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p-MIRT Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

INVESTERINGEN 2020

0 20 km

1    Espelerringweg maatregelen verkeersveiligheid
2    Leemringweg veiligheidsmaatregelen, paddenoversteek
      en bushalte
3    Zwolsevaart natuurvriendelijke oevers
4    Corridor Roggebotsluis
5    Dronterringweg toegankelijkheid bushalte Rendierweg
6    Dronterweg rotonde Swifterringweg
7    Dronterweg veiligheidmaatregelen
8    Aansluiting verbindingsweg Lelystad Airport op de A6
9    Verbindingsweg Lelystad Airport
10  Harderdijk maatregelen verkeersveiligheid
11  Faunavoorziening Harderbosweg
12  Ganzeweg - Knardijk reconstructie kruispunt

Investeringen (niet i.c.m. onderhoud)

Investeringen gekoppeld aan onderhoud

13  Gooiseweg 3e fase (incl. bermversteviging bestaande
      rijbaan)
14  Buitenring rotonde natuurbelevingscentrum
15  Hogering (SBA)

      Aanbrengen verkeersveiligheidsvoorzieningen
      risicolocaties (niet op kaart)

1.  INVESTERINGEN

Overzichtskaart investeringen 2019
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p-MIRT Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

INVESTERINGEN 2019

0 20 km

1    Aanleg rotonde Kuinderweg - Muntweg
2    Zwolsevaart natuurvriendelijke oevers
3    Repelweg faunatunnel
4    Corridor Roggebotsluis
5    Hanzeweg bermversteviging
6    Biddingringweg maatregelen verkeersveiligheid en
      verwijderen landbouwverkeerstrook
7    Oldebroekerweg maatregelen verkeersveiligheid
8    Verbetering kruispunt Bremerbergweg - Alikruikweg
9    Houtribweg aansluiting ontsluiting Flevokust
10  Aansluiting verbindingweg Lelystad Airport op de A6
11  Verbindingsweg Lelystad Airport
12  Vogelweg veiligheidsmaatregelen plus ontsnipperende
      maatregelen
13  Ganzeweg - Knardijk reconstructie kruispunt

14  Spiekweg linksafvak en faunavoorziening
15  Slingerweg veiligheidsmaatregelen en bermversteviging
16  Gooiseweg 3e fase (incl. bermversteviging bestaande
      rijbaan)
17  Waterlandseweg fietsbrug
18  Hogering (SBA)
19  Oldebroekerweg, Dronterringweg, Elburgerweg
      afscherming fietspad op vast bruggen

Investeringen (niet i.c.m. onderhoud)

Investeringen gekoppeld aan onderhoud
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Overzichtskaart investeringen 2022
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INVESTERINGEN 2022

1    Urkerweg maatregelen verkeersveiligheid
2    Zuiderringweg maatregelen verkeersveiligheid
3    Corridor Roggebotsluis
4    Biddingringweg - Dronterweg aanleg rotonde
5    Swifterweg maatregelen verkeersveiligheid
6    Bremerbergweg maatregelen verkeersveiligheid
      plus faunatunnels
7    Ganzeweg - Knardijk reconstructie kruispunt
8    Nijkerkerweg - Spiekweg ombouw rotonde naar VRI
9    Tussenring geluidscherm
10  Oostvaardersdijk maatregelen verkeersveiligheid
11  Hogering (SBA)

PROVINCIE FLEVOLAND RE | GEO | 180086

0 20 km

Investeringen (niet i.c.m. onderhoud)

Investeringen gekoppeld aan onderhoud

Overzichtskaart investeringen 2021
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p-MIRT Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

