
Haarlem, 5 maart 2013

Onderwerp: Vragen van mevrouw R. Alberts (SP), inzake 
invulling bezuinigingen infrastructuurfonds.
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De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-
Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 13 februari 2013 
door het lid van Provinciale Staten, mevrouw R. 
Alberts (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde 
Staten zijn ingekomen.

Inleiding
Het Rijk heeft op 13 februari 2013 bekend gemaakt 
hoe de bezuinigingen op het infrastructuurfonds 
zullen worden ingevuld. In deze bekendmaking 
worden twee projecten genoemd die de provincie 
Noord-Holland aangaan, te weten de N23 (West-
frisiaweg) en OVSAAL. Daarover wil ik u de 
volgende vragen voorleggen:

Vragen

1  Het Rijk schrapt de 2e kraal uit de N23 
(Westfrisiaweg). Wat is dit concrete bedrag? 
Kunt u toelichten wat dit precies voor het hele 
project inhoudt? Op welke termijn kunnen 
wij een aangepast voorstel tegemoet zien?

2  Deze bezuiniging hing al in de lucht. 
Gedeputeerde Bond heeft in de pers laten 
weten dat er versoberd zal worden. Waar 
moeten wij dan aan denken? Wordt de 
versobering gevonden in het project N23 of zal 
die versobering over andere projecten worden 
uitgesmeerd?

3  Klopt het dat al eerder als gevolg van de 
financiering van de N23, zoals door PS in 
meerderheid goedgekeurd, andere projecten 
in Noord-Holland vertraagd, geschrapt of 
anderszins beïnvloed zijn?

4  Behoort het ook tot de mogelijkheden, nu het 
Rijk de bijdrage voor de 2e kraal van de N23 
intrekt, dat het volledige project N23 op de 
tocht kan komen te staan? 

5  Indien in het gehele project N23 wijzigingen 
worden aangebracht die wellicht extra 

gunstig uitvallen voor de totale som geld 
die door de provincie voor het project is 
gereserveerd, bent u bereid om dat mogelijk 
vrijgekomen geld aan PS voor te leggen, zodat 
PS met eigen voorstellen kunnen komen?

6  Is GS voornemens om het door het Rijk 
ingetrokken bedrag zelf aan te vullen?

7  Over OVSAAL schrijft het Rijk dat er gekozen 
wordt voor het schrappen van de duurdere 
variant (en keuze voor de kosteneffectieve 
variant). Kunt u toelichten wat dit precies 
inhoudt?

8  Het Rijk geeft ook aan dat er projecten 
vertraagd zullen worden. Zijn er in Noord-
Holland van dergelijke projecten? Zo ja, 
welke? En wat houdt dat in?

Ons antwoord aan provinciale staten luidt 
als volgt:

Vraag 1:
Het Rijk schrapt de 2e kraal uit de N23 (West-
frisia weg). Wat is dit concrete bedrag? Kunt u 
toelichten wat dit precies voor het hele project 
inhoudt? Op welke termijn kunnen wij een 
aangepast voorstel tegemoet zien?

Antwoord 1: 
Deze kraal omvatte een bedrag van in totaal 
€ 21,6 miljoen voor zowel het Noord-Hollandse als 
het Flevolands deel van de N23. Van dit bedrag is 
€ 11,6 miljoen geoormerkt voor de aansluitingen 
van de Westfrisiaweg op de A7.
Voor de beantwoording van de overige onderdelen 
van deze vraag zij verwezen naar de antwoorden 
op de vragen 2, 3 en 4.

Vraag 2:
Deze bezuiniging hing al in de lucht. 
Gedeputeerde Bond heeft in de pers laten weten 
dat er versoberd zal worden. Waar moeten wij 
dan aan denken? Wordt de versobering gevonden 
in het project N23 of zal die versobering over 
andere projecten worden uitgesmeerd?
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Antwoord 2:
Vooralsnog is een versobering niet aan de orde. 
Gedeputeerde Bond heeft een dergelijke uitspraak 
in de pers als door u aangegeven niet gedaan. In 
de Realisatieovereenkomst zoals gesloten tussen 
Provincie en o.a. de gemeenten is immers over-
eengekomen dat het project voor rekening en 
risico van de provincie wordt uitgevoerd binnen 
het daarvoor beschikbaar gestelde taakstellende 
budget. Mocht ons verzoek aan de Tweede Kamer 
om de bezuiniging voor de Westfrisiaweg in te 
trekken niet tot resultaat leiden, dan zullen wij 
u, indien de noodzaak hiertoe uit de aan-
besteding blijkt, een voorstel doen om er voor te 
zorgen dat de uitvoering van het project voort 
kan gaan.

Vraag 3:
Klopt het dat al eerder als gevolg van de finan-
ciering van de N23, zoals door PS in meerderheid 
goedgekeurd, andere projecten in Noord-Holland 
vertraagd, geschrapt of anderszins beïnvloed zijn?

