel vervoer, doelgroepenvervoer en 

vervoer op basis van bewonersinitiatieven in combinatie met digitale 

communicatie gevolgd. Gezamenlijk wordt daarbij werkende weg ook onderzoek 

gedaan naar belemmeringen in onder andere wet- en regelgeving.  

 

Het onderzoek duurt naar verwachting circa twee jaar en wordt getrokken door de 

regio. Afgesproken is om de scope van het onderzoek en het plan van aanpak in 

het voorjaar 2015 vast te stellen. 

 

Pijler 3: Samenwerking 

 

Versterken relatie Mainport Rotterdam-Greenports Zuid-Holland 

Zowel de Mainports als de Greenports zijn van nationaal belang. Het verbinden 

van deze twee sterke economische clusters in de Zuidelijke Randstad is een 

belangrijke strategische, ruimtelijke opgave voortkomend uit de vorig jaar 

vastgestelde Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad. Het verbeteren van de 
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logistiek versterkt de concurrentiekracht van zowel de Mainport als de 

Greenport(s).  

 

Om de relatie tussen de Mainport Rotterdam en de Greenports in Zuid-Holland te 

versterken hebben IenM, EZ, provincie Zuid-Holland en VNO-NCW West 

ondernemerstafels georganiseerd. Dit heeft er toe geleid dat ondernemers uit de 

Mainport en uit de Greenports samen de handschoen hebben opgepakt om de 

versketen rond de haven Rotterdam te versterken. Zij hebben zelf ambities en 

acties geformuleerd in een manifest. Dit manifest is met een vertegenwoordiger 

van de tafels besproken in het BO MIRT Zuidelijke Randstad.  

 

De afspraak is gemaakt om de samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven 

voort te zetten. Daarnaast zijn acties afgesproken om de realisatie van 

containerterminals dichter bij te brengen (onder andere is afgesproken dat het 

eerder verleende budget van het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar 

blijft) en daarmee synchromodaal vervoer te bevorderen (parallel inzetten van alle 

modaliteiten). Verder starten Rijk, regio en ondernemers een gezamenlijke studie 

naar het veranderend (logistiek) ruimtegebruik ten behoeve van de Greenports. 

Het organiseren van ondernemerstafels is een voorbeeld van de nieuwe manier 

van samenwerking, maar ook van een brede blik omdat de gehele logistieke keten 

en ook het logistiek ruimtegebruik in samenhang wordt beschouwd. 

Warmtenet en energiebesparing Zuidelijke Randstad 

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het uitwerken van de opgaven in de Adaptieve 

Agenda Zuidelijke Randstad rond de energietransitie en het realiseren van een 

warmtenet (inzetten van warmte uit het Rotterdamse havengebied voor de 

glastuinbouw en voor verwarming van woningen). Er liggen kansen voor bedrijven 

om te investeren in een warmtenet.  

 

Dit blijkt uit de haalbaarheidsstudie die IenM en het Programmabureau Warmte 

Koude Zuid-Holland in samenwerking met vele partijen hebben uitgevoerd. Ook dit 

warmtenet is een ruimtelijke fysieke opgave die de Mainport en Greenports met 

elkaar verbindt en elk sterker maken. Op deze manier kan de bestaande 

clusterkracht verder worden uitgebouwd. Over het warmtenet is in het BO MIRT de 

afspraak gemaakt dat in de vervolgfase aan publieke zijde vier gemeenten en de 

provincie Zuid-Holland samen het voortouw nemen om te komen tot een coalitie 

tussen markt en overheid voor de realisatie van een warmtepijp Rotterdam-

Westland-Den Haag.  

 

Verder is in het Bestuurlijk Overleg geconstateerd dat het ontbreken van een 

gezamenlijke visie op de inzet van energiesystemen (warmtenet, gas, 

energieneutraal, et cetera) in gebieden momenteel een belemmering vormt voor 

de realisatie van de energietransitie. Rijk en regio hebben daarom afgesproken om 

gezamenlijk met marktpartijen en kennisinstituten een regionale energievisie en 

uitvoeringsstrategie op te stellen, waarin de koppeling wordt gelegd tussen 

warmtenetten en energiebesparing. Overheden pakken zo hun rol om de 

voorwaarden te creëren voor investeringen vanuit de markt.  

 

Zandhonger Oosterschelde: aanpak Roggenplaat 

Regio en rijk zijn voor de Zuidwestelijke Delta op grond van het Deltaprogramma 

samen de uitdaging aangegaan om het evenwicht tussen veiligheid, economie en 

ecologie duurzaam te herstellen. Voor de Oosterschelde is dat evenwicht verstoord 

door de zandhonger die is ontstaan sinds de aanleg van de Oosterscheldekering. 

De intergetijdengebieden, bestaande uit platen, slikken en schorren, kalven 
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daardoor af. Deze gebieden zijn belangrijk als extra waarborg voor de 

waterveiligheid, omdat ze op natuurlijke wijze de golfaanval op dijken dempen. 

Bovendien vertegenwoordigen ze een belangrijke natuur-, landschaps- en 

recreatiefunctie. De negatieve effecten van de zandhonger kunnen worden 

bestreden met zandsuppleties. 

 

De aanpak van de Roggenplaat is het meest urgent omdat de oppervlakte en 

hoogte van deze plaat snel afnemen. Voor de financiering van de zandsuppletie op  

deze plaat is intensief samengewerkt met Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, 

Nationaal Park Oosterschelde en het ministerie van Economische Zaken. 

Natuurmonumenten heeft de maatschappelijke participatie bevorderd door een 

crowdfundings- en zandtekeningenactie (een creatief alternatief voor de klassieke 

handtekeningenactie). Partijen als Zeeuws Landschap en de 

Oosterscheldegemeenten hebben ook hun financiële verantwoordelijkheid 

getoond. Dat heeft er toe geleid dat in het BO MIRT kon worden besloten over een 

financieringsvoorstel voor de aanpak van de Roggenplaat, bestaande uit een 

bijdrage van € 5 miljoen door de regio en Natuurmonumenten, € 1 miljoen door 

de staatssecretaris van EZ en € 6,3 miljoen door mijn departement. Een geslaagd 

voorbeeld van 'samen werken' aan een veilige, veerkrachtige en vitale delta.  

 

 

3. Voortgangsrapportages 

Eerste voortgangsrapportage Groot Project RRAAM. 

Eén van de zeven gebiedsopgaven van de Gebiedsagenda Noord-Holland, Utrecht 

en Flevoland ten behoeve van de versterking van de internationale 

concurrentiepositie is het Rijkregioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer 

(RRAAM). RRAAM kent een drievoudige doelstelling op het terrein van 

verstedelijking, bereikbaarheid en natuur en recreatie. Met de vaststelling van de 

Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer is de eerste fase van de MIRT 

Verkenning afgelopen. Een vervolg op de MIRT Verkenning naar verdere 

infrastructuurmaatregelen wordt gestart als er voldoende stedelijke druk is 

opgebouwd5. De huidige “tussenfase” is meer op uitvoering gericht waarbij de 

primaire verantwoordelijkheid bij de regio ligt. Daarmee verschilt deze fase van de 

vorige en dat heeft ook invloed op de wijze van informatievoorziening over het 

project en wij zijn daarvoor ook meer afhankelijk van onze partners in de regio. 

  

U heeft besloten de status van Groot Project voor RRAAM te handhaven. Conform 

eerdere toezegging ontvangt u hierbij een uitgewerkt voorstel voor de wijze 

waarop de informatievoorziening aan u in deze fase van (Vervolg) RRAAM vorm zal 

worden gegeven (zie bijlage 3).  

 

Ten aanzien van RRAAM is er sprake van veel samenhang en afhankelijkheid 

tussen de verschillende onderdelen van het project, de onzekerheden en actuele 

ontwikkelingen die daarin een rol spelen. Ook is er een groot aantal partijen 

betrokken en worden er tussen Rijk en regio nog nadere afspraken gemaakt over 

sturing, financiën en uitvoeringsorganisatie. In het AO van 18 juni 2014 is 

afgesproken om de administratielast zoveel mogelijk te beperken. 

 

De informatievoorziening wijkt af van de gebruikelijke Basisrapportages die in het 

                                                
5
 Zodra er in Almere 25.000 nieuwe woningen aan de voorraad zijn toegevoegd (t.o.v. 2010) en er zicht is op 

afronding van IJburg II. 
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kader van de Regeling Grote Projecten worden opgesteld. Dit heeft te maken met 

de (tussen) fase waarin RRAAM zich thans bevindt, uw wens om integraal 

geïnformeerd te worden en met de eisen die aan de rapportage worden gesteld in 

de Herziene Uitgangspuntennotitie en de Regeling Grote Projecten. Als gevolg 

hiervan zal de informatievoorziening uit twee delen bestaan. 

 

Een deel A waarbij ingegaan wordt op de ontwikkelingen op Noordvleugelniveau 

inclusief de RRAAM-doelen (verstedelijking, bereikbaarheid en natuur en 

recreatie). Dit deel past bij de fase van adaptieve en organische uitvoering waarin 

RRAAM zich thans bevindt  

 

Daarnaast bevat de rapportage een deel B dat de geactualiseerde basisrapportage 

is op grond van de Regeling Grote Projecten. Deze is gericht op de voortgang van 

de stedelijke ontwikkeling van Almere. Hiervoor is gekozen omdat de stedelijke 

ontwikkeling voorwaardelijk is voor de volgende fase van het Groot Project (te 

weten het vervolg van de MIRT-verkenning naar verdere infrastructuur-

maatregelen). In deze fase ligt het voortouw voor die ontwikkeling bij de partijen 

op lokaal niveau. Deze partijen moeten de benodigde ruimte en 

verantwoordelijkheid krijgen om die rol te kunnen uitoefenen. De rol van het Rijk 

is in deze fase meer faciliterend en kaderstellend.  

 

Aan het eind van de voorbereiding van dit voorstel voor de informatievoorziening 

heeft uw rapporteur voor RRAAM aangegeven meer ruimte te zien voor 

verdergaand maatwerk. De rapporteur ziet deze ruimte onder andere door 

verschillende artikelen van de Regeling Grote Projecten niet van toepassing te 

verklaren op RRAAM. Over deze aanpassing is door uw Kamer echter nog geen 

formeel besluit genomen in de procedurevergadering van de vaste 

Kamercommissie. Daarom is dit nog niet verwerkt in het onderhavige voorstel. 

Indien de commissie alsnog kiest voor de aanpassingen van de rapporteur kan de 

rapportage vanaf volgend jaar eenvoudiger van opzet worden. 

 

Voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten 

Eén van de bijlagen van het MIRT Projectenoverzicht 2015 is de 

Voortgangsrapportage tracéwetplichtige projecten. In aanvulling hierop meld ik u 

drie recente ontwikkelingen. 

1. Naar verwachting worden de beide Tracébesluiten, die onderdeel zijn van 

de Rijnlandroute, niet in Q1 2015, maar nog dit jaar ondertekend. Ten 

aanzien van dit regionale project kan tevens gemeld worden, dat zeer 

recent een beschikking ondertekend is, waarmee aan de provincie Zuid-

Holland bijna € 550 mln. (inclusief BTW) subsidie verleend wordt voor de 

aanleg van de Rijnlandroute. De start van de realisatie is voorzien in 2016 

en de oplevering van de eerste delen in 2020.  

2. In het MIRT-Projectenoverzicht 2015 staat het Ontwerp Tracébesluit (OTB) 

voor de Blankenburgverbinding gepland op Q1 2015. Vanwege 

afstemming met de regio en vanwege het ingewikkelde ontwerpproces is 

het OTB nu voorzien in Q3 2015. Het Tracébesluit (TB) verschuift van 

2015 naar 2016. De start van de realisatie blijft gepland in 2017. 

3. Doordat de besluitvorming over de MKBA van het project A27/A12 Ring 

Utrecht langer heeft geduurd dan voorzien, zal het OTB voor dit project 

niet in Q4 2015 kunnen worden vastgesteld, maar in Q2 2016. Het TB 

verschuift van 2016 naar 2017. De start van de realisatie blijft gepland in 

2018. 
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Zoals gebruikelijk, wordt u in het voorjaar van 2015 via de wettelijk 

voorgeschreven Voortgangsrapportage weer een totaaloverzicht gegeven van de 

voortgang van alle tracéwetplichtige projecten. 

 

Zesde voortgangsrapportage Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) 

Conform de gemaakte afspraak in het Convenant Regiospecifiek Pakket 

Zuiderzeelijn (RSP) ontvangt u bij deze brief ter kennisname de zesde 

Voortgangsrapportage RSP (bijlage 4).  

 

 

4. Erratum  

Wijziging Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 

Bij de beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur 

en Milieu inzake wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet6 

(negende tranche) is deels een verkeerde tekst opgenomen betreffende het 

project A27 Houten - Hooipolder. Aangegeven is op pagina 25 van het verslag7 dat 

het bij het project A27 Houten- Hooipolder gaat om een beperkte aanpassing bij 

dit tracé, namelijk het permanent maken van een verbreding van een eerdere 

oplossing met spitsstroken, waardoor het niet zinvol is om voor deze aanpassing 

alternatieven te onderzoeken. Deze aanpassing betreft echter niet het project A27 

Houten - Hooipolder, maar het project A2 ’t Vonderen - Kerensheide. De overige 

tekst genoemd onder dit project is wel juist.  

 

 

5. Stand van zaken Moties en Toezeggingen 

Moties 

 

Toekomstagenda snelfietsroutes  

In Motie de Rouwe c.s.8 vraagt u om de uitwerking van de Toekomstagenda 

Snelfietsroutes te ondersteunen. Dat doe ik ondermeer door het Platform Fiets 

Filevrij te ondersteunen. Ook heb ik bijgedragen aan het CROW inspiratieboek 

snelfietsroutes met richtlijnen en leerervaringen. Dit inspiratieboek is begin 2014 

beschikbaar gekomen voor de decentrale overheden. 

 

Binnen de kaders van het vervolg van Beter Benutten is ruimte voor het 

stimuleren van de fiets in de regionale maatregelenpakketten. Op dit moment 

werken de regio’s concrete projecten uit voor het vervolg van Beter Benutten. 

Deze moeten vooral gericht zijn op gedragsmaatregelen en daar waar effectief, 

kan sprake zijn van infrastructurele maatregelen. Omdat het uitwerken van 

maatregelen nog in volle gang is wordt u komend voorjaar geïnformeerd over de 

mate waarin er fietsmaatregelpakketten in het vervolg van Beter Benutten zijn 

opgenomen.  

 

Ruit om Eindhoven 

In het schriftelijk overleg Ruit Eindhoven is aangegeven dat in antwoord op de 

motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven9 over de Ruit Eindhoven, de 

                                                
6
 Kamerstuk 32 127, nr. 197 

7
 Kamerstuk 32 127, nr. 201 

8
 Kamerstuk 33 750A, nr. 31 

9
 Kamerstuk 33 750A, nr. 36 
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provincie Noord-Brabant in het kader van de project MER de verdere 

optimalisaties zal bekijken en daarnaast ook een MKBA voor het 

voorkeursalternatief zal gaan opstellen. De onderzoeken zijn dit najaar gereed 

gekomen.  

 

Op basis van deze onderzoeken heeft de provincie Noord-Brabant voor een 

voorkeursalternatief gekozen. Dit alternatief bestaat uit drie elementen: 

1. De verkeersruit Eindhoven - Helmond, bestaande uit een nieuwe 2x2 

verbinding tussen de A50 en de N279, en een verbreding van bestaande 

N279 Helmond - Asten. Daarbij vinden extra inpassingmaatregelen 

plaats waaronder in het Dommeldal en een omlegging om Dierdonk bij 

Helmond.  

2. Een lokaal pakket voor Veghel, dus geen aanpak van de gehele N279 

van Helmond tot Veghel. 

3. Een robuustheidpakket A67 Leenderheide - Asten. 

Uit de door de regio opgestelde MKBA blijkt dat het voorkeursalternatief 

(verkeersruit) een goede economisch-maatschappelijke investering is. Op dit 

moment laat ik hier een second opinion op uitvoeren. De MKBA samen met de 

second opinion van het KIM worden binnenkort aan uw Kamer toegestuurd.  

 

Aan uw Kamer is herhaaldelijk gemeld dat het aan de provincie is om te bepalen 

waar de prioriteiten liggen bij investeringen in de regio. De provincie geeft met 

deze keuze aan dat het voortzetten van de realisatie van de Ruit om Eindhoven 

voor haar prioriteit heeft. Er worden geen redenen gezien om op de eerder 

afgesloten bestuursovereenkomst terug te komen.  

Op verzoek van gemeenten en maatschappelijke pertijen is het plan op 

onderdelen beter ingepast. Daarom is in het project een aantal extra 

inpassingmaatregelen opgenomen, dat natuur en leefomgeving ontziet. Het 

gekozen alternatief zorgt voor een robuuster wegennet in één van de belangrijkste 

economische regio’s van Nederland, de Brainport Zuidoost Nederland. Het 

vergroot de leefbaarheid binnen de steden in het gebied. Het project is een goede 

maatschappelijke investering.  

 

In het BO MIRT Noord-Brabant is met de regio afgesproken dat er een gesprek 

volgt betreffende de keuze voor het robuustheidpakket op de A67. Dit pakket zat 

niet in eerdere plannen, maar is op verzoek van veel regionale partijen in het 

voorkeursalternatief opgenomen. De scope van dit robuustheidpakket is nog niet 

uitgewerkt en daarom kunnen daarover nog geen concrete uitspraken worden 

gedaan. 

 

Toezeggingen 

 

Nadere toelichting programma Beter Benutten 

Tijdens de Begrotingsbehandeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

op 29 november jl. is toegezegd u voor het Notaoverleg MIRT van 24 november 

2014 nader te informeren over het Beter Benutten-programma. 

 

Eind maart 2014 heb ik u per brief10 gemeld dat het lopende programma Beter 

Benutten volgens planning wordt uitgevoerd en dat het merendeel van de ruim 

driehonderd maatregelen conform de bestuurlijke afspraken in 2014 wordt 

opgeleverd. Deze maatregelen zijn van te voren getoetst op kosteneffectiviteit 

                                                
10

 Kamerstuk 22 750A, nr. 67 
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Sinds de start van het lopende Beter Benutten programma worden de behaalde 

resultaten jaarlijks geëvalueerd (ex-post) en wordt u hierover in het kader van het 

MIRT-proces geïnformeerd11. De focus ligt hierbij op de effectiviteit van de 

opgeleverde projecten. De jaren 2014 en 2015 worden de oogstjaren voor de 

resultaten van het lopende programma. Inmiddels zijn ruim vijftig projecten 

gerealiseerd. Van bijna dertig maatregelen zijn de effecten gemeten (maart 2014). 

Deze hebben geresulteerd in 13.500 spitsmijdingen per etmaal. Op jaarbasis 

betekent dit dat ruim drie miljoen bestuurders de spits mijden. Dit staat gelijk aan 

een vijfde deel van de totale programmadoelstelling, te weten een reductie van de 

files met circa 20% op specifieke corridors in de drukste gebieden van het land. 

Zodra er beschikking is over actuele voortgangsinformatie, wordt u hierover in het 

kader van het MIRT-proces geïnformeerd. 

 

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) 

In het AO-MIRT van 18 juni 2014 is toegezegd dat vóór het Notaoverleg MIRT in 

het najaar van 2014 wordt bezien of de Noordelijke Ringweg Utrecht (NRU) in de 

tijd naar voren kan worden getrokken, indien andere projecten getemporiseerd 

worden. In het BO-MIRT Noord Holland, Flevoland, Utrecht is met de regio 

afgesproken de financiële bijdrage aan het regionale project NRU eerder ter 

beschikking te stellen, onder met de regio nader overeen te komen voorwaarden. 

Over deze voorwaarden wordt nog overlegd met de regio. De ruimte om de NRU 

te versnellen is ontstaan door de vertraging op het project A1/A6/A9 Schiphol - 

Amsterdam - Almere, deeltraject A9 Amstelveen, waarover u in 2013 bent 

geïnformeerd. 

 

Beheer en Onderhoud 

Tijdens het debat over de Begroting IenM 2015 op 29 en 30 oktober 2014 is van 

gedachten gewisseld over Beheer en Onderhoud. Tijdens het debat is u een 

technische briefing aangeboden. Deze briefing heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Ook is een overzichtstabel voor wegen, vaarwegen en water toegezegd, 

voorafgaand aan het Notaoverleg MIRT. Deze overzichtstabel is als bijlage 5 bij 

deze brief toegevoegd. Een overzichtstabel waarin ook deze informatie over het 

Spoornetwerk is opgenomen volgt, zoals toegezegd, later. 

 

De tabel kan worden gezien als een aanvulling op Bijlage 4 van de Begroting van 

het Infrastructuurfonds en Deltafonds. De overzichtstabel bevat een overzicht van 

deze beschikbaar gesteld middelen en daarnaast alle reserveringen voor deze 

onderwerpen. 

 

Wij verwachten dat de informatie in Bijlage 4 van de Begroting in combinatie met 

de technische briefing en de overzichttabel bij deze brief bijdragen aan een beter 

inzicht in (de begrotingsaspecten van) de inspanningen om de netwerken (wegen, 

water, vaarwegen) in stand te houden. 

 

Breeddiep 

In het notaoverleg MIRT van 25 november 2013 is u toegezegd om u in het 

voorjaar van 2014 te informeren over het resultaat van het overleg met het 

Havenbedrijf Rotterdam over het Breeddiep. In de AO-MIRT brief van 13 juni 2014 

is aangegeven dat deze gesprekken constructief verliepen en dat de verwachting 

was dat u in het najaar van 2014 kon worden geïnformeerd over de uitkomsten. 

 

                                                
11
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Inmiddels bent u in de brief van 20 oktober 201412 geïnformeerd over het voor-

nemen om de verbreding van het Breeddiep mogelijk te maken door de kosten 

daarvoor gelijkelijk te verdelen tussen Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk. Binnen 

het Project Mainport Rotterdam (PMR) bestaat ruimte om de financiering van deze 

verbreding mogelijk te maken. Dit investeringsproject zal samen met het Haven-

bedrijf Rotterdam uitgewerkt worden. Daarmee is voldaan aan de toezegging. 