INVESTERINGEN 2021

0 20 km

1    Oosterringweg veiligheidsmaatregelen,toegankelijk
      maken bushaltes Orchideenhoeve en rotonde
      Kalenbergerweg
2    Corridor Roggebotsluis
3    Ganzeweg - Knardijk reconstructie kruispunt
4    Knardijk (Zeewolderdijk - Ganzenweg) 
      maatregelen verkeersveiligheid
5    Aansluiting verbindingsweg Lelystad Airport op de A6
6    Gooiseweg 3e fase (incl. bermversteviging bestaande
      rijbaan)
7    Eemmeerdijk maatregelen verkeersveiligheid
8    Hogering (SBA)

Investeringen (niet i.c.m. onderhoud)

Investeringen gekoppeld aan onderhoud
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2.  ONTWIKKEL INVESTERINGEN WEGEN

Naam project wegen in 
noordelijk Flevoland

Ontwikkel 
investeringen 
2019

Ontwikkel 
investeringen 
2020

Ontwikkel 
investeringen 
2021

Ontwikkel 
investeringen 
2022

Ontwikkel 
investeringen 
2023

Repelweg, aanleg ontsnipperde 

maatregelen faunatunnel
ja nee nee nee nee

Kuinderweg en Muntweg,  

aanleg rotonde
ja nee nee nee nee

Leemringweg, enkelzijdige kant-

verbreding, kantverruwing, glasbol, 

bermversteviging gefundeerd

nee ja nee nee nee

Leemringweg, bushaltes aanleggen 

ter hoogte van Netl
nee ja nee nee nee

Leemringweg, paddenoversteek nee ja nee nee nee

Espelerringweg (Zuidermiddenweg 

- Staartweg), dubbelzijdig kant-

verbreden, kantverruwing, glasbol, 

bermversteviging gefundeerd

nee ja nee nee nee

Oosterringweg, bushalte  

Orchideeen hoeve 2 keer in asfalt 

uitvoeren en toegankelijk maken

nee nee ja nee nee

Oosterringweg, enkelzijdig  

kantverbreden, kantverruwing, 

glasbol, bermversteviging  

gefundeerd bermversteviging

nee nee ja nee nee

Oosterringweg, rotonde  

Kalenbergerweg
nee nee ja nee nee

Oosterringweg, bermversteviging, 

dubbelzijdige kantverbreding, 

verruwing en glasbollen

nee nee ja nee nee

Zuiderringweg, bermversteviging, 

dubbelzijdige verbreding, kant-

strookverruwing en glasbollen

nee nee nee ja nee

Urkerweg, bermversteviging,  

dubbelzijdige verbreding, kant-

strookverruwing en glasbollen

nee nee nee ja nee

Hannieschaftweg, verharding  

Espelervaart - Urkervaart
nee nee nee nee ja

Marknesse, geluidscherm nee nee nee nee ja

Tabel 1. Projecten op wegen in noordelijk Flevoland

Overzichtskaart investeringen 2023
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INVESTERINGEN 2023

1    Marknesserweg geluidscherm
2    Hannie Schaftweg veiligheidsmaatregelen
3    Gooimeerdijk-Oost aanleg fietspad
      (ontbrekende schakel en verbreden
      bestaande fietspad)
4    Hogering (SBA)

PROVINCIE FLEVOLAND RE | GEO | 180086

0 20 km

Investeringen (niet i.c.m. onderhoud)

Investeringen gekoppeld aan onderhoud

Als u nadere informatie over de overzichtskaarten 2019 t/m 2023 wenst, kunt u contact opnemen met de  
provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, tel. 0320-265265.
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Naam project wegen in 
oostelijk Flevoland

