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Convenant uitvoering Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn in Noordelijk Flevoland 

Partijen: 

1. het College van gedeputeerde staten van Flevoland, te dezen vertegenwoordigd door de 
heer A.L. Greiner, gedeputeerde, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit van het 
College van gedeputeerde staten van 22 juni 2010, hierna te noemen: provincie. 

2. het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, te 
dezen vertegenwoordigd door de heer A. van der Werff, burgemeester, daarbij 
handelend ter uitvoering van het besluit van het College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 13 juli 2010, hierna te noemen: 
gemeente Noordoostpolder. 

3. het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk, te dezen 
vertegenwoordigd door de heer J. Kroon, burgemeester, daarbij handelend ter uitvoering 
van het besluit van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
van 24 juni 2010, hierna te noemen: gemeente Urk. 

overwegende dat: 

In het Coalitieakkoord van de regeringspartijen CDA, PvdA en CU (februari 2007) de 
volgende afspraak is opgenomen: 
"De afspraken met Noord-Nederland over economische structuurversterking door een 
snelle Zuiderzeelijnspoorverbinding zullen worden nagekomen. Indien een dergelijke 
snelle verbinding onvoldoende structuurversterkend rendement oplevert en/of niet 
verantwoord te exploiteren is, dient er, afgestemd met het Noorden en Flevoland en, 
uitgaande van deze afspraken, een alternatief samenhangend pakket te komen. Daarvan 
maken infrastructurele maatregelen een substantieel deel uit". 

Het Kabinet op basis van onderzoeken op 16 november 2007 heeft geconcludeerd dat een 
Zuiderzeelijn in de vorm van een Hogesnelheidstrein (HST) binnen het beschikbare 
overheidsbudget niet verantwoord te exploiteren is. 

Het Kabinet, alles overwegende, heeft besloten de provincies Groningen, Friesland, Drenthe 
en Flevoland een alternatief samenhangend pakket aan te bieden, waarvan infrastructurele 
maatregelen en economische versterking een substantieel deel uitmaken. 

Over dit pakket, het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (hierna RSP) op 23 juni 2008 tussen 
het rijk en de vier genoemde provincies een convenant is afgesloten waarin is neergelegd 
dat het Rijk aan de provincie Flevoland 50 miljoen beschikbaar stelt voor de 
structuurversterking van de Noordoostpolder. Hiervan is 26 miljoen euro bestemd voor de 
realisering van de N50 tussen Ens en Ramspol. 



Op provinciaal niveau partijen in goed overleg overeen zijn gekomen om het aanvankelijk 
beoogde bestedingsgebied Noordoostpolder uit te breiden tot Noordelijk Flevoland (de 
gemeenten Noordoostpolder en Urk), gezien het feit dat Urk zich bereid heeft verklaard bij te 
dragen aan de cofinanciering, en dat om die reden het budget dat door het Rijk beschikbaar 
is gesteld zal worden ingezet voor de economische structuurversterking van beide 
gemeenten. 

Inmiddels vaststaat dat van de resterende 24 miljoen aan rijksmiddelen 
(zijnde € 50 miljoen - € 26 miljoen voor realisering N50 tussen Ens en Ramspol): 
• 10 miljoen is bestemd voor de verbreding van de N50 tussen Emmeloord en Ens. 
• 14 miljoen is bestemd voor concrete projecten die bijdragen aan de economische 

versterking. Dit kunnen ook maatregelen van infrastructurele aard zijn. 

Het bedrag van 24 miijoen euro zal moeten worden aangevuld met publieke en private 
middelen, overeenkomstig de bepalingen uit het convenant van 23 juni 2008. 

Dat het gewenst is nadere afspraken te maken over de verdeling van de middelen die door 
het Rijk beschikbaar zijn gesteld en over de wijze waarop partijen zullen bijdragen 
aan de regionale cofinanciering, zoals vastgelegd in het convenant van 23 juni 2008. 

komen het volgende overeen: 

Algemeen 

1. Doelstelling convenant 

1.1 Partijen streven gezamenlijk naar een goede besteding van de middelen die het Rijk 
via het afgesloten convenant aan Noordelijk Flevoland beschikbaar heeft gesteld, met 
in acht neming van de daarin beschreven doelstellingen en kaders. 

1.2 Mocht een partij bij de uitvoering van dit convenant vaststellen dat een bepaling 
daarvan nadere uitwerking behoeft om aan haar doel te beantwoorden, dan treden 
partijen in overleg. In dit overleg komen zij een zodanige aanvulling op dit convenant 
overeen dat het aan zijn doel beantwoordt. 

2. Afspraken op hoofdlijnen 

2.1 Partijen streven gezamenlijk naar een spoedige realisatie van het project N50 Ramspol 
- Ens en van de verbreding van de N50 tussen Emmeloord en Ens. 

2.2 Partijen streven gezamenlijk naar het realiseren van majeure projecten die bijdragen 
aan een economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland. 

2.3 Partijen streven er naar om de beschikbaar gestelde rijksbijdrage voor 1 januari 2020 
tot volledige besteding te hebben gebracht. 



2.4 Partijen stellen de volgende cofinanciering beschikbaar: 
• Provincie Flevoland: totaal 8 miljoen euro 
• Gemeente Noordoostpolder: totaal 4 miljoen euro 
• Gemeente Urk: totaal 2 miljoen euro. 