 

Sluis Eefde 

In het Algemeen Overleg MIRT van 18 juni 2014 is u toegezegd het verschil in 

kosten inzichtelijk te maken tussen de noord-variant en de variant midden-noord 

voor de nieuwe sluis bij Eefde. Bij het VAO MIRT van 4 juli 2014 is u bovendien 

toegezegd dat met de regio in overleg wordt gegaan over de locatie Midden-Noord 

als alternatief voor de huidige voorkeurslocatie Noord bij een gelijkblijvende 

rijksbijdrage. Aan de regio is gelegenheid geboden om voor 1 september 2014 

met een voorstel te komen om het verschil van € 13 miljoen te overbruggen 

tussen voorkeurslocatie Noord en de locatie Midden-Noord. 

 

Met de brieven van 1 juli 2014 en 13 oktober 201413 is aan de toezeggingen 

voldaan. In deze brieven is uitgelegd waaruit het kostenverschil bestaat en dat de 

gemeente Lochem na het bestuurlijk overleg het bestemmingsplan op 22 

september heeft goedgekeurd, waardoor de bouw van voorkeursvariant Noord 

ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt. 

 

Afwegingskader en financieel kader vergroening regionaal spoor 

In de MIRT-brief van 13 juni jongstleden is aangegeven een afwegingskader en 

een financieel kader voor de vergroening van het regionaal spoor te zullen 

opstellen. Momenteel wordt hierover nog overleg gevoerd met de decentrale 

overheden. Wij verwachten u naar aanleiding van de Landelijke OV en Spoortafel 

van februari 2015 te kunnen informeren. 

 

Tijdelijke overschrijdingen van geluidproductieplafonds 

Tijdens het Algemeen overleg Leefomgeving op 6 november 2014 is gevraagd 

naar de betekenis en de werkruimte binnen de geluidsproductieplafonds. De 

zogenaamde werkruimte maakt onderdeel uit van de wijze waarop de 

geluidproductieplafonds zijn berekend bij de totstandkoming van de wet Swung 

per 1 juli 2012. Op de meeste referentiepunten is het geluidproductieplafond 

vastgesteld op het destijds “huidige niveau” vermeerderd met een bepaalde 

waarde, om te voorkomen dat er bij invoering van de wet direct 

plafondoverschrijdingen zouden optreden. Deze waarde is in de toelichting op de 

wet de “werkruimte” genoemd en heeft de getalswaarde +1,5 dB gekregen. Het 

geluidproductieplafond zoals dat wettelijk is vastgesteld kan niet alleen voor 

tijdelijke, maar ook voor structurele ontwikkelingen benut worden. Er is bij de 

naleving van de geluidproductieplafonds geen onderscheid tussen het 

onderliggende "huidige niveau" en de "werkruimte". De Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dit in een uitspraak van 29 

oktober jongstleden bevestigd.  

 

In het jaarlijkse nalevingsverslag (n.b. het eerste nalevingsverslag ontvangt u op 

korte termijn separaat) is de beheerder verplicht om extra aandacht te geven aan 

die referentiepunten waarbij de geluidruimte minder dan 0,5 dB is. Bij een 

                                                
12

 Kamerstuk 24 691, nr. 121 
13

 Respectievelijk Kamerstuk 33 750A, nr. 91 en Kamerstuk 34 000A, nr. 9 
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naderende overschrijding van een plafond worden geluidbeperkende maatregelen 

overwogen en voor zover doelmatig getroffen. Als gevolg van het treffen van 

maatregelen dalen de geluidniveaus meerdere dB's. Door deze werking van de 

geluidproductieplafonds is er over een langere periode gezien in de praktijk geen 

sprake van een structurele opvulling van de 1,5 dB werkruimte. 

In het algemeen kan de minister van IenM geluidproductieplafonds wijzigen. 

Ondermeer is in de wet opgenomen dat de minister in het vijfjaarlijkse actieplan 

omgevingslawaai zal aangeven of het voornemen bestaat om de 

geluidproductieplafonds structureel te verlagen als gevolg van ontwikkelingen in 

het bronbeleid. 

 

Daarnaast is tijdens het Algemeen Overleg Spoor op 5 november 2014 in het 

kader van het Derde spoor Duitsland toegezegd dat aangeven wordt hoe in dit 

specifieke verband wordt omgegaan met tijdelijke overschrijdingen. De 

Stuurgroep heeft in haar advies aan mij aangegeven dat er op een beperkt aantal 

plaatsen langs de Brabantroute en in Oost-Nederland een geringe overschrijding 

van de geluidproductieplafonds kan optreden indien er geen adequate 

maatregelen worden genomen14. Het gaat daarbij om de volgende locaties: Breda, 

Boxtel, Venlo, Hengelo-Oldenzaal en Almelo de Riet.  

ProRail is binnen de wet SWUNG verantwoordelijk voor de naleving van de 

geluidproductieplafonds en dus ook voor het nemen van maatregelen indien aan 

de orde. In het jaarlijkse nalevingsverslag rapporteert ProRail hierover. Mogelijke 

maatregelen die ProRail kan (laten) nemen om overschrijdingen te voorkomen zijn 

het verminderen van het aantal treinen, het inzetten van stiller materieel, het 

nemen van (tijdelijke) geluidmaatregelen en het aanvragen van een tijdelijke 

ontheffing van de nalevingsplicht met daarbij een voorwaarde voor de mate van 

overschrijding van de geluidproductieplafonds. Een ontheffingsaanvraag wordt 

door mij als bevoegd gezag beoordeeld. 

 

Valleilijn 

Het door mij bij de behandeling van de begroting van IenM toegezegde nadere 

onderzoek naar en overleg over een goedkopere en kosteneffectieve oplossing 

voor het capaciteitsprobleem op enkele ritten in de spits op de Valleilijn in de vorm 

van het verlengen van de drukste treinen is nog gaande. Ik zal u over de uitkomst 

van het nadere onderzoek en het overleg met de regio en de vervoerder zo 

spoedig mogelijk informeren, indien mogelijk nog vóór het Notaoverleg MIRT. 

 

Meterenboog 

Tijdens het Algemeen Overleg Spoor op 5 november jongstleden is gevraagd naar 

de mogelijkheid om de aanleg van de Meterenboog te versnellen. Er wordt zoveel 

mogelijk vaart gezet achter de procedure en de aanleg van deze nieuwe boog voor 

het goederenvervoer. Met het besluit van 17 juni jl. is daar een essentiële stap in 

gezet. De nieuwe boog vergt de nodige proceduretijd en aanlegtijd. De planning is 

gericht op 2024. Indien de verdere uitwerking voorspoedig verloopt is realisatie in 

eind 2022 of begin 2023 mogelijk. Daarmee is het niet reëel om de boog van 

Meteren mee te nemen als maatregel om de problematiek rond het derde spoor te 

verlichten.  

 

Chloortransporten over het spoor 

Tijdens het Algemeen overleg Spoor op 5 november jongstleden werd gevraagd 

naar de actuele aantallen chloortransporten.  
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In 2002 heeft het Rijk een convenant gesloten met AkzoNobel over het afbouwen 

van de structurele chloortransporten per spoor die in opdracht van AkzoNobel 

uitgevoerd werden. Als gevolg van dat convenant is in 2006 een einde gekomen 

aan de structurele transporten van chloor per spoor door Nederland van de 

toenmalige productielocatie in Hengelo naar de verwerkingslocaties in Rotterdam 

en Delfzijl. Volgens het convenant mag in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij 

groot onderhoud, door AkzoNobel incidenteel chloor per spoor worden vervoerd. 

Het convenant stelt aan het incidenteel vervoer per spoor een maximum van 

10.000 ton per jaar; dit zijn maximaal 200 ketelwagens per jaar. 

 

Van de in het convenant geboden vervoersruimte wordt niet ieder jaar gebruik 

gemaakt. Het vervoer (vanuit een productielocatie in Noord-Duitsland) vindt, zo 

blijkt uit de tabel hieronder, gemiddeld eens in de twee jaar plaats.  

 

jaar aantal ketelwagens/jaar bestemming 

2006 250 Rotterdam / Delfzijl 

2007 58 Rotterdam / Delfzijl 

2008 50 Rotterdam 

2009 50 Rotterdam 

2010 0 Rotterdam 

2011 64 Rotterdam 

2012 0 Rotterdam 

2013 18 Rotterdam 

tot 1/11/2014 0 Rotterdam 

 

Ter vergelijking: in de periode 2000 – 2005 ging het nog om ca. 1.000 

ketelwagens per jaar. Het vervoer van chloor vindt plaats op basis van specifieke 

regels. Ander spoorvervoer van chloor dan in opdracht van AkzoNobel is in de 

laatste jaren niet voorgekomen en wordt ook niet verwacht.  

 

De wet Basisnet bevat een artikel (Wvgs, artikel 21) dat de minister van IenM 

verplicht om een routeringbesluit te nemen voor het spoorvervoer van chloor (en 

ammoniak). Omdat de wet Basisnet thans nog niet in werking is getreden, is het 

routeringbesluit voor chloor nog niet vastgesteld. In de memorie van toelichting 

bij de wet Basisnet15 is wel als uitgangspunt opgenomen dat het spoorvervoer van 

chloor op alle spoorlijnen van het hoofdspoorwegnet verboden zal worden.  

De wet Basisnet bepaalt verder: 

• dat in het routeringsbesluit op het verbod ontheffing mogelijk is, als geen 

andere wijze van vervoer dan over de verboden route mogelijk is, én als 

het vervoer vanwege maatschappelijk belang nodig is; 

• dat het verbod niet geldt als het vervoer valt onder convenantafspraken. 

Het convenant met AkzoNobel loopt tot eind 2015. Momenteel ben ik in gesprek 

met AkzoNobel over mogelijke afspraken voor de periode daarna, waarbij de inzet 

is om het vervoer van chloor verder te minimaliseren.  

 

Uitvoeringsprogramma extra veiligheidsmaatregelen spoor  

Het in de voortgangsbrief Externe Veiligheid/Basisnet van 13 juni 201416 

aangekondigde uitvoeringsprogramma voor extra veiligheidsmaatregelen aan het 
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spoor in Dordrecht en Zwijndrecht is op 12 november jongstleden definitief 

vastgesteld door de gemeente Dordrecht, Zwijndrecht en het Ministerie van IenM. 

IenM investeert 12 miljoen euro in aanvullende veiligheidsmaatregelen aan het 

spoor (zoals het verwijderen en aanpassen van wissels en het aanbrengen van 

ontsporingsgeleiding) om de veiligheid voor de inwoners van Dordrecht en 

Zwijndrecht langs een van de drukst bereden goederensporen in Nederland te 

verhogen. 

 

Concrete maatregelen door NS en ProRail voor de bereikbaarheid van station 

Schiphol 

Tijdens het Algemeen Overleg Spoor van 5 november jongstleden is gevraagd om 

meer concreet inzicht te geven in de maatregelen voor de bereikbaarheid van 

station Schiphol.  

 

Zoals u in de brief van 2 juni 201417 is gemeld is een verbeteraanpak gestart met 

als doel de bereikbaarheid van Schiphol met het openbaar vervoer te verbeteren.  

 

Concreet wordt met de verbeteraanpak het volgende beoogd:  

1. Het belang van de bereikbaarheid van Schiphol beter borgen in reguliere 

werkprocessen (ontwikkeling van dienstregeling, planning van onderhoud 

e.d.);  

2. Het verbeteren van betrouwbaarheid van het spoorsysteem op korte termijn 

(zorgen dat het spooronderhoud geen belemmering is om met de trein naar 

Schiphol te komen, minder verstoringen in de Schipholtunnel, minder 

verstoringen die de reiziger van en naar Schiphol raken);  

3. Het verbeteren van de capaciteit en de kwaliteit van station Schiphol (betere 

doorstroming voor in- en uitstappers, betere informatievoorziening voor alle 

reizigers e.d.);  

4. Het vergroten van de capaciteit van station en spoorsysteem op korte en 

lange termijn.  

 

Ad 1. De buitendienststellingen worden zo gepland dat zo min mogelijk reizigers 

geraakt worden. Geplande buitendienststellingen kunnen door Schiphol beter naar 

de luchtreizigers worden gecommuniceerd. Ook wordt het belang van Schiphol 

wordt beter betrokken bij het opstellen van nieuwe dienstregelingen. Daarnaast 

heeft ProRail fysieke maatregelen genomen om te zorgen dat onderhoud rond 

Schiphol zo efficiënt en snel mogelijk kan worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan is 

Schiphol in 2015 weer iedere nacht met de trein bereikbaar. Bij de planning van 

buitendienststellingen houdt ProRail rekening met de piekperioden van luchthaven 

Schiphol, met name de vakantieperioden. 

 

Ad 2. Voor wat betreft het verbeteren van de betrouwbaarheid van het 

spoorsysteem zijn er maatregelen genomen zodat er minder (valse) brand- of 

rookmeldingen worden gedaan. Deze maatregelen hebben reeds effect. NS en 

ProRail brengen de verstoringen rond Schiphol breder in kaart en monitoren de 

verstoringen samen met Schiphol. U zult geïnformeerd blijven worden over de 

analyse van verstoringen. 

 

Ad 3. Voor de korte termijn capaciteit en kwaliteit van het station neemt ProRail 

maatregelen om de doorstroming zo goed mogelijk te bevorderen. ProRail heeft 

stickers onder aan de roltrappen geplakt om reizigers te stimuleren daar niet te 
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wachten. Daarnaast zijn op diverse plekken obstakels van het perron verwijderd 

om ruimte voor reizigers te creëren. NS heeft samen met Schiphol een reeks 

verbeteringen doorgevoerd om de kaartverkoop te versnellen en de 

informatievoorziening te verbeteren. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed 

aan internationale (lucht-)reizigers.  

 

Ad 4. De capaciteit en kwaliteit van station Schiphol op de lange termijn wordt 

onderzocht in een MIRT-onderzoek naar het station. Hier zijn afspraken over 

gemaakt tijdens het BO MIRT Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, zie bijlage 1. 

 

Nieuwe stations 

Tijdens het Algemeen Overleg Concessies NS en ProRail op 17 juni van dit jaar. is 

toegezegd een overzicht te geven van de vraag naar nieuwe stations, de 

bijbehorende vervoersstromen en het beschikbare budget.  

 

De totstandkoming van een nieuw station is het resultaat van overleg tussen 

verschillende partijen (initiatiefnemer, vervoerder en spoorwegbeheerder). Daarbij 

blijft het kader Nieuwe Stations van kracht18. Dit betekent dat: 

1. Voor het besluit tot aanleg van een station sprake moet zijn van een 

bedieningsgarantie van de vervoerder. Hiervoor is noodzakelijk dat het station 

technisch inpasbaar is op het railnet en dat het station inpasbaar is in de 

dienstregeling. Eventueel te maken exploitatiekosten van de vervoerder 

moeten worden gedekt door de initiatiefnemer. 

2. Vereist is dat er sprake is van een volledige financiële dekking (zowel 

investerings- als exploitatiekosten), tengevolge van een nieuw station. Hierbij 

gaat het om een sluitende business case voor de realisatie van het station en 

de stationsomgeving. Er moet sprake zijn van een goede regionale 

onderbouwing van de ontsluiting van het station alsmede de ruimtelijke 

ontwikkeling van de stationsomgeving. 

 

Stationsinitiatieven die aan bovenstaand kader voldoen kunnen in aanmerking 

komen voor een maximale financiering van ca. € 6,5 mln (incl BTW) uit het budget 

nieuwe stations, indien dit past binnen het MIRT-budget en indien een nieuw 

station een bijdrage levert aan de doelen van de Lange Termijn Spooragenda. 

Hierbij spelen de recente ontwikkelingen rondom de herijking en de toegezegde 

prioritering van ambities een rol. Afgesproken is dat de regio’s in gezamenlijkheid 

kijken naar de ambities om vervolgens te beoordelen welke projecten in het kader 

van de herijking worden meegenomen. De regio kan de voorstellen inbrengen bij 

de herijking in het kader van de Lange Termijn Spooragenda. 

 

Bijlage 6 bevat de lijst stationsinitiatieven. Het gaat hier om een update van de 

lijst die op 18 augustus 201119 aan u is gezonden. Voor de update van deze 

initiatieven is de regio’s gevraagd aan te geven per stationsinitiatief of het 

realiseerbaar wordt geacht voor 2028, of dat het initiatief doorschuift na 2028. 

Uiteraard gaat het om inschattingen op basis van de huidig beschikbare 

informatie. De informatie is gebaseerd op de inzichten van de regio’s en de 

inzichten van ProRail en NS. 
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Proefschrift achterlandverbindingen Rotterdamse haven 

Tijdens het Algemeen Overleg over het MIRT op 18 juni 2014 is toegezegd dat ik u 

een schriftelijke reactie toe zal doen komen op het rapport van de Erasmus 

Universiteit over de aansluiting van de Betuweroute op Duitsland; een 

promotieonderzoek van historica Paardenkooper, zoals dat destijds ter vergadering 

is overhandigd.  

 

Het proefschrift van mevrouw Paardenkooper naar het zeecontainervervoer van en 

naar de haven van Rotterdam tussen 1966 en 2010 is met belangstelling 

ontvangen. Het onderzoek signaleert dat in de periode 1990-2010 de 

netwerkuitbreiding stagneerde en zelfs geografisch kromp. Dit door 

verschuivingen van industrialisatie in Duitsland richting Zuid Duitsland en 

verschuiving van het economisch zwaartepunt binnen Europa.  

 

De ontwikkelingen die mevrouw Paardenkoper schetst worden herkend. In de 

onderzochte periode is het Duitse achterland voor Rotterdam inderdaad “kleiner 

geworden” als gevolg van toenemende concurrentie en de verschuiving van het 

industriële zwaartepunt in Duitsland. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) nuanceert 

in een reactie het beeld uit het proefschrift: “Rotterdam is historisch gezien de 

eerste zeehaven waar containers werden overgeslagen. In de loop der jaren zijn 

ook andere zeehavens met succes gaan inzetten op containers, wat logischerwijs 

leidde tot een afnemend marktaandeel van Rotterdam in het Duitse achterland.”  

 

In de periode 1990-2010 is Rotterdam wel veel meer containers gaan doorzetten 

naar bestemmingen relatief dichtbij. Dat leidde tot meer distributieactiviteiten in 

bijvoorbeeld Brabant, Venlo en Twente en duidt op een sterke exportkracht van 

het Nederlandse bedrijfsleven. Voor Nederland levert dat werk en nationaal 

inkomen op. De afname van het aantal containers voor bestemmingen verder 

weg, zag het HbR al jaren geleden aankomen. Door de recente crisis is daarin een 

extra dip ontstaan. Momenteel treedt herstel op en verhogen de verschillende 

spoor shuttlediensten, bijvoorbeeld naar Polen, hun frequentie. Het HbR stimuleert 

het goederenspoorvervoer door gerichte werving van lading in vooral zuidelijk 

Duitsland, en door nieuwe diensten met de groeiregio's in Europa mede te 

financieren. Ter verbetering van de concurrentiepositie van het goederenvervoer 

per spoor heeft de sector in het kader van de LTSA 2 een aanvalsplan 

spoorgoederenvervoer opgesteld. Aan de spoorgoederentafel wordt hier nader 

invulling aan gegeven. 

 

Het beleid van IenM is erop gericht om Rotterdam per spoor optimaal aan te 

sluiten op het Duitse spoorwegnet. De Betuweroute is daartoe aangelegd en met 

de komst van het derde spoor in Duitsland zal de doorstroming van 

goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Europese bestemmingen 

aanzienlijk verbeteren. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in verbetering van de 

spoorbaanvakken te Kijfhoek en Zevenaar. Daar wordt 25 kV en ERTMS 

aangelegd, waardoor de toegangsdrempel voor buitenlandse goederentreinen 

wordt verlaagd. De spoorroute naar de Rotterdamse haven wordt daardoor 

efficiënter en goedkoper voor de goederenvervoerders.  

 

De Europese Commissie van zijn kant stimuleert de ontwikkeling van de 

spoorgoederen corridors in Europa en maakt een efficiëntere bedrijfsvoering van 

het internationale spoorgoederenvervoer mogelijk. De Rotterdamse haven is 

aangesloten op drie belangrijke spoorgoederen corridors, die Nederland verbinden 

met het Europese achterland. Deze internationale spoorgoederen corridors zijn 
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een prioriteit in het beleid en vormen de basis voor het Aanvalsplan 

spoorgoederenvervoer, waaraan de sector samen met IenM werkt.  

 

Alles beschouwd zijn wij positief gestemd over de spoorpositie van de 

Rotterdamse haven. De liberalisering maakt inderdaad de concurrentiestrijd 

heviger, maar biedt kansen aan een handelsland als Nederland en in het bijzonder 

aan de Rotterdamse haven. Met de Betuweroute als exclusieve goederenspoorlijn 

van en naar Duitsland heeft Nederland een strategische voorsprong op de andere 

zeehavens in Noord West Europa.  

 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Wilma J. Mansveld 
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Noord Nederland 
 
 

1.  

 

BO Noord-Nederland     

• Als gevolg van een agendakwestie is het niet gelukt in het najaar 2014 een werkbezoek 
en een daaraan gekoppeld strategisch overleg in Emmen te organiseren. 

• Regio en Rijk spreken af dat het werkbezoek en het daaraan gekoppelde strategisch 
overleg MIRT voor Noord-Nederland wordt georganiseerd in de periode januari/februari 
2015. 

 

 

2.  

 
‘Energieke Noorderruimte’, MIRT-gebiedsagenda N-NL 2040 
• Regio en Rijk stellen het document ‘Energieke Noorderruimte’, MIRT-gebiedsagenda N-

NL 2040 vast en constateren dat hiermee invulling is gegeven aan het besluit van het 
BO MIRT 2013; 

• Regio en Rijk besluiten om de ‘Uitvoeringsagenda’ met mogelijke opgaven in 2015 te 
actualiseren en te onderzoeken welke opgaven voor besluitvorming in de BO’s MIRT 
2015 en 2016 in aanmerking komen. 

 
 

3. 