Ontwikkel 
investeringen 
2019

Ontwikkel 
investeringen 
2020

Ontwikkel 
investeringen 
2021

Ontwikkel 
investeringen 
2022

Ontwikkel 
investeringen 
2023

Houtribweg, aansluiting ontsluiting 

Flevokust
ja nee nee nee nee

Hanzeweg (Brugdek Hoge vaart - 

Drontermeerdijk), bermversteviging
ja nee nee nee nee

Biddingringweg (Hanzeweg -  

Elburgerweg), 2 zijdig  

kantver breding, kantverruwing, 

glasbollen en bermversteviging

ja nee nee nee nee

Oldebroekerweg, dubbelzijdige 

kantverbreding, kantverruwing, 

glasbol, bermversteviging  

gefundeerd

ja nee nee nee nee

Donterringweg, Elburgerweg, 

Oldebroekerweg, ?, 3 vaste bruggen 

afscherming fietspad 

ja nee nee nee nee

Harderdijk, weerszijden  

kantverbreding, kantverruwing, 

glasbol, bermversteviging

nee ja nee nee nee

Dronterweg, dubbelzijdige  

kant verbreding, kantverruwing, 

glasbol, bermversteviging

nee ja nee nee nee

Harderbosweg, faunavoorziening 

nabij Blauwe Dromer
nee ja nee nee nee

Bestaande halte ‘Rendierweg’ langs 

de Dronterringweg ter hoogte van 

de Rendierweg

nee ja nee nee nee

Biddingringweg, dubbelzijdige 

kantverbreding, verruwing en  

glasbollen, bermversteviging

ja nee nee nee nee

Biddingringweg, Oostbaan ver-

wijderen landbouwverkeersstrook 

ter hoogte van rotonde de Wissel

ja nee nee nee nee

Biddingringweg - Dronterweg, 

aanleg rotonde
nee nee nee ja nee

Swifterweg, bermversteviging,  

dubbelzijdige verbreding, kant-

strookverruwing en glasbollen

nee nee nee ja nee

Bremerbergweg, dubbelzijdige 

verbreding, kantstrookverruwing en  

glasbollen, bermversteviging

nee nee nee ja nee

Naam project wegen in 
oostelijk Flevoland

Ontwikkel 
investeringen 
2019

Ontwikkel 
investeringen 
2020

Ontwikkel 
investeringen 
2021

Ontwikkel 
investeringen 
2022

Ontwikkel 
investeringen 
2023

Bremerbergweg, kruispunt  

Alikruikweg verbetering kruispunt 

verkeersveiligheid

ja nee nee nee nee

Bremerbergweg, faunatunnels nee nee nee ja nee

Tabel 2. Projecten op wegen in oostelijk Flevoland
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Naam project wegen in 
Flevoland algemeen

