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  Mededeling 
 

     

 *1798986* 
Onderwerp 

Versnelling N307 Roggebot  

 

Kern mededeling: 

Bij Roggebot komt sneller een integrale oplossing in beeld. Het betreft onder 

meer een nieuwe brug bij Roggebot en een versterking van de Drontermeerdijk. 

NB: Geheim op grond van WOB art. 10 lid 2 sub b (de economische of financiële 

belangen van de Staat of andere publiekrechtelijke lichamen): besluitvorming 

door het Rijk in november 2015, geheimhouding totdat de minister daarna de 

Tweede Kamer heeft geïnformeerd. 

 

Mededeling: 

Versnelling door het Rijk 

De provinciale lobby om fase 1 en fase 2 van het project IJsseldelta Zuid te 

combineren heeft gewerkt. In juli 2015 heeft de provincie Overijssel het verzoek 

van het ministerie van IenM gekregen om een verkenning uit te voeren naar de 

mogelijkheden voor een versnelde uitvoering van fase 2 IJsseldelta Zuid.  

Er lijkt bij de betrokken overheden unaniem draagvlak te bestaan voor het ver-

sneld realiseren van objecten die tot fase 2 horen. Hieronder vallen onder andere 

de nieuwe brug bij Roggebot en het versterken van de Drontermeerdijk. 

 

In november 2015 worden met het Rijk op basis van de uitgevoerde verkenning, 

afspraken gemaakt over het versneld beschikbaar stellen van Rijksmiddelen voor 

de objecten van fase 2.  

 

Relatie met de reconstructie N307 

De afronding van de verkeerskundige verkenning voor Roggebot wordt in verband 

hiermee uitgesteld tot het Rijk in november heeft ingestemd met de versnelling. 

Bij de Flevolandse aanpak van de N307 is altijd uitgegaan van een korte, middel-

lange en lange termijn. Voor de korte termijn waren verkeerskundige oplossingen 

voorzien vanaf 2017, inclusief tijdelijke maatregelen om aan te sluiten op de 

bestaande brug.  

Voor de middellange termijn (vanaf ca. 2025) was de nieuwe brug voorzien. In de 

verkenning tot nu toe is gekozen is voor een 7 meter hoge brug als beste oplos-

sing en niet voor een aquaduct of tunnel. Die laatste oplossingen zijn veel duur-

der en het Rijk betaalt deze meerkosten niet. 

Voor de lange termijn (vanaf ca. 2040) wordt uitgegaan van een verdubbeling van 

de wegen en de brug.  

 

De versnelling betekent het in elkaar schuiven van de korte en middellange 

termijn voor Flevoland. Deze nieuwe situatie zal leiden tot één nieuw integraal 

project, waarvoor nog vergunningsprocedures moeten worden doorlopen en 

planuitwerking moet plaatsvinden.  

 

Uitwerking en planning 

Het bovenstaande betekent dat de werkzaamheden waarschijnlijk later aanvan-

gen dan de oorspronkelijke fase 1, namelijk 2018/2019 volgens de planning. 

Maar het betekent dus ook dat de integrale eindoplossing veel eerder wordt 

gerealiseerd dan de oorspronkelijke fase 2, afronding is voorzien in 2021.  

In de nadere planuitwerking zal gekeken worden naar optimalisatiemogelijkhe-

den en de kansen die deze versnelling biedt voor een efficiëntere, goedkopere en 

snellere oplossing. Voor de brug en de reconstructie van de N307 lijkt afronding 

in 2019 of uiterlijk 2020 realistisch. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe 

7 meter hoge brug al gebouwd voordat het bestaande sluiscomplex wordt afge-
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broken. De reconstructie van de N307 inclusief de bouw van de nieuwe brug, wordt opgepakt door 

de provincies Flevoland en Overijssel. 

 

Het Rijk is daarnaast bereid om het beheer van de nieuwe brug over te dragen aan de Provincie 

Flevoland. Dit betekent tevens een kans voor een integrale verkeerskundige aanpak in relatie tot 

de bediening van de brug, maar er moeten nog wel financiële afspraken over gemaakt worden met 

het Rijk. 


