BO MIRT Oost-Nederland
1.

A1/A30 Barneveld
 Rijk en regio starten, naar aanleiding van het regionale MIRT-onderzoek, in het voorjaar
van 2019 gezamenlijk een MIRT-verkenning voor de aansluiting A1/A30.
 Naast de reeds gereserveerde € 10 miljoen, heeft het Rijk nog € 22,4 miljoen extra
beschikbaar gesteld voor dit project. Vanuit de regio is 8,5 miljoen euro gereserveerd,
behoudens goedkeuring door Provinciale Staten Gelderland.

2.

A28 Amersfoort-Hoogeveen
 Rijk en regio starten samen een MIRT-onderzoek in de vorm van een
mobiliteitsonderzoek.
 Dit onderzoek zal bestaan uit 2 fasen; de eerste fase zal gericht zijn op het identificeren
van knelpunten en zal in maart 2019 worden afgerond.
 Op basis van de resultaten van deze eerste fase, zullen in het voorjaar 2019 Rijk en
regio samen een besluit nemen over een eventueel vervolg.

3.

N50 Hattemerbroek-Ramspol (verkeersveiligheid)
 De regio heeft voorgesteld om op het wegvak Kampen-Ramspol attentie verhogende
maatregelen te treffen en dit kosten-effectief te combineren met de opwaardering van
het aanpalende wegvak Kampen-Zuid-Kampen. Omdat op dit wegvak geen prioritair
veiligheidsknelpunt, ligt ziet het Rijk geen aanleiding om extra
verkeersveiligheidsmaatregelen op de N50 te treffen.

4.

Marsroute N35
 Op initiatief van de provincie Overijssel is de Marsroute N35 geactualiseerd. Rijk en
regio spreken af deze met elkaar te bespreken.

5.

Internationale spoorverbindingen Berlijnlijn en ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt
 Op de Berlijnlijn zullen Rijk en regio de krachten bundelen voor een gemeenschappelijk
handelingsperspectief.
 Rijk en regio zullen de krachten bundelen, spreken een gedeelde ambitie uit voor een
hogere frequentie ICE Amsterdam – Arnhem – Frankfurt en gaan verder in gesprek over
haalbaarheid en handelingsperspectief.

6.

Voorbereiding besluitvorming verbetering dienstregeling Zwolle-Enschede
 Het Rijk is bereid in het kader van de motie Sienot (kenmerk 34 775 A, nr.
47) financiering te reserveren voor de oplossing van het knelpunt van de perrons bij
Heino en Raalte onder voorwaarde van 50% co-financiering door de regio.
 Rijk en regio vragen ProRail de oplossingsrichtingen voor de bredere problematiek op de
treinverbinding Zwolle-Enschede in samenhang te bekijken. Op basis van deze
uitkomsten zal overleg plaatsvinden over verdere besluitvorming.

7.

Aanvullende cofinanciering van de perronfasering Arnhem
 Rijk en regio zijn bereid om elk 50% van het resterende tekort van € 3.500.000
exclusief BTW voor de perronfasering Arnhem voor hun rekening te nemen.
 Rijk en regio spreken af om op korte termijn afspraken te maken over de financiële
beheersrisico’s en omgang met vervangingskosten in de opdrachten aan ProRail voor de
perronverlengingen van de Valleilijn en de perronfasering Arnhem. IenW en ProRail
maken vooruitlopend hierop een specifieke afspraak, zodanig dat deze projecten geen
vertraging op hoeven te lopen.

8.

Naar een programma Integraal Riviermanagement (IRM)
 Rijk en regio hebben met elkaar de ambities rond een nieuw programma Integraal
Riviermanagement (IRM) gedeeld en spreken af begin 2019 met elkaar in gesprek te
gaan over de aanpak en aansturing van IRM.

9.

Quickscan Bovenloop IJssel





De quickscan Boven-IJssel is afgerond. Rijk en regio besluiten dat ze de resultaten van
de quickscan meenemen in het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen
IRM kunnen de opgaven op de Boven-IJssel en de kansen voor synergie meegenomen
worden in het keuzeproces richting de structuurvisie IRM.
Voor de lopende planstudies KRW Cortenoever en Bovenloop IJssel zal binnen IenW
worden bezien hoe de maatregelen die daadwerkelijk interfereren in samenhang eerder
kunnen worden opgepakt.

10.

MIRT-onderzoek IJsselkop
 Rijk en regio besluiten de resultaten van het MIRT-onderzoek IJsselkop te betrekken bij
het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) en de daarvoor op te stellen
Rijksstructuurvisie.
 Betrokken overheden nemen zich voor om een aantal belangrijke risico’s en
financierbaarheid van maatregelen nader in beeld te gaan brengen.

11.

A1/A35
 Rijk en regio stemmen in om hier onder leiding van de provincie Overijssel en met
participatie van het Rijk een MIRT-onderzoek te starten.

12.

MIRT-programma A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught
 Rijk en regio stellen vast dat het pakket quick wins voor de korte termijn en de
onderzoeken naar middellange termijn oplossingsrichtingen volgens planning verlopen.
De startbeslissing voor de MIRT-verkenning (oplossingsrichting voor de lange termijn) is
in juni ondertekend.

13.

