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Geachte Ieden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, 

Op 15 meí jongstleden heeft het Strategisch Bestuurlijk Overleg MIRT tussen Rijk en Regio Noord— 
Nederland plaatsgevonden. Bij dat overleg waren namens het Rijk minister Van Nieuwenhuizen en 
staatssecretaris Van Veldhoven aanwezig. Tijdens het overleg, dat in Leeuwarden plaatsvond, zijn 
— in het Iicht van de aankomende Nationale Omgevingsvísíe met omgevíngsagenda's - als 
onderwerpen het hergebruik van vrijgekomen kantoorgebouwen ¡n stedelijk gebíed, de 
veenweideproblematiek en de herontwikkeling van spoorzones gepresenteerd. 

Besloten ¡s dat het Rijk en Noord-Nederland gezamenlijk een plan van aanpak gaan opstelien om 
te komen tot een omgevingsagenda. Wij zien dit proces met veel vertrouwen tegemoet en onze 
ambitie is groot. 
Daarnaast is gesproken over de vrachtwagenheffing. Op dit moment is de Wet 
Vrachtwagenheffing in voorbereiding. Definitieve besluitvorming wordt vôôr de zomer van 2020 
verwacht en de invoering van de daadwerkelijke heffing voor 1 januari 2023. Tijdens het overleg 
is het Noord-Nederlandse standpunt over de voorgenomen invoering van de vrachtwagenheffing 
nader toegelicht. Zorgpunten zijn de gevolgen van de heffing op verkeersveiligheid, Ieefbaarheid, 
regionale economie en wegenonderhoud. Met de minister is afgesproken dat nog voor de 
zomervakantie een overleg plaatsvindt met de provincies Drenthe, Fryslän, Groningen en 
Overijssel en een aantal relevante transporteurs. Noord-Nederland neemt hierin het voortouw. 
Ook is de Startbeslissing voor het project slibsedimentatie in het Eems-Dollard estuarium 
ondertekend. Dit project is onderdeel van het Meerjarig Adaptief Programma Eems-Dollard 2050. 

Wij kijken terug op een constructief overleg. Graag brengen wîj aanvullend de volgende, voor 
Noord-Nederland, belangrijke onderwerpen onder uw aandacht. 

Wij stellen ons op het standpunt dat infrastructuur niet alleen ondersteunend kan zijn bij 

economische ontwikkelingen, maar nadrukkelijk ook economische ontwikkeling verder kan 
versterken. Om die reden is het van belang dat Noord-Nederland door middel van goede en snelle 
nationale en internationale verbindingen verbonden is met de economische kernregio’s elders in 

lnfrastructuur versterkt economische ontwikkeling in Nederland . 
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het land. Zowel voor Noord—Nederland als voor de Randstad is het van groot belang om de reistijd 
per trein op korte termijn aanzienlijk te verkorten. Een coalitie van 16 partijen, waaronder de 
Vervoerregio Amsterdam en VNO—NCW en MKB Noord, heeft de ambitie om vöör 2030 minstens 
30 minuten sneller per trein te kunnen reizen tussen de Randstad en Noord—Nederland. Met 
ondersteuning van deze ambitie door uw motie (4 december 2018, nr. 73) wordt als eerste stap 
gewerkt aan een quick scan naar een versnelling via bestaand spoor die in kaart brengt of dit kan, 
hoe dit kan en tegen welke kosten. Versnellen van de treinverbinding levert een goede bijdrage 
aan het verlichten van spanning op de woningmarkt en arbeidsmarkt en draagt bij aan een 
duurzame ontwikkeling van Nederland. Noord—Nederland is erg verheugd met uw inzet en steun 
die blijkt uit bovenstaande motie en verzoekt u dan ook ervoor zorg te dragen dat de ingeschatte 
kosten door het lvlinisterie worden meegenomen in de financiéle doorrekening van het beleid 
omschreven in het Toekomstbeeld OV 2040. Daarbij moeten nog afspraken worden gemaakt over 
de financiéle afronding van het laatste project uit het Programma Noord Nederland; het verhogen 
van de maximale snelheid in de spoorboog Hoogeveen. Voor verbetering van de weginfrastructuur 
worden in fase 2 van het MIRT-onderzoek naar de capaciteitsverbetering van de A28 Amersfoort 
— Hoogeveen oplossingen in beeld gebracht. Oo|< dit draagt bij aan een betere verbinding tussen 
de Randstad en Noord-Nederland. 

In het MIRT en het Toekomstbeeld OV 2040 wordt onderschreven dat de reistijd per openbaar 
vervoer tussen de landsdelen verkort dient te worden. Onderdeel van deze ontwikkeling voor 
Noord-Nederland i5 onder meer de noodzakelijk geachte investering in de spoorinfrastructuur. Een 
specifiek voorbeeld waar investeringen nodig zijn in de spoorinfrastructuur is het vervangen van 
de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal (HRl\/Il( spoorbrug). Door het drukker wordende 
treinverkeer is deze brug aan de grens van zijn capaciteit. De brug is een bottleneck voor zowel 
het treinverkeer als het scheepvaartverkeer. in dat kader wordt een aantal toekomstscenario's 
voor het openbaar vervoer in dit deel van het land onderzocht. Rijk en Noord-Nederland streven 
er naar dat voor de vervanging van de spoorbrug naar een integrale, duurzame en 
toekomstbestendige oplossing wordt gezocht, waarbij de mogelijkheid van een aquaduct wordt 
meegenomen. 