 
Voorbereiding startbeslissing MIRT-onderzoek ‘Concurrentiekracht N-NL 

• Regio en Rijk starten met de voorbereiding voor een MIRT-onderzoek vooruitlopend op 
de formele startbeslissing in het strategisch overleg  januari/februari 2015, waarbij de 
internationale dimensie en het bedrijfsleven worden betrokken. 

 
 

4. 

 
Startbeslissing MIRT-onderzoek ‘Acceptatie en kansen ruimtelijke inpassing van 

nieuwe energiesystemen’ 

• Regio en Rijk starten gezamenlijk een MIRT-onderzoek naar de acceptatie en kansen 
ruimtelijke inpassing van nieuwe energiesystemen; 

• Regio en Rijk streven er naar fase 1 van het onderzoek: scope en plan van aanpak, in 
het voorjaar 2015 beschikbaar te hebben;  

• In het BO MIRT 2015 wordt op basis van de scope en het plan van aanpak nadere 
afspraken gemaakt over de financiering van het onderzoek. 

•  

 

5. 

 
Opslag en afvoer van offshore duurzaam opgewekte energie 

• Regio en Rijk formuleren gezamenlijk de vraagstelling voor een haalbaarheidsstudie 
naar de verschillende mogelijkheden voor opslag en afvoer van duurzaam opgewekte 
energie offshore;  

• De regio is trekker van de voorbereiding op de haalbaarheidsstudie. 
 

 

6. 

 
Startbeslissing MIRT-onderzoek ‘Anders Benutten’ 

• Regio en Rijk starten gezamenlijk een MIRT-onderzoek naar (betaalbare) bereikbaarheid 
van bovenlokale voorzieningen vanuit anticipeer- en krimpregio’s.  

• Het MIRT-onderzoek wordt gezamenlijk gefinancierd. De geraamde kosten bedragen 
voor het onderzoek bedragen 50.000 euro en worden gedragen door de regio en het Rijk 
(beiden 50%); de kosten van de lopende pilots en experimenten worden gedragen door 
de regio. De regio is trekker van het onderzoek. 

• Regio en Rijk streven er naar fase 1 van het onderzoek: scope en plan van aanpak, in 
het voorjaar 2015 vast te stellen in het Regio-Rijk directeurenoverleg. Na afronding van 
elke fase van het MIRT-onderzoek volgt een beslismoment en worden afspraken 
gemaakt over het vervolg.  

 
 

7. 

 
Deadline ‘Regionaal Mobiliteitsfonds’ Regio Specifiekpakket (RMf-RSP) 

• De realisatieperiode voor het RMF-RSP wordt verlengd met de tijd die nodig is om de 
financiële risico's van de Concrete Projecten op te kunnen vangen én de tijd die nodig is 
om eventuele vrijvallende middelen uit risicoreserveringen alsnog binnen het RSP te 
kunnen besteden.  

• Bij de huidige inzichten betekent dit een verlenging van de realisatieperiode tot en met 
2022. 
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8. 

 
Afsluitdijk: sluizen Kornwerderzand 

• De betrokken provincies, gemeenten en marktpartijen spannen zich tot het uiterste in 
om de resterende financiering van het vernieuwde sluiscomplex te regelen. Eind 2015 
wordt door Rijk en regio definitief vastgesteld of de financiering geregeld is. Mocht 
blijken dat deze financiering niet gerealiseerd kan worden, dan zal het project geen 
doorgang vinden. 

• Het Rijk geleidt het door de regio bij de EG in te dienen verzoek voor een TEN-T 
subsidiebijdrage voor dit project door naar Brussel.  

 

 

9. 
 
Verdubbeling N33 midden 

• Het rijk waardeert de bereidheid van de regio om te investeren in verdubbeling 
van de rijksweg N33 midden. 

• Voor het rijk staat de wettelijk verplichte BTW niet ter discussie. 
• Het rijk is bereid tot nader overleg met de regio over een oplossing voor het 

financiële gat. 
• Rijk en regio spreken af om nog voor het eind van 2014 bestuurlijk overleg te 

voeren om tot afspraken te komen over de mogelijke verdubbeling. 
 

 

10. 

 

Heliport Eemshaven ten behoeve van offshore windmolenparken 

• De regio is voornemens een heliport te ontwikkelen nabij de Eemshaven gericht op het 
faciliteren van offshore windmolenparken.  

• Zodra de locaties voor een heliport in beeld zijn, vindt nader onderzoek plaats naar 
onder meer de milieueffecten van die locaties.  

•  Op grond van de onderzoeksuitkomsten bepaalt de gemeente of een Barro-ontheffing 
wordt aangevraagd bij het Rijk (naar verwachting eind 2014).  

• Het Rijk staat positief tegenover het initiatief van de ontwikkeling van de heliport, 
vooropgesteld dat voldaan kan worden aan de wettelijke voorschriften. Zodra de 
informatie uit de onderzoeken voor het Rijk beschikbaar is en de uitvoerbaarheid van 
het project aannemelijk is, wordt z.s.m. een indicatie gegeven over de haalbaarheid van 
het ontheffingsverzoek. Zodra de ontheffingsaanvraag is ingediend door de gemeente 
wordt deze in behandeling genomen.  

 
 

11. 

 
Experimenteerruimte energieprojecten  

• Gecombineerde inzet van experimenteerruimte in Elektriciteitswet en Crisis- en 
herstelwet is in principe mogelijk. Dit hangt af van de specificaties van het experiment 
en de criteria voor de inzet van experimenteerruimte in beide wetten.  

• De regio onderzoekt mogelijkheden voor het aanwijzen van locaties waar met behulp 
van de inzet Crisis en herstelwet experimenten op het gebied van energie kunnen 
worden uitgevoerd. 

 
 

12. 

 

Voortgangsrapportage RSP  

• De voortgangsrapportage RSP wordt vastgesteld en wordt als bijlage toegevoegd bij de 
uitkomsten van de najaarsoverleggen MIRT naar de Tweede Kamer.  

 
 

13. 

 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018  

• Regio en Rijk spannen zich in de bereikbaarheid van Leeuwarden als Culturele hoofdstad 
Europa 2018, in 2018 zo goed mogelijk te waarborgen.  

• Het Programmateam Culturele Hoofdstad, de gemeente Leeuwarden, de provincie 
Fryslân en de weg- en spoorwegbeheerders voeren nader overleg over de concrete 
invulling/programmering van de noodzakelijke werkzaamheden. 

 

 

14. 

 
Overheidsvastgoed in Noord-Nederland  
• In 2013 is afgesproken dat regio en Rijk de vastgoedopgaven in Noord-Nederland in 

beeld brengen.  
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• Gelet op de demografische ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en 
de omvang van het af te stoten rijksvastgoed is de opgave in Drenthe het meest urgent. 
Nader onderzoek richt zich in 2014/15 op Assen en Emmen. 

• Voor Veenhuizen wordt een visie over de potenties van de verschillende onroerende 
zaken opgesteld (objecten, inclusief de terreinen, infrastructuur, bossen e.d.). Aan de 
hand hiervan wordt bepaald hoe de vervreemding van het Rijksbezit wordt aangepakt en 
op welke termijn, al dan niet gefaseerd. 

• Daarnaast wordt er gewerkt aan een eerste aanzet voor een managementbeheersplan 
voor Veenhuizen in het kader van de nominatie van de koloniën van Weldadigheid voor 
de Werelderfgoedlijst. 

• Over de mogelijke inzet van Rijksvastgoed ten behoeve van duurzaam energieproductie 
in de drie noordelijke provincies wordt nader overleg gevoerd. 

 

 

15. 

 
Mitigerende maatregelen Friese IJsselmeerkust  

• Rijk en regio ronden een proces af wat moet leiden tot opdrachtverlening aan de 
provincie Fryslân voor het verkennen en realiseren van mitigerende maatregelen 
waarmee erosie van buitendijkse natuur langs de Friese kust wordt tegengegaan. Dit 
proces moet duidelijkheid geven over o.a. de volgende zaken: 

o Welke formele relatie is er met de opdracht van DG Ruitmte en Water aan RWS 
Midden Nederland om een nieuw peilbesluit op te stellen en met de invoering 
van het daarop gebaseerde nieuwe peilbeheer; 

o Welke meekoppelende opgaven en/of belangen spelen in het gebied, waar in de 
opdracht aan provincie Fryslân rekening mee gehouden moet worden; 

o Welke inhoudelijke en financiële kaders zullen van kracht zijn bij de opdracht 
aan provincie Fryslân; 

o Welke mijlpalen en beslissingsmomenten zijn nodig. 
• Deze opdracht zal de MIRT-systematiek volgen en wordt in het BO-MIRT 2015 

bekrachtigd of zoveel eerder als mogelijk. 
 

 

16. 

 
Integrale aanpak dijkvak Eemshaven-Delfzijl  

• Regio en Rijk hebben de ambitie uitgesproken om de (afgekeurde) primaire waterkering 
tussen de Eemshaven en Delfzijl te versterken en tevens tegen aardbevingen bestand te 
maken. 

• Het waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, gemeente Delfzijl, gemeente 
Eemsmond, NMO’s, LTO N-NL en het Rijk hebben hiertoe een intentieverklaring 
afgesloten.  

• In de intentieverklaring spreken partijen o.a. de intentie uit te streven naar het borgen 
van integrale gebiedsontwikkeling en om 'werk met werk' te maken. 
Meekoppelmogelijkheden op het gebied van natuur, recreatie en energie (waaronder de 
meekoppelkansen onderzocht in de het MIRT-onderzoek Eems-Dollard estuarium, fase I) 
worden zorgvuldig in overweging genomen. 

• Het Rijk heeft de dijkversterking en de meekoppelkansen opgenomen in de 10e tranche 
AMvB Crisis- en herstelwet onder Bijlage II. 

 
 

17. 

 
MIRT-onderzoek Eems-Dollard estuarium  

• In het BO MIRT 2013 is de startbeslissing voor het MIRT-onderzoek ‘Economie en 
ecologie Eems-Dollard in balans’ genomen.  

• Het MIRT-onderzoek Eems-Dollard estuarium ligt op schema. Fase I is afgerond. 
Bestuurders van Rijk en regio hebben hun vertrouwen uitgesproken dat op het 
onderzoek een MIRT-verkenning kan volgen, mits:  

o het maatregelenoverzicht wordt toegespitst aan de hand van criteria zoals 
ecologische effectiviteit, draagvlak en haalbaarheid. Op basis van de second 
opinion van experts zal worden bepaald in hoeverre kennisverdieping nodig is.  

o de kostenindicatie wordt uitgewerkt tot een volwaardige financieringsstrategie 
voor financiering.  

o er zicht wordt geboden op de vorm van de bestuurlijke samenwerking en het 
uitvoeringsproces met Duitsland 

o de probleembeschrijving is gedeeld met Duitsland en uitmondt in een 
gezamenlijk gedeeld urgentiebesef 

o de kijkrichtingen en de shortlist met effectieve maatregelen worden benut als 
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bouwstenen om te komen tot een gezamenlijk streefbeeld met Duitsland 
• De bestuurlijke notitie MIRT-onderzoek Eems-Dollard, fase I is voor kennisgeving 

aangenomen. 
 

 

18. 

 

Spoorlijn Zwolle - Emmen 

• Instemmen met het Plan van Aanpak Maatwerkafspraken met Onderwijs en het daarin 
voorgestelde samenhangende pakket van onderwijsgerichte maatregelen (inclusief 
financiering), tot een totaalbedrag van €800.000 (excl. BTW) met de bijbehorende 
kostenverdeling 50% Rijk en 50% Regio. 

• Instemmen met het vergroten van de treincapaciteit op de treinverbinding Zwolle-
Emmen, door het verlengen van drie spitstreinen met elk één tussenbak, en instemmen 
met de voorgestelde financiering van deze maatregel ad € 5.066.064,--  (excl. BTW) 
met de bijbehorende kostenverdeling 50% Rijk en 50% regio. 

 
 

19. 

 

Vierde trein Leeuwarden – Sneek / Leeuwarden-west 

• Om een kwartierdienst op het baanvak Leeuwarden-Sneek/Stavoren mogelijk 
te maken, de vraag in de spits daardoor beter te spreiden en de aansluitingen 
te Leeuwarden te verbeteren, wordt een drietal maatregelen genomen (bouwen 
overloop, aanpassen snelheid op vertrek- en aankomstsporen en aanpassen 
beveiliging tussen Mantgum en Sneek)ProRail doet deze aanpassingen in combinatie 
met reeds geplande werkzaamheden op Leeuwarden-west.  

• Instemmen met Plan van aanpak. 
• De middelen voor het RMCA-projecten Snellere wissels Dronrijp en Franeker en 

Snelheidsverhoging Mantgum (€ 3,5 miljoen) worden beschikbaar gesteld ten behoeve 
van de infrastructurele maatregelen voor de kwartierdienst Stavoren/Sneek-Leeuwarden 
v.v. 

• In het programma Beter benutten wordt € 8,1 miljoen (incl. BTW) gereserveerd voor de 
infrastructurele maatregelen kwartierdienst Stavoren/Sneek-Leeuwarden v.v. met de 
kostenverdeling 50% Rijk en 50% Provincie Fryslân. 

 
 

20. 

 

Spoorlijn Veendam - Stadskanaal 

• De provincie Groningen gaat in gesprek met IenM en ProRail over de mogelijkheden om 
(een deel van) het beheer en onderhoud door ProRail uit te laten voeren en over de 
verdeling van de kosten hiervan tussen Rijk en regio. 
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Vooraf

Deze MIRT-Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040 
benoemt de gezamenlijke opgaven van het Rijk 
en het SNN1 in het ruimtelijk-fysieke domein met 
een horizon tot 2040. De gebiedsagenda is de 
basis voor het bespreken van onderwerpen in het 
jaarlijkse Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Het 
expliciet maken van de strategische keuzen maakt 
een betere afstemming mogelijk van plannen en 
investeringen van bedrijfsleven, regio en Rijk.

De gebiedsagenda start met een centrale ambitie 
voor 2040 en eindigt met de vraagstukken waarover 
in het BO MIRT op korte termijn besluiten worden 
genomen, om als Rijk en regio samen de ambities 
voor Noord-Nederland te helpen realiseren. 
Op basis van de Noordervisie 2040 en Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn drie thema’s 
benoemd die doorwerking krijgen in deze gebieds-
agenda: duurzame energievoorziening, adaptief 
watersysteem en het versterken van de economische 
structuur. Om tot een duidelijke focus en prioritering 
van opgaven te komen, is gekeken naar de complexe 
ruimtelijk-fysieke opgaven van voldoende omvang 
met een integraal karakter en waar sprake is van 
gezamenlijke belangen van Rijk en regio. Ook is 
gekeken naar de tijdsdimensie en de mate waarin de 
opgaven passen bij de lange termijn strategie. Dit laat 
onverlet dat in Noord-Nederland meer thema’s en 
opgaven spelen die evenzeer van belang zijn. Deze 
worden op andere momenten en aan andere tafels 
besproken, binnen de regio maar ook met het Rijk.

1 SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland, waarin de provin-

cies Drenthe, Fryslân en Groningen samenwerken, met als doel het versterken 

van de noordelijke economie. Binnen het SNN hebben de vier grote steden 

Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen een belangrijke adviesrol. In dit 

document wordt onder SNN de samenwerking van deze drie provincies en vier 

steden begrepen.

In MIRT-verband zijn overheden altijd gewend 
geweest om langetermijn afspraken te maken en 
het beschikbare budget te verdelen, ook als dit pas 
vijftien of twintig jaar later beschikbaar komt. De 
afgelopen jaren is het steeds lastiger gebleken om 
afspraken met een dergelijke lange tijdshorizon waar 
te maken. De huidige ontwikkelingen vragen om een 
meer flexibele en wendbare manier van program-
meren en ontwikkelen. Niet toewerken naar een 
vastgesteld einddoel maar een werkwijze die vanuit 
een heldere koers ruimte laat om tijdig te kunnen 
inspelen op veranderende omstandigheden: adaptief 
programmeren. Adaptief programmeren komt neer 
op het maken van een flexibele uitvoeringsagenda 
waarin beslissingen genomen worden over de zaken 
waarover consensus bestaat (robuuste projecten die 
forse impact hebben op het realiseren van opgaven) 
terwijl andere besluiten ‘actief worden uitgesteld’. 
Daardoor ontstaat tijd om onzekerheden te reduceren 
of de impact van projecten te vergroten. Een nieuwe 
manier van werken met een focus op wederzijds 
commitment, praktische samenwerking  met andere 
(markt)partijen én de inzet van een breed pallet van 
instrumenten. Deze gebiedsagenda biedt daarvoor de 
basis.
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Samenvatting

De Energieke Noorderruimte: de gebiedsagenda van Rijk en regio 
waarin de gezamenlijke ambities voor Noord-Nederland staan 
beschreven. De ambities worden uitgewerkt in drie strategieën. Die 
op hun beurt weer uitmonden in een uitvoeringsagenda met concrete 
projecten. Wat gaan we vanaf 2014 met elkaar afspreken? Wie doet 
wat, wanneer en hoe? 

Noord-Nederland 
heeft ruimte èn 
energie! 

Op vele manieren; landschappelijk, economisch 
en demografisch. We gebruiken deze ruimte om 
in 2040 uit te groeien tot dé energie-economie van 
Nederland. 

De Noorderruimte biedt uitstekende mogelijkheden 
om te experimenteren. Deze innovaties brengen een 
transitie op gang die substantieel bijdraagt aan de 
concurrentiekracht van Nederland. 
Er zijn drie hoofdstrategieën waarlangs we deze 
ambitie gaan realiseren:

 > Energie
 > Economie
 > Water

Strategie 1

Een leidende positie op het gebied van  
duurzame energievoorziening. 
Dit gaan we doen door stevig in te zetten op een 
transitie naar een bio economie, waarbij ketens 
worden gesloten en grondstoffen uit de landbouw in 
energie, chemie en farmacie worden (her)gebruikt. 
Dit zal leiden tot een meer dan evenredige bijdrage 
van Noord-Nederland aan de landelijke doelstel-
lingen voor een duurzame energievoorziening.

Strategie 2

Een robuuste economische structuur
De economische structuur in Noord-Nederland wordt 
versterkt door krachtige clusters (energie, agrifood 
en chemie) verder uit te bouwen en extra in te zetten 
op innovatieve veelbelovende niches (healthy ageing, 
sensortechniek, watertechnologie en recreatie en 
toerisme). Bedrijven en kennisinstellingen maken 
beter gebruik van elkaars arbeidsmarkt, kennis en 
voorzieningen. Daarnaast zorgen snelle en betrouw-
bare (inter)nationale verbindingen voor een concurre-
rend aanbod voor werken, wonen en voorzieningen. 
Een belangrijke opgave in de economische struc-
tuur is een balans te zoeken tussen groei en krimp: 
aantrekkelijke en sterke steden met concentratie van 
onderwijs, cultuur, werken en voorzieningen voor 
het omliggend gebied met optimale en snelle verbin-
dingen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en 
ruimte voor experimenten.

Strategie 3

Een adequate waterveiligheid en  
duurzame zoetwatervoorziening 
We willen de waterdoelstellingen efficiënt integreren. 
Kustverdediging koppelen aan natuurontwikkeling, 
energiewinning en recreatie en toerisme. En ontwik-
keling van havengebieden, kustplaatsen en zoutto-
lerante teelten in de landbouw binnen het integraal 
kader werelderfgoed Waddenzee. Belangrijk is dat er 
voldoende zoetwatervoorraad blijft zodat de Noord-
Nederlandse parels landbouw en natuur bestand 
blijven tegen periodes van langdurige droogte. 
Hierbij wordt ruimte geboden voor concrete innova-
ties en experimenten.
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Opgaven voor specifieke gebieden
Onderstaande kaart is de optelsom van opgaven 
voor de omslag naar duurzame energievoorzie-
ning, ruimtelijk-economische structuurversterking, 
duurzame zoetwatervoorziening en waterveilig-
heid in Noord-Nederland. Aan de ene kant laat zich 
aflezen dat de opgaven veelvormig zijn. Aan de 
andere kant is ook te zien dat opgaven stapelen in 
een aantal gebieden en zones en er mogelijkheden 
zijn voor slimme combinaties.

Met de beschreven strategieën levert Noord-
Nederland haar bijdrage aan de internationale 
concurrentiekracht van Nederland. De drie lijnen zijn 
uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor de
langere en kortere termijn. Te beginnen bij het BO 
MIRT 2014.
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Inleiding

Er zit energie in markt en samenleving. Burgers, 
ondernemers en wetenschappers ontwikkelen 
creatieve en innovatieve initiatieven. De context 
waarbinnen overheden werken verandert structureel: 
beperkte investeringsmiddelen, andere demografische 
uitgangspunten en onzekerheid over toekomstige 
ontwikkelingen. Dit vraagt om een andere manier 
van (samen)werken tussen overheden, markt en 
samenleving en het bieden van een uitnodigend 
perspectief dat initiatieven van markt en samenleving 
stimuleert. Met de Noordervisie 2040 hebben de drie 
provincies een eerste stap in deze richting gezet. Met 
de Gebiedsagenda 2040 zetten de drie provincies en 
de vier gemeenten (= regio) en het Rijk gezamenlijk 
de volgende stap.

De gebiedsagenda benoemt een gezamenlijke ambitie 
met bijhorende strategieën en de opgaven die nu 
worden voorzien richting 2040. De gebiedsagenda is 
leidend voor de bestuurlijke gesprekken van Rijk en 
regio over de fysieke leefomgeving. Elk jaar kleuren 
de overheden, in overleg met markt en samenle-
ving, de acties bij de strategieën (uitvoeringsagenda) 
verder in. Daarbij staan gemaakte bestuurlijke 
afspraken in principe niet ter discussie, tenzij de 
omstandigheden zijn gewijzigd. 

De vraagstukken op het gebied van R&D, innovatie, 
valorisatie, onderwijs en arbeidsmarkt bespreken 
Rijk en regio op andere momenten aan andere tafels, 
waaronder de Research and Innovation Strategy voor 
Slimme specialisatie (RIS 3), Noordelijke energie-
agenda (SWITCH) en het Deltaprogramma. 