A50 corridor Nijmegen - Eindhoven
 Rijk en regio nemen het besluit tot het starten van een MIRT-onderzoek A50 corridor
Nijmegen-Eindhoven.

14.

Ongelijkvloerse kruising Wolfheze
 Rijk en regio constateren dat deze overweg bij Wolfheze binnen de systematiek van het
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) nu hoog genoeg scoort om gezamenlijk
een intake te starten

15.

Doortrekken Valleilijn
 Rijk en regio komen op basis het gedane onderzoek overeen dat er geen aanleiding is
om het eerder genomen besluit van het Rijk ten aanzien van doortrekken van de
Valleilijn naar Arnhem te herzien.
 Over de aanwezige ruimte op het baanvak naar Utrecht wordt in relatie tot de
Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnetwerk en in het capaciteitsverdelingsproces een
nader besluit genomen.

16.

IJssellijn
 Rijk en regio vragen aan ProRail in samenwerking met de vervoerders om de NMCA
knelpunten op de IJssellijn (Arnhem – Zutphen) te analyseren,
 en daarbij mogelijke (infrastructurele) maatregelen in kaart te brengen
•
om de potentiële vervoerknelpunten op te lossen
•
en de dienstregeling op de IJssellijn te verbeteren.

17.

Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en het
verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te komen tot een verdere
bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en initiatieven, zoals
fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit parkeren, werkgeversaanpak en
logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te treden.
 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio
voor 2019 het volgende af:
•
File-aanpak: Om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de
regio door op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten.

•

•

•

•

•
•

•

Fietsparkeren: Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fietstreinreis aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio gezamenlijk investeren in
fietsenstallingen bij stations. Rijk en regio investeren samen, op basis van een
kostenverdeling van 40 respectievelijk 60 procent:
o Overijssel: in de realisatie van extra maaiveldstallingcapaciteit bij het station
van Hengelo.
o Gelderland: in de voorbereiding van een (inpandige) oplossingsvariant van
stallingtekorten bij station Nijmegen (westzijde), waarbij de regio al
middelen heeft gereserveerd voor realisatie.
Fietsroutes:
o De provincie Overijssel ontvangt een bijdrage van € 629.200,- van het Rijk
voor de verbetering van de snelfietsroute Zwolle-Hattem en een bijdrage
van € 1.227.941,- voor een drietal ontbrekende schakels in de F35 in
Enschede en Oldenzaal. De provincie zet als tegenprestatie in op
fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en werkgevers en past
waar mogelijk de principes van circulair bouwen toe in de aanleg.
o Het Rijk reserveert € 1,857 miljoen voor de provincie Gelderland voor de
realisering van snelfietsroute Ede-Wageningen. Als de regionale
cofinanciering voor deze routes rond is kunnen komend voorjaar concrete
afspraken gemaakt worden voor een rijksbijdrage aan deze routes.
Logistiek:
o Rijk en regio continueren de inzet op logistiek en stedelijke distributie
(Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek). Dit zal onderdeel zijn van de
werkagenda.
o Rijk en regio continueren de inzet op schone mobiliteit. Dit zal onderdeel zijn
van de werkagenda.
Veiligheid N-wegen:
o Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale N-wegen te
verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 4.350.909 ter beschikking
aan Gelderland en maximaal € 2.710.455 aan Overijssel. Provincies kunnen
hiervoor plannen indienen die worden beoordeeld op basis van het
afsprakenkader.
Mobility as a Service: Regio en Rijk bekrachtigen de voortgang van de pilot welke
een gezamenlijk leertraject is en wordt gezamenlijk gefinancierd.
Smart mobility:
o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde
digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van
‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit,
betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor
ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor
alle regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere
uitwerking van de Krachtenbundeling smart mobility.
o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging
van conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente
Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met voertuigen,
fietsers, OV etc. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over
aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling.
o Landsdeel Oost continueert daarbij de samenwerking in GO VOORT en
gebruikt deze samenwerking mede om invulling te geven aan de
gezamenlijke opgaven op het gebied van smart mobility.
o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk kwartaal 1
van 2019, voor zover binnen controle van wegbeheerders mogelijk, alle
eerder gemaakte afspraken in Beter Benutten Vervolg ITS en Talking Traffic
zijn nagekomen en (op straat) opgeleverd.
Werkgeversaanpak:
o in Beter Benutten zijn waardevolle werkgeversnetwerken opgebouwd.
Netwerken die van belang zijn voor de opgaven waar Rijk en regio voor aan
de lat staan. Om de actiegerichtheid van een regionale werkgeversaanpak te
benutten, stelt het Rijk € 500.000 uit de Klimaatenveloppe 2018 ter

beschikking voor de Cleantech regio, op voorwaarde van minstens eenzelfde
bedrag als cofinanciering. Voor de regio’s Zwolle, Twente en
Arnhem/Nijmegen zullen afspraken worden gemaakt in de werkagenda.
Alle bij deze besluiten genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
18.

Woningbouwafspraken:
 Landsdeel Oost heeft een eerste onderzoek gedaan naar netto instroom van inwoners uit
de Randstad naar de grote steden in landsdeel Oost. Landsdeel Oost en BZK spreken af
om het onderzoek hiernaar verder te verdiepen en de resultaten te bespreken in het
strategisch BO in het voorjaar van 2019.

