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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De brug in de N50 bij Ramspol
verkeert in technisch slechte staat. Het
wegvak Ramspol-Ens is verkeersonveiliger
dan de aangrenzende wegvakken. De vele
brugopeningen belemmeren de doorstroming van het verkeer.
Oplossing Gerealiseerd wordt de aanleg van
een nieuwe brug met een minimale doorvaarthoogte van 13 meter ten opzichte van de
maatgevende waterstand en met een
beweegbaar deel, alsmede de aanleg van een
duurzaam veilige autoweg met 2x2 rijstroken
tussen Ramspol en Ens die bij Ens een
ongelijkvloerse kruising zal kennen.
Planning
Tracébesluit: 2009
Start realisatie: 2010
Openstelling: 2013
Financiën Taakstellend budget: € 126 mln
(incl. € 26 mln RSP bijdrage).

Politiek/bestuurlijk
Toezeggingen: januari 1997: de vervanging
van de Ramspolbrug zal door (voormalig)
VenW in procedure worden gebracht.
Oktober 2007: de minister van voormalig
VenW heeft het gewijzigd standpunt
ingenomen om de doorvaarthoogte van de
brug van 7 naar 13 meter te brengen.
Amendementen: de Tweede Kamer heeft
ingestemd met het amendement van Hijum/
Hofstra (TK 30800 A, nr 43) waardoor extra
€ 50 mln beschikbaar is voor de N50, de N35
en de N18. De minister van IenM heeft
hiervan € 18 mln aangewend voor de N50.
In 2008 is afgesproken om uit het Regionaal
Specifiek Pakket (RSP) van de Zuiderzeelijn
€ 26 mln bij te dragen aan dit project. Daarop
is van de genoemde € 18 mln € 3 mln aan het
Vliegveld Twente toegevloeid en € 15 mln aan
het gedeelte van de N50 tussen Kampen en
Kampen-zuid.
Bij de vaststelling van de scope is het
taakstellend budget verhoogd tot € 118 mln.
Het project maakt onderdeel uit van
Spoedaanpak Wegen.

2008: het budget is aangepast door
aanwending van extra middelen (€ 18
mln) uit amendement van Hijum/Hofstra.
De provincies Flevoland en Overijssel
hebben elk een aanvullende bijdrage van
€ 1 mln toegezegd.

Uitvoering De marktbenadering heeft
plaatsgevonden volgens de inkoopstrategie
van de spoedaanpak die is gebaseerd op BVP
(Best Value Procurement).

2012: de projectkosten zijn aangepast
door de nieuwe bekostigingssystematiek
van RWS. Hierdoor is het taakstellend
budget gecorrigeerd voor de generieke
BLD-bijdrage (€ 9 mln).

2009: met het ondertekenen van het
convenant voor het Regionaal Specifiek
Pakket Zuiderzeelijn is € 26 miljoen
vastgelegd voor dit project. Het project is
als gevolg van de vaststelling van het
tweede gewijzigde standpunt en als gevolg
van onderzoek naar luchtkwaliteit
vertraagd.
2010: het project is overgegaan naar de
realisatiefase.
2011: als gevolg van de aanbestedingsprocedure en de aanpassing van de brug
aan de scheepswerven is het budget
verhoogd naar € 132 mln. De regio draagt
de helft bij in de meerkosten van de
aanpassing van de brug.
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