Deze gebiedsagenda is ook een gezamenlijke uitno-
diging van de overheden aan de maatschappelijke 
partners in Noord-Nederland, om samen de schou-
ders te zetten onder de grote opgaven van Rijk en 
regio, daarmee het commitment onderstrepend 
richting het BO MIRT 2014 en 2015. 

Vernieuwing van het MIRT

Het Rijk werkt, samen met andere betrokken partijen, 
aan vernieuwing van het MIRT. Ontwikkelingen 
en opgaven worden complexer en raken meerdere 
partijen en sectoren. Dit vraagt om brede samen-
werking van partijen, die samen zoeken naar oplos-
singen. Dit traject is nog niet afgerond. Voorbeelden 
van een andere aanpak zijn:
Het denken in 5 i’s (innoveren, informeren, instand-
houden, inrichten en infrastructuur) in het kader van 
de nieuwe bereikbaarheidsaanpak.
Het breder inzetten van aankoop, beheer en verkoop 
van overheidsvastgoed bij het realiseren van beleids-
doelen. De mogelijkheden om rijksvastgoed in te 
zetten bij beleidsopgaven verschillen per regio. 
Het Rijk gaat hierover in gesprek met de regionale 
partners. Om opgaven scherp te krijgen kan het nodig 
zijn om voor concrete regionale vraagstellingen een 
MIRT onderzoek uit te voeren. 
Het koppelen van beheer en ontwikkeling als nieuwe 
manier om gebiedsontwikkelingen van de grond te 
krijgen. Dat biedt mogelijkheden bij zowel bebou-
wing als infrastructuur. 
Een meer kleinschalige, gefaseerde aanpak, met initi-
atieven van burgers en bedrijven als centrale spil. 
Nieuwe bekostigingsmogelijkheden zoals revol-
verende fondsen (bijvoorbeeld het programma 
voor energiebesparing eigen woning) of inzet van 
middelen van institutionele beleggers.
Het aanpassen/inzetten van regelgeving op zowel 
nationaal als provinciaal en lokaal niveau.
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Ambitie en  
             kansen

Waar gaan we voor in 2040?

Onze ambitie is dat het Noorden in 2040 dé energie-
economie is van Nederland, met een Noorderruimte2 

 die talent, investeringen en experimenten aantrekt, 
en daarmee substantieel bijdraagt aan de concur-
rentiekracht van Nederland. Noord-Nederland is het 
prioritaire gebied voor investeringen en innovaties op 
het gebied van energie. Door de ligging en aanwezige 
bedrijven heeft het noorden de positie als spil in het 
Europees energienetwerk versterkt. De netwerken 
tussen relevante economische clusters en -regio’s 
zijn geoptimaliseerd en een motor van voortdurende 
innovaties. De regio is een internationaal voorbeeld 
voor transitie naar een bio economie, is dynamisch 
én veilig en er is een adaptief watersysteem 
 gerealiseerd. 

In 2040 kenmerkt Noord-Nederland zich door:

 > Een duurzame energievoorziening en leidende 
positie als energie-economie:
• Een meer dan evenredige bijdrage van Noord-

Nederland aan de landelijke doelstellingen voor 
een duurzame energievoorziening.

• Een transitie naar een bio economie door het 
sluiten van ketens en het (her)gebruik van 
grondstoffen uit de landbouw in de energie, 
chemie en farmacie.

 > Een robuuste economische structuur met:
• Krachtige economische clusters energie, chemie 

en agrifood naast onderscheidende niches zoals 
healthy ageing, sensortechniek, watertechno-
logie, recreatie en toerisme, met kennisinstel-
lingen en bedrijven die gebruik maken van 
elkaars arbeidsmarkt, kennis en voorzieningen.

• Een aantrekkelijk vestigingsklimaat door 
snelle en betrouwbare (inter)nationale verbin-
dingen met economische zwaartepunten in de 

2  Met Noorderruimte wordt gedoeld op de ruimtelijk-fysieke 

leefomgeving waarin de inwoners van (Noord) Nederland  wonen, werken en 

recreëren.

omgeving en het benutten van agglomeratie-
voordelen in de stedelijke regio’s door goede 
interne bereikbaarheid en een aantrekkelijk 
aanbod voor wonen, werken en voorzieningen.

• Balans tussen krimp en groei: concentratie van 
onderwijs, cultuur en werken in de steden met 
aanbod van voorzieningen, wonen en werken 
voor het omliggend gebied, dat verzekerd is van 
optimale verbindingen met de steden.

 > Een duurzame zoetwatervoorziening met een 
waterveilig vestigings- , woon- en investerings-
klimaat:
• Geïntegreerde kustverdediging met natuur-

ontwikkeling, energiewinning, recreatie en 
toerisme, geïntegreerde ontwikkeling van 
havengebieden en kustplaatsen en zouttolerante 
teelten in de landbouw binnen het werelderf-
goed Waddenzee.

• Een voldoende zoetwatervoorraad zodat 
landbouw en natuur bestand zijn tegen periodes 
van langdurige droogte.

Voor de uitwerking van de ambitie en strategieën/
opgaven naar initiatieven en concrete projecten, 
worden drie leidende principes als richtsnoer gehan-
teerd. Deze “gidsprincipes” zijn de rode draad in 
de gebiedsagenda en helpen straks bij prioriteitstel-
ling. De impact van initiatieven is groter, naarmate 
meerdere principes kunnen worden gecombineerd. 
Het gaat om: betere connectiviteit, meer business en 
profilering van de regio als living lab voor innovaties.

@ Connectiviteit
Initiatieven moeten bij voorkeur connectiviteit 
toevoegen: het verbeteren van de bereikbaarheid van 
Noord-Nederland en verbindingen met de rest van 
Nederland en Europa. Verbindingen tussen ruimte-
lijke clusters met economische activiteiten dragen 
bij aan verdere netwerkvorming van bedrijven en 
kennisinstellingen die de innovatiekracht versterken.
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& Business
We richten ons op initiatieven die als doel of als 
bijvangst hebben dat meer en betere werkgelegen-
heid wordt gecreëerd in Noord-Nederland. Dus 
duurzame energievoorziening gecombineerd met 
extra banen of watermanagement dat inspeelt op 
economische ontwikkelkansen. Het gaat ons hierbij 
om het vergroten van de concurrentiekracht van 
Noord-Nederland in termen van het toevoegen van 
business en verruimen van de arbeidsmarkt.

# Living lab
De Noorderruimte benutten als proeftuin voor 
innovaties en experimenten is onze ambitie. Door het 
in de praktijk brengen van concepten, deze te testen 
en te verbeteren ontstaan producten en diensten 
die kunnen worden vermarkt en geëxporteerd naar 
Europa en daarbuiten. Wij spelen in op initiatieven 
die zorgen voor “branding” van de innovatiekracht 
van Noord-Nederland, zodat talent en investeerders 
ons beter weten te vinden.

Waar liggen de kansen en 
bedreigingen in Noord-
Nederland?

Wereldwijde trends en ontwikkelingen op het 
terrein van onder meer financiën, zorg, voeding, 
water, klimaat en energie hebben invloed op de 
ontwikkeling van Noord-Nederland. Ook zullen er 
ongetwijfeld grote technologische vernieuwingen 
komen. Veelgenoemde doorbraaktechnologieën in 
de toekomst zijn nanotechnologie, biotechnologie en 
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteitstech-
nologie. Het is slechts ten dele duidelijk wat deze 
ontwikkelingen voor Noord-Nederland betekenen en 
wat de impact daarvan is op de ruimtelijke inrichting. 
De onzekerheden vragen om het tijdig benutten van 
kansen en keren van bedreigingen. 

Duurzame energievoorziening
De afname van de beschikbaarheid van fossiele 
brand- en grondstoffen vraagt om meer zelfvoorzie-
nendheid, duurzame energieopwekking en herge-
bruik van (rest) producten en grondstoffen. Hiervoor 
is een energietransitie en een transitie naar een bio 
economie noodzakelijk, waarvoor Noord-Nederland 
met een strategische ligging op een Europees 

knooppunt van gas- en elektricteitsinfrastructuur, 
benodigde kennisinstellingen, economische clusters 
en ruimtelijke mogelijkheden voor experimenten met 
innovatieve energietechniek heeft. De kansen voor 
een omslag naar een zekere, schone, betaalbare en 
efficiënte energievoorziening liggen in het benutten 
van restwarmte uit industriegebieden in de steden en 
energieproductie uit biomassa, zon en wind op land 
en zee. De Eemshaven, de haven van Delfzijl en, in 
mindere mate, de haven van Harlingen hebben een rol 
als logistieke knooppunten voor offshore windenergie. 

Ook is de (ondergrondse)infrastructuur in verschil-
lende gebieden in Noord-Nederland geschikt voor 
het opvangen van onbalansen in de energievoorzie-
ning. Hierbij is een aandachtspunt dat de ruimte-
lijke impact van duurzame energie groter is dan de 
impact van conventionele energiebronnen en dat 
het accommoderen van functies in de ondergrond 
ook ruimtelijke consequenties kunnen hebben die 
mogelijk interfereren met andere functies boven 
de grond. Acceptatie en enthousiasme van energie-
innovaties door inwoners is cruciaal voor het slagen 
van de ambitie om in 2050 alle energie duurzaam op 
te wekken. Dit vraagt om meer inzicht in maatschap-
pelijke en sociale processen over de realisatie van 
energieproductie en coöperaties. 

De kansen voor de transitie naar een bio economie 
liggen in meer samenwerking en dwarsverbanden 
tussen landbouw met productie van hernieuwbare 
grondstoffen, kennisinstellingen (zoals agrifood en 
energie), het chemiecluster Delfzijl-Emmen en het 
farmaciecluster in Emmen, en het benutten van de 
logistieke knooppunten (zoals de havens). Het MKB 
heeft hierin een rol als verbindende schakel met het 
testen van nieuwe toepassingen (valorisatie).

Een robuuste economische structuur
Noord-Nederland kent sterke en robuuste econo-
mische clusters energie, agrifood en chemie en de 
niches healthy ageing, sensortechnologie, watertech-
nologie en recreatie en toerisme. De ijle economische 
structuur in Noord-Nederland dwingt tot netwerk-
verbanden. Hoogwaardige technologie biedt kansen 
en daarop wordt ook ingespeeld met interacties 
tussen deze clusters onderling en met de aanwezige 
kennisinstellingen. Noord-Nederland kent een sterke 
vertegenwoordiging van het MKB. Voor het vergroten 
van de innovatiekracht is het dan ook van belang om 
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de aandacht speciaal op het MKB-cluster te richten, 
ook vanuit de notie dat veel vernieuwingen bedacht 
worden in kleine bedrijfjes.

De huidige economie van Noord-Nederland verkeert in 
zwaar weer met een neergaande tendens in werkgele-
genheid in de sectoren industrie, overheid en onder-
wijs. Dit resulteert in meer werkloosheid als gevolg 
van het wegvallen van werkgelegenheid. Vooral aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt. Door verandering van 
de bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroe-
ning) daalt het draagvlak voor voorzieningen en daalt 
het potentiële arbeidsaanbod voor de middelbare en 
hogere functies, terwijl onder andere de zorgvraag en 
de vraag naar technici toeneemt. Door een combinatie 
van een lagere arbeidsparticipatie en opleidingsni-
veau dan gemiddeld in Nederland en een daling van 
de beroepsbevolking zullen bedrijven in de toekomst 
minder snel gewenste medewerkers kunnen vinden. 
Deze trends hebben grote impact op de arbeidsmarkt 
in Noord-Nederland en vraagt om een voortdurende 
afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De veerkracht van de regionale arbeidsmarkt in 
Noord-Nederland is laag: mensen die werkloos zijn 
komen moeilijk weer aan een baan. De commissie 
Stedelijk Perspectief van de VNG constateert dat de 
arbeidsmarkt in Noord-Nederland in vergelijking 
met andere regio’s twee keer langzamer herstelt dan 
gemiddeld in Nederland. Dit vraagt om behoud en 
creatie van werkgelegenheid en korte (woon-werk) 
reistijden met andere economische regio’s.

Steden zijn steeds meer de motoren van de noordelijke 
economie en innovatie. Meer dan een kwart van de 
1,7 miljoen inwoners van Noord-Nederland woont in 
de stedelijke gebieden Groningen-Assen, Leeuwarden 
en Emmen. Bijna de helft van de inwoners werkt 
in deze steden. De overheden versterken de agglo-
meratiekracht door concentratie van economische 
activiteiten in de steden te faciliteren met grootscha-
lige woongebieden, werklocaties, campusvorming 
en het vergroten van de onderlinge connectiviteit. 
Bedrijven profiteren in deze steden van elkaars nabij-
heid en gespecialiseerde kennis en clusteren in steden. 
Daarnaast kent Noord-Nederland sterke clusters met 
bedrijvigheid buiten deze steden en logistieke knoop-
punten met internationale verbindingen zoals de (zee)
havens Eemshaven/ Delfzijl en Harlingen, Dryport 
Coevorden en Groningen-Airport-Eelde.

De internationale positie van de steden, in het 
bijzonder de stad Groningen, wordt steeds belang-
rijker. De Rijksuniversiteit en het UMCG zijn 
bepalende spelers voor de verdere ontwikkeling 
van de hoogwaardige arbeidsmarkt met de daaraan 
verbonden werkgelegenheid en verbinding met de 
lokale economie.  Deze kennisinstellingen richten 
zich steeds nadrukkelijker op Europa en hun interna-
tionale netwerken.  De groei van het aantal internati-
onale studenten en hoogopgeleide kenniswerkers zal 
zich sterk voortzetten, ook na 2020. Door zich sterker 
internationaal te ontwikkelen en de internationale 
bereikbaarheid te vergroten, kunnen de kennisinstel-
lingen ook in de toekomst motoren van de noorde-
lijke economie blijven.

De komende decennia zal de bevolking van Noord-
Nederland als geheel niet of nauwelijks dalen. In 
het stedelijk gebied groeit het aantal inwoners, 
met name in de stad Groningen. De steden zullen 
blijven groeien door een trek naar de stad door 
het aanbod van voorzieningen en meer ontplooi-
ingskansen. Bij de ontwikkeling van de steden ligt 
de aandacht op bestaand bebouwd gebied en is 
nauwelijks behoefte aan nieuwe uitleggebieden. 
Binnenstedelijk zijn locaties beschikbaar voor 
transformaties, verdichting en functiemenging, 
maar is de financiering van gebiedsontwikkelingen 
complex en er is minder verdienvermogen uit nieuwe 
uitleggebieden. Daarnaast is er, net als in andere 
steden in Nederland, overaanbod aan vastgoed voor 
detailhandel, kantoorlocaties en bedrijfsruimte. Dit 
betekent dat gezocht moet worden naar nieuwe 
verdienmodellen en er ruimte is voor experimenten.

In de meer perifere gebieden krijgt Noord-Nederland 
te maken met een verdere afname van het aantal 
inwoners. Door deze demografische ontwikkelingen 
staat het voorzieningenniveau onder druk en is in 
een aantal gebieden overaanbod van (incourant) 
vastgoed. Er ligt een opgave om bestaand vastgoed 
kwantitatief en kwalitatief af te stemmen op de vraag 
en een samenhangend systeem van voorzieningen te 
ontwikkelen met goede bereikbaarheid. In de perifere 
gebieden lijkt stapeling van rijksbeleid negatiever uit 
te pakken dan in groeiregio’s. Vooral sectorwijzigingen 
in de gezondheidszorg en decentralisatie in het sociale 
domein zijn moeilijk op te brengen voor krimpge-
meenten. Maar ook de concentratie van rijksoverheids-
diensten in enkele centrumsteden en de focus binnen 
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het rijksbeleid op innovatie en de internationale 
concurrentiepositie van enkele topsectoren, in plaats 
van de zorg voor brede (regionale) werkgelegenheid, 
werkt juist negatief door in de werkgelegenheid in 
krimp- en anticipeerregio’s in Noord-Nederland.

Duurzame zoetwatervoorziening met 
een waterveilig vestigings- , woon- en 
 investeringsklimaat 
De zeespiegel en de waterstanden in de rivieren 
stijgen, er vinden meer weersextremen plaats (hevige 
buien, droogte en hitte) en de waterkwaliteit en 
biodiversiteit staan onder druk. De huidige watervei-
ligheidsnormen passen niet overal bij de toegenomen 
waarde en bevolkingsomvang achter de dijken. Door 
minder aanbod van zoetwater en stijging van de 
zeespiegel dreigt meer verzilting en verdroging. Een 
combinatie van veenoxidatie en inklinking resul-
teert in veengebieden in daling van de bodem. Ook 
heeft dit gevolgen voor de waterkwaliteit, de uitstoot 
van CO2 en het verdwijnen van het karakteristieke 
landschap. Functies, zoals verstedelijking, infrastruc-
tuur en landbouw zetten natuur(ontwikkeling) onder 
druk. Tegelijkertijd zijn grote inspanningen nodig om 

de effecten op het gebied van waterkwaliteit, water-
kwantiteit en waterveiligheid te beheersen. 

Het huidig zoetwaterbeleid is onvoldoende afgestemd 
op deze veranderende omstandigheden en op de 
ambitie om minder afhankelijk te worden van 
zoetwater uit het IJsselmeer. Hierdoor ontstaat 
de situatie dat de vraag naar zoetwater toeneemt, 
terwijl het aanbod van zoetwater in extreme situaties 
afneemt.  Er zijn daarom strategieën en maatregelen 
nodig om het watersysteem flexibeler en effici-
enter in te richten, waarin het watergebruik wordt 
beperkt en het wateraanbod regionaal wordt vergroot 
(vasthouden/bufferen). 

Met een integrale aanpak van wateropgaven worden 
verbindingen gelegd met innovaties in landbouw, 
kustverdediging en watertechnologie, met het 
versterken van de omgevingskwaliteit voor recreatie 
en toerisme en met watergebonden economische 
activiteiten in combinatie met natuurontwikkeling. 
Op deze wijze draagt uitvoering van de wateropgaven 
bij aan versterking van het vestigingsklimaat.

Sterktes Zwaktes

 - Ligging op een Europees knooppunt van gas- en elektriciteitsinfra-

structuur (gasrotonde en supergrid).

 - Beschikking over hoogwaardige infrastructuur voor het opvangen 

van onbalansen in energievoorziening.

 - Bodemgesteldheid met opslagmogelijkheden.

 - Sterke steden met economische clusters en kennisinstellingen.

 - Krachtig en goed georganiseerd MKB.

 - Bijdrage van de landbouwsector aan de exportkracht van Nederland.

 - Onderscheidende economische clusters met niches.

 - Zoetwatervoorraad onder het Drents Plateau.

 - Conjuctuurgevoelige economie met beperkte veerkracht.

 - Perifere ligging ten opzichte van de Randstad.

 - Relatief hoge werkloosheid.

 - Lagere arbeidsparticipatie en opleidingsniveau dan gemiddeld in 

Nederland.

 - Mismatch opleidingsniveau/-richting en arbeidsmarkt

 - Laag percentage R&D activiteiten.

 - Veel werkgelegenheid in sectoren met een neergaande tendens: 

industrie, onderwijs en overheid.

Kansen Bedreigingen

 - Verdienvermogen van de ondergrond.

 - Toename van investeringen in energie.

 - Benutten van industriële restwarmte.

 - Experimenteerruimte voor innovatieve energie- en watertech-

nieken.

 - Ruimte en voorzieningen aan land voor offshore energie.

 - Landbouw als producent van grondstoffen in een bio economie.

 - Polycentrische kernenstructuur met sterke centrumsteden en 

grensligging.

 - Technologische ontwikkelingen in mobiliteit

 - Ruimte voor experimenten.

 - Flexibel en efficiënt watersysteem.

 - Eindigheid van de gaswinning.

 - Maatschappelijke weerstand energieproductie en -opslag.

 - Demografie: leegstand, afname draagvlak voorzieningen, afname 

vervoerswaarde.

 - Afname arbeidspotentieel / human capital

 - Overaanbod modale werklocaties.

 - Afhankelijkheid IJsselmeer voor de zoetwatervoorziening.

 - Bodemdaling door veenoxidatie met onomkeerbare schade aan 

veengebieden.

 - Negatieve uitwerking stapeling rijksbeleid, met name in het sociale 

domein, vooral in krimpregio’s.

 - Oplopende maatschappelijke lasten en afnemend verdienvermogen 

uit gebiedsontwikkelingen.
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Strategieën

Om vroegtijdig kansen te benutten en bedreigingen om te buigen 
zijn drie samenhangende strategieën voor verstedelijking, economie, 
bereikbaarheid, duurzaamheid, energie, kennis, water en natuur/
landschap uitgewerkt. De strategieën versterken elkaar en vormen 
de basis voor de adaptieve uitvoeringsagenda. Onze ambitie is dat 
het Noorden in 2040 dé energie-economie is van Nederland met een 
Noorderruimte die talent, investeringen en experimenten aantrekt, 
en daarmee substantieel bijdraagt aan de concurrentiekracht van 
Nederland.

Strategie 1
Maken van de omslag naar een duurzame energievoorziening 
en uitbouwen van de leidende positie als dé energie-economie 
van ons land.

Een ombouw naar een duurzame energievoorzie-
ning in een bio economie is één van de grootste 
uitdagingen voor de komende decennia. De verdere 
ontwikkeling van Noord-Nederland als Energyport 
is een stuwende economische kracht die verbonden 
is met de andere sterke bedrijfstakken in Noord-
Nederland. Als Energyport is Noord-Nederland 
een belangrijk internationaal energieknooppunt in 
Noordwest-Europa. Energietransitie is een drager 
voor verdere ontwikkeling in Nederland en in de 
noordelijke regio. Daarmee is Noord-Nederland het 
prioritaire gebied voor investeringen en innovaties 
op het vlak van energie. De Noord-Nederlandse 
strategie richt zich op het leveren van een meer dan 
evenredige bijdrage aan de nationale doelen op het 
gebied van energiebesparing, duurzame energie en 
CO2-reductie. De regio wil de innovatie en ontwikke-
ling van kennis en kunde die hiermee gepaard gaan 
vermarkten en borgen in het onderwijs (waaronder 
E-Academy). De nationale ambitie is om in 2050 alle 
energie duurzaam op te wekken.

