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lnstemmen met het Programma aanpak
stikstof.

Geachte mevrouw Dijksma,

ln uw bovengenoemde brief vezoekt u ons, mede namens de Minister van l&M, in te stemmen met het

Programma Aanpak Stikstof en ondertekening van de in de bijlage toegevoegde bestuursafspraken en dit

uiterlijk 15 april weer te retoumeren.

Ondanks het kritieke tijdpad kunnen wij instemmen met uw brief en de bestuursafspraken om te komen tot een

afronding van het Programma Aanpak Stikstof. De ondertekende "Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS"

treft u hierbij aan. Wij vinden het later door u gevonden compromis met de Minister van l&M overigens

verrassend en uitdagend.

Voorts onderstrepen wij het door u genoemde belang van een goede samenwerking tussen provincies en Rijk

en nemen graag uw aanbod aan om zo nodig een bestuurlijk overleg bij een te roepen. ln dat verband hebben

wij er vertrouwen in dat uw Taskforce voor Kolland en Overlangbroek voor de vaststelling van het Programma

Aanpak Stikstof de vergunningverlening bij inwerkingtreding van het programma rondom dat gebied mogelijk

heeft gemaakt.

Hoogachtend,

van

Drs. R.W. Krol,
Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Landelijk Gebied

College Yan Gedeputeerde Slaten
Archimedeslaan 6

PROVINCIE-UTRECHT.NL 17160
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Datum l0 aprtl 2015
Betreft Afspraken afrondíng PAS

Geacht Coltege,

Hi€rb¡j stuilr rk u de afspraken die ik met de Gedeputeerden Landelijk gebied van

rje b*aalf provincies heb gernaakt in het bestuurlilk overleg over het Programma

aanpak stiksiof (PAS) op 2 april 2Û15. Ik vraag u hierbrj, mede namens de

min¡ster van I&M, cm ingtemming met het programma en met de nadere

afspraken die zijn gernaakt naar aanleiding van het bestuurlijk overleg'

De inwerkìngtreding van de PAS is een belang van provincles en h€t Rìjk

gezamenJijk. Daarom hebben we gezamenlijk het cntwerpprogrðmma opEesteld

en ler inzage gelegd en stellen we nu gezamenlijk de reðctie op naar aanletding

van de cntvangen ztenswijzen.

Uit de ontvangen ¿ienswijzen naar aanieiding van terinzageleqging blijkt een grote

betrckkenheid van belanghebbenden bij de PAS. Duideli¡k is dat de zienswljzen
aanieiding geven tot aanpassing van enkele punten van het programma en de

daarbìj horende gebiedsanalyses. Over deze aanpassingen o'rerleggen en

besluiten Rllk en provincies gezamenlijk.

De PAS nadert zijn voltooiing Het programmð k¿n worden vastgesteld en

inwerkingtreden zodra de laatste noodzakelijke stappen zijn gezet' f n het

Bestuurlijk Overleg van 2 april 20 15 zijn hierover afspraken gemaakt, Confo¡m de

afspi-aak in het bestuurlijk overleg heb ik met de minister van I&M een vÔofstei

gemaakt voor de vaststell¡ng en inwerktngtredlng en het daarvoor benodigde

tljdspad, Ik veruvijs u daarvoor n¿ar de bÌjlagen met deze afspraken en naar de

aparte bestuursafspraken dle zijn opgesteld en die specifiek ¡n9ðan op de

vaststelling in juni 2015 en de lnwerkingtreding in juli 2015,gevolgd door

actualisatie en herziene vaststelling en Ìnulerkingtreding urterli¡k 15 december
2015.
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, 8q¡tuurualrprakcn lnwcrklngtredlng PAS

De staðtssecretaris van Economrsche Z¿ken, de m¡nrster van Infrastructuur en Mliieu en de colleges

van gedeputeerde staten van de provinc¡es Drenthe, Flevoland. Frys!ån, Gelderland, Groningen,

Llmburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, OveriJssel, Utrecht, Zeeland en Zu¡d^Holland, ìn

overeenstemming met de minister van Oefens¡e,

Gezlen de plðnn¡ng voor vaststeliing en lnwerkingtredlng van het progrðmrna aanpak stikstof en

aanvullende maatregelen om de kwaliteit van dit programrna te borgen, zoals door p¿rtijen

al'gesproken ln het bestuurlljk overleg van 2 april 2015,

Komen overeen:
l. het programma aanpak stikstof zal kunflên worden vastgesteld ln de week van 15-19 ¡uni en

vervolgens ln werklng kunnen treden op t Juli 201.5, op basis van de resultaten van AERIUS

Monltof 14.2. t;
?" een geactualls€erd programrnô zal kunnen worden vastgesteld op uiterllJk 4 deeember en

venrolgens uiterllJk op l5 december 2015 in werktng kunnen treden, henien cp bðsls vafl de

result¿ten van AERIUS Monilor 15"

3, part¡Jen zetten zich eruoor lfl het geðctual¡seerde programma, bedoeld ln onderdeei 2, eerder dan

l5 december 2015 våst te stelien en ln werking te iaten treden" indien gaandeweg blijkt dat dit

mogelljk ls;
4. afie pðrt¡Jen cornmitteren zich aan de tussenstagpen, deadllnes, taken en verantwoordeltJkheden

dte ztjn uttgewerkt ln respectleveìilk de biJlagen "Plðnfllng AERIUS Monitor 14,2.I en Monitcf 15"

en 'Afspraken programma aanpak st¡kstof voortkom€nd ult het Bestuurlijk Overleg PAS, 2 aprll

?0 15";
5. (nreuwe) elementen en gÊgevens voor AERIUS Monltor 15 d¡e een rfsico vormen voor de reallsatie

van het programrna overeenkor¡stlg het tildschemð, opgenomen in de blJlage *Plannlng AERIUS

Monitor 14.2.1en Mqnítor 15", maken geen onderdeel uit van AERIUS Monltof l5;
6, de stastssecr€tarìs vôn Economísche Zðken stei( zo nodig exlra cap¿c¡telt beschlkba¡r voor de

totstandkomirg van AERIUS Ml5 en overige AERIUS'producten"

