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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De doelen van het project
Zuiderzeelijn (ZZL) waren onder meer:
verbeteren bereikbaarheid van het Noorden
en de Noordvleugel van de Randstad en
tevens versterken van de regionaal-economische structuur van Noord-Nederland. Nut en
noodzaak is onderzocht in een Structuurvisie
en Aanvulling op de Structuurvisie ZZL. Op 16
november 2007 is het kabinet alles overwegende tot de conclusie gekomen dat een
snelle verbinding onvoldoende structuurversterkend rendement oplevert en niet
verantwoord is te exploiteren.
Oplossing Het kabinet heeft conform het
Coalitieakkoord 2007 gekozen voor een
alternatief samenhangend pakket, waarvan
infrastructurele maatregelen een substantieel
deel uitmaken. Dit Regiospecifiek Pakket
(RSP) is bedoeld voor Noord-Nederland en de
Noordoostpolder. Het RSP bestaat uit de
volgende drie onderdelen: ruimtelijk
economische programma (REP), concrete
bereikbaarheidsprojecten en regionaal
mobiliteitsfonds (RMf). Opzet, invulling en
uitvoering van het RSP zijn vastgelegd in een
convenant met Noord-Nederland en
Flevoland (d.d. 23 juni 2008). Conform de
motie Cramer/Roefs (TK 27658, nr 40) ligt de
regie voor het RSP zoveel mogelijk bij de
regio. De lijst met concrete projecten is
limitatief en bestaat uit de volgende
projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
(ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden;
Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens;

Openbaar vervoer. Conform de motie
Koopmans (TK 27658, nr 41) is aanvullend
geld beschikbaar gesteld voor maatregelen
op het noordelijke kernnet spoor.
Planning Het RSP wordt uitgevoerd in de
periode tot 2020. Er wordt met NoordNederland een uitvoeringsplan opgesteld,
waarin per project een planning wordt
opgenomen.
Financiën Totale rijksbijdrage: € 1.416 mln
(incl. € 167 mln uit de LMCA Spoor voor het
noordelijke kernnet spoor, conform motie
Koopmans). Regionale bijdrage: € 670 mln
(prijspeil 2007).
Politiek/bestuurlijk Besluit van kabinet voor
RSP op 16 november 2007. Concept
convenant op 18 maart 2008. Tweede Kamer
heeft besluit en convenant onderschreven in
Algemeen Overleg op 23 april 2008. Het
convenant is ondertekend op 23 juni 2008. In
het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009
zijn voor de projecten A6/A7 Knooppunt
Joure en N31 Harlingen (beide onderdeel
RMf) en in het bestuurlijk overleg MIRT najaar
2009 voor het project A7-Zuidelijke Ringweg
Groningen (ZRG) fase 2 planuitwerkingsbesluiten genomen (zie de desbetreffende
projectbladen). Meer informatie is te vinden
in de Voortgangsrapportage RSP. Deze vormt
jaarlijks een bijlage bij de uitkomsten van het
bestuurlijk overleg MIRT in het najaar.

2008: conform motie Van Hijum is een
aanvullende Structuurvisie opgesteld.
2009: kabinetsbesluit voor RSP en
convenant met Noord-Nederland over
samenstelling en uitvoering.
2010: voor de projecten A6/A7
Knooppunt Joure en N31 Harlingen (beide
onderdeel RMf) zijn planuitwerkingsbesluiten genomen. Het budget is aangepast
door de overboeking van de bijdrage uit
het RSP-budget aan de N50 Ramspol-Ens
(-€ 26 mln) en de overboeking van de
rijksmiddelen voor het Ruimtelijk
economisch programma naar de
begroting van EZ (-€ 150 mln).
2011: het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland heeft ten behoeve van
de uitvoering van het betreffende deel van
het bereikbaarheidspakket RSP een
Regionaal Mobiliteitsfonds ingesteld.
2012: het budget is aangepast door de
overboeking van de rijksbijdrage uit het
RSP-budget aan het project A7 Zuidelijke
ringweg Groningen (ZRG) fase 2 (- € 596
mln).
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