Binnen de regio resulteert de strategie in het sluiten 
van decentrale kringlopen met hernieuwbare grond-
stoffen en energie, met een gebalanceerde uitwisse-
ling (‘metabolisme’) tussen vraag, aanbod en opslag. 
Deze strategie heeft zowel lokaal, regionaal als (inter)
nationaal een ruimtelijk-infrastructurele doorwerking. 
Daarbij gaat het over de verknoping van de (inter)
nationale gasrotonde en de bestaande gasinfrastruc-
tuur (hoge dynamiek), met lokale initiatieven en het 
optimaliseren van de lokale infrastructuur. 

De energieplannen voor de regio Energy Valley zijn 
in SWITCH uitgewerkt in vier versnellingspaden. De 
vier opgaven/versnellingspaden zijn: (1) energiebe-
sparing, decentrale opwekking en accceptatie, (2) 
transitie gaswinning naar duurzame bronnen, (3) 
Energiesysteem 2.0, en (4) offshore energy winning. 
De thema’s uit de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte en SWITCH zijn leidend in deze strategie.
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Energiebesparing, decentrale opwekking en 
acceptatie

Meekoppelen energiebesparing met renovatie vastgoed
Energiebesparing in de bebouwde omgeving is aan de 
orde in het bestaande vastgoed in steden, dorpen en 
op het platteland. De provincies, met name Friesland, 
stellen relatief veel geld beschikbaar voor energiebe-
sparingsmaatregelen. In het aardbevingsgebied en in 
krimpgebieden zijn er bijzondere kansen om energie-
besparing mee te koppelen met renovatie en ontstaat 
tegelijk een complexere opgave.

Wat aardbevingsschade aangaat is sprake van een 
opgave voor zo’n 60.000 panden in Noordoost 
Groningen. Er is een convenant gesloten tussen Rijk, 
Provincie en betrokken gemeenten om de gevolgen 
van de aardgaswinning te kunnen opvangen. 
Belangrijk ingrediënt daarvan is  verduurzaming. 
Eén van de belangrijke uitwerkingen is het mogelijk 
maken van investeringen in energiebesparende 
maatregelen en (lokale) energieproductie door de 
eigenaren van de betrokken panden.
Het Noorden kent, in het kader van de aanpak van 

bevolkingsdaling, anticipeerregio’s (Noordoost 
Friesland, Noordwest Friesland en Oost Drenthe) 
en krimpregio’s (Eemsdelta, Oost Groningen en de 
gemeente De Marne). In deze gebieden is sprake 
van een meervoudige opgave door herstructurering, 
renovatie en sloop te combineren met energie-
besparingsmaatregelen en lokale opwekking van 
duurzame energie. In deze gebieden is ruimte voor 
experimenten, waaronder het zoeken naar verdien-
modellen. Rijk en regio verkennen gezamenlijk de 
mogelijkheden van duurzame energieopwekking op 
overheidsvastgoed.

Beter benutten van alternatieve energiebronnen
Stedelijke gebieden zijn cruciale knopen voor de 
economische ontwikkeling van de Noordelijke regio. 
Sterke steden zijn gebaat bij een optimale ‘energie-
stofwisseling’ (metabolisme). Hierbij is maximale 
aandacht voor energiebesparing, wordt optimaal 
gebruik gemaakt van beschikbare energie zoals 
restwarmtestromen en wordt versneld geïnvesteerd in 
duurzame energie. Bovendien wordt daarbij gebruik 
gemaakt van smart grids, inclusief innovatieve opslag 
en buffersystemen die vraag en aanbod van energie 
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balanceren. Deze meervoudige opgave heeft niet alleen 
een ruimtelijk-infrastructurele doorwerking maar 
vraagt ook om nieuwe verbindingen tussen woon-werk 
gebieden in stedelijke regio’s. Hiervoor komen primair 
de steden Emmen, Groningen, Leeuwarden en Delfzijl 
in aanmerking vanwege nabijgelegen industrie. 

Op kleinere schaal zijn er al vergelijkbare, verder 
uit te bouwen initiatieven binnen bedrijfsterreinen 
in bijvoorbeeld Delfzijl, Wijster en Coevorden. Het 
opwekken van energie nabij dijken uit een mengsel 
van zout en zoet water, of als getijdenenergie 
(‘Energiedijk’ / Blue energy) wordt op de Afsluitdijk 
getest op haalbaarheid en omgevingsinvloeden. Met 
het oog op de investeringen in het kader van het 
Deltaprogramma is het belangrijk dat de resultaten 
van deze experimenten worden benut bij andere 
projecten met grote infrastructuur waarin energiepro-
ductie een rol kan spelen.

Ruimte en acceptatie van energieproductie en -opslag
Over de opgave voor windenergie op land zijn 
afspraken gemaakt tussen de provincies en het 
Rijk, voor de periode tot 2020. Mede afhankelijk 
van de realisatie van deze opgave, zullen te zijner 
tijd afspraken over een aanvullende opgave worden 
gemaakt voor de periode na 2020.

Er is weerstand bij de bevolking tegen het benutten 
van de ruimte voor grootschalige energieopwekking 
uit duurzame bronnen. Voorbeelden zijn de inpassing 
van energie uit met name wind op land en zon. Ook 
andere thema’s die een rol spelen bij de ombouw 
naar een duurzame, koolstofarme, energievoorzie-
ning, zoals het benutten van de ondergrond voor 
CO2-opslag, liggen maatschappelijk gevoelig. Er is 
nog veel onbekend over de factoren die houding en 
gedrag van mensen ten opzichte van (decentrale) 
energieproductie bepalen. De gezamenlijke opgave is 
het vergroten van de maatschappelijke acceptatie van 
duurzame energieproductie.

Gezien de complexiteit van deze opgave kunnen 
experimenten op het gebied van technische innovatie 
en participatie een belangrijke bijdrage leveren aan 
de nationale ambities. Dit biedt mogelijkheden voor 
alternatieven in energieproductie en –opslag met 
geringere omgevingsinvloeden en CO2-emissie.

Versnellen transitie van gaswinning naar 
duurzame bronnen met veilig gebruik van 
aanwezige infrastructuur en potenties onder-
grond

Veilige aardgaswinning en stapsgewijze omschakeling
De (veranderende) rol van de ondergrond in 
Noord-Nederland speelt een belangrijke rol in 
de energietransitie. De winning van aardgas is 
decennia lang een bepalende factor geweest voor 
het verdienvermogen van de Noordelijke regio. De 
winning van aardgas als fossiele energiebron is 
eindig. Ten behoeve van het toekomstige verdien-
vermogen van de regio wordt, naast de winning 
van aardgas, de aanwezige hoofdinfrastructuur 
voor de gasvoorziening benut als ‘gasrotonde’, 
voor ter plekke gewonnen en geproduceerd gas en 
groen gas en voor gas dat van elders wordt aange-
voerd. Randvoorwaarde voor het voortzetten van 
de gaswinning is het verwerven van nieuw, breed 
maatschappelijk draagvlak in de regio, door de 
sociaaleconomische schade die het gebied nu oploopt 
te keren. Binnen die voorwaarde is de opgave om de 
ruimtelijke en sociaaleconomische gevolgen van de 
aardgaswinning te onderzoeken, ook op de langere 
termijn, en de mogelijkheden te verkennen om de 
infrastructuur te benutten voor andere producten, 
zoals Liquid Natural Gas (LNG). Voor de kortere 
termijn ligt er de opgave om de gasinfrastructuur 
aan te passen vanwege de behoefte aan meer onder-
grondse opslag en wellicht meer gaswinningsputten, 
vanwege afnemende druk en extra regulering met het 
oog op beperking van het risico op aardbevingen en 
bodemdaling. 

Meer liquid natural gas en biobased energieproductie
De unieke kwaliteiten van de Waddenzee leiden tot 
de opgave de emissies te verlagen van het transport 
over de Waddenzee. Indien dit leidt tot het gebruik 
van andere transportbrandstoffen, zoals LNG, zal 
daarbij rekening worden gehouden met de toepas-
singsmogelijkheden in het landtransport, waaronder 
bussen en treinen (alternatief voor diesel). Voor de 
optie LNG hebben, mede gelet op de invoermogelijk-
heden en de spooraansluitingen, de Eemshaven en de 
havens van Delfzijl en Harlingen een centrale rol.
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Vanwege de sterke Agrofood sector is het zo efficiënt 
mogelijk gebruik maken van gewassen, organische 
reststoffen en biomassa voor voeding, chemica-
liën, veevoer en materialen, naast de benutting 
voor energie (bio economie) een opgave. De directe 
nabijheid van de chemiesector in de Eemsdelta 
(Eemshaven/Delfzijl) en Zuidoost Drenthe (vezel-
chemie, farmacie, landbouw, AVEBE en tuinbouw) 
bieden unieke mogelijkheden. Daarnaast biedt de 
omgeving van Leeuwarden mogelijkheden (zuivel-
cluster). Op deze locaties is ruimte nodig voor het 
opzetten van clusters waarin zoveel mogelijk circulair 
wordt gewerkt (‘cradle to cradle’), waarbij de priori-
teit ligt bij de producten met het grootste toegevoegde 
waarde.

Energiesysteem 2.0 – toewerken naar 
toekomstbestendige energie-infrastructuur en 
veilige opslag 

Smart grids en optimaliseren gebruik energie-infra-
structuur
Duurzame energieopwekking heeft als kenmerk 
dat de productie afhankelijk is van moeilijk in te 
plannen factoren als het weer (wind en zon) en voor 
een aanzienlijk deel decentraal wordt opgewekt. 
Dit betekent dat bij een substantieel grotere rol van 
duurzame energieproductie de afstemming tussen 
vraag en aanbod, en daarmee het gebruik van de 
energie-infrastructuur, van cruciaal belang wordt. 
Deze problematiek speelt op alle schaalniveaus: 
internationaal, landelijk, regionaal, lokaal en binnen 
een gebouw, voor gas, elektriciteit en warmte. Er 
ligt daarom een belangrijke balanceer- en afstem-
mingsopgave voor het realiseren van een duurzame 
energiehuishouding. ICT-maatregelen maken hiervan 
deel uit (‘Smart Grids’). De ligging van belangrijke 
clusters voor duurzame opwekking (“Smart Energy 
Regions”), zoals Zuidoost Drenthe (wind en relatief 
veel zon), de Eemsdelta (fossiel en duurzaam) en de 
Friese windparken, en de ligging van grote afnemers 
(bij voorkeur nabij de productielocaties) zijn 
daarbij bepalend. Gezien de complexiteit van deze 
opgave levert de experimenteerruimte die in Noord-
Nederland aanwezig is een belangrijke bijdrage aan 
de nationale ambities.

Een onderdeel van het balanceren en afstemmen is 
het optimaliseren en het ruimtelijk reserveren van 
uitbreidingen van de verbindende fysieke infrastruc-

tuur. Uitbreidingen volgen de groei in productie en 
vraag en zijn daarmee adaptief. Er ligt een concrete 
ruimtelijke reservering voor een 380 kV hoogspan-
ningslijn tussen de Eemshaven en Ens. Daarnaast 
ligt er in ieder geval de opgave om aanvullende 
hoogspanningsverbindingen met Duitsland ruimtelijk 
te reserveren. 

Voldoende en veilige opslagmogelijkheden
Een belangrijk onderdeel in het balanceren en 
afstemmen van de gasvoorziening is het realiseren 
van voldoende opslagmogelijkheden voor gas. De 
gemeenschappelijke opgave is, voor zover nog nodig 
in Noord-Nederland, het vinden van extra opslagmo-
gelijkheden en de ruimtelijke reservering daarvan. 
Het ontwikkelen van opslag voor elektriciteit staat 
nog in de kinderschoenen. Studies van de provin-
cies Drenthe en Groningen wijzen uit dat bestaande 
zoutcavernes nabij Zuidwending en nog te ontwik-
kelen cavernes in nabij Hooghalen en Hoogeveen, het 
meest geschikt zijn voor het opslaan van elektriciteit 
door middel van perslucht of waterstof. Voor deze 
locaties wordt nader bezien in hoeverre een ruimte-
lijke reservering gewenst is in de Structuurvisie 
Ondergrond (STRONG) en wordt onderzoek gedaan 
naar experimenteermogelijkheden en wordt bekeken 
of het accommoderen van functies in de ondergrond 
ook ruimtelijke consequenties hebben die mogelijk 
interfereren met andere functies boven de grond. 
Installaties voor Power tot Gas bevinden zich nog 
in het experimentele stadium en zullen gekoppeld 
worden aan clusters met grootschalige opwekking.

Stimuleren offshore energy winning
De Eemshaven speelt als Energiehaven een dragende 
rol in het ontwikkelen van offshore windparken ten 
noorden van de Waddeneilanden en in het aangren-
zende Duitse zeegebied. Teneinde zowel vanuit 
economisch als innovatieperspectief maximaal 
rendement te halen uit de offshore-investeringen is 
de opgave om in en nabij de Eemshaven hiervoor 
de ruimtelijke mogelijkheden te reserveren en 
te faciliteren. Het gaat daarbij om fabricage en 
assemblage van windmolens, testopstellingen, een 
helihaven, de aanlanding van kabels en buizen en 
een goede bereikbaarheid over water (vaargeul) en 
land (N33 en spoor). Dit geldt ook voor de haven 
van Delfzijl en, in mindere mate, voor het haven-
gebied van Harlingen. De locaties voor windparken 
op zee worden opgenomen in de Rijksstructuurvisie 
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Windenergie op Zee. Vanwege de grote hoeveelheden 
restwarmte en aanwezige aardwarmte ligt hier ook 
een opgave voor warmtebenutting. De teruglopende 
gas- en oliewinning op de Noordzee biedt op termijn 
mogelijkheden voor de Eemshaven als recycleport.

In combinatie met de windparken op de Noordzee 
worden de mogelijkheden verkend van een 
zogenaamd Valmeer, een kunstmatig eiland met 
een omdijkt meer. Dit Valmeer heeft een functie als 
gezamenlijk ‘stopcontact’ voor windparken en als 
energieopslag met behulp van een variabel waterni-
veau in het meer. Dergelijke buffering en opslagfaci-

liteiten zijn cruciaal voor een succesvolle ombouw 
naar een duurzame energievoorziening, met een 
belangrijke bijdrage van offshore windenergie. Het 
vastleggen van het gewenste tracé voor de kabels 
tussen de windparken / Valmeer en de Eemshaven, 
inclusief de doorkruising van de Waddenzee, is een 
gezamenlijke opgave. Met een gezamenlijk tracé 
worden de totale maatschappelijke kosten tot het 
laagst mogelijke niveau gebracht. Dat is ook nodig 
om de gewenste 40% reductie van de kosten voor 
windenergie op zee te realiseren, zoals opgenomen in 
het nationaal energieakkoord.
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Strategie 2
Versterken van de economische structuur van Noord-
Nederland door ruimte te geven aan sterke economische 
clusters en kansrijke niches en het vergroten van de 
connectiviteit en agglomeratiekracht van stedelijke gebieden.

De uitdaging voor Noord-Nederland is het dooront-
wikkelen tot een dynamische en innovatieve econo-
mische regio waar het prettig wonen, werken en 
recreëren is. De steden onderscheiden zich van het 
platteland door economische en culturele dynamiek.  
De regio wordt voortgestuwd door innovaties in 
economische clusters, waarbij optimaal gebruik 
gemaakt wordt van de ‘ruimte’ die Noord-Nederland 
biedt als proeftuin of ‘living lab’ voor het ontwik-
kelen van kennis en het testen van toepassingen. Het 
onderwijs sluit op alle niveaus aan op de behoefte 
vanuit het bedrijfsleven. Het MKB en de maakin-
dustrie is een krachtige sector waar veel innovaties 
ontstaan. De bedrijvigheid gedijt uitstekend mede 
dankzij een goede verbinding met sterke economi-
sche clusters elders. Door de beschikbaarheid van 
ICT-infrastructuur is tijd- en plaats onafhankelijk 
werken gemeengoed. Het landelijk gebied kent vitale 

kernen en de meer perifere regio’s zijn ‘organisch’ en 
op sommige plaatsen met stevige ingrepen getrans-
formeerd. 

Ruimte geven aan sterke economische 
clusters en onderscheidende niches
Campusvorming en werklandschappen voor 
bestaande economische clusters en niches
Voor de versterking van de economisch clusters 
energie, chemie en agrifood en parels als healthy 
ageing, sensortechniek, watertechnologie, recreatie 
en toerisme is de inzet gericht op meer sectorover-
stijgende samenwerking tussen bestaande bedrijven. 
Hierdoor kan meer waardetoevoeging door innovaties 
en nieuwe bedrijvigheid ontstaan. Het doorontwik-
kelen van deze sectoren vraagt om de vestiging van 
R&D faciliteiten op plekken die goed bereikbaar 
zijn en waar nieuwe samenwerkingen en cross-
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overs kunnen ontstaan. De overheden ondersteunen 
campusvorming die gericht is op product- en 
procesinnovaties, mits sprake is van initiatieven 
van bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarbij 
focussen we op Groningen (Groningen Zernike 
Campus, UMCG), Leeuwarden (Watercampus, 
Nieuw Stroomland/Dairy Campus en de kennis-
campus NHL/Stenden), Drachten (Philips), Assen 
(Campus Sensortechnologie) en Emmen (Innovatie 
en Kennispoort Emmen). Dit doen overheden door 
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, het 
optimaliseren van de bereikbaarheid/ontsluiting 
en het samenbrengen van voorzieningen. Hiermee 
verbetert het vestigingsklimaat. Ook faciliteren 
overheden proeftuinen voor het testen van nieuwe 
technologieën.

Realiseren van een vitale arbeidsmarkt die 
aansluit bij de vraag vanuit bedrijfsleven en de 
nieuwe demografische werkelijkheid
De RUG, de hogescholen en kennisinstituten in 
Noord-Nederland leiden hoog gekwalificeerde kennis-
werkers op. De opgave is om deze arbeidspotentie 
te behouden voor de noordelijke arbeidsmarkt. Dit 
gebeurt door behoud van bestaande banen en het 
creëren van nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid. 
Elke nieuwe hightechbaan in een stad creëert vijf 
extra banen in andere sectoren. Essentieel voor deze 
opgave is het bieden van gedifferentieerde en kwali-
tatief hoogwaardige werkgelegenheid, goede (interna-
tionale) netwerken en woonmilieus die aansluiten op 
de wensen van kenniswerkers. 

Noord-Nederland kenmerkt zich door een hoog 
aandeel MKB. Het MKB heeft de sleutel in handen 
om kennis, innovatie en toepasbaarheid te combi-
neren tot een route naar economische ontwikke-
ling. De opgave is om ondanks een fors krimpende 
beroepsbevolking en lage arbeidsparticipatie, 
voldoende goed geschoolde krachten op te leiden 
voor het noordelijk MKB. Een voorwaarde voor 
succes is dat de relaties tussen MKB-ondernemers 
enerzijds en onderwijs – en kennisinstellingen 
anderzijds, wordt versterkt. Noordelijke overheden 
faciliteren initiatieven van kennisinstellingen en 
bedrijfsleven die een betere aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie 
bevorderen. De drie provincies en vier gemeenten 
stellen een gezamenlijke Meerjaren Human Capital 
agenda en uitvoeringsstrategie op. Tevens treffen 

deze overheden samen met ondernemers en kennis-
instellingen maatregelen om ook in de toekomst over 
voldoende vakkrachten te beschikken en een ‘leven 
lang leren’ voor iedereen mogelijk te maken. Doel is 
het MKB en met name de maakindustrie in de regio 
te behouden en verbreden met gerelateerde diensten. 
Daarvoor is een betere aansluiting tussen onderwijs 
en bedrijfsleven nodig. Ook voor lager opgeleiden. 
Overheden accommoderen dit met locaties die 
samenwerking bevorderen.

Vergroten van de connectiviteit en agglome-
ratiekracht voor het versterken van het vesti-
gingsklimaat
Als gevolg van de ijle ruimtelijke structuur in combi-
natie met een dunbevolkt landelijk gebied kent 
Noord-Nederland een grote autoafhankelijkheid en 
een bovengemiddelde verplaatsingsafstand. Des 
te groter is het belang van een goede ‘traditionele’ 
infrastructuur  en een excellente ICT infrastructuur. 
Verbindingen met de Randstad, met het aangren-
zende Duitsland, tussen de steden onderling, maar 
juist ook tussen steden en het omliggende landelijk 
gebied. Daarmee blijven bovenlokale voorzieningen 
(zorg/medisch, onderwijs) en werkgelegenheid 
binnen bereik en kunnen bedrijven in het gebied 
beschikken over voldoende goed opgeleid personeel. 
Het Rijk, de Noordelijke overheden en het bedrijfs-
leven werken samen aan het optimaliseren van de 
bereikbaarheid op basis van de principes innoveren, 
informeren, instandhouden, inrichten en infrastruc-
tuur, in deze volgorde.
ICT-infrastructuur maakt het voor alle inwoners 
mogelijk, ook in de periferie, om vanuit huis en 
onderweg wereldwijd te werken. De ontwikke-
ling van breedband internet is moeilijk door de ijle 
ruimtelijke structuur, kwetsbare arbeidsmarkt en 
krimp. Het verdienvermogen ligt daarmee zo laag dat 
de markt deze ontsluiting onvoldoende oppakt. Aan 
de andere kant blijkt een optimale connectiviteit een 
belangrijke vestigingsvoorwaarde voor werkgelegen-
heid, voorzieningen en bevolking.

Vergroten agglomeratiekracht stedelijke gebieden
Specifiek voor het Noorden geldt dat bovenlokale 
voorzieningen en werkgelegenheid zich meer dan 
elders concentreren in een beperkt aantal steden. De 
steden zijn daarmee belangrijke broedplaatsen waar 
door interacties en ontmoetingen nieuwe economi-
sche dynamiek ontstaat. Voor het versterken van de 
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agglomeratiekracht van de steden / stedelijke regio’s 
is de inzet gericht op het zuinig en doelmatig gebruik 
van de ruimte conform de principes van de ladder 
voor duurzame verstedelijking. Hierin ligt de focus op 
herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden met 
aandacht voor complexe opgaven zoals overaanbod 
van vastgoed voor detailhandel, kantoorlocaties en 
bedrijfsruimte. De opgave is om hiervoor nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen. Daarbij moet worden 
ingespeeld op afnemende bereidheid van marktpar-
tijen om risicodragend te investeren en gemeenten 
die zelf niet kunnen investeren vanwege het afboeken 
op eerdere investeringen in grond en maatschappelijk 
vastgoed. De ambitie voor het stedelijk gebied stemt 
overeen met de Agenda Stad van het Rijk.