Mr. J,G. Kramer, namens het cûllege van Gedeputeerde Staten van Fryslân

l-1. Staghouwer, namens het college van Gedeputeerde Staten van Groningen

drs- R"w" Muftnlksma, namens het college van Gedeputeefde staten van Drenthe

W.H. Maij, nåmens het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel

A. GiJsberts, n¿mens het college van Gedeputeerde Staien van Flevola¡d
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Bltlagc 1, Plennlng AERTUS llonftor 14.2.r Gn l¡lonltor 15

Plannng M14,2. t en inwerkingtredìng PAS

. 24 aprtl: levering Mt4,¿'t (EZ)

. 2g aprll - I Jun¡: verwerke¡ resultðten rn gebredsðn¿lyses, passende beoordelrng en plan-MER

(a llen )
. I juni: aironding pAS-programma, Nota van Antwoord, AmvB grenswaarde (allen)

. 2 lunir Reglster 0.I afgerond (allen)

. 2 .lunl: ñleuw€ versle van Caìculator (EZ)

. 15 Jun{ : bûrging maatregelen + resen'epakket (allen)

. 17 Jun! vaststelllng PAS

^ 24 Juni Plaatsing ln de Staatscourant
. L julìr lnwerkf ngtredlng

Plannlng M15 en inwerklnglrdtng aangepast Prqramma (o b.v, M15)

. 24 aprll - 26 Juni: aanleveren dat¿ voor doorrekenlng In,AERIUS door dlverse parti¡en (rie

deadllnes en toellcht¡ñg hleronder)
. 3t Jull: leverlng resultaten Mt5 (EZ)
. 3 aüg llm 18 septt oplossen knelPUnten + eventuele nieuwe berekeningen (allen)

' J aug t¡,m 4 sept: verwerklng resultaten in programma, gebiedsanaìyses en plan'MER / passende

beoordellnq (allen)
. 7 sept t/m tB oktl terlnzãqe¡egging onÈwerp
e l9 okt- 20 nov: verwerklng resultaten terinzagelegqing (ðllen)

. 23 nov - 4 december: ahondlng bestuurllJke insÌemming (¿llen)

. 4 december: vaststelling PAS

. ll december: plaatsing ln de Staatscourant

. 15 decer"nbe¡: inwerklngtredlng aangepôst PAs-programma (o.b.v, M t5)

Deadl¡nes aanleveren data vær 1.1L5

BiJ deze deadllnes wo¡dt ervan uitgegaan dat de data conforrn de AÊRlU5-specificaties worden

aingeleverd en dðt de aangeleverde data na levering nlet meer wljzigen of ÇewlJ¿lgd hoeven wÕrden
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de venrverking van de voorgestelde wtlzigrngen in het programma tn gezamenli¡k overleg

plaatsvindl, onder codrdlnat¡e van de Etaatssecretaris van Economische Zake¡, en dat de¿e

verwerking gereed zal ziJn op het r¡oment vðn vðststelling v¿n het progrðmma;

het opstelien van de definitieve Nota van Àntwoord, waarin een rear-1ìe wordt gegeven op de

zienswijzen over het ontwerp-programrna, in gezamenlljk overleq plaatsvtndt en dat deze

gereed zal zijn op het momenl van vaststelllng van het programma;

op het moment van vaststelling van het programma ín monitor 14.2.1 een aanpak is

gevonden ên ln het programma en de daarbij horende documenten ls verwerkt voor

hexagonen met een deposltiestijging, voor" ¿over deze ¿l niet via AERIUS Monitor 14 2.1

opg elost;

indlen bij de totstandkoming van AERIUS Mon¡tor 15 stl¡gingen. tekorten of andere knefpunten

naôr voren komen, de¿e ln gezamenliJkhe¡d worden aðngepakl waarbij aile

oplossingsrlchilngen op tafel llggen; yeerde inwerkingtreding van AERIUS Monitor l5 ziln

deposltrestlj gin gen oPgelost;

ontwikkelingsruimte voor verkeerseffecten van het MIRT op het onderligqend wegennet in

Monltor 1.5 opqenomen wcrdtl
op het mome¡t v¿n vaststelllng van het programma de volgende zaken op orde zijn waar het

gaat om implemenlalie van het programmðl de borging van de tljdige en correcte uitvoering

van de herstelm¿atregelen, de lnterim oplossing voor AERTUS Re9¡ster en de monltorlng en

de vaststeilinq van de provinciale beleldsreEels;

de partners in gezarnenliJkheid komen tot een verdere concretlsering var¡ een i-eservepakket

van generleke maatregelen en dat d¡t pakket gereed zalziir. voor vaststelling van het

prcgramrna;

dat de landbouwsectorgeìnforrneerd en betrokken zalzl)n en þlUven bij (de verdere

uitwerking van) dle onderdelen van het programma di€ voor de sector van belang ziJn, zoals

de monitorlng van het convenant, de beleidsregels en de lntenmmers;

de partners in gezarnenllJkheid zorgen voor uitwerklng van het systeem van monitorlnç en

bijstunng i

de partners ln gezamenllJkheícl zorgen voor verstrekking van aanvullende inform¿tie over de

monltoring aan de Comm/ssie MER;

de partners in gezamenlljkheid een voorstel ontwlkkelen voor de revíew van h€t programmå

en de gebiedsanalyses nä 5 Jaar na lnwerkingtredlng van het prograrnrna;

de partners ln geramenllJkheid zorgen voor het ullwerken võfi Ên inrichten van een voorstel op

ver¡oek van de Tweede Kamer, voof een "verbindlngsofficrer cq meldpunt PAS";

de aanpak en planning van het afronden van bovengenoemde punten zo spoedig mogelijk in

gezamenliJkheid worden uitgewerkt en gedeeld;

de resultaten van de genoemde acties tot aan de vaststellinq met elk¡¿r worden gedeeld en

afgestemd;
indien er ¿anleìding wordt gezien, bestuurlijk overleg piaatsvtndt voorafgaand a¿n de

vaststell¡ng vðn het programma.

a
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a
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R¡Jn la n droute

A4 Vlletl¿nd'N14

428/Â1 knpt Hoevelaken

Å24 Biankenburgverbinding (NWO)

