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Steategearkomste 13 july 2022

Wurklistpunt 06 Deltaplan Noard-Nederlân

Koarte titel fan de moasje Alternative ynvestearringen

De Steaten, yn gearkomste byinoar op de 13e fan de Heamoanne 2022;

heard hawwende it berie;

oerwagende dat:

 it regear middels it koälysjeakkoart 3 miljard euro apart set hat foar in Lelyline;

 dy spoarline neffens de plannen in yntegraal part is fan it Deltaplan, mei as 
foarnaamste oare ûnderdiel grutskalige wentebou boppe-op it reële autonome ferlet 
fan de oanbelangjende provinsjes;

 de kosten allinnich foar de Lelyline spoarline op dit stuit rûze wurde tusken 6,7 en 10 
miljard euro1;

 it regear útgiet fan substansjele bydragen fan EU en regio foar de rest fan it nedige jild;

 it regear pas fierdere stappen sette wol as der wissichheid is oer 75% fan it nedige jild2;

 in substansjele bydrage fan EU noch fan de regio wierskynlik is no’t der noch gjin sicht 
is op opname fan de Lelyline yn it Europeeske TEN-T útwreide kearnnetwurk en der 
gjin akkoart is mei de Dútske Bûnsregear of it regear fan Niedersachsen;

 de regio sa ek net de beskikking hat oer de miljardenbydrage dy’t ferge wurdt;

 der wol ferlet is fan jild foar it oplossen fan de lêste besteande ynfrastrukturele 
knipepunten (ynklusyf iepenbier ferfier), realisaasje fan wentebou foar autonome groei 
en ynvestearringen foar de fersterking ekonomyske en sosjale struktuer yn Noard-
Nederlân;

 de ferstedskingsopjeften binnen de besteande stêden (tink bygelyks oan Groningen 
Suikerzijde, Ljouwert Spoordok) bekend binne en op termyn grutte oantallen 

1 Bouwstenen Deel B, side 54;
2 Bijlage Bestuurlijke afspraak Lelylijn



wenningen bydrage kinne;

 alle kaarten lykwols op ien maatregel, de Lelyline, set wurde yn kombinaasje mei 
grutskalige wentebou, nei alle gedachten foar in grut part op nije útlislokaasjes;

 der gjin plan-B is, ek net oer wat der barre moat mei it jild en de ekstra wentebou as de
Lelyline komme soe te ferfallen;

Sprekke út:

 dat it ûnwierskynlik is dat substansjele oanfoljende bedraggen fan regio en EU 
beskikber komme, wêrmei’t fierdere stappen set wurde kinne;

fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten

 te bliuwen by de oarspronklike doelen3: ekonomyske struktuerfersterking, de 
wentebouopjefte en it ferbetterjen fan de berikberens;

 dêrby te stribjen nei wolwêzen, sosjale ynfrastruktuer, (ov-) berikberens en leefberens 
yn hiel Fryslân, met respekt foar rêst, romte, natuer en ús lânskip;

 foar it berikken fan dizze doelen in backup-list foar alternative ynvestearringen op te 
stellen;

en geane oer ta de oarder fan de dei

Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hantekening)

FNP, Sijbe Knol

GrienLinks, Elsa van der Hoek

SP, Peter van Noort

3 Koalysjeakkoart Rutte IV: ‘bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van 
nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van 
Duitsland.’ Nochris werhelle yn de resinte stikken oer in MIRT-ûndersyk (Bestuurlijke afspraak Lelylijn, 
Keamerbrief Uitkomsten van de landsdelige Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving BO’s Leefomgeving d.d. 23-
06-2022). Dêryn wurdt ek útdruklik ferwiisd nei ûndersyk fan ‘de effecten in combinatie met de aanleg van de 
Nedersaksenlijn, verbetering van onderdelen van het bestaande spoor en internationale aantakking richting 
Duitsland’.