2.5 Genoemde cofinanciering wordt ingezet voor: 
• Verbreding van de N50 tussen Emmeloord en Ens. 
• Projecten gericht op versterking van de regionale of lokale economie, 

waaronder mogelijk ook andere infrastructurele projecten. 

2.6 Van de onder 2.4 genoemde cofinanciering stellen partijen de volgende bijdragen 
beschikbaar voor de verbreding van de N50 tussen Emmeloord en Ens: 

• Provincie Flevoland: 4 miljoen euro 
• Gemeente Noordoostpolder: 2 miljoen euro 
• Gemeente Urk: 0,5 miljoen euro. 

2.7 Van de onder 2.4 genoemde cofinanciering stellen partijen de volgende bedragen 
beschikbaar voor concrete projecten die bijdragen aan de economische versterking: 

• Provincie Flevoland: 4 miljoen euro 
• Gemeente Noordoostpolder: 2 miljoen euro 
• Gemeente Urk: 1,5 miljoen euro. 

2.8 De inzet van de rijks- en provinciale middelen die beschikbaar zijn voor projecten 
gericht op economische versterking zullen worden ingezet in de gemeente 
Noordoostpolder en de gemeente Urk volgens een verdeling van 2:1. 

2.9 De bedragen zijn nominale bedragen en worden gedurende de looptijd van dit 
convenant niet aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. 

2.10 Partijen bepalen in onderling overleg welke projecten in aanmerking komen voor 
provinciale en gemeentelijke cofinanciering en streven een evenwichtige spreiding van 
projecten over het grondgebied van beide gemeenten na. 

2.11 Partijen zetten zich gezamenlijk in voor het vinden van cofinanciering vanuit het 
bedrijfsleven en onderzoeksinstituten. 

2.12 De besluitvorming over de inzet van de in dit convenant genoemde middelen vindt 
plaats in het college van gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Noordoostpolder en Urk. De besluitvorming wordt 
voorbereid door een stuurgroep waarin partijen bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Deze 
stuurgroep - waarvan het voorzitterschap en ambtelijk secretariaat bij de provincie 
berust - adviseert de betreffende colleges over de projecten die in aanmerking komen 
voor de vereiste cofinanciering. Het advies van de stuurgroep heeft een zwaarwegend 
karakter. Wanneer een van de betreffende colleges besluit af te wijken van het advies 
van de stuurgroep vindt tussen partijen bestuurlijk overleg plaats. 



2.13 De projecten worden na besluitvorming in de colleges van respectievelijk gedeputeerde 
staten en burgemeester en wethouders, door de provincie aangemeld bij het rijk in 
verband met uitbetaling van de door het Rijk in het Convenant Regiospecifiek Pakket 
Zuiderzeelijn toegezegde bijdrage. 

2.14 Partijen maken na positieve besluitvorming de co-financiering die zij aan een uit te 
voeren project beschikbaar stellen over op het bankrekeningnummer van de uitvoerder 
van een project, zulks op basis van de voortgang van het project, tenzij hierover andere 
afspraken worden gemaakt. 

2.15 De besluitvorming over de feitelijke toekenning van subsidie vanuit het RSP vindt door 
de provincie plaats door middel van het verlenen van een subsidiebeschikking en een 
daarbij behorende uitvoeringsovereenkomst. In deze uitvoeringsovereenkomst worden 
de essentialia van de projecten vastgelegd, waartoe in ieder geval worden gerekend: 

• de inhoudelijke beschrijving van het project inclusief de te bereiken 
doelstellingen; 

• de bij de uitvoering van het project betrokken partijen en de wijze waarop en de 
mate waarin zij bij de uitvoering participeren, ook in financiële zin; 

• de omvang van de totale financiële bijdrage; 
• de wijze waarop de financiële bijdrage ter beschikking wordt gesteld; 
• de wijze waarop over de voortgang, de afronding en de resultaten van het 

project wordt gerapporteerd, zowel inhoudelijk en financieel. 

3. Communicatie 

Partijen erkennen het belang van eenduidige en transparante communicatie over de 
projecten die in het kader van dit convenant in aanmerking komen voor een bijdrage en 
stemmen de wijze van communiceren af in de bij punt 2.12 genoemde stuurgroep. 

4. Evaluatie en monitoring van de afspraken uit dit convenant 

Partijen evalueren jaarlijks tijdens een bestuurlijk overleg de uitvoering en de werking van 
dit convenant. 

5. Diverse bepalingen 

5.1 Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van invioed zijn op de 
uitvoering van het convenant treden partijen met elkaar in overleg teneinde na te gaan 
in hoeverre er aanleiding bestaat het convenant aan te passen. 

5.2 In geval van geschillen voortvloeiend uit dit convenant of afspraken die daarmee 
samenhangen, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp 
van Mediation, conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut 
te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. 



5.3 Dit convenant treedt in werking bij ondertekening door alle partijen en is van kracht tot 
1 januari 2015. 

ondertekening 

Dit convenant is in drievoud ondertekend op 14 juli 2010. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namer 

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder 
namens deze, 

A. van der Werff 

Burgemeester eip wethouders van Urk 
namens deze, 

J. Kroon 