Stedelijke bereikbaarheid
De stedelijke bereikbaarheid van met name de 
centrumsteden Groningen en Leeuwarden is niet 
optimaal, vooral in de ochtend- en avondspits. Ter 
verbetering van de bereikbaarheid wordt ingezet 
op het beter benutten van het bestaande infrastruc-
tuurnetwerk, het beter aansluiten en aanleggen van 
OV-knooppunten op concentraties van voorzieningen 
en het vergroten van de capaciteit en frequentie 
van hoogwaardig openbaar vervoer. Begeleidende 
maatregelen die worden genomen in het kader van 
Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa in 
2018, geven een impuls aan een verbetering van de 
bereikbaarheid van Leeuwarden. Om Groningen 
bereikbaar te houden zijn gemeente, provincie 
en Rijk bezig met de aanpassing van de ringweg. 
Daarnaast zetten overheden in op een betere 
aansluiting tussen modaliteiten, vervoersnetwerken 
en vraagbeïnvloeding. Nadrukkelijk wordt daarbij 
gezocht naar innovatieve oplossingen zoals gedrags-
verandering (Programma Beter Benutten), ICT 
(Sensortechnologie/Smart Cities), mobiliteitsmanage-
ment (bijvoorbeeld door spreiding van werktijden), 
verduurzamen van regionaal spoor (elektrificatie of 
biogas) en benutten van bestaande infrastructuur 
voor meerdere vervoermiddelen.

De stedelijke bereikbaarheid van Groningen-Assen 
en Leeuwarden moet verbeterd worden. Het gaat 
hier met name om de laatste km (‘last mile’) in de 
ochtend- en avondspits. Naast aanpassing van de 
Ring Zuid in Groningen zetten gemeenten, provincies 
en Rijk al in op het beter Benutten van de bestaande 
infrastructuur,  aansluiten van OV-knooppunten op 

het lokale netwerk en capaciteits- en frequentiever-
groting in het hoogwaardig OV (programma Beter 
Benutten). De bereikbaarheid van het UMCG vanuit 
het noorden en oosten dient verbeterd te worden. 
Naast het UMCG vestigt ook de Rijksuniversiteit 
steeds meer van haar activiteiten in dit gebied. 
Een goede bereikbaarheid  van deze stedelijke 
ontwikkeling is daarom van groot belang. Om OV 
Knooppunten (zoals P+R) nog aantrekkelijker 
te  maken voor gebruikers dient de aansluiting op 
het stedelijk en regionaal fietsnetwerk verbeterd te 
worden.

Op korte termijn wordt een aantal experimenten 
gestart op mobiliteitsgebied. Gebruikmakend van 
de aanwezige kennis van sensortechnologie worden 
bedrijfsleven en kennisinstellingen hierin uitgedaagd 
samen met overheden op zoek te gaan naar relevante 
innovaties in de informatietechnologie, monitoring en 
gedragsverandering. 

Interconnectiviteit / verbindingen tussen steden en 
stedelijke regio’s
De belangrijkste transportassen zijn de A6/A7, de 
A28/A37, de spoordriehoek Zwolle-Groningen- 
Leeuwarden, de spoorlijn Groningen-Bremen, de 
spoorlijn Zwolle-Emmen, de vaarweg Lemmer-
Delfzijl en de zeeverbinding Eemshaven/Delfzijl – 
Noordzee. Met de afronding van het Regiospecifiek 
Pakket3 (RSP) en de huidige MIRT-afspraken worden 
de belangrijkste opgaven voor het hoofdwegennet 
en het hoofdrailnet binnen Noord-Nederland aange-
pakt. Een belangrijk deel van het RSP wordt ingezet 
voor het verbeteren van de spoorbereikbaarheid 
van Noord-Nederland. Binnen de spoordriehoek 
Zwolle-Leeuwarden-Groningen blijft de opgave het 
verkorten van de reistijd met de Randstad, frequen-
tieverhoging, capaciteitsvergroting (inclusief de inzet 
van latere treinen), dichter op elkaar rijden, hogere 
snelheden en optimale verknopingen met regionaal 
spoor en bus. De stationsgebieden van Leeuwarden, 
Groningen, Assen, Emmen en Coevorden worden 
toekomstbestendig ingericht. 
Door investeringen van overheden in het spoornet-
werk en wegen worden de verbindingen tussen de 

3  Het RSP is een alternatief pakket maatregelen voor het niet 

doorgaan van de Zuiderzeelijn gefinancierd door het Rijk (73%) en de regio 

(27%).  Met RSP worden projecten gerealiseerd die bijdragen aan de economie 

en bereikbaarheid van Noord-Nederland.
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steden onderling en met de economische clusters 
verbeterd (spoor: Groningen-Leeuwarden, Assen-
Groningen, Zwolle-Emmen, Zwolle-Groningen-
Leeuwarden en wegen: Zuidelijke Ringweg 
Groningen, N33, Leeuwarden-Haak, N381, knoop-
punt Joure en de traverse Harlingen). 

In het algemeen geldt dat door een kortere reistijd de 
onderlinge uitwisseling van werk, studie en recreatie 
wordt bevorderd en de trein als duurzaam alternatief 
voor de auto wordt versterkt. Binnen de spoordrie-
hoek zorgen kortere reistijden ook voor het beter 
functioneren van de OV-knooppunten Groningen, 
Leeuwarden en Zwolle. Het verkorten van de lange 
wachttijd van de IC in Zwolle voor de richting 
Leeuwarden vereist op korte termijn een oplossing. 

Daarnaast gaat het ook over verduurzaming en 
verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. Voor 
het realiseren van een goede overstap tussen het 
hoofdrailnet en het regionale trein- en busvervoer 
(inclusief stadsvervoer) is de opgave het optimali-
seren van de OV-knooppunten. De stationsgebieden 
van Leeuwarden, Groningen, Assen, Emmen en 
Coevorden worden toekomstbestendig ingericht. 

Vergroten internationale bereikbaarheid
Het Rijk en de noordelijke overheden zetten, ieder 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, in op goede 
internationale verbindingen voor zowel personen- als 
goederenvervoer. Het is de opgave om door nauwere 
internationale samenwerking de positie op nationaal 
en Europees niveau te versterken. 

Om optimaal te kunnen profiteren van de ligging aan 
de grens met Duitsland wordt grensoverschrijdende 
samenwerking tussen economische clusters versterkt 
en logistieke systemen beter benut. Hiervoor is 
verdergaande samenwerking nodig met de Duitse 
agglomeraties Hannover, Osnabrück, Hamburg en 
Bremen. Rijk en regio hebben in een ‘Atlas van 
kansen’ de mogelijkheden voor grensoverschrijdende 
samenwerking in kaart gebracht. Dragers van de 
internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland 
zijn de A7 en A37, spoorverbindingen Groningen-
Leer-(en op termijn) Bremen-Hamburg en Zwolle-
Coevorden-Bad Bentheim, de zeehavens Eemshaven, 
Delfzijl en Harlingen, de vaarweg Lemmer-Delfzijl en 
de luchthaven Groningen Airport Eelde. 

Rijk en Regio werken gezamenlijk aan de uitvoe-
ring van lopende afspraken over de verbetering van 
de spoorverbinding Groningen-Bremen-Hamburg. 
Substantiële reistijdverkorting op deze spoorverbin-
ding draagt er aan bij dat bestaande internationale 
samenwerkingsverbanden tussen Noord-Nederland 
en Noord-Duitsland op het gebied van energie, 
healthy ageing en de kenniseconomie beter worden 
benut. Dit draagt bij aan versterking van de economi-
sche clusters en het versterken van de internationale 
positie van de stad Groningen. Hierin past dat het 
hoofdstation van Groningen aangesloten wordt op 
het Duitse Intercitynetwerk door een IC-verbinding 
Groningen-Bremen. Het Rijksbelang zit in het tot 
stand brengen van betere verbindingen met HSL en 
ICE stations over de grens.

Daarnaast neemt, door de liberalisering van het 
lange afstandsbusvervoer in Duitsland, het aantal 
internationale busverbindingen naar Duitsland en 
Oost-Europa sterk toe. De opgave is om in Groningen 
een representatief busstation met internationale 
voorzieningen te realiseren bij het hoofdstation.

De spoorverbinding Zwolle-Coevorden-Bad Bentheim 
vervult een dragende rol in de ‘dryport’-functie die 
de regio  Emmen-Coevorden heeft. De focus van 
de dryport is vooral gericht op samenwerking met 
Rotterdam, Amsterdam en een aantal Duitse en 
Oost-Europese knooppunten. De regionale ambitie is 
het versterken van deze internationale spoorverbin-
ding voor het goederenvervoer en tevens geschikt te 
maken voor personenvervoer.

Bij de huidige meetsystematiek is er in het lage groei-
scenario in 2028 nog een knelpunt in het regionaal 
OV (busstation Groningen en verbinding Groningen-
Winschoten) en in het geschikt maken van de hoofd-
vaarweg Lemmer-Delfzijl voor drie- en vierlaags 
containervaart. Wat de vaarweg aangaat betreft het 
bruggen en de verwerkingscapaciteit van de sluizen 
bij Lemmer. Specifiek voor de sluis bij Delfzijl is 
er de regionale opgave de sluis geschikt te maken 
voor meerbaksduwvaart inclusief vermindering van 
zoutlek. Sinds de vorige gebiedsagenda heeft de 
Eemshaven een krachtige ontwikkeling doorgemaakt. 
Om deze ontwikkeling niet te remmen is een goede 
binnenvaartverbinding noodzakelijk. De komende 
periode zal de ontwikkeling van de binnenscheep-
vaart die samenhangt met de ontwikkeling van de 
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Eemshaven worden gemonitord om vast te kunnen 
stellen of vernieuwing en verbetering van de sluis 
niet eerder dan zoals voorzien in 2030 moet plaats-
vinden. Daarbij zal ook worden bekeken in welke 
mate de ontwikkelingskansen van de scheepsbouw 
bij Hoogezand-Sappemeer wordt gehinderd door de 
beperkte omvang van de zeesluis.

Daarnaast is er ook de regionale opgave het grens-
overschrijdend spoor richting Duitsland te verbe-
teren. Rechtstreekse aansluitingen met hubs in het 
internationale luchtvaartnetwerk blijven cruciaal 
voor de verdere ontwikkeling van Groningen-Airport-
Eelde. De ruimtelijk-fysieke opgaven voor de luchtha-
venomgeving zijn uitgewerkt in een integrale ontwik-
kelingsstrategie met opgaven. Onderdelen hiervan 
zijn de verknoping met het regionaal en nationaal 
vervoersnetwerk en de ruimte om te experimenteren 
met innovatieve mobiliteitsconcepten. 

Koesteren en benutten landschappen als kapitale 
vestigingsplaatsfactor en drager van de vrijetijds-
economie
Het landelijk gebied en de afwisselende 
landschappen zijn belangrijke kernkwaliteiten van 
Noord- Nederland. Denk hierbij aan het unieke open 
landschappen, de Waddenzee, de Friese meren, de 
met beken dooraderde landschappen van het Drents 
plateau en de wierden en terpen. Dit pallet aan 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 
geeft een onmiskenbare en aantrekkelijke identiteit 
aan Noord-Nederland. Dit vertegenwoordigt het 
fysieke en culturele kapitaal van waaruit nieuwe 
ontwikkelingen plaatsvinden. Het zijn basisvoor-
waarden voor de toeristische ontwikkeling en een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor de 
concurrentiekracht van Nederland. 

Ingrepen vanuit waterveiligheid en de ontwikkeling 
van energielandschappen vragen om een zorgvul-
dige inpassing. Het realiseren van waterveiligheid 
en energietransitie wordt daarom ook benut voor 
het versterken van bedoelde waarden, waarmee we 
tevens de recreatief-toeristische functie van Noord-
Nederland versterken. De Noorderruimte is een 
ideale proeftuin voor versterking van het toeristische 
ondernemerschap, vermindering regeldruk gastvrij-
heidseconomie en green deals. Met Leeuwarden als 
Europese culturele hoofdstad in 2018 geeft Noord-
Nederland een impuls aan de vrijetijdssector, om 

zo meer toeristen naar Nederland te trekken. Dit 
impliceert de opgave om de bereikbaarheid van 
Leeuwarden voor 2018 zo goed mogelijk op orde 
te hebben (afronden projecten zoals ‘De Haak’ en 
‘Leeuwarden Vrij Baan’) en groot onderhoud aan 
wegen en spoorlijnen voordien uit te voeren.

Balans krimp en groei
Verbinden voorzieningenniveau stad en land
In Noord-Nederland zullen groei en krimp de 
komende decennia het ruimtelijk beeld bepalen. 
Door verdergaande concentratie van werken, onder-
wijs, zorg en wonen zullen in de toekomst de steden 
verder groeien. De positie van de steden wordt 
daarmee versterkt als economische motor en als 
plek voor ontmoeting, cultuur en beleving. In de 
omliggende gebieden staat de leefbaarheid onder 
druk door bevolkingsdaling, economische tegen-
wind en aardbevingen. De opgave voor het functi-
oneren van de economie in de hele regio ligt in het 
verbinden van het landelijk gebied met de economi-
sche dynamiek en bovenlokale voorzieningen in de 
steden. Een goede en betaalbare bereikbaarheid van  
de voorzieningen in de steden is daarom essentieel. 
In het kader van ‘Anders Benutten’ wordt een onder-
zoek gestart om een aantal essentiële voorzieningen 
in de steden (betaalbaar) bereikbaar te houden 
vanuit de anticipeer- en krimpgebieden. Daarbij 
wordt ingezet op innovatieve oplossingen voor 
samenhangende, kleinschalige regionale netwerken. 
Ook worden (waar mogelijk) initiatieven gestimu-
leerd om duurzame mobiliteit te bevorderen. 

Voorkomen effecten van stapeling van beleid
In krimpgebieden lijkt stapeling van rijksbeleid 
negatiever uit te pakken dan in groeiregio’s. Tegelijk 
nemen de verdiencapaciteit en investeringen van 
marktpartijen in gebiedsontwikkeling sterk af. Het is 
een gezamenlijke opgave om de gevolgen in beeld te 
brengen en aan de hand daarvan randvoorwaarden 
te bepalen en oplossingsrichtingen voor een goede 
ruimtelijke inrichting te verkennen.

Kwaliteitsimpuls krimpgebieden via transformatie 
vastgoed en gebruik van de Noorderruimte voor 
experimenten
De kwaliteit van de gebouwde omgeving komt 
onder druk te staan door functieverlies en leegstand. 
De veranderende economische omstandigheden 
noodzaken tot een organische aanpak met enkele 
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stevige ingrepen. Overheden stimuleren herbestem-
ming en transformatie in combinatie met klimaatbe-
stendige, energiezuinige aanpakken en zelfvoorzie-
nendheid van energie. 

Samenhang in beleid op alle schaalniveaus is de 
basis van een effectieve aanpak. Bewoners, onder-
nemers, overheden, woningcorporaties, zorg- en 
onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke 
organisaties, werken in anticipeer- en krimpgebieden 
samen aan de uitvoering van integrale woon- en 
leefbaarheidsplannen. Het gaat daarbij om wonen, 
leefbaarheid, sociale samenhang, welzijn, zorg, regio-
nale voorzieningen en bereikbaarheid.

Rijk, provincie en gemeenten staan open voor 
onorthodoxe oplossingen en werkwijzen en bieden 
waar nodig en mogelijk ruimte voor experimenten 
met regionale verschillen in wet- en regelgeving, 
gericht weghalen van schotten en verevening van 
kosten en baten op regionaal en landelijk niveau. 
Dat dit essentieel is blijkt uit eerste resultaten rond 
herverkaveling in dorpen en stedelijk gebied en 
rond samenvoeging. Creatieve oplossingen maken 
het verkleinen van de woningvoorraad stukken 
goedkoper. Daarvoor wordt in het kader van het 
Nationaal actieplan bevolkingsdaling werkende weg 
onderzoek gedaan naar belemmeringen in wet- en 
regelgeving. 
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Strategie 3
Garanderen van een duurzame zoetwatervoorziening 
en zorgen voor een waterveilig vestigings-, woon- en 
investeringsklimaat.

Het Noorden is in 2040 een veilige regio waar 
waterveiligheidsopgaven voor de waterkeringen zijn 
geïntegreerd met ambities voor natuurontwikkeling, 
recreatie, energie en economie. De waterrobuuste 
inrichting wordt vormgegeven door toepassing van 
de watertoets op strategisch planniveau (onder 
anderen op de provinciale Omgevingsvisies). Noord-
Nederland beschikt in 2040 over voldoende zoetwater 
voor alle gebruiksfuncties, waaronder landbouw en 
natuur. De afhankelijkheid van het IJsselmeerwater is 
verkleind.

De maatregelen die voor waterveiligheid en zoetwa-
tervoorziening nodig zijn, worden voorbereid en 
uitgewerkt in het nationaal Deltaprogramma. De 
uitdaging is het verbinden van de voorkeursstrate-
gieën in het Deltaprogramma met andere geplande 
maatregelen, regionale ambities en ambities voor 

andere beleidsterreinen, zoals in deze gebiedsagenda, 
om te komen tot kosteneffectieve combinaties en 
voldoende draagvlak.

Beschermen werelderfgoed Wadden en 
combineren waterveiligheid met kustontwik-
keling
Bescherming werelderfgoed en veiligheid Noordzeekust
De Waddeneilanden en de Waddenzee, inclusief het 
Eems-Dollard estuarium (getijderivier), vormen een 
natuurlijke buffer tussen de Noordzee en de vaste wal 
van Groningen en Fryslân. Ze beschermen daarmee de 
kust en dragen bij aan de waterveiligheid. Daarnaast 
is de Waddenzee een uniek natuurgebied en boven-
dien Unesco Werelderfgoed. De Waddeneilanden zijn 
ook een internationale toeristische trekpleister en van 
groot belang voor de regionale en lokale economie. 
Rijk en regio hebben gezamenlijke belangen om dit 

w
at

e
r



25

gebied duurzaam te beschermen. Dijken en duinen 
worden door Rijk en waterschappen op sterkte 
gehouden om de waterveiligheid te waarborgen. 
Langs de Noordzeekust van de Waddeneilanden 
worden vanaf zeezijde zandsuppleties uitgevoerd om 
de kust van extra zand te voorzien.
De veiligheidsopgave van de zandige Noordzeekust 
op de Waddeneilanden is van nationaal belang. 
Inzet daarbij is om zoveel mogelijk de veiligheid te 
waarborgen door middel van dynamisch kustbeheer. 
Daarbij dient te worden onderzocht wat de mogelijk-
heden zijn om door middel van dynamisch kustbeheer 
de Friese Waddeneilanden te laten meegroeien met 
de zeespiegelstijging. Hierdoor worden verbindingen 
gemaakt met andere regionale en nationale opgaven. 
Concreet bieden de nieuwe tracés van de dijkringen 
op Vlieland en Terschelling aanknopingspunten voor 
het combineren van waterveiligheid, natuurontwikke-
ling, energieopwekking en vrijetijdseconomie.

Er wordt verkend of deze opgave gekoppeld kan 
worden aan de ambitie van zelfvoorzienendheid 
van de Waddeneilanden wat betreft energie en zoet 
(drink)water. Het vergroten van de zoetwatervoor-
raad in de ondergrond (inzijging) in natuurgebieden 
is hier onderdeel van.

Tegengaan erosie en verzanding van de kust
In de kustzone worden maatregelen om de vereiste 
waterveiligheid te kunnen realiseren gecombineerd 
met natuurontwikkeling, economische structuurver-
sterking, energiewinning, geïntegreerde ontwikkeling 
van havengebieden/kustplaatsen en zouttolerante 
teelten in de landbouw.
Het waar, hoe en wanneer van de eerst uitvoerings-
projecten wordt nader onderzocht. Er bestaan al veel 
inzichten en visies. Mogelijke pilots zijn Holwerd, 
tussen de Eemshaven en Delfzijl en langs de 
Dollarddijk ten oosten van Delfzijl.

Langs delen van de buitendijkse gebieden van de 
Friese IJsselmeerkust treedt erosie/verzanding op bij 
hoog water, in combinatie met stormen uit zuide-
lijke richtingen. De gevolgen hiervan zijn afslag van 
waardevolle natuurgebieden en recreatiestranden en 
verzanding van vaargeulen. De verwachting is dat 
dit vanwege verandering van de IJsselmeerpeilen in 
2020/2021 zal toenemen. 
Regio en Rijk verkennen momenteel welke maatre-
gelen effectief zijn om (verdergaande) erosie tegen 

te gaan. Daarnaast wordt ook gekeken waar vooroe-
verversterking (in combinatie met natuurontwik-
keling) een bijdrage kan leveren aan de opgaven 
voor waterveiligheid langs de Friese IJsselmeerkust. 
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de ervaringen 
die tot nu toe zijn opgedaan met de ‘zachte zandmo-
tors’ bij Workum en Oudemirdum en de modelstudie 
Hindeloopen.

Vernieuwing en optimaliseren economisch 
gebruik Afsluitdijk
Het Rijk versterkt de Afsluitdijk, inclusief de 
bestaande spui- en schutsluizen bij Den Oever en 
het Kornwerderzand zodat deze weer voldoen aan 
de wettelijke eisen voor waterveiligheid. Daarnaast 
is vergroting van de waterafvoercapaciteit nodig 
omdat het steeds vaker en in sterkere mate, onmoge-
lijk wordt om het peil van het IJsselmeer voldoende 
te beheersen. Rijk en regio werken samen aan het 
optimaliseren van het economisch gebruik van de 
Afsluitdijk door middel van projecten op het gebied 
van energie (blue- energy centrale), natuur (vismi-
gratierivier), recreatie en toerisme. Daarmee wordt de 
Afsluitdijk een proeftuin voor Noordelijke bedrijven 
en kennisinstellingen op het gebied van energie en 
waterbouw. 
De regio heeft de ambitie om de beoogde verrui-
ming van de doorgang voor het waterverkeer (sluis 
Kornwerderzand) te combineren met de versterking 
van de dijk. Daardoor kunnen de scheepswerven langs 
het IJsselmeer grotere schepen bouwen of in onder-
houd nemen en daarmee concurrerender opereren. De 
regio heeft hiervoor een variant opgesteld.