A¿7 Houten-HoûiF)ldet

Å1/46/43 Schlphoi - Amsterdam
Almere

À27lA12 Rlng Ut¡eght

ArllÁlõ Ronerdam

Amsterdårfl Ziridås

410 Knooppuntefl De N¡euì^/e MÊer

efl Àmst€l

A2't Vonderen-K¿rensherde

458 Elndhoven - Tilburg

458 Sr'rt Annðbosch ' Galde¡'

Aãnslûrtlng At5/N3

N14

A28/Al ler hoogte van knoopPrlnr

Hcevelaken

424 ter hocgte van de Al5 Alrj

427 ter hÕogte van HoirÈ¿n

l'tooipoider

À{/A6/49 ier hoogte van SchiPhcl,
Âmsterdam - Almere

427141.2 Rlng Utrecht

413/Af6 lêr hoogÈe van Rotterdam

Ter hoogte van de Zutdas

AfO ter hoogte varr knor¡ppi;r¡terr De

Nleuwe Me€r eri Amstel

A2 ter hÈogte v¿n 't Vonderen -

Kerensheid¿

458 ter hoogte van Elndhoven
Iiiburg

A58 ter hoogte van Stnl Arìfiabasch
- Galder

Aansìurting 415./¡{3

N¡euwe verbindlng cn aanpassingen ler hoogte van l(awiJk ' Lelden

tussen Kðtlvrlk en A4 Leiden, zie

biJbehorende projectblàd Mf Rf
projecte nov erzlcht 20 I 5

Uitbreiding vðn de caprclteit tuss€n

A4 Vlretland en t{14, rþ
bil bêhorende pmjeÉtblâd XIRT

projectenover¿lcht 20 I5
Aånpassrng van de 428/Al
KnooppunÈ lloevelaken, rle

b¡Jb€horËnde proJectblad lrt.lRT

pÉ}l egt e rtqv_e ß!¡! e0_t l_

Realisersn Yan êen nl€uere

verbindlng, ¡ie bubefi orE¡de
projectblad MlRf projectÊfl over¡icht

A4 ter hoogle van Vlletland ' de

I

I
I
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I
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I
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I't
I

1

I

l

l

I
I

I

I

Uitbreiding van de capaclte¡t van de

^)7, 
tie brlbehorende Prolectblad

HtRI prûJer:lcnover¡rchl zti l5
Uitbreldlng vaa de capaciteit vðn de

At/ A6/ A9, ¿le bubehorende
proiectblad f'!!Rf Fojectenover¿icht
20 l5
Ultbreiding van de capacltell var d€

^27/^12 
Rlng t,¡trecht, ¿le

hijbehorende proJectblad MIRT

FrEÊç_te!]9yctrlc¡s ¿g ! I
Nleuwe verbindlng tussen de 413 en

: Al6, rl€ bi.Jbehorende projectùlad

: t'IIRT orolectenover¡tcht 2015
I +-----

Aåfipassinge¡ rond de Zuidðs, ¿le

blJbehorende p!"olectblad t'IIRT

prolqctejl qyqfz ic_h ! 20 15

Aènpassing van de knooppunten,

rira brJbehorende pmjectbiad È1 IRT

p!_el4leDoygzjgbt 20r5 - -
U{tbreid¡ng van de càpðclte¡t vafl de

A2, r¡e bijb€horendê ProJectblðd
MIRT p¡qlectenoyenlch! l0! 5

Ultbreidlng van de cãpacltelt van de

458, zle bilbehorende Pro¡ectblad
M I RT prclçq,te.4ey. e,Z i cl ! I 0 i 5

Uitbreidlng van de cap¿cltelf van dP

458, zie bi¡bêhorende ProJectblãd
H t_8f pf-qec_t3{ioJ9r4cj! ?Q 1-5

Aânpassen van de aansiuitjng At5
met de N3, onderdeel vðn het iñ her

i
I

I

I

I
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, Mlnr ¡¡qqr4InF4 1g¡-5lul!Ulge4- -
I Aanpassen van de a¿nslurtrng 416 Aanslulttn9 A t6l¡13

I met de N3, onderd-qel vôn het in he(
Àanslurting A 16lN3



Toekornstv¡s!e Waal:

Overnðchtingshaven Ha¿Éte¡

ToekomsÞisie Wåàli

ûv€rnach tingshåven Lobtth

Côp¿crtejtsuìtbreiding llgplaatsen rn

de Rrln-scheideverbtndrng (3e fase)

C¿ pðcjteitsuitbreldíng iigplaatsen
Lenlmer - Delirili

fcekcm¡b*ls¡e Wa¿l: Amsterd¿m
Ri¡nkanaal Zurd

C3!rcrte{L5úrtbrà¡d!ng l¡9plaàÈserì

Amsterdãnr - Lemmer

Versterktrg AfsluitdiJk

Gebredsontwrkkel{¡ç Oc¡Jeñ

W¿nssum

Legger Vlieland en Tersrhellíng

prolectêñov€r¿icht 20t 5

Cðpãclteltsultbrerding ligplaa!sen,

zre brjbehorende pro¡ectbiad MIRT

prol ectqn qy_e_F_r.qÞ ! ?0_! 1

Cðpacltertsurtbre¡ding llgdðåtsen,
zre bllbehorende pro]ectblad M tRf
p rojeqtenovsr¿_rlht ? 0 I 5

CaDôclteltsuitbrelding il gplaatsen'

zie bijbehorende projectblad l'1f Rl

Pf gleq!qqqYPr¿lç¡! ?0 l-5

Cåpðcite!tsuitbreidinq l¡9P¡ðôtsen,

re b4behorende ProlecÈblåd MlRf
prcjectenôver¿ichl ¿Û I I
Capðcite¡fsuttbreidlng llgPlðats€n,

re btlirehorende proJectblad MIRT

prolectÉnover¿icht 201 5

Capacltertsuitbre¡dlng ligplaatsen,

zre btJbehorende projectblad t'l¡ RT

prljectencverzlçht 2Q ¡ 5

Versterking Alsluitdij k, r oa is

àànge{leven op bi jbehorende

projeclblad HIRT Projectenbc€k Z0 l5

Gebr€dso n tvr¡kkelinq OoÍJeil - Wðnssum'

