Bijlage Bestuurlijke afspraak Lelylijn
Start MIRT-onderzoek Lelylijn
• Ter uitvoering van het Coalitieakkoord van kabinet Rutte IV starten Rijk en regio
voortvarend en op basis van reeds beschikbare informatie met een integraal en
breed MIRT-onderzoek gericht op de realisatie van de Lelylijn, passend binnen het
totale Deltaplan voor het Noorden. Het onderzoek richt zich op de Lelylijn als
backbone van de ontwikkeling van het noordelijk deel van Nederland om te komen
tot economische structuurversterking, de verstedelijkingsopgave en de verbetering
van de bereikbaarheid en waarbij de effecten in combinatie met de aanleg van de
Nedersaksenlijn, verbetering van onderdelen van het bestaande spoor en
internationale aantakking richting Duitsland worden onderzocht.
• Rijk en Regio onderkennen dat de wisselwerking tussen het MIRT-onderzoek Lelylijn
en het programma Deltaplan voor het Noorden goed bewaakt moet worden.
• Het MIRT-onderzoek gefaseerd aan te pakken. In de eerste fase wordt met
gebruikmaking van de beschikbare informatie in een plan van aanpak de exacte
scope van de verschillende onderdelen bepaald, inclusief eerste verkenning van
verstedelijking en economie.
• In de tweede fase te trechteren van mogelijke naar relevante varianten op basis van
de inhoudelijke omschrijving van de Lelylijn, inclusief kosten en mogelijke dekking,
draagvlak en relatie met verstedelijking (woningbouw en economie in het kader van
de NOVEX). Hierbij worden de volgende dossiers met raakvlakken betrokken:
• Een studie naar de Nedersaksenlijn.
o De relatie met verbeteringen aan bestaand spoor.
o De samenhang met de internationale verbinding Nederland – Noord
Duitsland/Scandinavië/Baltische staten.
o Uitwerking van water en bodem als sturende principes.
o Een nog gezamenlijk uit te voeren evaluatie van het Regio Specifiek Pakket
(RSP) die kan bijdragen aan inzichten voor een volgende economische en
sociale impuls.
• In lijn met het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’
samen te zoeken naar aanvullende dekking voor realisatie van de Lelylijn waaronder
financiering vanuit de regio en uit Europese fondsen.
• Te werken aan opname van de Lelylijn in het TEN-T extended kernnetwerk en
daaropvolgend een plan uit te werken voor Europese cofinanciering, waaronder CEF.
• Het MIRT-onderzoek Lelylijn moet de basis vormen voor een nog deze
kabinetsperiode te nemen Startbeslissing voor een MIRT-verkenning. Hiervoor moet
een voorlopige voorkeursvariant uitgewerkt zijn met een betrouwbare kostenraming
en zicht op minstens 75% van de financiering van deze voorlopige voorkeursvariant
• Een gezamenlijke governance structuur en werkorganisatie op te zetten voor de
verdere uitwerking van het MIRT onderzoek, inclusief planning en begroting.
Kernelementen daarvan zijn een Bestuurlijk Overleg Deltaplan (BO-Deltaplan) voor
de bestuurlijke aansturing en een ambtelijk Programmateam. De governance en
werkorganisatie worden nader uitgewerkt en (voor het BO-MIRT in het najaar) ter
vaststelling aan het eerste BO-Deltaplan voorgelegd.
• Gezamenlijk een participatieproces als onderdeel van het MIRT-onderzoek op te
starten en hiervoor een omgevingsmanager aan te stellen en een breed
participatieplan op te stellen.
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De regio committeert zich bij te dragen aan de plankosten voor dit MIRT-onderzoek
op basis van een op het BO Deltaplan nader vast te stellen verdeelsleutel.
Het BO-Deltaplan mandaat te verlenen om uitvoering te geven aan bovenstaande
besluitpunten.
Rijk en regio zullen - vanuit een gezamenlijk commitment binnen de gezamenlijk
governance structuur en werkorganisatie - parallel hieraan en in nauwe samenhang
met het MIRT-onderzoek Lelylijn verder werken aan:
o Nader onderzoek naar de Nedersaksenlijn;
o De verbetering van bestaand spoor mede in het licht van de versnelling van
de woningbouw. Organisatorisch wordt aangesloten bij de huidige werkwijze
en besluitgremia (waaronder de spoortafel);
o De strategie m.b.t. de woningbouwopgave: voor de korte, middellange en
lange termijn;
o De economische structuurversterking en;
o De klimaatopgaven.
In het BO-Deltaplan wordt sturing gegeven aan de voortgang

