BO MIRT Oost-Nederland
1.

Slimme en duurzame mobiliteit

 Rijk en regio stemmen in met het voorstel voor een Rijksbijdrage, (voor


2.

A1/A30 Barneveld-Noord


3.

Naar aanleiding van de aangenomen motie A1/A30 (Kamerstuk 34550-A, nr. 27)
voert de regio een MIRT-onderzoek uit. Het Rijk participeert in dit onderzoek.
Vooruitlopend op de uitkomsten van het MIRT-onderzoek heeft het Rijk reeds € 10
miljoen gereserveerd en de regio € 2,5 miljoen. Op basis van de uitkomsten van de
NMCA 2017 en het Regeerakkoord spreken Rijk en regio af om de problemen bij het
knooppunt A1/A30 Barneveld samen met de regio versneld op te lossen. Rijk en
regio zijn bereid hierin te investeren. Hierover treden Rijk en regio de komende tijd
in gesprek, en kijken samen of er na afronding van het MIRT-onderzoek een MIRTverkenning kan worden gestart en met welke scope.

A2 Deil – ’s Hertogenbosch – Vught







4.

overbrugging van de eerste helft van 2018) welke inhoudt: €1 miljoen aan Twente,
€1 miljoen aan Zwolle-Kampen, €850.000 voor Stedendriehoek, waar minimaal een
gelijke cofinanciering vanuit de regio tegenover wordt gezet.
Rijk en regio spreken af dat de Rijksbijdrage voor de regio Arnhem - Nijmegen wordt
vastgesteld in het volgend Bestuurlijk Overleg Mobiliteit Arnhem-Nijmegen BOM).

Rijk en regio stemmen in met de resultaten van het MIRT-onderzoek A2 Deil – ’sHertogenbosch – Vught.
Rijk en regio erkennen dat de realisatie van het pakket aan quick wins gedurende
enkele jaren ervoor kan zorgen dat de verkeersdoorstroming op de A2 niet verder
verslechtert, maar dat deze korte termijnmaatregelen niet afdoende zijn om de A2
voor de lange termijn bereikbaar te houden. Op de middellange termijn groeit de
bereikbaarheidsproblematiek zonder aanvullende infrastructurele ingrepen opnieuw
boven het huidige niveau.
Rijk en regio erkennen het belang van een gezamenlijke en gecombineerde aanpak
van de korte en de (middel)lange termijn. Het voorgestelde maatregelenpakket
voorziet, vanwege het grote nationale belang van de A2 en de ernst en omvang van
de bereikbaarheidsproblematiek op grond van de NMCA, daarom ook in
oplossingsrichtingen voor de (middel)lange termijn.
Rijk en regio starten een adaptieve, gebiedsgerichte aanpak voor het totale
maatregelpakket. Rijk en regio gaan daarbij voor de korte termijn een pakket aan
quick wins uitwerken en uitvoeren en de oplossingsrichtingen voor de middellange en
lange termijn nader onderzoeken. De totale kosten van het pakket aan quick wins en
de voorbereidende onderzoekskosten zijn geraamd op € 45,9 miljoen (exclusief
BTW). Het Rijk reserveert hiervoor €18,3 miljoen (exclusief BTW). De regionale
overheden zullen hiervoor in totaal €27,6 miljoen (exclusief BTW) reserveren. Het
Rijk reserveert daarnaast €430 miljoen (inclusief BTW) voor het starten van een
MIRT-Verkenning naar structurele verbreding van de A2 (75% van de globaal
geraamde kosten van €570 miljoen, inclusief BTW). Hierbij zijn de onderzoekskosten
50/50 verdeeld over Rijk en regio.

A28 Amersfoort – Zwolle


Rijk en regio spreken af om in 2018 een MIRT-onderzoek A28 te starten om in beeld
te brengen wat de toekomstige problematiek is op de A28 en wat de oorzaak is dat

het knelpunt op de A28 hard stijgt in de NMCA van lage naar hoge groeiscenario. In
het MIRT-onderzoek wordt gekeken naar welke opgaven er op korte en langere
termijn spelen en wat de onderlinge samenhang is. Uitgangspunt van het MIRTonderzoek is een slim en duurzaam vervoersysteem.
5.