¿oåls aðngeEeven oP búb€horênd€
projectblad i'l¡RT Projectenbo€k 20 t 5

l-egger Vlleland en Terschelllng, zûöls

aangegeven op bijbehcrende
projectblad HIRT Prcjectenbo€k 20 1 5

l'4arkêrrneerdtJ k Ma ¡-ken, u o¡ls
aañge€even onder proje€tnumrner R2

û61 in de 8àslsrðpportðge t-tWBP 2 van

26 çepternb€r 2C11, Kamerstukken il
20tt/l:, 27 625, nr 23]'

Zandhonger C)osterschelde, ¿o¿is

aangeqeven op brjbehorende
pro¡ectblad MIflT Project€nbo€k ¿Ð I 5

HcutnMl¡k, zoals aangegeven onder

pro]ectnurnmer R2-006 rn de

Basís¡¿pp¡4¿ge l-lYvBP 2 van 26

septernber 2Ûl t, Kamerstukken ll
20ll/12 ¿7 625, nr 237'

Haaften

Lobrth

Rr.¡n -Scheldevertr¡ndl ng

Ler¡mer - Ðelfuqi

Anìsterdàm Rr¡nkanaal ZutrJ

AmslerLiðm Lemrnår

Dljk ter alslultìng vôn het

flsselmeer van de Wadden¿ee

Gebred tusgen en tn de nabtJheid

van OÖljen en Wanssum

Vlreiand err ferscheiling

M¿ rkerrneerdijk Ha rhe n

Zandhonger Oosterschelde

Houtrrbdi.lk

Meerd€re lôcattss In de

Ooslerschelde
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l.lÌdden -Ame!and

Mrdden -AmelaniJ

Noondwtjk

Schevenifig€n

Dcmburg

Zeedl.ik Westkapelle

Linçewðål " Neerljnen

Opilnen - Oph€mert

Waardenbr.lrg - Opijnen

aångegeven tn hel Programma

kristlunzcrg 20lZ - 20r5, JUlr ¿014,

RrJkswðterstaat, Minlstene van

lnhåstructuur C¡ ¡!lr_e!, .__

Suppletie Midden-Amel¿nd. roals

¿ðngegev€n ln het Programma

kustlijnrorg 2012' 2015, ¡uli 20 [4,
R¡jkswðterstð¿t, Mln¡slerie võn

lnfrastructurr¡ en Hilieu

SuFpletle M¡dden-Amelånd, zoals

àangegeven ¡n het Programmð

kustl¡jnzorg 2012 2015, juli 2014,

R"¡lkswãterstaðt/ Þlln¡stene van

f nfr¡structu ur en l''li ll eu

Suppletle Noordwi;k, zoals aangegeven
in het Progrårnmâ kustlljn¿org Z0:-2 '
2t 15, JtJli 20!4, Rilkswaterstãat,
Mro¡stefle van Infrastructuur en Milieu

Suppletle 5chêvêningen, zoåls

aãng€Eèven ln het Prûgrâmma

kustliJflzorg ?0t2 - 20r5, Juil 2014,

R¡jkswaterstaat, Minlsterle vdn

lnfrãstru€luur ên l,lilleu
Suppl€rle Domburg, loals aangegeve n

in het Prcgramma kustllJn¿org 2012 -

201 5, Juli 2C!4, Rllkswale!'staat,
til n i sterle y_Ð,.htlstrlctqc¡l q¡1 !{tlieu
Suppletie ZeedlJk Westkapelle, zoals

ôðaqegeven in het Progràrr,rna

kustÌlJnzorg 2012 - 2015, luU 201'4,

RiJkswaterstààt, 14 in lsterle vèn

I nfra,strusu:ur e¡ M lL¡gV

DtJkversterking Lingewaa | - NeÊrijnen,

zoals aangegeven ifl het
Húogwaterþschermf ngsprogramma,

Proiectenbo€k 20:-5, oktober 2015

O{Jkversterking OF,Jnen - Ophemert,

zoals aa*gegeven tn het
Hoo gr,rðterb€schermtngsprograrn ma,

Project.nboek 2015, oktober 20t5

1- o,liu"rs,"rt ,ngwaardenburg -

opunen, roals ð¿ngegev€n io h€t

Hoogwaterbeschermingsprogr:m ma.

Prolectenboek 2015, oktob€r 2015

ortkversterkrng Gorinchem, roals
aangegeven rn het
HocgwaterbeschermlngsProgrammð,
Prolectenboek 20:[5r oktob€r 2015

i slrandp¿len, zoals beschreven in

i pro¡ectomschrrlving

M¡dden-Âmeland, vooroeve¡, ter
hoogte van strandp¿len, ¡oàjs
beschreven tn projer-tornschrt.¡v r¡q

Midden-^ñeland, st!"3rrd, ter
hoogte van strandpalen, zoals

beschrsven ¡n grojectomschriJVlng

Noordwijk, ter hoogte va,r

strandpalen, zo¿is be5chreven lrr

prcjectÐ mscìì rijving

Schevenrngen, ter hoogte van

strandpalen, zoals beschreven rn

projectomsch rijving

Domburg, ter hoogte vån

strandpalen, ¿oals b€sihreven in

projectomsch rijv¡ng

ZeedrJk Westkapelle, ter hoogte

van str¡ndpaien,- zoals beschreven

ifl Þmjectomschrljvlng

te flüordeliike Waaldijk ter hoogte

van NeeriJen en Lingewaal. dijkring
43

De noordelijke Waaidijk ìussen
Opiinen en Ophernert, dljkring 43

i
I

I

!
!

Gor nchern

De noordeli¡ke Waâldijk tussen

lYaardenburg en 0ptjnen, dilkflng
43

Oe noardelrjke Waaldijk tussen

Gor¡nchem en Dalem, diikflng 4l



L ngêw¿ard

Rondsm Kámpên

We*entlam " Gl€sserì

I'lastenbroek Zwarte !!eer

Oist ' Wìjhe

G€nernulden

IJsselCìJl Gouda (lase ?)