Hoogwaterbescherming van economisch 
kwetsbare functies
In Noordoost Groningen ligt veel cruciale gasin-
frastructuur van nationaal belang. Binnen het 
Deltaprogramma is onderzocht wat de effecten zijn 
van overstromingen uit zee op deze gasinfrastructuur. 
De zeedijk voldoet niet aan de huidige normen en in 
het kustgebied ontbreken slaperdijken, waardoor de 
gevolgen van een dijkdoorbraak relatief groot zijn. 
Uitval van de gasinfrastructuur kan leiden tot grote 
schade, ook buiten het overstroomd gebied. Het is 
niet zinvol deze gaswinlocaties individueel tegen 
uitval als gevolg van overstroming te beschermen, 
bijvoorbeeld door de betreffende locaties te omdijken. 
De locaties zijn voor hun functioneren namelijk 
afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk (TenneT/
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Enexis) en van het datacommunicatienetwerk (KPN). 
Het beschermen van deze netwerken (schakelkasten, 
besturingscentra etc.) is namelijk niet realistisch. 
Daarom is de opgave het voorkomen van uitval van 
de gasinfrastructuur als gevolg van overstromingen, 
door de waterkeringen aan te passen. Dit is een extra 
argument om de bescherming tegen uitval van de 
gasinfrastructuur als gevolg van overstroming via de 
waterkering veilig te stellen. In de nieuwe normen 
die voor kering (Deltaprogramma Veiligheid) worden 
opgesteld, wordt daarom ook rekening gehouden met 
de aanwezigheid van de gasinfrastructuur.

Duurzame zoetwatervoorziening voor Noord-
Nederland
Het is een belangrijke strategische opgave om 
op de langere termijn de afhankelijkheid van het 

IJsselmeerwater te verminderen. Daarvoor wordt 
gekeken naar de mogelijkheden om zoet(drink)
water te bufferen in de laaggelegen blauw-groene 
gordel van de (voormalige) veengebieden met de 
Friese meren, Lauwersmeer en de Veenkoloniën. 
Het gedachtegoed over de meekoppelkansen uit 
het MIRT-onderzoek naar de Economie van Water 
en Landschap wordt hierbij betrokken. Behalve 
IJsselmeerwater wordt het aanbod ook geleverd door 
de zoetwatervoorraad onder het Drents plateau, door 
zoveel mogelijk water vast te houden in de boezem, 
in het Veenweidengebied en in de Veenkoloniën, 
en door te besparen op het gebruik van zoetwater. 
Nevendoelen zijn het beperken van CO2-emissie  het 
afremmen van bodemdaling in het Fries veenweide-
gebied en het beperken van het verdwijnen van de 
venige bovenlaag in de Veenkoloniën.
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Uitvoerings-
   agenda 

Handelen bij de strategieën

In deze tabel wordt per strategie een overzicht 
gegeven van de opgaven, agendapunten voor de 
(middel)lange termijn en van acties / beslispunten 
voor de korte termijn. Zowel de concrete acties 
als het agenderen van bepaalde vraagstukken zijn 
bedoeld om ruimtelijk-economische ontwikkelingen 
in Noord-Nederland op gang te helpen, obsta-
kels weg te nemen of duidelijkheid te scheppen. 
De MIRT-gebiedsagenda van Rijk & regio schept 

condities voor de uitvoering van projecten en ultimo 
horen daar ook investeringsafspraken bij. De ambities 
van de regio op bepaalde (deel)opgaven gaan verder 
dan die van het Rijk. Dat is ook logisch bezien vanuit 
de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. 
De tabel wordt jaarlijks voor het BO MIRT herijkt: op 
die manier krijgt de uitvoeringsagenda een adaptief 
karakter en kunnen we inspelen op veranderende 
omstandigheden of maatschappelijk initiatief. Maar 
wel vanuit een consequente visie op de toekomst en 
de opgaven die daar mee verband houden.
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Strategie 1
Strategie Opgaven Agenderen (middel)lange termijn Acties korte termijn (<2015)

Uit te werken voor BO MIRT 2015 Ter besluitvorming in BO MIRT 2014

Maken van een omslag naar 

een duurzame energie-

voorziening en uitbouwen 

van leidende positie als 

dé energie-economie van 

Nederland.

Energiebesparing, 

decentrale opwekking en 

acceptatie

Energiezuinige woningvoorraad: 

 - Handhaven en verbeteren leefbaarheid in anticipeer- en krimpgebieden en het bevings-

gebied i.c.m. het verduurzamen van de woningvoorraad. 

 - In stedelijke gebieden gekoppeld aan slimme warmtenetwerken.

Aanvullende opgave windenergie na 2020. 

Versterken en borging van energiekennis in onderwijs (OC&W).

Afspraken over inventarisatie Rijksvastgoedopgaven met kansen voor energietransitie 

 die in aanmerking komen voor een MIRT-onderzoek.

Resultaten showcase  verduurzaming van de woningvoorraad in bevingsgebied.

Benutten experimenteerruimte in wet- en regelgeving, waaronder de onderliggende  

samenhang, voor concrete innovatieve energieprojecten:

 - Drijvende zonnepanelen.

 - Energielevering op energie transitieparken.

 - Energiedijken.

Aanvalsplan warmte voor vier stedelijke gebieden met overzicht van de stakeholders 

(leveranciers en afnemers), benodigde infrastructuur en (voor)investeringsraming.

Pilot regelgeving zonneakker Groningen-Airport-Eelde.

MIRT-onderzoek naar de ruimtelijke impact van duurzame 

energie en de factoren die de houding en het gedrag van 

mensen ten opzichte van (decentrale) energie opwekking 

bepalen.

Afspraak over gecombineerde inzet van experimenteerruimte 

in Elektriciteitswet en Crisis- en herstelwet.

Versnellen transitie 

gaswinning naar duurzame 

bronnen

Inspelen op de sociaal-economische gevolgen van afname van aardgaswinning met onder-

zoek alternatieven en kansen voor verduurzaming, waaronder groengas.

Resultaten onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden LNG-terminals langs de noordkust en 

de uitrol landinwaarts.

Onderzoek naar intensivering van de verbinding van de agrofood keten en groene hubs.

Energiesysteem 2.0 – 

toewerken naar toekomst-

bestendige energie-infra-

structuur

Slimme infrastructuur voor uitwisseling en opslag & organisatie van de sociale infrastruc-

tuur op verschillende schaalniveaus.

Distributie: 380 KV-verbinding Eemshaven – Diemen voor het tracé Vierverlaten – Ens.

Distributie: Tweede elektriciteitsverbinding met Duitsland voor verbetering van  

internationale uitwisselingsmogelijkheid. 

Netaansluiting windparken op zee.

Masterplan Smart Energy Regions voor ZO Drenthe, stad Groningen e.o. en Leeuwarden.

Resultaten verkenning naar energie-opslagmogelijkheden waaronder een Valmeer en 

zoutcavernes; wat is inpasbaarheid, welke komt het eerst aan bod. 

Pilot gebiedsgerichte ontsluiting van windparken op land.

Gezamenlijke studie naar hergebruik van leidingnetwerk op kansrijke trajecten.

Afspraak om een haalbaarheidsstudie te doen naar de 

mogelijkheden en het tracé voor de afvoer/opslag van offshore 

geproduceerde duurzame energie naar land. En daarbij onder-

zoeken  of een Valmeer meerwaarde heeft.

Stimuleren offshore energy 

winning

Productie van energie op zee, waaronder windenergie. Ruimtelijke reservering van testlocaties in gereserveerde gebieden voor windturbines  

op zee. 

Afspraak over aanleg helihaven in Eemshaven voor bouw en 

onderhoud windparken en aanpassing Barro.
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zoeken  of een Valmeer meerwaarde heeft.

Stimuleren offshore energy 

winning

Productie van energie op zee, waaronder windenergie. Ruimtelijke reservering van testlocaties in gereserveerde gebieden voor windturbines  

op zee. 

Afspraak over aanleg helihaven in Eemshaven voor bouw en 

onderhoud windparken en aanpassing Barro.
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Strategie 2
Strategie Opgaven Agenderen (middel)lange termijn Acties korte termijn (<2015)

Uit te werken voor BO MIRT 2015 Ter besluitvorming in BO MIRT 2014

Versterken van de economi-

sche structuur van Noord-

Nederland door ruimte te 

geven aan sterke economi-

sche clusters en kansrijke 

niches en vergroten van de 

connectiviteit en agglome-

ratiekracht van stedelijke 

gebieden.

Ruimte geven aan sterke 

economische clusters en 

onderscheidende niches

Optimaliseren bereikbaarheid van werklocaties en het aantrekken van nieuwe R&D vesti-

gingen.

Uitbouwen van bestaande campussen en clusters in Groningen-Assen, Leeuwarden en 

Emmen.

 

Proeftuinen faciliteren op initiatief van bedrijfsleven en kennisinstellingen (valorisatie).

Dryport Emmen-Coevorden / na 2020 verbeteren grensoverschrijdende railverbinding.

Verkenning noordelijke campusstrategie: optimaliseren ruimte, bereikbaarheid, interactie en 

samenhang; inventariseren knelpunten voor  vestiging of uitbreiding van bedrijven. 

Afspraken over capaciteitsvergroting sluis Lemmer en overige knelpunten vaarweg 

Lemmer-Delfzijl waaronder de sluis bij Delfzijl inclusief vermindering zoutlek.

Afspraken over onderhoud en aanleg ondergrondse infrastructuur (o.a. chemiecluster 

Delfzijl).

Knelpunten in (bouw) wet- en regelgeving in de chemieclusters Delfzijl-Emmen.

MIRT-onderzoek naar concurrentiekracht van Noord-

Nederland: economische netwerken en knooppunten in relatie 

tot agglomeratiekracht en innovatiekracht.

Realiseren vitale arbeids-

markt

Anticiperen op de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking en het langer 

vasthouden van talent. Ruimtelijk faciliteren van maatregelen uit de Human Capital Agenda.

Vergroten van de connecti-

viteit en agglomeratiekracht 

voor het versterken van het 

vestigingsklimaat

Versterken van de agglomeratiekracht van de stedelijke netwerken.

Verbeteren van  (inter)nationale connectiviteit met andere clusters/regio’s. 

Onderzoek naar versnelling realisatie breedband internet.

Optimalisatie bereikbaarheid van de Eemshaven.

Bespreken tussentijdse uitkomsten (knelpunten, varianten, kosten) onderzoek IC-verbinding 

Groningen-Bremen naar mogelijkheden reistijdverkorting of IC-verbinding voor 2016.

Afspraak over aansluiting toekomstig OV-transferium De Punt op de A28.

Living lab autonoom (openbaar) vervoer Groningen-Airport-Eelde.

Voorstel voor een oriëntatie naar nieuwe verdienmodellen voor binnenstedelijke transfor-

matie en vrijkomende bebouwing.

Verkenning proeftuinen/pilots voor innovatieve ontwikkelingen in relatie tot Leeuwarden 

Culturele hoofdstad 2018.

Maatregelen Beter Benutten Groningen-Assen en Leeuwarden.

Afspraak voor het plannen van bestuurlijk overleg tussen Rijk 

en de provincies Groningen, Drenthe en Limburg om dekking 

van de kosten voor luchtverkeersleiding van regionale luchtha-

vens te bespreken.

Afspraak om de bereikbaarheid van Leeuwarden als Culturele 

hoofdstad Europa 2018, voor 2018 zo goed mogelijk op orde te 

hebben en groot onderhoud van wegen en spoor vóór die tijd 

uit te voeren.

Uitkomsten pilot Rijksvastgoed Veenhuizen.

Verdubbeling N33 – Midden.

Quickscan reistijdverkorting op het spoor Noord-Nederland / 

Randstad.

Beheersaspecten spoorlijn Veendam – Stadskanaal

Balans krimp en groei Sterk regionaal netwerk van onderling verbonden steden en dorpen. Transformatiestrategie van gebouwde omgeving in combinatie met maatregelen voor 

verduurzaming in het aardbevingsgebied en de anticipeer- en krimpgebieden.

Voorstel (MIRT-)onderzoek naar (betaalbare) bereikbaarheid 

van bovenlokale voorzieningen in steden vanuit anticipeer- en 

krimpgebieden.

Opdracht aan een commissie om advies uit te brengen over 

de match tussen maatschappelijke opgaven en instrumenten / 

verdiencapaciteit.
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Strategie 3
Strategie Opgaven Agenderen (middel)lange termijn Acties korte termijn (<2015)

Uit te werken voor BO MIRT 2015 Ter besluitvorming in BO MIRT 2014

Garanderen van een 

duurzame zoetwater-

voorziening en zorgen voor 

een waterveilig vestigings-, 

woon- en investerings-

klimaat.

Beschermen werelderfgoed 

Wadden en combineren 

waterveiligheid met 

kustontwikkeling

Klimaatbestendig maken en verbeteren van de waterveiligheid en watervoorziening 

(deelprogramma kustverdediging).

Economische ontwikkeling door verdieping vaargeul en natuurontwikkeling in het 

Eems-Dollard estuarium.

Besluiten over MIRT-verkenning Economie en Ecologie Eems-Dollard. Integrale aanpak van het dijkvak Eemshaven-Delfzijl gecombi-

neerd met maatregelen voor verbetering ecologische kwaliteit 

Eems-Dollard.

Vernieuwing en optimali-

seren economisch gebruik 

Afsluitdijk

Versterking van Afsluitdijk (deelprogramma IJsselmeer gebied) gecombineerd met maatre-

gelen voor energie, natuur, recreatie en toerisme en doorgang waterverkeer.

Afspraken over vergroting capaciteit sluizen Kornwerderzand.

Hoogwaterbescherming 

van economisch kwetsbare 

functies

Maatregelen voor afdoende bescherming van energieinfrastructuur (deelprogramma 

Veiligheid).

Afhankelijk van beslissingen in het Deltaprogramma over veiligheidsnormen onderzoek naar 

koppelingskansen binnendijkse beschermingsmaatregelen in het wingebied voor aardgas 

en overige energie infrastructuur.

Duurzame zoetwater-

voorziening voor Noord-

Nederland.

Verminderde afhankelijkheid van de zoetwatervoorziening IJsselmeer voor de noordelijke 

helft van Nederland en bescherming tegen verzilting (deelprogramma IJsselmeer).

Beschermen grondwatervoorraad Drents plateau door afstemmen van het grondgebruik.

Robuuste inrichting van beekdalen gericht op het vasthouden van water om de grondwater-

voorziening te verhogen.

Innovatieve oplossingen om veenoxidatie in veenweidegebied tegen te gaan.

Proeftuin efficiënter en zuiniger waterverbruik door landbouw in de Veenkoloniën met 

sensortechnologie en ICT.

Onderzoek naar kosten van maatregelen voor waterconservering en extra grondwater-

gebruik Drents plateau.

Afspraak om een verkenning te doen naar maatregelen om 

de Friese IJsselmeerkust te beschermen tegen veranderende 

peilen. Dekking van de kosten van de verkenning uit het 

Deltafonds.
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BIJLAGE X 

 

REGIOSPECIFIEK PAKKET ZUIDERZEELIJN 

Zesde Voortgangsrapportage najaar 2014 

 
Opzet voortgangsrapportage  

Net als in de laatste jaren is de zesde voortgangsrapportage (VGR) beknopt van omvang 

gehouden. Dit is een gevolg van de website www.rsp-projecten.nl waarin op overzichtelijke wijze 

alle RSP-projecten in de drie noordelijke provincies tot uitdrukking komen en worden beschreven. 

Mede daardoor1 zijn al enkele jaren de projectbeschrijvingen in de VGR's niet meer opgenomen. 

In deze VGR wordt terugkijkend, waar nodig op projectniveau, op hoofdlijnen verslag gedaan van 

eventuele afwijkingen van voorgenomen activiteiten en de in de vooruitblik 2014 gepresenteerde 

mijlpalen/planningen. De vooruitblik 2015 beperkt zich naast vermeldenswaardige informatie over 

of ontwikkelingen rond de projecten tot het weergeven van informatie over mijlpalen/planningen. 

Ook hier betreft het een rapportage op hoofdlijnen. Voor meer achtergrond wordt verwezen naar 

de website www.rsp-projecten.nl. 

 

RUIMTELIJK-ECONONOMISCH PROGRAMMA 

 

Voortgang gedecentraliseerde middelen (SNN) 

Algemeen 

In 2012 is het rijksdeel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) door het ministerie van 

EZ gedecentraliseerd naar de drie Noordelijke provincies. Besluiten over toekenningen worden 

genomen op het niveau van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dat daarbij zorgt 

voor afstemming met het nationale Topsectorenbeleid in overleg met het ministerie van EZ.  

 

Projecten  

In 2014 zijn op het rapportagemoment vanuit deze gedecentraliseerde middelen door de provincies 

nog geen beschikkingen afgegeven.  

 

Voortgang regionaal (per provincie)  

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

bijdrage is een verantwoordelijkheid van de betrokken provincies. Iedere provincie heeft hierbij de 

volledige zeggenschap over de selectie van en besluitvorming over de projecten.  

Groningen  

In 2014 is door Groningen aan een drietal projecten REP-middelen toegekend. Het betreft de 

projecten International Business talent, IT Academy Noord Nederland en het project Opwaardering 

Termunterzijldiep. In Groningen resteert nu nog een bedrag van € 21,5 miljoen dat de komende 

jaren kan worden toegekend. 

Drenthe  

Drenthe heeft een deel van de middelen gereserveerd voor economische projecten die gerelateerd 

zijn aan de integrale gebiedsontwikkelingen in Assen en Emmen. De middelen voor Assen zijn 

inmiddels overgedragen aan de gemeente. Er resteert, buiten Assen en Emmen, voor toekenning 

nog een bedrag van € 5 miljoen. 

Fryslân  

In Fryslân resteert voor toekenning nog een bedrag van circa € 13 miljoen Eind 2014 zal aan 

Provinciale Staten Fryslân worden voorgesteld dit bedrag toe te kennen aan het project De Nieuwe 

Afsluitdijk.    

Flevoland  

In Flevoland zijn in 2014 aan de volgende projecten middelen uit het Ruimtelijk Economisch 

Programma (REP) toegekend: Agrofoodcluster Noordoostpolder, Masterplan Duurzame Visserij en 

e-Optima. Nadere projectinformatie is opvraagbaar bij het programmamanagement ZZL van de 

provincie Flevoland. In totaal is tot nu toe € 23,6 miljoen gecommitteerd en resteert € 14,4 miljoen 

voor de periode 2015-2020. 

 

 

                                                      
1  In de verslagen van het BO-MIRT en het MIRT projectenboek wordt ook al gerapporteerd over de voortgang  
   van het RSP. 
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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 Koopmans2 € 160 miljoen (pp. 2008) beschikbaar gesteld voor 

maatregelen op het noordelijke kernnet spoor. 

 

De voortgang van al deze projecten wordt besproken in het bestuurlijk overleg MIRT. 

 

Ad 1. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014: 
Het Tracébesluit is op 29 september 2014 vastgesteld en er is in oktober/november 2014 
gelegenheid beroep aan te tekenen bij de Raad van State. 
Naar verwachting wordt nog in 2014 de Realisatieovereenkomst voor het project getekend. 
  
Vooruitblik 2015: 
Verwachting is dat het Tracébesluit in 2015 onherroepelijk wordt. Ook zal in 2015 gestart worden 
met de werkzaamheden ten behoeve van de aanbesteding voor de realisatie.  
 
 

Ad 2. Bereikbaarheid Leeuwarden 
 
Bereikte resultaten / terugblik 2014: 
De Haak om Leeuwarden bestaat uit twee onderdelen: een noordelijk en een zuidelijk deel. Het 
noordelijke deel wordt uitgevoerd door de provincie en wordt deels gefinancierd met RSP middelen. 
Het zuidelijke deel wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en kent een niet RSP-financiering. Beide 
onderdelen bevinden zich in de afrondende fase. De werkzaamheden zijn gericht op ingebruikname 
van de nieuwe wegen in december van 2014 zoals ook was beoogd. Het halen van deze mijlpaal 
staat onder druk, maar is nog haalbaar. De voorbereiding van de openstelling is volop gaande. 
Parallel aan de realisatie van de Haak om Leeuwarden wordt ook de eerste fase van de Westelijke 
Invalsweg (WIW) aangelegd. Deze fase verloopt volgens planning en zal in december samen met 
de Haak in gebruik worden genomen. Fase twee van de WIW (aansluiting WIW op de stadsring) 
bevindt zich in de fase van grondverwerving. 
Bij het project Drachtserweg en omgeving is de uitvoering van de verdiepte ligging inclusief 
aquaduct en ongelijke kruising Zuiderburen in volle uitvoering.  
 
Vooruitblik 2015: 
De Haak om Leeuwarden (noordelijk deel) wordt overgedragen / opgeleverd aan Rijkswaterstaat. 
De noordwestelijke en westelijke invalsweg worden vanuit de provincie Fryslân overgedragen / 
opgeleverd aan de gemeente Leeuwarden. De Drachtsterweg is volop in uitvoering. 
 
 

Ad 3. Bereikbaarheid Assen: FlorijnAs 

 

De Blauwe As 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 
De realisatie van 3 fietsbruggen is gestart. De oplevering is dit jaar.  
De eerste sluis met bijbehorende openbare ruimte is opgeleverd en overgedragen aan beheer.   
De aanbesteding van de 3 autobruggen is in 2014 afgerond  en van de tweede sluis begin 2015. 
 
 
 

                                                      
2
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 27.658, nr. 41. 
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Vooruitblik 2015: 
Oplevering van 2 van de 3 autobruggen. Start van de uitvoering van de derde autobrug en de 
tweede sluis is in 2016. Medio 2016 is het project Blauwe As klaar. 
 