A50

 Rijk en regio hebben kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek op de A50

6.

Bankhoef-Paalgraven dat gedaan is in opdracht van Gelderland naar de
mogelijkheden en potentie van ITS-maatregelen rond knooppunt Bankhoef, A326,
A50 en het verkeersonderzoek.
 Rijk en regio spreken af dat de provincie de ITS-maatregelen verder uitwerkt en
uitvoert. Daar is € 600.000 voor gereserveerd. Ten behoeve van een nadere
uitwerking van oplossingen op langere termijn op de A50, wordt een
vervolgonderzoek door de provincie opgezet gericht op vraagstelling en scope voor
een nader te nemen besluit over het starten van een eventueel MIRT-onderzoek.
 Rijk en regio spreken af dat er door de regio een nader onderzoek wordt gestart naar
de mogelijkheden voor kleinschalige infra-aanpassingen op de A50 BankhoefPaalgraven.
 Het Rijk betrekt de A50 in haar afweging voor de concrete invulling van de korte
termijn file aanpak.
N35 Knooppunt Raalte

 Om een snelle start van het project knooppunt Raalte mogelijk te maken (starten
van de planstudie 2018) spreken Rijk en regio af dat de Minister van IenW de
Rijksbijdrage van € 12,5 miljoen zonder eerdere voorwaarden beschikbaar zal
stellen.

7.

N50 Kampen-Kampen Zuid


8.

N50 Hattemerbroek-Ramspol




9.

De regio bevestigt haar toezegging van €5 miljoen en vraagt om de planstudie z.s.m.
te starten conform de motie Visser/Hoogland (Kamerstuk 34550-A, nr. 25). Het Rijk
heeft conform deze motie €5 miljoen gereserveerd uit de verlenging van het IF
(2028). Door dit geld naar voren te halen en de inzet van personele capaciteit te
financieren uit dit budget kan het Rijk de planstudie begin 2019 starten, zonder dat
dit ten koste gaat van het reeds lopende MIRT-programma.

De regio (Overijssel, Flevoland) vraagt het ministerie mee te denken over het
verbeteren van de (subjectieve) onveiligheid op het wegvak HattemerbroekRamspol, en specifiek op het gedeelte Kampen-Ramspol.
Rijk en regio spreken af samen de verkeersveiligheid op de N50 zullen te monitoren
en te analyseren en op basis van de uitkomsten met elkaar in gesprek te gaan over
eventuele maatregelen.

Internationale spoorverbindingen ICE/Berlijnlijn


Rijk en regio spreken af over de gedane aanbevelingen in de rapporten over de ICE
Amsterdam-Arnhem-Frankfurt en de Berlijnlijn in overleg treden om een
(gezamenlijke) inzet te bepalen richting o.a. NS/DB en het Duitse ministerie om de
reistijd en kwaliteit van de internationale verbindingen te optimaliseren. En
daarnaast wordt het in ieder geval gebruikt als input voor de netwerkuitwerking in

het kader van het Toekomstbeeld OV.
10.

Valleilijn


11.

Zutphen/Winterswijk


12.

Het rapport IJssellijn is aan het ministerie van IenW gestuurd en het ministerie van
IenW neemt dit voor kennisgeving aan. De brug Ravenstein wordt als knelpunt
i.h.k.v. de NMCA benoemd bij bepaalde scenario's. De NMCA knelpunten worden in
samenhang bekeken i.h.k.v. het Toekomstbeeld OV (netwerkanalyse), er volgt nu
dus geen separaat besluit over de brug Ravenstein. Bij nadere stappen wordt een
integrale aanpak van de problematiek nagestreefd. De problematiek bij Arnhem-Oost
heeft een nadere analyse nodig. Het Rijk schuift aan bij vervolgonderzoek dat de
regio hiernaar gaat doen. Voor een beter treinproduct op het traject Zwolle-Deventer
worden de kansen en mogelijkheden meegenomen bij de netwerkanalyse van het
Toekomstbeeld OV.