Pe€renbc€m "Genderen

W€st l-lo¡rff Êrd€r F)older

Lðu$rersñ1eer

Dilkversl¡rklng Rondom Kamçn, zoals

aðngegeven rn het

Hoogr,rsterbeschermingsprogram ma,

Prolã:tenbo€k 2015, oktober 2015

DUkversterklng L¡ngeYiaard, roals

aangegeven ln het

Noogwðterbêschermin gsprogramrna,

?r olççle n-Þget ¿0-!5, o!! eÞgt 
-2-Q 

! -5

ollkvÊrstêrklng Werkendam' Giessen

zoals aangegeven in het

Hoogwaterb€scherrnÌn gsprogram m¿,

Prolectêflboek 2015, oktob€r ¿015

D¡¡kversterking Màstenbrcêk Zviàrte

Meer, zcals ðð4ge€i€ven ln het

HôÕgweterbêschermt ngs prcAram ma,

ProJectenbc€k 2015, oktober 2015

Oijkversterking Olst - Wijhe, roal5

aangegeven in het
Hgogwårerb€scherm rn grrprogramma,

?eleÉe!ÞeÊçS-Ls- -sktÙ 2-o I 5
O{jkversterking Culernborg. zoais

rangegeven in het
Hoogyúa terb€sch€rñi ngsprogra mmð,

2015

DiJkversertlng Genemulden, roais

a¿ng€geven ìn het

Hoogwa te rùescherrningsprogra mma.

Plolac!ça@h z!i5. qFJsÞÊr ?-q!-s

Dijkversterking Ussetdilk Gouda (fase

2), zoals aangegeverr ln het
HoogwEtêrb€schermin gsprogram ma,

ProjeÊtenboek 2015, oktobcr 2015

OUkversterklng Peererìboorn -

Genderen, roals arngêgeven lñ het

Hoogvrate rbescherm¡ngsprogrãmrnã,
ProjectenH 2015, oktobcr 20!5

D¡Jkversterking West llolwerderpolder -

I Lauwersnr€er, rcals aangegeven ln het

Hoog\{stérbcs(herm¡ ngsprogr¡mmð,
Prolerlefibo€k 2015, oktober 2015

D¡jkversterking Tiel, roals i'angegeven
ln het
Hoo gwàterbescherm I n gsÞroçrammå,

Pt9leçt9tÞqel ?g 1.s_! glq'c,Þ9i 2-q_l 5

De tJsseldilk bi¡ Kampen, diJkring

u

De keringen la,îgs de waål en h€t
P¡nnerdens Kanarl bii Ltngewaarcl

dljkring 43

D€ keringen iangs de Aigedamcie

I'laag en Bovenmerwede tussen

Werkendam en Giessen, di¡krtng

24

oe kÊrlngen langs de rujdzljde ,r¿n

hêt Zwa,1e Þ1eer tussen

Usselmurden en G¿ner¡uiden,
j drtkrlng 10

De oosteliji<€ l)ss:ldi1k tussen Olst
tDt Herxen/ dijkri¡g 53

De zuideiijke Lekdrjk lussen Werk
ðôñ het Spoel en Culemborg,
dilkrlng 43

De drjken langs het Zv¡arte Water

bU GenÊrnuiden, dlJkilng tO

De drjken van da Holiandsche

Ussel in de gerñeente Gouda

tussen de -luli¿n¡sluis en de

Wðârersh.¡ls, drjkrlng l4

DÊ d¡Jk€n langs de Bergsche Maas

luss€n Pe€renboom en Gerìderen,
dl¡kring 24

De Waddenzeedr¡ken tussen
llolwerd en L¿uwersmeer, di¡kcng
6

De nocrdefi¡ke $l¿aidrlk tussen Trel

en Pàss€lr/åeri, d¡¡kring 43

smborqCU

fe



' Losw¡l Haltem å ApeHoorns
k¡ na¡i

Zuld-B€veland West,

Westers¡:helde

Ku n stvierkeñ l'{ ¿rkerm eer

Kr.€hool-w est äolw¿rclerPolder

Emanuelpoider

I âlaag Zuldho€k/Bruin¡sse

5oe kenburg

Zuld'Eevel¿nC Oost,
West¿rscheide

Markermeerdllk Hoorn ' Edam -

Árnsterdafi (planstudie)

Waddenzeedûk Texel

DlJkverstêtklnq Loswrl I'latt€m â
A9€ldoorns kan¡¡|, uo¿ls à¿tngegeven

in het
HoogwtterÙeschermi ngsProgramma'

?rolx!-ef Þst 2.0-l 51 9!teÞ1r,29 15

DìJkveßterklng Zuld-Beveland West'

Westerschelde, roals aangegeven ln

het
Hoogwaterb€s(hêrrn l nqsprogrð m må,

Prolecten@k 2015, oktob€r 2015

DiJkversterking Kunst¡erkert
M¿rkermeer, ¿oals äå11û€geven ln het

Hoogwatarbesche rrnitlgsprogramrTlã,

Projectenboek ?015, oktob€r 20t5

Dijkv€¡sÞrk¡n g Kô€hoÕ l-wÉt
Holwenderpolder, zoals aangcAcven tn

het
¡.loo€watêrb€scheri'n rngsprogra mma,

Pfojecleqbçk .2-0 t5, oktober 20l-J

Dlikverstsrklng Ém¿nuelpolder, ¿o¡1's

àangegÊv€n in hel
l1oogç¡¡lerbes€hern'ìin95pro0ra rnma'

201 5. 20 l5
Dil¡(ve''sterk¡ng I¡laag
ZuidhoelVEruinisçe, ¡o¿ls åðngegeven

tn het
Hocgwaterbeschermtngsprogrrrnma'
ProJqqta4þoek 2015, oktober 2Ol5

Dllkveßterking SPakenburg, zoals

aangegeve¡ lfl het

Hoogwateônscherrnings programma'

PrD;gct€nbo€l ?qf S. atllob€r ?qtl ,

Dijkvrrst€rkhg Zu¡d-8eeel¡nd Oost.

