BO MIRT Noord-Nederland
1.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, integrale aanpak en startbeslissing
 Rijk en regio stemmen in met de bestuurlijke afspraken voor de integrale aanpak van de
Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze worden nader vastgelegd in een
bestuursovereenkomst. Hiermee wordt de functionaliteit verduidelijkt, wordt bepaald op
welke manier de Friese en Groningse bruggen in samenhang het beste kunnen worden
opgewaardeerd en welke vervangingsinvesteringen in het kanaal en bediening op
afstand nodig zijn om aan de gewenste functionaliteit te voldoen. Het beschikbare MIRTbudget van € 162 miljoen inclusief BTW blijft voor het Rijk taakstellend.
 Rijk en regio stellen de Startbeslissing “Opwaardering hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl –
bruggen Oude Schouw, Spannenburg, Uitwellingerga” vast.

2.

Samenwerkingsafspraken Noord-Nederland emissievrij
 Rijk en regio stellen de afsprakenlijst ‘Samenwerkingwerkingsafspraken NoordNederland emissievrij ‘ en het document ‘Samenwerking slimme en duurzame mobiliteit
in Noord-Nederland: Gezamenlijke ambitie voor emissieloze mobiliteit in 2035’ vast.
 Rijk en regio werken in dit kader samen aan de ambitie om in 2035 of zoveel eerder als
mogelijk de voorwaarden binnen de invloedssfeer van partijen aanwezig zijn om de
mobiliteit binnen de regio Noord-Nederland volledig emissievrij te maken.
 De afspraak en bijbehorende concrete acties wordt in een driejaarlijkse cycli
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 Voor de Korte Termijn Acties (KTA-pakket) 2019-2021 die bijdragen aan de realisatie
van de ambitie stelt het Rijk € 2.997.750,- inclusief BTW beschikbaar, waarvan €
870.000,- voor Leeuwarden/Fryslân, € 1.682.750,- voor Groningen-Drenthe en €
445.000,- voor gezamenlijke acties.

3.

Meerjarig adaptiefprogramma Eems-Dollard 2050
 De ambitie is dat de Eems-Dollard in 2050 voldoet aan het ecologisch streefbeeld, door
stapsgewijs te werken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
 Rijk en regio bekrachtigen het besluit van voorjaar 2018 om € 10 miljoen (incl. BTW) uit
het budget van het Programma Ecologie Grote Wateren beschikbaar te stellen voor het
oplossen van het financieringsprobleem voor het spoor hydro-morfologische verbetering
en de afspraak van medio 2018 om eenmalig € 600.000,- daarvan aan te wenden voor
het oplossen van het tekort op het deelspoor nuttig toepassen van slib ten behoeve van
de pilot ophogen landbouwgrond in 2018.
 Rijk en regio verkennen gezamenlijk de mogelijkheden voor het oplossen van het
resterende financieringstekort op het programmamanagement Eems-Dollard 2050.
Daarbij wordt gekeken naar creatieve oplossingen maar ook naar onder andere
versoberen, faseren en herprioriteren.
Woningbouwafspraken Groningen
 Tijdens het strategisch BO MIRT in het voorjaar hebben Rijk en gemeente afgesproken
om in het najaar tot concrete afspraken te komen over het versnellen van woningbouw
en het functioneren van de woningmarkt.
 Rijk en gemeente hebben afgesproken om begin 2019 te komen tot een woondeal waar
deze afspraken onderdeel van uit maken. Naast concrete afspraken over de korte
termijn bevat de woondeal een agenda vanuit een breder perspectief voor
samenwerking op de middellange termijn.
 In het kader van de aanpak krimpgebieden gaat Rijk met de regio Zuid-Oost Drenthe
een maatwerktraject starten voor onder andere de woonopgave conform kamerstuk
31757, nr. 97, 14 november 2018. Het Rijk stelt bovendien € 20 miljoen beschikbaar uit
de regioenvelop om een regiodeal met deze regio te sluiten, zoals opgenomen in
kamerstuk 29697, nr 56, 16 november 2018.

4.

5.

Vergroten sluis Kornwerderzand, inclusief draaibruggen
 Rijk en regio (her)bevestigen conclusies en gemaakte afspraken uit het bestuurlijk
overleg tussen Rijk en regio op 26 september 2018:
 Tijdens dat BO is geconstateerd dat er nog een gat is tussen de kosten voor een bredere
sluis en de beschikbare financiële middelen;







Regio en Rijk gaan gezamenlijk de volgende stappen uitvoeren:
Mogelijkheden om het financiële gat (verder) te dichten: aanvraag uit de 3e tranche van
de Regio Deal, onderzoek naar het faseren van de projectonderdelen of versoberen en
optimaliseren, en het zoeken van Werk-met -werkmogelijkheden
Onderzoeken waar nog overige mogelijkheden zijn voor financiering
Onderzoek naar mogelijke verdringingseffecten van grotere sluis bij KWZ op
werkgelegenheid elders in Nederland.

