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Op de agenda van de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 26 augustus staat het 
onderwerp ‘Realisatie N307 Roggebot-Kampen’. De procedurecommissie is op basis van de 
onderstaande overwegingen en de toelichting van portefeuillehouder gedeputeerde De Reus 
akkoord gegaan met oordeelsvormende agendering op de uitloopvergadering op 26 augustus en een 
nazending op 20 augustus. Daarbij heeft de Procedurecommissie de portefeuillehouder gevraagd 
om voldoende ruimte om technisch inhoudelijke vragen te stellen, vooraf aan de behandeling & 
tijdens het werkbezoek. De portefeuillehouder beantwoordt dan de vragen zowel (indien mogelijk) 
vooraf, tijdens het werkbezoek, als tijdens de behandeling in de commissie.  
 
Beeldvorming dmv werkbezoek op 26 augustus (zie GO-app/kalender Stateninformatie.flevoland.nl) 
De portefeuillehouder biedt de Staten een werkbezoek aan. Dit zal in het kader van een 
beeldvormende sessie EMS in de middag van 26 augustus georganiseerd worden. 
Statenleden kunnen dan in aanloop naar de oordeelsvorming geïnformeerd worden over de 
laatste stand van zaken. Houdt de kalender in de gaten waar de uitnodiging en aanmelding 
zal komen te staan. 
 
Overwegingen 
In de maanden juli tot en met september moeten beslissingen genomen worden om te komen tot 
realisatie van het project N307. Die beslissingen hangen onderling samen en moeten in 
verschillende bestuurlijke gremia genomen worden. 
 
De planuitwerkingsfase heeft veel tijd in beslag genomen. Het verwijderen van de Roggebotsluis is 
een belangrijk onderdeel van het project N307 en dat heeft grote invloed op de waterveiligheid in 
de regio IJsseldelta. Na veel onderzoek en actieve betrokkenheid van deskundigen van het Rijk, de 
waterschappen, de gemeenten en de beide provincies, ondersteund door adviesbureaus, ligt er nu 
een ontwerp Projectplan Verwijderen Roggebotsluis waarvoor draagvlak is bij alle betrokken 
partners. Afstemming van dit projectplan op de andere hoofdbesluiten heeft wel tijdsdruk 
veroorzaakt waardoor de normaal te hanteren besluitvormingsprocedure niet gevolgd kan worden. 
 
Bepalend voor de planning in de komende maanden is de (voorwaardelijke) projectbeslissing van de 
minister IenW die verwacht wordt op 17 augustus 2020. Direct daaropvolgend zijn voor GS 
Flevoland (18 augustus) en GS Overijssel (25 augustus) collegevergaderingen gepland met daarin 
besluitvorming over de af te sluiten overeenkomsten en het statenvoorstel. Start van het werk 
moet in september plaatsvinden. Later starten maakt het halen van de waterveiligheidsdoelstelling 
vrijwel onmogelijk (IJsseldelta waterveilig eind 2022). 
 
Meer info voor nu zie mededeling m.b.t. Realisatie N307 Roggebot-Kampen (25 juni jl.): 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2622042-
v3-17322-2020-06-23-Mededeling-PS-Realisatie-project-N307-Roggebot-Kampen.PDF 
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