Weste¡schelde, ro¿ls tang€g€ven ln

D€ dlJken langs de lJssel btj het

Ap€ldooms kanaal biJ Hat!em,

diikflng tt en 5¡

De dl¡ken langs de noordkailt vañ

dÈ westerschelde ter hoogte van

Kap€lle, dilkrlnq lil

K¿ringen n¿bil €nkhril¿¿n,

Broekerhaven eíì Hoorn, dijknng
tl

De d¡ken a¡n de Waddenz¿e

Èussen Ko€hool en Hclwe¡d,

diJkilflg 6

Oe dt;ken aan de noo¡d'xant vån de

Westersch€lde tussen Waarde en

Rrllðnd, dijkring 3 L

De dilken a¿n de noordkant v¿n de

Ooste¡schelde bil Zrerlk:ee e¡

Brr.¡ln¡sse, di;kring 26

De kariflgen langs het Eemmeer biJ

Spakenburg, dilkrrng 45

O€ noordzude vðn d€

WeÉt€rsch€ld€ ter hoogte ,ran

Kruiñlngen en Wðrrde, dllkrlng 3f

fussen Hoorn, Edam en

Am5terdarn

, Âan de zltdztjde van fexei
drlkr!nq 5

t
I

ì

l

l

in*' l"ioogwå Èerb6s{her.-n lngs prêgra mfna'

içlæ¡ t!ÞCçk eq15. oB-tqbér 2Q1s

Dì1 kversterklng Markerrneerdijk
I l,lrrk"n, zoals Ðångegeven onder

I i*¿"
I zvan2s
I taukken lI

; ¡Ot t7t-2, 2? 625,11. ?17

D!jkversterkrng Wäddenzeedi,k Texel,

zoals aangegeven onder
projectnurnmer R2"06i in de

Bðs¡srðpportage SWBP 2 van 26

septemb€r 20l t, Kañerrtukken ll
20tt11Z, 27 É25' nr. 217,



Usselsprong I Dllkverlegglngen

L:bnsnoever en Voorsterklei

5¿nÊrlng f e,entekanalen Oevsrs

: M¡rken¡k

W¡ terir:dem;a neri ng W,:ntij

D¡utensche waðrd \¡rest iXailwaal)

OUkvtrlceglng, zoals aangegeven ln

Pl(B Rulmte voor de rivìer, toals

goedgekeurd oP 7 Juli 200ó,

Hrndellngan 1K 2005/20Oó, nr' 98'

blzr 6087 en gepubllceerC In de

StðrÈscourant van 25 Januari 2G0?, Nr

18, p.1l
Sanerlng Twentekanalen Oevers

Ma¡kennk, ¡oals ¡angegeven lñ

llerrlening EPRY¿ Z0t2
Ur$È€rklng tuss€ntijdse pårtièl¿

hefllenlng
Beheer- en OntwikkElp¡an voor de

RiJksvrataren 20r0-2OlS, Junl 2012

Waterbodemsanering WanUJ, zoaìs

onder SGBP-ctde B€05 ðangegeven ¡n

Hef?ien¡ng BPRW 20r¿

Ujtwerkhg luss€nt¡jdse Partlëie
heniening
Beheer- en Ontwikkellan voor de

RllkswðterÊ^ 2010-¿0f5, juni 2012

Uiterw¡ardenverhginE e¡
nevengêulen, ¡oêls àangegeven ln

Herrientng BPRW 2012

Uit*eril n g tussen(ijdse Pðrt{éþ
herz¡€nln€
Beheer- en OñtwlkkelÐlan voor de

ßljkswaleren 201.0-2015, juni 20t2

Ter hoogte van Voorst

Verbrrrdtnr¡ tussen E¿fde en

Enschede

Verbrriding tursen de Slledr€chtse

Biesbosch en de Be¡eden Merwede

bij Dordrecht.

Geleqen aðñ de Waal teÍ hoogte
vàsl Ochten



Hlnl.tcrlG Ytn DcfGntl.

HêÌbelegglnq Nlsuwe haven

H€ròelegg¡ng Legsrplãðts €rmelo

H€rÞclegglng Lult€nant generðå,

8€stkðzern c

Herbelegglng Commando
luchþ!rrldkrach!en
Herb€lê9glng Trlp van

Zoudtla-ndkeze¡n,g

lnpasslng ioost Doudeln kareme ln

f!!quwq l-layeo.

lnpEs3lng Van Hom.k¿zeme en

Korpora¡l Van Oudheusdenk!¿êrn€

,gp l=eoe rplaaG frme-lo
lnbraldlng kazeme

lnpasslng OvD Tilburg in

_cqf! Crt4-_ -L 
q c¡tr_t¡l4k¡q chlSn

lnbreHlng kaz¿rne

Inbreìdlng ka?er¡Ê

Nieuwe Haven, Den Helder

Leuvenums€weg, Ermelo

r Rrpseweg, Vredepeel

Luchtmachtpleln, Breda

De la Reijweg, Breda

. Ðolderseweg, Huis ter Helde-

iutrxlr
Ammonslàantje, Wassenaar

; lto.g"ttt"g, Veflhul¡€n

. fuep¡d, Rotterdãm

vlregbas¡s Volkel, Volkel

provinoe Zeeland

. Q99g W-a-a114oLperwqg, Den H1 g

_ lSlan't-Ë 19T!l&9r D_!rP

Herbelegglng LulÈenànt Kolonei

Tcnnetka¿erne
Herbeleggln g Legerplaats blJ

0klerboek
Onlw!kkellng Vliegbasís

WÕ€nsdrecht

r Mariene kuerne Vlissingen

t-
Uitbreidln_g NC-H

I ¡grÞçl"Ca1¡¡ l_ol¿_! $! Pglggle_ril e

Inbreldinq MHC Veenhui¿en

Inbrelding k¿zeme

lnpasslng de€l AOCS Nþuw Èlilli€ên

Vlìssingen en oefengebieden

!eelqnd

-u¡tþryt$ng !tct{
l!Þrel!lle k¡zârne

in Vlle-gþ9is. lqlkel
ì lnbreiding k¡zerne Êp€rweg, "t Harde

: -- -
i tnbretdtng ka¿erne Eper$reg, 't H¿rde
I

i ontwlkkeling Vliegbå5is xooijvreE, Hoogerhe¡de

i Wgç'ìlÚeç¡!
, î{åeuwbouw H¿rt€n€ kazeme Vlìssingen, diverse qebreden



Energ¡ecentrale 1

Eirergreceñtrðle 2

Energiecentrale 3

S rr ikårfà bí ek

BroinassðcenÌrðìe I

8rûffrâssèientrãle 2

Broethano lfa bnek

Eeslemrlingspìan Oelfu t¡ I

Nleuvre cen(rale 1600 Mw ( E )