Antwoord 3:
Nee.

Vraag 4:
Behoort het ook tot de mogelijkheden, nu het 
Rijk de bijdrage voor de 2e kraal van de N23 
intrekt, dat het volledige project N23 op de tocht 
kan komen te staan?

Antwoord 4:
Nee.

Vraag 5:
Indien in het gehele project N23 wijzigingen 
worden aangebracht die wellicht extra gunstig 
uitvallen voor de totale som geld die door de 
provincie voor het project is gereserveerd, bent u 
bereid om dat mogelijk vrijgekomen geld aan PS 
voor te leggen, zodat PS met eigen voorstellen 
kunnen komen?

Antwoord 5:
Indien geld vrijvalt op de N23 rapporteren wij 
daarover op de gebruikelijke wijze. Met betrek king 
tot een eventueel positief aanbestedingsvoordeel 
is door de Staten besloten (Statenvoordracht 
88-2012) dat dit wordt toegevoegd aan de risico-
reserve voor het project N23 Westfrisiaweg.

Vraag 6:
Is GS voornemens om het door het Rijk ingetrokken 
bedrag zelf aan te vullen?

Antwoord 6:
Zie beantwoording vraag 2.

Vraag 7:
Over OVSAAL schrijft het Rijk dat er gekozen 
wordt voor het schrappen van de duurdere variant 

(en keuze voor de kosteneffectieve variant). Kunt 
u toelichten wat dit precies inhoudt?

Antwoord 7: 
Het Rijk heeft besloten € 200 miljoen te 
bezuinigen binnen het project OV SAAL middel-
lange termijn. Dit houdt expliciet in dat de 
duurste oplossingsvariant afvalt en er drie 
goedkopere varianten overblijven. De varianten 
waar het hier over gaat zijn hoogfrequente 
varianten (6 i.p.v. 4 intercity’s en sprinters per 
uur). Ook na de bezuiniging blijft er voldoende 
budget over om de OV SAAL-corridor om te 
bouwen naar een hoogfrequente corridor. In 
eerste instantie zou dit systeem in 2020 nodig 
zijn, maar op basis van de groeiprognoses van NS 
blijkt dat met een 4/4-systeem (4 intercity’s en 4 
sprinters per uur) langer doorgereden kan worden 
en de groei naar een 6/6-systeem pas in 2028 
nodig wordt geacht. Het Rijk heeft de middel-
lange termijn van OV SAAL ook getemporiseerd. 
Als regio gaan wij het Rijk verzoeken actief 
betrokken te worden bij de monitoring van het 
vervoerssysteem op de corridor. Op deze manier 
kunnen we meedenken over het juiste moment 
waarop het hoogfrequente spoorsysteem nodig is. 
Waarschijnlijk zal op dat moment op basis van de 
dan voorliggende gegevens opnieuw gekeken 
worden naar de meest effectieve oplossing. Het 
nieuwe budget (€ 513 miljoen) zal dan leidend zijn.
Wij hebben wel zorgen over de mogelijkheden 
van een goed functionerend systeem op korte 
termijn nu het Rijk ook de financiering van het 
European Rail Traffic Management System 
(ERTMS) ten laste brengt van het OV SAAL budget 
en er geen garantie van het Rijk is dat ERTMS 
voor 2020 in werking is. 

Vraag 8:
Het Rijk geeft ook aan dat er projecten vertraagd 
zullen worden. Zijn er in Noord-Holland van 
dergelijke projecten? Zo ja, welke? En wat houdt 
dat in?

Antwoord 8:
Ja. In de bijlagen gebiedsplaten en sectorplaten 
van de brief van de minister en staatssecretaris 
van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede 
Kamer over de bezuinigingen is beschreven welke 
projecten in de Noordvleugel worden vertraagd. 
Deze zijn te vinden als bijlage bij de brief over de 
bezuinigingen met kenmerk149209/150052 die 
wij u onlangs hebben gezonden en via bijgaande 
link: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-
en-publicaties/kamerstukken/2013/02/13/
invulling-bezuinigingen-infrastructuurfonds.
html. Het betreft: Ombouw Amstelveenlijn, A1/
A6/A9  Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject 
5: A6), A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 
(deeltraject 4: A9), Capaciteitsuitbreiding 
ligplaatsen Amsterdam-Lemmer, Noordkant 
Amsterdam en OV SAAL MLT.



Dit houdt voor de genoemde rijksprojecten in dat 
deze later worden gerealiseerd dan eerder gepland. 
Voor de Amstelveenlijn betekent het dat de rijks-
bijdrage voor dit regionale project later beschik-
baar komt en dat de Stadregio Amsterdam dit 
meeweegt in de besluitvorming. Voor Noordkant 
Amsterdam loopt nu een MIRT-onderzoek en 
wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het 
is een positief signaal dat het Rijk hiervoor nu 
middelen heeft gereserveerd.
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