Ontwikkel 
investeringen 
2019

Ontwikkel 
investeringen 
2020

Ontwikkel 
investeringen 
2021

Ontwikkel 
investeringen 
2022

Ontwikkel 
investeringen 
2023

Aanbrengen verkeersveiligheids-

voorzieningen risico locaties
nee ja nee nee nee

Tabel 4. Project op wegen in Flevoland algemeen

Naam project wegen in  
zuidelijk Flevoland

Ontwikkel 
investeringen 
2019

Ontwikkel 
investeringen 
2020

Ontwikkel 
investeringen 
2021

Ontwikkel 
investeringen 
2022

Ontwikkel 
investeringen 
2023

Gooiseweg 3e fase, berm-

versteviging
nee ja nee nee nee

Knardijk (Zeewolderdijk -  

Ganzenweg), dubbelzijdige kant-

verbreding, kantverruwing, glasbol, 

bermversteviging gefundeerd

nee nee ja nee nee

Harderdijk, dubbelzijdige kant-

verbreding, kantverruwing, glasbol, 

bermversteviging

nee nee ja nee nee

Vogelweg, enkelzijdige kant-

verbreding, kantverruwing, glasbol, 

bermversteviging gefundeerd

ja nee nee nee nee

Vogelweg, Knardijk ontsnipperde 

maatregel
ja nee nee nee nee

Slingerweg (Schillinkweg -  

Eempad), onderhoud verharding 

rijbaan

ja nee nee nee nee

Slingerweg (Schillinkweg -  

Eempad), bermversteviging
ja nee nee nee nee

Spiekweg, faunavoorziening ja nee nee nee nee

Spiekweg, linksafvak bij Dasselaar-

weg en Nulderpad en bushalte bij 

Nulderpad

ja nee nee nee nee

Eemmeerdijk (las nabij hm 4.9 - 

Slingerweg), bermversteviging, 

dubbelzijdige kantverbreding, 

verruwing en glasbollen

nee nee ja nee nee

Buitenring, natuurbelevingscentrum 

aanleg rotonde
nee ja nee nee nee

Oostvaardersdijk (hm 9.6 t/m hm 

13.0), kantstrookverruwing en 

glasbollen, bermversteviging

nee nee nee ja nee

Nijkerkerweg, aanpassing kruising 

met Spiekweg, plaatsing VRI’s
nee nee nee ja nee

Gooimeerdijk oost, verbreden 

fietspad en ontbrekende schakel 

toevoegen

nee nee nee nee ja

Almere, plaatsen geluidschermen nee nee nee ja nee

Tabel 3. Projecten op wegen in zuidelijk Flevoland
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Projecten zuidelijk  
Flevoland

Investering 
2019

Investering 
2020

Investering 
2021

Investering 
2022

Investering 
2023

Capaciteitsuitbreiding Hogering 

(SBA)
€19.805.805 €19.080.290 €6.281.084 €746.025 €682.264

Capaciteitsuitbreiding  

Waterlandseweg (SBA)
€6.294.327 €0 €0 €0 €0

Gooiseweg 3e fase  

(Nijkerkerweg - Gooimeerdijk- 

Oost)

€3.452.990 €2.401.812 €2.278.034 €0 €0

Diverse overige investeringen 

zuidelijk Flevoland
€2.500.376 €960.376 €881.264 €1.833.424 €255.016

Totaal €32.053.498 €22.442.478 €9.440.382 €2.579.449 €937.280

Tabel 7. Projectinvesteringen infrastructuur zuidelijk Flevoland

Projecten Flevoland 
totaal

Investering 
2019

Investering 
2020

Investering 
2021

Investering 
2022

Investering 
2023

Totaal investeringen €46.178.502 €39.477.238 €25.475.697 €11.361.460 €2.142.576

Tabel 8. Projectinvesteringen infrastructuur Flevoland totaal

3.  INVESTERINGEN IN NIEUWE PROVINCIALE INFRASTRUCTUUR

Projecten noordelijk 
Flevoland

Investering 
2019

Investering 
2020

Investering 
2021

Investering 
2022

Investering 
2023

Diverse overige investeringen 

noordelijk Flevoland
€652.272 €1.447.184 €1.058.672 €798.576 €1.205.296

Totaal €652.272 €1.447.184 €1.058.672 €798.576 €1.205.296

Tabel 5. Projectinvesteringen infrastructuur noordelijk Flevoland

Projecten oostelijk  
Flevoland

Investering 
2019

Investering 
2020

Investering 
2021

Investering 
2022

Investering 
2023

Aansluiting verbindingsweg 

Lelystad Airport - A6 (halve 

aansluiting)

€6.857.605 €6.039.327 €1.955.403 €0 €0

Corridor N301 (aansluiting  

A27 - Gooiseweg/Nijkerkerweg)
€0 €0 €0 €2.700.000 €0

Ongelijkvloerse aansluiting 

Roggebotsluis
€609.600 €4.165.600 €10.160.000 €935.203 €0

Reconstructie kruispunt  

Ganzenweg - Knardijk
€822.051 €3.546.760 €2.861.240 €3.127.000 €0

Verbindingseweg A6 - Lelystad 

Airport
€2.221.836 €670.537 €0 €0 €0

Diverse overige investeringen 

oostelijk Flevoland
€2.961.640 €1.165.352 €0 €1.221.232 €0

Totaal €13.472.732 €15.587.576 €14.976.643 €7.983.435 €0

Tabel 6. Projectinvesteringen infrastructuur oostelijk Flevoland
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Omschrijving lasten 2019 2020 2021 2022 2023