Nreuwe cenlrale 1200 Þrur ( E )

Reðllsðtre nteuwe centrðle 1200 Mw

(Ê¡
U¡tbrerc'lrng cðpac¡telt Ìot 25 000

rún/d ( 150 dl) ¿n 74 u/d)
, Hreuwe centra¡e 49 9 Mw (É) en l4l

Hw (l!)
ñre!sre c¿nlrale 2{ Mw (E) en I28,1
(!v)
Realis¿Ue 

- 
broeth¿nolf¿ b,rie k

A¿np¿ss¡ng
bedrilfsvoerrng/uitbrÊid¡ng bestaand

rñdustr¡eel cqmplçI

Gemeente Eemsnrond, Eemshðven

. GemeeJìie Çe¡sqqn!, Eemsha_ven

Gemeenle Eemsmond, Eemshaven

Gemeerle Gronr¡gen

Cerneente Oelfzrji, Oosterhom

GÈmeÈûie DelF¿tji, Oosterhorû

gemeinl:g Delf¿Ul, Oosterhorn

Gemeente Delr¿iiì

, gemçq.nte _Wg,eq

: gemçente Ma¿strtcht

] gemeente Mðastrlcht

i gÊf!-reçn tg Ma_?9_!ñ-c¡t

gemeente Horst a/d Måas

gerneÈnte Maasbree

Gqmq?tte l,tq'er_djit

_ Gemeente Moerdrlk

. Geme€nle Moerdiìk

Gemeente t'loerdljt

Chemische industrle

Sede'!Jven[er.ein, kassen

Gebredsontwikkeiinq, weEen.

Þ€dlüveíì, llqve-n

,.1ã¿strlcht 8eålrixhaven { NSL}

5¡tlai'd-Geleen Holtum Noord ttrl

tNsL)
Venlo BP BedrljvÈnteÍein fradeport
Ncord & Parlr Zaarderhel lel (N,S_l.l

llee¡t Kamggahgg_k |!-q9€ !t (N:!)

I Ma-astricht Belve_d-ere (N_Sl I

i Ma3stñcht G€uss€lt Fase 2 t 3

i [Nsf)
i 4es:!ri. [! Etilgrv_clq] N s_!,ì

i Horst a d I'laas Glastuinbouw
Californré (NSL)

MoerdTJk Chem ¡e k¿vel I

k¿ssen Gemeente Leudal

Dtverse nieuwe onÈwlkkelingen Gemeente Slttard'Geleen en

vestierñ-s b?d,!L"r, i å'"î:il"ït"-it
Drverseintegraleonlwtkkellngen Gemee¡teVen¡ay

gemeente MôástriÊht

gerneente 5¡ttãrd-GelÊen

Verkeersont5lutti ng gemêente venlo

i Þlaåsbre€ Glastuinbouw Siberië Gtàstuinbouw

ìQ!tL)

Maerdi¡k Chemre kgygl_ 
_t

Moerdrlk Chemie kàvel 3

Verke€Ísonìslultl ng

Ve.kee rso ntsiuttr ng

Yerkeerio ntsl u tt¡ng

VgrjSeersc[tslu itlnq
Ve rkeersontsl u ltl ng

vçIkEe|sgn tsl !i i!!09
Glasturrìbouçry

r¡!9 u_ry-! Eq'-li!5:q! lrg ru
N ieu v{e bed-ri ¡f !vg.s_!i I ln q

N¡euwe b{'dr:jlÉvc'ellgingI'l.r+rr1!lk Chemre kavel 9



Bedrijvenlerrein Hessenpoorti - ll en Urtbreiding / nìeuw bedrljventerrein Gemeente zwollÉ

¿uld

Provinclale $/eg Nf4 WíR¿ Paal

DrenÈse grer-rs

w99 kpD l_ilqen-

qf_qrilv€nterrell 49melq¡l k

Eedriiventerrein Zwa rtewater
8êdrijventerre¡n Zegge VII
BËdr[vejìter rel n Meppe lerdie p

Bedri]venterreín Markelo

fwentek¡n¿al

Provinciale rreg N307 Roggebot
Kampen

Provincrale weg N343 Rondweg

Weerselo

Provìncrale weg N340 Zwolle -
ûmmen: vlÐt, veiliq en verÐntroord

lleÆlruct u ren n g b€ddj v enterreln

Herstructureri n g b€ddJven teÍein
uitbreldìnq / nietlw_ b€dr[v-enterr€ln

Herstructurerin g b€ql[ven !_e!:rel¡

Herstructu rerlng bedrijven terreln

Geme€nte Zwartewaterland

. Gemeenre 3wartewaterland
I GemeÊñte Rà¿lte
: Gemeente Zw¿rtewaterl¿ndî _ ' -_'

Gemeente Hof van Twente

Oe prov{ncle Overljssel gaat de

doorstroming op de provlnciale weg

N34 tussen Witte PÈål en de grens

met Drenthe verbeteren én veillger

maken. De provißcle gðat de weg

inrichten als een srroomvreg. Dðt

betekent dat de geltJkvloerse

overgengeil verdwljnen en merì zo

veil¡€ rnet 100 km p€r uur over de

De provlncles Ov€rljssel en

Flevoland onderzoeken sa men

weike verkeerskundlge oplossingen

er rnogelijk ziJn om de

bereikbaarheld voor de N3t7 le
verbeterên. Het ondeaoek richt zich

op vier delen: 1. Aanslu¡tingen oP

d€ N50 a¡n de OveriJsselse zi)ôel 2.

H3O7 iuss€n Roggebotsluls en de

âansiulting op de N50 aan rje

Overljsselse zitde; 3.

Oeververùinding bij Ro.99èbotsf uls

Ìer plekke van de provinciegrens; 4.

Rofond€ N307ilN306 aan

Flryo¡qldse trldg
Met de plannen otn een nieuwe

iondweg rond de Twentse Plaats
Weerselo aan te leggen wordt de

verkeersveiligheld e¡ de

ieefbåðrheld rn weers€lo straks

verbete¡d.