Stationsgebied 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014: 
Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan (BKP) zijn vastgesteld. Het voorlopig 
inrichtingsplan openbare ruimte (IPOR) is afgerond. Gemeente, NS en ProRail hebben de 
samenwerkingsovereenkomst getekend. Gemeente, NS en ProRail werken samen aan een 
Bereikbaar, Leefbaar, Veiligheid en Communicatieplan voor de tijdelijke situatie (BLVC-plan). ProRail 
is bezig met de voorbereiding van het project ‘Sporen in Assen’ o.a. ten behoeve van de pendel 
tussen Groningen en Assen. ProRail is daarnaast bezig met de voorbereiding van de perrontunnel. 
Gemeente, NS en ProRail hebben samen de aanbestedingprocedure gestart voor de selectie van de 
architect voor het stationsgebouw. Eind 2014 wordt dit afgerond. In het Programma van Eisen is 
opgenomen dat fietsparkeren hoogwaardig wordt opgelost. 
Voor de autotunnel en de fietstunnel zijn eind 2014 de contractstukken gereed voor aanbesteding. 
De eerste sloop van een bedrijf in de spoorzone is gerealiseerd om ruimte te maken voor de aanleg 
van de autotunnel.  
 
Vooruitblik 2015: 
De autotunnel en de fietstunnel worden in 2015 aanbesteed, start uitvoering is gepland begin 
2016. In 2015 wordt het voorlopig ontwerp afgerond voor het stationsgebouw. 
De werkzaamheden voor Sporen in Assen en de perrontunnel worden in 2015 door ProRail 
aanbesteed. In 2015 zal worden gestart met de verplaatsing van de huidige fietsenstallingen naar 
een tijdelijke locatie. Op deze wijze wordt ruimte gemaakt voor de voorbereidingen van de aanleg 
van de autotunnel, fietstunnel en perrontunnel. 
 
Stadsboulevard 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014:  
De realisatie van de Stadsboulevard ten noorden van het station is begonnen met de aanleg van de 
Fokkerkruising (Industrieweg – Fokkerstraat). Dit werk wordt nog in 2014 opgeleverd. 
Het ontwerp bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid is eind 2014 afgerond en wordt begin 2015 
vastgesteld. Voor de uitvoering van de Mandemaattunnel is een krediet beschikbaar gesteld. 
 
Vooruitblik 2015: 
In 2015 en 2016 wordt het grootste deel van de Stadsboulevard in uitvoering genomen. Oplevering 
van de Stadsboulevard Noord is gepland eind 2016, de oplevering van de Stadsboulevard zuid is 
deels gepland in 2016, deels in 2017 en deels in 2018. 
 
Assen Zuid 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014: 
De realisatie van de aansluiting Assen Zuid (TT) is gegund en de aannemer is in april 2014 
begonnen met de uitvoering. De oplevering staat gepland in mei 2015. 
 
Vooruitblik 2015: 
Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het werklandschap Assen Zuid kan worden gestart met 
de aanleg van de hoofdstructuur Assen Zuid. 
 
 

Ad 4. N50 Ramspol-Ens 
 
Het project is in 2013 volledig afgerond. 
 
 

Ad 5. Openbaar Vervoer 

 

Dit project bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

a. Partiële uitbreiding spoor Groningen - Leeuwarden 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014: 
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Het OTB kende in 2014 nog enkele wijzigingen. De fietstunnel in Leeuwarden is komen te 
vervallen. Daarentegen is onderzocht of een tunnel in Hurdegaryp kan worden gerealiseerd. 
Besluitvorming daarover vindt plaats in het derde kwartaal van 2014. Volgens de planning 
wordt eind 2014 de uitvoeringsovereenkomst getekend waarna het project overgaat naar de 
realisatiefase. 

 
Vooruitblik 2015: 
In 2015 wordt de MER/OTB gepubliceerd en zal de aanbesteding plaatsvinden.  

 
b. Station Assen-Zuid en Leeuwarden Werpsterhoek en spoor voor nieuwe stations 

 

1. Station Assen Zuid 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

Op grond van de uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat een evenementenstation in Assen  

Zuid financieel niet haalbaar is. Het keerspoor ten behoeve van de pendel Groningen - Assen 

(5e/6e trein), dat bij station Assen-Zuid was voorzien, wordt nu bij station Assen (centraal) 

aangelegd. In 2014 is een besluit genomen over de voorkeursvariant voor het nieuw in te 

richten station Assen. Hierin zijn de keervoorzieningen voor de pendel Groningen – Assen 

meegenomen.  

Het ministerie van IenM (IenM) heeft een beschikking voor de planuitwerking voor de spoorse  

onderdelen afgegeven. Met de integrale herinrichting van het stationsgebied ontstaat een 

aantrekkelijk en goed functionerend knooppunt van (openbaar) vervoer.  

 

Vooruitblik 2015: 

De planuitwerking wordt in 2015 afgrond en eind 2015 zal IenM een beschikking 

afgeven voor de realisatie. Het uitvoeringsbesluit wordt in 2015 genomen waarna de pendel 

eind 2016 kan gaan rijden. 

 

 2. Station Leeuwarden-Werpsterhoek 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014: 
Het lag in de bedoeling dat de aanbestedingsprocedure van de twee onderdoorgangen (fase1 
project) eind 2013 zou aanvangen. Echter de grondverwerving verloopt langzamer dan 
verwacht. Het aanbestedingsdossier is inmiddels nagenoeg gereed. 
 
Vooruitblik 2015: 
• aanbesteding en start met uitvoering fase 1 
• verwachting oplevering onderdoorgangen medio 2016 

  
c. Kolibri trein, infra Q-liners en overig  

 

Trein: 

1. Reactivering van de spoorlijn Groningen - Veendam 

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

daarmee afgerond. 

 
2. Facelift stations 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014: 
De verwachting is dat Provinciale Staten van Groningen nog in 2014 een realisatiebesluit 
nemen voor het laatste deelproject: stations outillage. 

 
Vooruitblik 2015: 
Gestart zal worden met de vervanging en verbetering van stations outillages. 

 

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

 

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

lijnen te verkorten.  
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4. Aanleggen en verbeteren van de kwaliteit van busstations en transferia om de kwaliteit van 

HOV-bus te verbeteren. 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

In 2014 zijn beschikkingen afgegeven voor de uitbreiding van P+R Haren en de HOV-as

 west. Tevens is de beschikking voor een bijdrage aan de busbaan Europaweg ingetrokken. 

In totaal zijn van de 11 van de 28 op de gelimiteerde lijst met projecten opgenomen 

projecten beschikt. Met deze 11 projecten is een bijdrage van bijna € 33 miljoen gemoeid.  

 

Vooruitblik 2015: 

De verwachting voor 2015 is dat van de projecten waar in 2014 pro-forma aanvragen zijn 

ingediend aanvragen binnen komen. 

 

 

MOTIE KOOPMANS 

 

Algemeen 

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

€ 160 miljoen (pp. 2008) 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. Via het MIRT-blad Sporendriehoek Noord-Nederland wordt de voortgang in 

beeld gebracht. 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

• Er is een keuze gemaakt voor een voorkeursalternatief voor het knelpunt Zwolle-Herfte. 

Over het benodigde budget van € 225 miljoen (prijspeil 2013) zijn afspraken gemaakt 

tussen IenM en de vier provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en Overijssel. ProRail is 

gestart met de planuitwerking en de planologische procedure. Zwolle-Herfte is als een 

apart project in het MIRT opgenomen. De middelen die vanuit de motie Koopmans aan dit 

project worden bijgedragen zijn € 70 miljoen (prijspeil 2013); 

• De uitvoering van de projecten Wolvega om den Noort en optimalisering van de bediening 

van de spoorbrug van Harinxmakanaal (HRMK) is gestart. Het budget voor de HRMK is 

opgehoog met 0,5 miljoen in verband met een tegenvallende aanbesteding; 

• Over het project Heerenveen wordt in Q2 2015 definitief beslist hoe verder te gaan. Dit is 

afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar maatregelen inzake de 

dienstregelingmogelijkheden tussen Zwolle en Leeuwarden. Over de 

voorkeursdienstregeling vinden gesprekken plaats tussen Fryslan en NS. In november start 

ProRail met de onderzoeken die moeten bijdragen aan het maken van een keuze voor de 

voorkeursdienstregeling Zwolle-Leeuwarden; 

• Over het opvangen van risico’s in de Motie Koopmansprojecten zijn afspraken gemaakt 

tussen het ministerie en de provincies. 

 

Vooruitblik 2015 

In 2015 wordt het realisatiebesluit van de Spoorzone Groningen en Sporen in Assen verwacht. Voor 
Hoogeveen geldt dat ook. Hierin is vertraging ontstaan vanwege aanvullend technisch onderzoek. 
In 2015 wordt het project Optimalisering bediening spoorbrug van Harinxmakanaal (HRMK) 

opgeleverd. 
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REGIONAAL MOBILITEITSFONDS (RMf) 

 

Algemeen 

 

Noord-Nederland maakt gebruik van het mobiliteitsfonds voor de volgende projecten: 

1. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum; 

2. Spoorlijn Zwolle - Coevorden - Emmen; 

3. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen/Investeringsagenda Drachten - Heerenveen; 

4. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone; 

5. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied; 

6. Bereikbaarheid Veenkoloniën; 

7. A6/A7 Knooppunt Joure; 

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

9. Gebiedsontwikkeling Noordoost Fryslân / Centrale As; 

10. IGO Coevorden Stationsomgeving en Coevorden-Zuid; 

11. N381 Drachten-Drentse grens; 

12. Openbaar Vervoer in stad Groningen; 

13. Verbetering busverbinding corridor West; 

14. Maatregelen verkorting reistijd spoor Groningen-Bremen. 

 

Voortgang 

 

Ad 1. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014:  
December 2013 zijn tussen de gemeente Emmen en de provincie Drenthe nadere afspraken 
gemaakt over de invulling van de RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum binnen het totaal 
van de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta. Het betreft de projecten: 

• Projecten Hondsrugwegtunnel: In december 2014 zal het project worden afgerond en 
opgeleverd; 

• Verlenging Vreding: In 2014 is gestart met de voorbereidingen van de verlenging Vreding.  
In september 2014 is het bestemmingsplan in procedure gebracht; 

• Aansluiting P Zuid: Het project P Zuid is aanbesteed en wordt grotendeels in het najaar van 
2014 uitgevoerd; 

• Kruising Hondsrugweg Ermerweg: In 2014 is gestart met de voorbereidingen voor de 
aanpassing van de kruising Hondsrugweg – Ermerweg; 

• Projecten Boermarkeweg: Deze projecten bevinden zich in de definitiefase; 
• Projecten Rondweg: ongelijkvloers maken van knooppunt aansluiting N34/Rondweg en 

reconstructie aansluiting N862 (weg Emmen-Klazienaveen) op de rondweg. Deze projecten 
bevinden zich in de definitiefase. 
 

Vooruitblik 2015: 
• Verlenging Vreding: Eind 2015 zal de verlenging en verlegging van de Vreding gereed zijn. 
• Aansluiting P Zuid: In het 1e kwartaal 2015 zal de aansluiting P Zuid gereed zijn.  
• Kruising Hondsrugweg Ermerweg: Eind 2015 zal de kruising Hondsrugweg Ermerweg naar 

verwachting gereed zijn. 
 

Ad 2.  Spoorlijn Zwolle - Coevorden - Emmen 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

• In 2014 heeft de provincie Drenthe een realisatiebesluit genomen voor de aanleg van een 
tweede spoor en perron bij station Emmen Zuid. Deze uitbreiding van de infrastructuur is 
nodig om de huidige dienstregeling met 4 minuten te versnellen en spitstreinen Zwolle – 
Emmen (alleen in spitsrichting) mogelijk te maken; 

• De opdrachtgevende overheden hebben besloten om de treincapaciteit uit te breiden met 3 
tussenbakken. Hieraan draagt ook IenM bij in het kader van Beter Benutten Regionaal 
Spoor. 

 
Vooruitblik 2015: 

• De aanpassing van het bestemmingsplan voor het tweede spoor en perron station Emmen 
Zuid moet gereed zijn. ProRail zal de aanbesteding starten voor de realisatie in 2016. 
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Ad 3. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen (investeringsagenda Drachten – 

Heerenveen)  

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

In de investeringsagenda zijn een 15-tal projecten opgenomen waarvan enkele in 2014 zijn gestart 

dan wel zijn gerealiseerd. Van deze 15 worden 7 met RSP mobiliteitsfondsmiddelen gefinancierd. 

Het meest omvangrijke project daarbinnen betreft het project Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling 

Heerenveen. Voor dit project wordt gewerkt aan een verkeersmodel dat gebruikt wordt om de 

maatregelen uit te werken. De gemeente bereidt de structuurvisie voor.  

 

Vooruitblik 2015: 

• structuurvisie afronden; 

• uitwerken tot definitief plan, planologische procedure aanvangen (plan-

MER/bestemmingsplan). 

 

Ad 4. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

De projecten die hier onder vielen zijn in 2014 gebundeld onder de titel Groningen Spoorzone: Voor 

het project Knoop Groningen waren een drietal varianten ontwikkeld voor de spoorconfiguratie. 

Daarnaast is voor de reizigerstransfer gekeken naar een tweetal varianten: passerelle en tunnel. 

Dit jaar is de voorkeursvariant met de keuze voor een reizigerstunnel voor het project Knoop 

Groningen vastgesteld. Als gevolg hiervan wordt de functie van het monumentale stationsgebouw 

versterkt en zal de hal weer als aantrekkelijke entree functioneren. Daarnaast is er voor gekozen 

om de aanleg van een bustunnel, een fietstunnel, een fietsenstalling en een zuidentree toe te 

voegen aan de ontwerpscope van het project Knoop Groningen. Vanwege deze toevoegingen aan 

de ontwerpscope was het niet mogelijk het definitieve realisatiebesluit in 2014 te nemen. Meer 

informatie is te vinden op de website: http://www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. 

 

Vooruitblik 2015: 

In 2015 wordt het integrale realisatiebesluit genomen voor de verschillende deelprojecten: Knoop 

Groningen, de bustunnel, de fietstunnel, de fietsenstalling en de zuidentree. Ten behoeve van dit 

realisatiebesluit wordt een integrale uitwerking van het plan met bijbehorende raming en planning 

en aanbestedingsprocedure opgesteld. Daarnaast wordt naar verwachting in 2015 het Provinciaal 

inpassingsplan voor het nieuw aan te leggen opstelterrein Rouaanstraat van kracht, zodat 

begonnen kan worden met de realisatie van het opstelterrein.  

 

Ad 5. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

Voor de deelprojecten Oostelijke omlegging Bedum en het verkeersveiliger maken van het 

noordelijk deel van de N361 wordt naar verwachting nog in 2014 een planuitwerkings- 

respectievelijk een realisatiebesluit aan Provinciale Staten van Groningen voorgelegd. 

 

Vooruitblik 2015: 

Deelprojecten bevinden zich in de verkenningsfase, planuitwerkingsfase of realisatiefase. 

 

Ad 6. Bereikbaarheid Veenkoloniën 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

Er is vooral ingezet op het uitvoeren van de tijdens het BO MIRT 2013 overeengekomen studie 

waarin een een integrale vergelijking wordt gemaakt tussen de mogelijkheden en kosten om de 

spoorlijn Veendam – Stadskanaal als Lokaal Spoor te gaan exploiteren en de mogelijkheden en 

kosten om de spoorlijn op te nemen als onderdeel van de hoofdspoorweginfrastructuur. Over de 

uitkomsten van deze studie wordt in het najaar van 2014 nader overleg gevoerd tussen betrokken 

partijen. 
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Vooruitblik 2015: 

De planuitwerkingsfase wordt doorlopen. 

 

Ad 7. A6/A7 Knooppunt Joure 

 
Bereikte resultaten / terugblik 2014: 
De beroepen op het Tracébesluit zijn door de Raad van State afgewezen. Hiermee is het 
tracébesluit onherroepelijk. De aanbesteding zal naar verwachting nog aan het eind van 2014 
starten. 

 
Vooruitblik 2015: 

• doorlopen aanbesteding, gevolgd door gunning en voorbereiding en uitvoering; 
• bouwtijd is 2 à 3 jaar en naar verwachting wordt het knooppunt in 2017 opengesteld voor 

verkeer. 
 
Ad 8. N31 Traverse Harlingen 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

De aanbesteding van het hoofdcontract is doorlopen. Het werk zal in september 2014 worden 

gegund. Eind van het jaar zal een start worden gemaakt met het werk.    

 

Vooruitblik 2015: 

• Het eerste deel van 2015 zal in het teken staan van voorbereiding van de uitvoering door 

de aannemer; 

• De verwachte bouwtijd is 3 jaar, waarmee de weg nog in 2017 kan worden opengesteld 

voor het verkeer. 

 

Ad 9. Gebiedsontwikkeling Noordoost Fryslân / Centrale As 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

Aanleg van delen van het traject zijn in uitvoering. Bij de spooronderdoorgang bij Feanwâlden is in 

2014 gewerkt aan het maken van de spoortrog, deze wordt in het najaar op zijn plaats gezet. In 

september 2014 is begonnen met de daadwerkelijke bouw van het aquaduct in het traject. 

  

Vooruitblik 2015: 

• enkele laatste aanbestedingen; 

• medio 2015 zal op alle onderdelen van de Centrale As gebouwd worden; 

• rondweg Garyp zal in januari 2015 opengesteld worden voor het verkeer; 

• weggedeelte Dokkum – De Westereen openstelling naar verwachting eind 2015. 

 

Ad 10. IGO Coevorden Stationsomgeving en Coevorden-Zuid 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

• De voorbereidingsfase voor de 1e fase Westelijke spoorzone (Stationsomgeving) is gestart 

en afgerond. Start uitvoering oktober 2014; 

• Alternatievenstudie verbinding Holwert-centrum is afgerond; 

• Voorbereidingsfase Spoorboog loopt. Overeenkomsten met de Bentheimer Eisenbahn over 

gebruik Spoorboog en cofinanciering zijn gesloten. 

 

Vooruitblik 2015: 

• Uitvoeringsfase 1e fase Westelijke spoorzone (Stationsomgeving) in samenhang met 

Herstructurering van het bedrijventerrein Holwert-Midden is gepland in de periode februari-

september; 

• Variantenstudie verbinding Holwert-centrum, inclusief interactief proces met bewoners, 

ondernemers en reizigers, is in de eerste helft van 2015 gepland. Dit in samenhang met 

het stedenbouwkundig ontwerp voor de de stationspleinen en het transferpunt; 

• De aanbesteding (Spoorboog) van de onderdelen wachtspoor, spoorbrug, overwegen en 

verbindingspoor is in de eerste helft van 2015 gepland; 

• Met uitzondering van het verbindingspoor zal dit op basis van Design & Construct 

geschieden; 
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• De eerste uitvoeringswerken zijn in oktober 2015 gepland. 

 

Ad 11  N 381 Drachten – Drentse Grens 

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

De hoofdcontracten zijn gegund en op het deel Drachten – Oosterwolde is de uitvoering in volle 

gang.   

 

Vooruitblik 2015: 

• De drie hoofdcontracten voor de reconstructie van de N381 zijn in uitvoering; 

• De resterende contracten voor de gebiedsontwikkeling worden aanbesteed en uitgevoerd. 

 

Ad 12 Openbaar vervoer in stad Groningen 

  

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

Onderdeel van de actualisatie Netwerkanalyse is een nieuwe visie op het Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer (HOV). De maatregelen voor het openbaar vervoer zijn te onderscheiden in maatregelen 

die noodzakelijk zijn om de dienstregeling 2014 te kunnen rijden (1e tranche), maatregelen die 

noodzakelijk zijn om de snelheid en betrouwbaarheid van de dienstregeling te vergroten (2e 

tranche) en maatregelen die noodzakelijk zijn om het HOV goed te laten functioneren tijdens de 

aanleg van de zuidelijke ringweg en het openbaar vervoer betaalbaarder maken (3e tranche). 

Afronding van de maatregelen uit de eerste en tweede tranche gebeurt zo veel mogelijk uiterlijk in 

2014. Het betreft o.a. het geschikt maken van haltes en infrastructuur voor de dubbelgelede bus 

en aanpassingen aan het Damsterdiep in de stad Groningen. 

 

Vooruitblik 2015: 

Het streven is de derde tranche af te ronden voor de start van de werkzaamheden aan de 

Zuidelijke Ringweg. De dienstregeling bus 2016 is daarbij het streven. Het betreft o.a. de projecten 

‘overstapknoop UMCG Noord’ en de ‘Kolendrift’. 

 

Ad 13 Verbetering busverbinding corridor West  

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

In 2014 is de verkenningsfase afgesloten en zijn alle deelprojecten naar de planuitwerkingsfase 

gegaan. Gelijktijdig is voor de deelprojecten DRIS en Optimalisatie omgeving P+R Hoogkerk een 

realisatiebesluit genomen.  

Het deelproject DRIS sluit aan bij het lopende project van het OV bureau Groningen-Drenthe. 

 

Vooruitblik 2015: 

In 2015 wordt de realisatiebesluit voorzien voor de laatse twee deelprojecten. Ook de realisatie van 

het project Optimalisatie omgeving P+R Hoogkerk is voorzien in 2015.  

 

Ad 14  Maatregelen verkorting reistijd spoor Groningen-Bremen  

 

Bereikte resultaten / terugblik 2014: 

Er is nader onderzoek gedaan naar wat er nodig is om een reistijd van 1.23 uur te realiseren en 

hoe de beschikbare middelen (€ 85 miljoen provincie Groningen en € 17 miljoen reservering door 

IenM) zo effectief mogelijk in te zetten. In de tweede helft van 2014 wordt samen met Duitse 

partners gezocht naar haalbare (faserings) varianten. Dit moet eind 2014 leiden tot het vaststellen 

van de scope voor de eerste fase en daarvoor, waar nog nodig, bestuurlijk draagvlak in Duitse 

besturen verwerven bijvoorbeeld door het opstellen van een staatsverdrag Duitsland - Nederland. 

 

Vooruitblik 2015: 

Vaststellen fasering en hiervoor starten met de planuitwerkingsfase. Lobby richting de verschillende 

Duitse besturen en Europa verder vorm geven. 
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