Metropoolregio  

Amsterdam - Platform Mobiliteit
€154.269 €155.000 €155.000 €155.000 €127.000

Mobiliteitsmanagement  

bereikbaarheid Lelystad Airport
€21.000 €21.000 €0 €0 €0

Proceskosten programma 

Mobiliteit
€153.000 €153.000 €153.000 €153.000 €153.000

Verkeersmanagement en  

Bereikbaarheid Oostrand
€130.000 €0 €0 €0 €0

Stelpost toekomstige  

mobiliteitsmanagement-

projecten

€0 €0 €0 €100.000 €100.000

Overige kosten  

mobiliteitsmanagement
€19.000 €19.000 €19.000 €19.000 €19.000

Smart Mobility €460.000 €456.000 €456.000 €154.000 €51.000

Totale lasten  

mobiliteitsmanagement
€937.269 €804.000 €783.000 €581.000 €450.000

Tabel 12. Overzicht lasten mobiliteitsmanagement

Omschrijving lasten 2019 2020 2021 2022 2023

Streekvervoer OV IJsselmond €13.442.862 €13.442.862 €13.442.862 €13.442.862 €13.442.862

Streekvervoer  

Emmeloord - Lemmer
€288.000 €288.000 €288.000 €288.000 €288.000

Gedelegeerd OV Almere €14.798.175 €15.142.491 €15.326.083 €15.326.083 €15.326.083

Gedelegeerd OV Lelystad €2.463.390 €2.463.390 €2.463.390 €2.463.390 €2.463.390

Busverbinding Lelystad Airport €264.000 €436.000 €555.000 €674.000 €674.000

Stimulering en beheer OV €1.010.132 €976.000 €972.000 €972.000 €972.000

Regiotaxi (provinciaal deel) €983.000 €983.000 €983.000 €983.000 €983.000

Totale lasten openbaar vervoer €33.249.559 €33.731.743 €34.030.335 €34.149.335 €34.149.335

Tabel 9. Overzicht lasten openbaar vervoer

Omschrijving  
opbrengsten 2019 2020 2021 2022 2023

Reizigersopbrengsten streek-

vervoer OV IJsselmond
-€5.400.603 -€5.422.603 -€5.444.603 -€5.466.603 -€5.466.603

Bijdragen derden (lijn 160) -€318.851 -€318.851 -€318.851 -€318.851 -€318.851

Reizigersbijdragen Regiotaxi 

(provinciaal deel)
-€386.092 -€386.092 -€386.092 -€386.092 -€386.092

Totale opbrengsten  

openbaar vervoer
-€6.105.546 -€6.127.546 -€6.149.546 -€6.171.546 -€6.171.546

Tabel 10. Overzicht opbrengsten openbaar vervoer

Omschrijving  
lasten en opbrengsten 2019 2020 2021 2022 2023

Saldo openbaar vervoer €27.144.013 €27.604.197 €27.880.789 €27.977.789 €27.977.789

Tabel 11. Overzicht lasten en opbrensten saldo openbaar vervoer
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Omschrijving lasten 2019 2020 2021 2022 2023

Aanpak zwakke en ontbrekende 

schakels fietsnetwerk
€351.000 €0 €0 €0 €0

Betere fietsvoorzieningen 

stations
€21.000 €0 €0 €0 €0

Versterken snelfietsroute  

Almere - Lelystad Airport,  

bijdragen fietsbruggen Almere

€1.022.000 €0 €0 €0 €0

Versterken snelfietsroute  

Almere - Lelystad Airport,  

traject Lelystad - Lelystad 

Airport

€0 €0 €0 €2.500.000 €0

Totale lasten maatregelen 

stimulering fietsgebruik
€1.394.000 €0 €0 €2.500.000 €0

Tabel 15. Overzicht lasten maatregelen stimulering fietsgebruik

Omschrijving lasten 2019 2020 2021 2022 2023

Verkeersmodel Venom €108.000 €108.000 €108.000 €108.000 €108.000

VIASTAT/Speedprofiles  

(inclusief ongevallenmodule)
€35.000 €35.000 €35.000 €35.000 €35.000

Nationale Databank  

Wegverkeersgegevens  

(partnerbijdrage en data)