Er wordt voor de N340 een nleuw

tracé (2x2rijban€n ) að ngelegd

tussen de aansluiting met de A2B

err de Ankummerdljk- De

ðansluit¡ngen bij Ornm€n worden

verbeterd. op de N377 in Balkbrug

wordt een ongelilkvloerse kruislng
gerealiseerd. Verder worden de

b€lde fregen duurzððm verliger

l¡gericlt. nret een maxim¡fe

N34 tussen V'/itte Pa¿l en de

Orentse grens

N307 tussen de Roggebotsluis en

Kampen

N34Ð tussen 428 en Ornmen; N377
tussen L¡chtmls en Slagharen

eerse ow



nr, t30l Nleuvregêln

Galecopperzocrn (NSLì

nr. 1302 Nleuwegein Het Kiooster

l!sr )

nr. 1lO4 Arnersfoort CSG-Noord

I (NsLì
nr, l3û5 Amersioort Våthotst (NSL)

nr, 1f06 Nieuweqeln Binnenstðd
(NSL)

ñr, 1309 Utrecht Heßtructur€rtng
Kanalqnellqn_{ (NSL)

nr- 1310 Utrecht Ontwikkellng

LelCsche Rdn (NSL)

nr, l"l 1l Utre(hl OntlYikkel¡ng

f'lerwedek¿naalzone (N5L)

nr, 1ll2 Utrechl Ont\',ikkeliag
it,r'r0n5geDr..rcl (l¡51 l
nr. t313 Utrecht RiJnenburg (NSt)

nr, 1314 ljsselslein A2-¡one (NÞL)

nr, l316 Utrechl doorontwlkkelinq
t,rthol (NSL)

n¡'. t317 Amersfoort Hoqe Weq

itr5u

nr. lf 23 BRU Ontwikkellng
R:ndstadspoor (NSL)

nr" 1324 Utrecht opvr¿arderinq NRU

Nqo-rC eIlle l_o-¡4lqes (!fs,!l
nr. 1325 b€reikbãarùe¡d Utrecht'
qe¡! il!-$_L)

nr 1326 Br avo 3 t h.v Waardsedìjk

lN5L.l
nr, t327 Eravo 3 Ì.h,v. aansluit¡ng
al2 (NsLl
nr. 1328 Bravo 6a zuideli¡ke
r'andrveg Harmeien (NSL)

8€druv€nt6ri'ein 7 ha i Nleuwegeln

EednjvenÈerreln 75 hð Nieuwegeta

Gernengd kantoren + wonlngen AmersfcoÑ

Gemengd kañtoren + bedrljfsterrein

t wo¡lnqgn
Gemen0d kantoren + overlge

voor¿lenlngen + rionlngen

Gemengd overige voctr¿lênlngen +

r.{o,qla99D

Gemengd kantoren + bedrilßterreln
+ overige voorzlenlngân +

!v94lngen
Gemengd kanloren + b€drljfsteÍeln
overlge voor¿iellillgen + tnoningen

Gernengd oV terminal + kantoæn +

nonlngen + ov-erlge,vo!tn!e!'[nge!] ,- ,

Gemengd b€drtjfsterreln +

Overlg ondernijs + wonlngen, HoV

om de zuid t ey-e¡Se yeqr,¿lç-¡nqen

Gemengd won¡ngefl + overiga

ygo!:¿JeC jlg_qfi

tì/oningen

It/onlngen

lnfrastructuur (tracé)

Infrastructuur diverse projecten

¿-u,ldrldla¡t

lnlrastructuur (lracé)

¡nfrastrüctuur (tr¿cé)

lnfrastructuur (tracá)

Amersfoort

Nìeuweqêln

' Utrecht

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Utrecht

-rp-¡ i!!ge-¡--!. -sYe¡s9- v€I!è¡L4qeil - *
q_ve_!19 IJss€ìsteln

, Utrecht

Amersfoort

nr. 1318 Amersfoort Èlaatweg (NSL) Gemengd ovenge voor¿leningen + Amersfoort

nr. l3l9 Amersfoort Vatho¡st Noord Amersfoort

West (NSL) _-.. .

nr, 1320 Veenenedaal Veenend¡al

oost (NSLI

nr. 1322 Amersfaort Kersenb¿an

veenendaal

Infrastructuur (tracé J

f NSLì

Am€rsfocrt

BRU gemeeflten

Utrecht

Ulrecht

Woerden

' 
woe.¿"n

Woerden



7

Won¡fl9bouw Vroo¡låån te Den

t H¡19

, Wonlñgbouw Westmade fe Wesllånd
i Wontngbouw Zutdelljk strafld te

Hoek van Holland

Bed rljven terreln voorma li g

, suÌkerrrnleteÍe¡n Puttersho€k le
rqinnenfiìãðsi

Provinciðle weg N206, Verleggtng
qulnvQller K_at_w¡_lk

R¡.Jnlåndroute

Havsn e,r InCrjslrieCompiex

Rotterdðrn

Ontsluiting naar de N44l (NSL)

Reâl¡3¡clÈ circa q70 wolìlngen

Reålrsaðe ca lt88 wcñlngen

Ree¡¡setiè circâ 64Ð wonlngen

fnrichting en gebru¡k

industrlegeti€d te Blnnenfiðas met

n4¡l Í!q ¡ç m! içqç-a-tç€ortq. 5

Verlegglng erì g€deeltellJke

verq lçé4 I -Qql l-v-elklYil I clt lil
Oe RiJnlandRoute ls e€n nleuwe

provinciale weqverbinding tussen de

!,.r-9,q {¡r_a!a!lkl ç-! de- A1 -b[ l=q!C--e¡

Toekomsttge emlssles cf de

vrgerende en nog definltief vast te

stell€n b'Éstemmingsplðnnen voor

gebleden l'{ðâsv}akte 2, H¿asvlakte

I, Botiek-VondeiìngenPlaat,
Europoort en L^àndton9, Wåâl-

Eemh¿vsn, vìerhåvens-
g-e¡49{qhqve_n

lnfrastructuur

Gemeente D€n Haðg

Gemeente Urestlañd

Gemeenre Rotterdam

Gemeente Etnnenmaas

Tussen de N44 I en het

- Le9ryeSYle4qçt te Kãtulk
Xåtwljk ' A4 hil Lelden

G¿meenre Rotterda rn

I

I

I

I

I

I

I
I

I

1
I