6.

A28 Amersfoort-Hoogeveen
 Rijk en regio starten samen een MIRT-onderzoek in de vorm van een
mobiliteitsonderzoek.
 Dit onderzoek zal bestaan uit 2 fasen; de eerste fase zal gericht zijn op het identificeren
van knelpunten en zal in maart 2019 worden afgerond.
 Op basis van de resultaten van deze eerste fase, zullen in het voorjaar 2019 Rijk en
regio samen een besluit nemen over een eventueel vervolg.

7.

Vergroening regionaal OV
 Rijk en regio hebben onderzoek gedaan naar het vergroenen van het spoor in NoordNederland. Er liggen kansen op het gebied van waterstof, partiele elektrificatie en
batterij-treinen (studie Arcadis/RicardoRail 2018).
 Rijk en regio werken hier samen aan verder. In 2019 wordt een concrete
ontwikkelagenda voor het vergroenen van het spoor opgesteld.
 Daarvoor ligt de focus op uitwerking van een business case voor batterijtreinen met
gedeeltelijke bovenleiding op de trajecten Leeuwarden-Harlingen en LeeuwardenStavoren. Voor de overige trajecten [Leeuwarden - Groningen Europapark, Eemshaven Leer en Delfzijl - Veendam] wordt naast een uitwerking met batterijtreinen met
opportunity charging ook de mogelijkheid van waterstoftreinen uitgewerkt
 Inzet van Rijk en regio is om in 2019 een pilot met een waterstoftrein -uit te voeren.

8.

Versnellen spoor van/naar randstad
 De regio heeft ambitie om de reistijd van en naar Noord-Nederland te verkorten. De
regio’s Noordwest en Oost ondersteunen deze ambitie.
 Rijk en regio vragen ProRail samen met NS de mogelijkheden hiervoor op korte termijn
in beeld te brengen (verkorting reistijd van ca. 15 minuten).
 De verkorting van de reistijden op langere termijn worden bekeken in het
Toekomstbeeld OV.

9.

4e Trein Leeuwarden – Sneek
 De regio werkt aan de planuitwerking voor een kwartierdienst in de spits op het traject
Sneek-Leeuwarden.
 Vanwege de bodemgesteldheid is een oplossing voor een kwartierdienst in beide
richtingen niet mogelijk voor het beschikbare budget. De investeringskosten van de
maatregelen om het probleem van de bodemgesteldheid op te lossen bedragen namelijk
€ 20 tot € 36 miljoen. Deze maatregelen overstijgen ruimschoots het beschikbare
budget van € 10,2 miljoen. Voor dit budget kunnen alleen de maatregelen worden
uitgevoerd die nodig zijn voor de 4e trein, als de bodemgesteldheid geen probleem is.
 De afgelopen periode heeft de provincie samen met ProRail en Arriva een tijdelijke
oplossing bedacht waarbij in de ochtendspits alleen vier treinen per uur rijden van
Sneek naar Leeuwarden. Bij deze oplossing kunnen er maar twee treinen stoppen in
Mantgum. Van Leeuwarden naar Sneek rijden er dan twee (lange) treinen per uur. In de
middagspits is dit omgekeerd. Voor deze tijdelijke oplossing moeten er extra
maatregelen worden getroffen bij Mantgum. Het streven is nog steeds om tijdens de
spits in beide richtingen vier treinen te laten rijden die alle in Mantgum stoppen.
 De Tweede Kamer heeft per motie Dijkstra c.s. (2018) de regering verzocht met de
betrokken regionale overheden voorbereidingen te treffen, zodat in de MIRT
najaarsronde 2018 op basis van cofinanciering tot besluitvorming kan worden gekomen
over de trajecten Sneek-Leeuwarden en Zwolle-Enschede.
 Rijk en regio vragen ProRail de tijdelijke oplossing voor de 4e trein Sneek verder uit te
werken.



ProRail heeft de extra maatregelen recent geraamd op € 3 miljoen (+/- 40%). Voor deze
extra maatregelen stellen Rijk en regio ieder een bijdrage beschikbaar van 50%.

10.

Uitkomsten onderzoek spoorbrug Van Harinxmakanaal
 Een spooraquaduct vergt een substantiële investering die niet enkel vanuit het spoor of
de regionale vaarweg verdedigbaar is.
 Het komende jaar wordt gebruikt om breder en met inbegrip van mogelijke toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen te kijken naar de meerwaarde dat een spooraquaduct kan
bieden.
 De verdere uitwerking zal in ieder geval bestaan uit een gebiedsvisie, een MKBA en een
verdiepingsslag in de kosten en levensduur van de huidige brug.
 De resultaten van deze verdere uitwerking worden besproken in het BO MIRT van 2019.