€60.000 €60.000 €60.000 €60.000 €60.000

Uitbreiding verkeerstellingen 

provinciale wegen (SWUNG)
€13.000 €13.000 €13.000 €13.000 €13.000

Roodlichtnegatie  

op provinciale wegen
€26.000 €26.000 €26.000 €26.000 €26.000

Extra ondezoeken in het kader 

van het programma Mobiliteit 

en Ruimte

€524.000 €390.000 €290.000 €250.000 €250.000

Preverkenningen, planvorming 

infrastructuur
€240.000 €240.000 €240.000 €240.000 €240.000

Overige kosten onderzoek en 

beleidsinformatie
€81.000 €50.000 €4.000 €4.000 €4.000

Totale lasten onderzoek en 

beleidsinformatie
€1.087.000 €922.000 €776.000 €736.000 €736.000

Tabel 13. Overzicht lasten onderzoek en beleidsinformatie 

Omschrijving lasten 2019 2020 2021 2022 2023

Educatie en communicatie  

(regionaal budget)
€274.000 €172.000 €172.000 €172.000 €172.000

Totale lasten beleid,  

educatie en communicatie 

verkeers veiligheid

€274.000 €172.000 €172.000 €172.000 €172.000

Tabel 14. Overzicht totale lasten beleid, educatie en communicatie verkeersveiligheid
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Omschrijving lasten 2019 2020 2021 2022 2023

Bijdrage in kosten Vervoersregio €11.000 €11.000 €11.000 €11.000 €11.000

Fietsersbond €20.021 €20.021 €20.021 €20.021 €20.021

Veilig Verkeer Nederland €15.765 €15.765 €15.765 €15.765 €15.765

Verkeer en Vervoer -  

gemeente Almere
€908.558 €908.558 €908.558 €908.558 €908.558

Verkeer en Vervoer -  

gemeente Dronten
€108.332 €108.332 €108.332 €108.332 €108.332

Verkeer en Vervoer -  

gemeente Lelystad
€324.996 €324.996 €324.996 €324.996 €324.996

Verkeer en Vervoer -  

gemeente Noordoostpolder
€119.574 €119.574 €119.574 €119.574 €119.574

Verkeer en Vervoer -  

gemeente Urk
€59.276 €59.276 €59.276 €59.276 €59.276

Verkeer en Vervoer -  

gemeente Zeewolde
€59.276 €59.276 €59.276 €59.276 €59.276

Busbanen gemeente Almere €4.529.000 €2.270.000 €0 €0 €0

Rijkswaterstaat - Actieplan 

Regionaal OV (AROV)
€3.011.866 €3.011.866 €0 €0 €0

Totale lasten subsidies €9.167.664 €6.908.664 €1.626.798 €1.626.798 €1.626.798

Tabel 16. Overzicht lasten subsidies

Omschrijving lasten 2019 2020 2021 2022 2023

Natuurvriendelijke oevers 

Zwolse vaart
€447.040 €423.672 €406.400 €0 €0

Stelpost Natuurvriendelijke 

oevers
€0 €0 €0 €400.000 €400.000

Totale lasten provinciale 

cofinanciering investeringen 

natuurvriendelijke oevers

€447.040 €423.672 €406.400 €400.000 €400.000

Tabel 17. Overzicht lasten provinciale cofinanciering investeringen natuurvriendelijke oevers

19



COLOFON

Dit is een uitgave van:
Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:
Telefoon 0320 - 265 265
E-mail: info@flevoland.nl
www.flevoland.nl

2019

20


	INHOUD
	1. INVESTERINGEN
	2. ONTWIKKEL INVESTERINGEN WEGEN
	3. INVESTERINGEN IN NIEUWE PROVINCIALE INFRASTRUCTUUR