Lange termijn ambitie rivieren





14.

Rijk en provincie Gelderland stemmen in om conform het voorstel van Gelderland de
resterende middelen ‘quick scan decentraal spoor’ van Rijk en provincie in te zetten
voor een studie naar het verbeteren van de overstap in Zutphen. Op basis van de
uitkomsten van deze studie besluiten IenW en provincie Gelderland, gehoord
hebbend de andere betroken partijen, over het vervolg.

IJssellijn


13.

Rijk en provincie Gelderland spreken af dat op basis van de uitkomsten van de
regionale studie kwartierdienst Valleilijn (gereed Q4 2018) een voorstel van
Gelderland zal worden behandeld. Daarin zal de provincie vragen om de
Rijksmiddelen die in de nieuwe concessieperiode Valleilijn vrijvallen bij de overdracht
van eerder extra aangeschaft materieel, in te gaan zetten voor de realisatie van een
kwartierdienst.

Rijk en regio hebben over en weer de ambities gedeeld ten aanzien van
rivierverruimende maatregelen langs de Rijn in relatie tot dijkversterking.
Rijk en regio hebben de intentie uitgesproken om hier gezamenlijk in op te trekken,
waarbij het uitgangspunt waterveiligheid is en dat de regio substantieel bijdraagt in
de meerkosten van rivierverruiming voor het bereiken van de meegekoppelde
regionale doelen en opgaven.
Rijk en regio hebben de ambitie om in de eerste helft van 2018 afspraken te maken
over concrete en haalbare lange termijn doelen (tot 2050) voor rivierverruiming per
riviertak in relatie tot dijkversterking.

Bovenloop IJssel


Rijk en regio doen samen een quick scan naar opgaven die mogelijk in samenhang
kunnen worden opgepakt in de reeds geplande trajecten dan wel separate studies
voor de IJssel. Het gaat daarbij om opgaven op het gebied van waterveiligheid,
scheepvaart (incl. doorstroming bij bruggen), waterkwaliteit, en regionale ruimtelijke
ontwikkelingen. Hierbij wordt gekeken naar een integrale aanpak zoals toegepast bij
het Rivierklimaatpark IJsselpoort en wordt aansluiting gezocht bij Rijksplannen als de
Lange Termijn Ambitie Rivieren en een scheepvaartstudie als Bovenloop IJssel. De
kosten voor deze externe quick scan worden tussen Rijk en regio verdeeld. Deze

quick scan zal uiteindelijk moeten leiden tot helderheid over hoe en waar de
benodigde vaarwegverbeteringen het beste kunnen worden opgepakt.
15.

MIRT-onderzoek IJsselkop


Rijk en regio starten een MIRT-onderzoek IJsselkop (maatregelen MeinerswijkStadsblokken en Huissensche waarden) waarin de mogelijkheden voor realisatie en
financiering verder in beeld gebracht worden.

16.

Klimaatadaptatie
 Rijk en regio spreken hun ambitie uit naar het landelijke klimaatakkoord met de
koepels.
 Rijk en regio spreken af dat er de komende tijd verder wordt gesproken over de
versnelde aanpak voor klimaatadaptatie in het Rivierengebied. Voor de financiering
wordt hierbij gekeken of er gebruik kan worden gemaakt van beschikbare nationale
instrumenten.

17.

Vernieuwing gebiedsagenda Oost


18.

Rijk en regio spreken af om te starten met de vernieuwing van de gebiedsagenda
Oost-Nederland als pilot voor de vernieuwing van de gebiedsagenda’s.

Grenslandagenda





Rijk en regio stemmen in met het concreet voorbereiden van een ‘Grenslandoverleg’
met Vlaanderen.
Het ‘Grenslandoverleg’ wordt op effectieve wijze verbonden met de VlaamsNederlandse Top en de inhoudelijke voorbereiding ervan (aan Nederlandse zijde) zal
mede langs de MIRT-overleggen lopen.
De gesprekken met partners in Noordrijn-Westfalen worden voortgezet met het
perspectief om ook met hen een bestuurlijk ‘Grenslandoverleg’ tot stand te brengen.