11.

Reactivering Veendam-Stadskanaal; juridische verkenning
 Rijk en regio onderkennen dat de spoorlijn Veendam – Stadskanaal een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid in de regio.
 De provincie Groningen zoekt samen met ProRail en in afstemming met het Rijk naar
mogelijkheden tot reactivering van deze spoorlijn.
 Door betrokken partijen zijn hierin de afgelopen periode voortvarende stappen gezet,
met name ten aanzien van de technische en juridische haalbaarheid. De provincie
Groningen rondt de onderzoeken hiernaar op korte termijn af.
 Rijk, ProRail en provincie Groningen zijn het erover eens dat de spoorlijn VeendamStadskanaal na reactivering onderdeel gaat uitmaken van de
hoofdspoorweginfrastructuur.
 Afgesproken is dat ProRail op verzoek en met hulp van Rijk en provincie Groningen op
korte termijn een validatieonderzoek naar de kostenraming uitvoert. Specifieke
aandacht is er voor de kosten voor Beheer, Onderhoud en Vervanging (BOV) die
gemoeid zijn met reactivering van de spoorlijn. Rijk en regio gaan een afspraak maken
over de afkoop BOV.
 Rijk en regio hebben de intentie om op basis van de uitkomsten van de diverse
onderzoeken nog dit jaar in een separaat BO een besluit te nemen om de Planuitwerking
te starten.
 Afspraken over financiering worden tijdens dit bestuurlijk overleg gemaakt.
Serious games spoorzone Groningen
 Het Rijk draagt in totaal € 0,1 miljoen exclusief BTW bij aan twee serious games in
relatie tot de spoorzone Groningen vanuit de inventarisatie regionale knelpunten op het
spoor. De bijdrage van de regio betreft eenzelfde bedrag.

12.

13.

Uitkomsten verdiepende NMCA HOV
 Ten behoeve van de doorontwikkeling van de NMCA-systematiek werkt het Rijk aan de
hand van monitoringsgegevens en de door de regio meegegeven overwegingen aan een
continue verbetering van de prognosesystematiek van het HOV/Bus,Tram,Metro voor
stedelijke/stadsgewestelijke situaties. De overheden in Noord-Nederland bieden zich aan
als mogelijke case/proefgebied en stellen voor dat niet alleen gekeken wordt naar de
doorstromingscapaciteit en knelpunten daarin, maar ook naar de impact van
bijvoorbeeld P+R voorzieningen in en rond de stad.
 In de landelijke NMCA daarbij voor Bus, Tram, Metro voortaan uit gaan van het
onderscheid HOV en niet-HOV, in plaats van stad- en streekvervoer. Dit sluit beter aan
bij de gegroeide praktijk in stedelijke regio's.
 Rijk en regio gaan in gesprek over de knelpunten die blijkens de verdiepende analyse op
het HOV-net Groningen te verwachten zijn, met als doel te komen tot afspraken over de
wijze en termijn waarop knelpunten opgelost worden;
 Rijk en regio doen nader onderzoek ten aanzien van de bandbreedtes in de te
verwachten groei van het HOV in en rondom de stad Groningen. Hierbij is het belangrijk
niet alleen uit te gaan van de prognoses van de NMCA, maar de komende jaren ook de
werkelijk waargenomen ontwikkelingen van het (H)OV te betrekken. Dit kan input
leveren voor de genoemde continue verbetering van de prognosesystematiek.

14.

Voorkeursbeslissing Versterking Friese IJsselmeerkust
 Rijk en regio nemen onder voorwaarden van regionaal draagvlak en juridische en
financiële aspecten een voorkeursbeslissing voor de aanpak erosie Friese kust in
combinatie met een regionaal pakket maatregelen ter bevordering van regionale
economie, natuur, recreatie en cultuur-historisch erfgoed. Dit integrale pakket
maatregelen is mede een uitwerking van Agenda IJsselmeergebied 2050 (Kamerstuk 31
710, nr. 69).
 De maatregelen gefinancierd vanuit Deltafonds zijn nodig voor de aanpak van nadelige
effecten langs de Friese kust veroorzaakt door het peilbeheer in het IJsselmeer, conform
bestuurlijke afspraken bij deltabeslissing IJsselmeergebied.
 Het Rijk draagt € 12 miljoen inclusief BTW bij uit het Deltafonds-zoetwater. Voor het
regionale pakket wordt door regionale partijen en Vogelbescherming € 4,9 miljoen
bijgedragen.

