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Geachte heer, mevrouw,  

 

Op 17 december 2020 heeft de Tweede Kamer een motie van de heer 

Amhaouch c.s. aangenomen die de regering verzoekt om samen met de regio 

een Deltaplan van en voor Noord-Nederland op te stellen waarin de Lelylijn 

een belangrijk onderdeel is. Hierbij sturen wij u het eerste deel van dit 

Deltaplan graag toe. Het plan gaat over de wijze van verbetering en 

stimulering van de bereikbaarheid en het wonen en werken in Noord-

Nederland inclusief Flevoland. Aan dit Deltaplan is samengewerkt met de 

provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland, de gemeenten 

Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen, de waterschappen in Noord 

Nederland en het Rijk.  

Met het Deltaplan doen we een uniek integraal aanbod op het gebied van 

wonen, economie en mobiliteit. Hier is ruimte voor groei die elders in het 

land ontbreekt. Ruimte voor woningbouw en nieuwe economie. Een goede 

ontsluiting van het Noorden is een randvoorwaarde voor het benutten van 

deze ruimte. Het Deltaplan vraagt te investeren in de aanleg van de Lelylijn, 

verbetering van het bestaande spoor en de Nedersaksenlijn. Deze 

investeringen in een betere bereikbaarheid versterken de agglomeratiekracht 

in het Noorden. Daarmee leveren ze tevens een positieve bijdrage aan het 

terugdringen van de sociaal-economische achterstanden door het versterken 

van de regionale economie. Ook versterken deze investeringen  de regionale 

arbeidsmarkt omdat het Noorden aantrekkelijker wordt als woon- en 

werkplaats. Het toevoegen van woningen is een antwoord op demografische 

ontwikkelingen. Zo dragen de voorgestelde maatregelen bij aan de 

noodzakelijke schaalsprong in Noord Nederland.  
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Inhoud en proces van het Deltaplan Noord-Nederland 

De uitvoering van de motie Amhaouch vindt plaats in drie delen. Deel A ligt 

voor en bevat de propositie vanuit Noord-Nederland voor het benutten van 

ons economisch potentieel door investeringen in een samenhangend pakket 

van uitstekende OV-spoorverbindingen. Voor de inhoud van het Deltaplan 

Noord-Nederland verwijzen wij u graag naar bijgevoegd document. De 

vervolgstap bestaat uit het onderzoeken en valideren van de ruimtelijke en 

sociaaleconomische effecten van het Deltaplan (deel B). Dit zogenaamde deel 

B zal gezamenlijk uitgevoerd worden door het Rijk en de decentrale 

overheden. Tot slot zal in  deel C, gezamenlijk met het Rijk, conclusies 

worden getrokken voor nadere afspraken met een nieuw kabinet.  

De regering dient - conform de Kamermotie - de hoofdcontouren van het 

Deltaplan vóór 1 mei a.s. met de Tweede Kamer te delen. Deze 

hoofdcontouren bestaan uit het bovengenoemde deel A en de 

onderzoeksopzet voor deel B. Wij zullen u deze hoofdcontouren sturen zodra 

ze gereed zijn en bespreken deze dan graag met uw raad. Al eerder en met het 

oog op de kabinetsformatie zullen wij het nu voorliggende stuk (deel A) de 

komende weken actief onder de aandacht brengen van relevante personen en 

partijen. In dat kader bieden wij u deel A nu ter informatie aan.   

Woningbouw 

Naast de motie Amhaouch c.s. is bij dit Deltaplan ook de Kamermotie 

Terpstra en Amhaouch van 9 november jl. betrokken. Deze motie verzoekt de 

regering bij de onderzoeken naar de Lelylijn ook de mogelijkheid van 

substantiële woningbouw te betrekken. Dit met het oog op de grote 

woningnood. Het Deltaplan bevat daarom ook een fors bod vanuit Noord-

Nederland als bijdrage aan de nationale woningbouwopgave. Bij de 

samenstelling van deze bijdrage is voor onze gemeente uitgegaan van de 

verstedelijkingsstrategie die momenteel wordt opgesteld voor de Regio 

Groningen-Assen.  

Vervolg 

Bij de uitwerking van de hoofdcontouren willen wij uw raad actief 

informeren en betrekken om samen met u de mogelijkheden en kansen, die 

deze ontwikkeling ons kan bieden, te verkennen. Wij zullen u dan ook de 

vervolg-onderdelen voorleggen.  
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Wij vertrouwen erop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