Slimme en duurzame mobiliteit 
In 2018 zijn in Noord-Nederland met het Rijk gesprekken gevoerd over slimme en duurzame 
mobiliteit. Een goed voorbeeld van de ambities en inzet van Noord-Nederland op duurzame 
mobiliteit was de succesvolle Elfwegentocht in 2018 waarin Fryslän twee weken heeft ingezet op 
fossielvrije mobiliteit. Vanaf 2019 hebben Groningen en Drenthe de duurzaamste busconcessie in 
Nederland. Noord-Nederland heeft de ambitie om dit ook voor de treinconcessie te bereiken. 

In het BO—MlRT dat in het najaar van 2018 is gehouden is afgesproken om een samenwerking aan 
te gaan in Noord-Nederlands verband en het lvlinisterie I&W om met een gezamenlijk pakket aan 
maatregelen de mobiliteit versneld te verduurzamen en daarmee de CO2-uitstoot en andere 
emissies te reduceren. De gezamenlijke ambitie van No0rd—Nederland is er op gericht om in 2035 
of zoveel eerder als mogelijk de mobiliteit binnen de regio Noord—Nederland - voor zover het 
binnen onze invloedssfeer ligt — volledig emissievrij te maken. 

Om deze ambitie te realiseren hebben we een aantal zaken nodig van het Rijk. Bijvoorbeeld dat zij 
gaat investeren in een landelijk del<kend netwerk van tankinfrastructuur voor een mix aan schone 
brandstoffen in het algemeen en die van waterstof in het bijzonder, dat er een 
uitzonderingspositie wordt gemaakt van enkele aanbestedings— en staatssteunregels, zodat
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coalities kunnen worden aangegaan met bedrijven en partijen die nu bereid zijn mee te investeren 
in de waterstofeconomie. Noord—NederIand zou graag experimenteerruimte krijgen om regionale 
partnerships te vormen voor de aanschaf van groene waterstof. De regelgeving met betrekking tot 
het plaatsen van waterstoftankinstallaties zou moeten worden aangepast aan de richtlijnen van 
de andere landen in Europa. Nederland eist als enige land een veiligheidsmarge van 250 meter aan 
vrije ruimte rondom een tankstation. Het zou behulpzaam zijn als het Rijk een deel van de 
financiéle dekking Ievert om de transitie van het openbaar vervoer naar zero emissie brandstoffen 
te ondersteunen, zodat we conform gezamenlijke afspraken uiterlijk in 2030 al het busvervoer zero 
emissie hebben en in 2035 00k ons regionale treinvervoer. Meer informatle over de inzet van 
Noord-Nederland voor zero emissie vindt u in het daartoe opgestelde position paper "A clean 
planet for all". 

Wij missen ¡n het Klimaatakkoord aandacht voor het verduurzamen van de 
Hoofdspoorweginfrastructuur van het Rijk. Er zijn nog delen, waaronder ook in Noord-Nederland, 
waar geen bovenleiding aanwezig is. Hierdoor is op deze trajecten op dit moment nog geen zero 
emissie treinvervoer mogelijk. Wij zouden graag zien dat ook voor deze delen van de 
Hoofdspoorweginfrastructuur door het Rijk stappen worden gezet om zero emissie treinvervoer 
mogelijk te maken. Landelijk is in de "CO2—visie OV en Spoor 2050" afgesproken dat al het 
treinvervoer in Nederland uiterlijk in 2050 CO2 neutraal is. Wij hebben echter de ambitie om zo 
snel als mogelljk tot zero emissie treinvervoer over te gaan, in ieder geval sneller dan dat in de 
genoemde Iandelijk visie is afgesproken. Wanneer de Hoofdspoorweginfrastructuur van het Rijk in 
Noord-Nederland reeds was voorzien van bovenleiding, hadden de provincies reeds bij de 
aanbesteding van de concessie 2020 — 2035 treindiensten Fryslän en Groningen zero emissie 
treinen uitgevraagd. Helaas was dat niet mogelijk. Graag gaat de regio 0p korte termijn gesprekken 
aan met het Ministerie 0m deze treinlijnen eerder te verduurzamen. Het zou prettig zijn als u in 
uw bijdrage deze noordelijke ambitie ondersteunt en hiertoe voor 2020 u nader wilt Iaten 
informeren over een gezamenlijk plan van aanpak van het Ministerie en de regio. Tevens vragen 
we uw aandacht om de opgave in het verduurzamen van de Hoofdspoorweginfrastructuur voor 
het personenvervoer per trein mee te nemen in de behandeling van het Klimaatakkoord door uw 
Kamer. 

Wij hebben het overleg zeer op prljs gesteld en hopen in nauwe samenwerking voortgang te 
boeken op de diverse MIRT-dossiers. 
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— 
A.A F. Douwstra 
Iaatsv rvangend voorzitter SNN Voorzitter Bestuurscommissie MIRT