15.

10e Voortgangsrapportage Regio Specifiekpakket
 De 10e voortgangsrapportage RSP is vastgesteld en als bijlage toegevoegd aan de
afsprakenlijst.

16.

Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en
verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te
komen tot een verdere bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en
initiatieven, zoals fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit, parkeren,
werkgeversaanpak en logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te
treden.
 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio
voor 2019 het volgende af:
•
File-aanpak: om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de
regio door op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten.
•
Fietsparkeren:
o Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-treinreis
aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio de tekorten aan
fietsparkeercapaciteit bij stations verminderen.
o Groningen: Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling
van 40 respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra
maaiveldstallingcapaciteit bij station Groningen Noord
o Fryslân: Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van
40 respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingcapaciteit
bij de stations van Sneek en Franeker. Voor Heerenveen zal de regionale
bekostiging voor 1 maart 2019 worden geregeld.
o Drenthe: Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van
40 respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingen bij de
stations van Emmen, Coevorden en Meppel. De regionale bijdrage voor deze
projecten zal voor 1 juni 2019 worden gereserveerd.
•
Fietssnelroutes: De provincie Groningen ontvangt een bijdrage van € 1.621.811,inclusief BTW voor het Groningse deel van snelfietsroute Groningen-Assen onder
voorbehoud van akkoord door provinciale staten. De provincie zet in op
fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en past waar mogelijk de
principes van circulair bouwen toe in de aanleg. Daarnaast een reservering van €
235.331,- inclusief BTW voor de snelfietsroute Groningen-Leek. Op basis van een
uitgewerkt projectvoorstel kan hiervoor komend voorjaar een concrete financiële
afspraak gemaakt worden.
Voor de provincie Fryslân wordt € 1.857.000,- inclusief BTW gereserveerd voor de
realisering van snelfietsroutes Leeuwarden-Heerenveen en Ureterp-Drachten. Als de
regionale cofinanciering voor deze routes rond is kunnen volgend jaar concrete
afspraken gemaakt worden voor een rijksbijdrage aan deze routes.

•

•
•

•

De provincie Drenthe ontvangt een bijdrage van € 1.857.000,- inclusief BTW voor
het Drentse deel van snelfietsroute Groningen-Assen. De provincie zet in op
fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en werkgevers en past waar
mogelijk de principes van circulair bouwen toe in de aanleg.
Veiligheid N-wegen: Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale
N-wegen te verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 2.133.557,- ter
beschikking aan Fryslân, maximaal € 1.833.828,- aan Groningen en maximaal €
1.653.345,- aan Drenthe. Provincies kunnen hiervoor plannen indienen die worden
beoordeeld op basis van het afsprakenkader.
Knooppunt Gieten (N33/N34): Rijk en regio spreken af dat provincie Drenthe en
Rijkswaterstaat de situatie van het knooppunt Gieten vooronderzoeken (niet zijnde
een MIRT-onderzoek) met het oog op mogelijke verbeteringen.
Mobility as a Service: pilot Publiek Vervoer. De MaaS-pilot in Groningen en Drenthe
is een gezamenlijk leertraject en wordt gefinancierd door Rijk en regio. Deze pilot
sluit aan op initiatieven die inmiddels in Groningen en Drenthe zijn genomen om het
doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen en richt
zich op de integratie van de gehele mobiliteitsketen. Hierbij gelden de
uitgangspunten die voor de landelijke pilot-projecten zijn opgesteld. De komende
tijd zal de MaaS-pilot nader worden uitgewerkt en de cofinanciering door de regio
worden vastgesteld
Smart mobility:
o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde
digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van
‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit,
betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor
ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor alle
regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere uitwerking van de
Krachtenbundeling smart mobility.
o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging van
conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente
Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met voertuigen,
fietsers, OV etc. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over
aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling;
o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk Q1 2019 alle
eerder gemaakte afspraken in Beter Benutten Vervolg ITS en Talking Traffic zijn
nagekomen en (op straat) opgeleverd, voor zover binnen controle van
wegbeheerders mogelijk.

Alle bij deze besluiten genoemde bedragen zijn inclusief BTW.


Rijk en regio komen in het BO MIRT van het najaar 2019 met een gezamenlijk voorstel
hoe deze eerste stap richting bundeling kan worden doorontwikkeld tot een
gezamenlijke en gestructureerde aanpak in de vorm van een werkagenda Slimme en
Duurzame mobiliteit. Daarbij zal nadrukkelijk de verbinding worden gelegd met de
Samenwerking Slimme en duurzame mobiliteit Noord-Nederland: Noord-Nederland
emissievrij.

