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Blokkades en oplossingen vanuit 
proeftuinenA



Blokkades en oplossingen vanuit 
proeftuinen 

 
Door middel van interviews en tijdens de werkconferenties zijn blokkades (waar loopt men in de huidige 
situatie tegenaan) en oplossingen (hoe kunnen we dit veranderen) opgehaald. Per thema zijn deze blokkades 
en oplossingen weergegeven, ‘standaard’ lettertype komt vanuit de interviews, dikgedrukt komt vanuit de 
werkconferenties.  
 

  



Opgaven signaleren en selecteren 
 

Blokkade Welke proeftuin? 

Starten MIRT-onderzoek kan alleen vanuit knelpunten 
(NMCA-knelpunten). Niet vanuit een kans. 
Bij uitzonderling lukt dit, maar dan is financiering voor 
maatregelen zoeken erg lastig. 

Grensoverschrijdend vervoer Zeeland 
Grensoverschrijdende Perspectief Zuid-
Limburg 
Verduurzaming spoor Noord Nederland 
Toch gestart zonder NMCA: 
Goederenvervoercorridors, Binckhorst 
(alleen NMCA OV, niet wegen, wel 
voorkomen NMCA knelpunten wegen) 

We investeren achter de knelpunten aan, in plaats van voor 
de ontwikkelingen uit 

Grensoverschrijdend vervoer Zeeland 
Utrecht Zuidwest 

Eerst breed economisch afwegen of eerst 
modaliteit/mobiliteit? Is bestuurlijk lastig (een nieuwe weg is 
een betere verkiezingsbelofte dan een adaptief 
gebiedsgericht programma), maar nu is afwegen niet breed 
genoeg  

 

NMCA-knelpunten liggen in de praktijk alleen op het 
hoofdwegennet en spoor (uitzonderingen OV G4). 

Gebiedsontwikkeling Almere (steden) 
Goederenvervoercorridors 
(bedrijventerreinen) 

Huidige systematiek (NMCA) is heel bepalend voor 
signaleren (sectorale) opgave 

 

Statusverschil NMCA weg en regionaal OV: er is alleen geld 
voor de weg. Is de NMCA van het Rijk?  

Oeververbindingen Rotterdam 

Verkeersmodel (en data) en NMCA zijn niet 
grensoverschrijdend (of kwalitatief minder) 

Grensoverschrijdend vervoer Zeeland 
Grensoverschrijdend perspectief Zuid-
Limburg 

Grenzen vormen blokkade bij opgave Grensoverschrijdend vervoer Zeeland 
Grensoverschrijdend perspectief Zuid-
Limburg 

In 2021 gaat het nieuwe Mobiliteitsfonds in. Nieuwe NMCA 
moet dan gereed zijn, anders heeft het geen zin.  

 

Opgaven kunnen alleen doorstroming zijn. Geen 
verduurzaming, missing links, gebiedsontwikkeling, 
mobiliteitsarmoede, ed.  

Oeververbinding Rotterdam 
Goederenvervoercorridors 
Gebiedsontwikkeling Almere 
Utrecht Zuid West 
Park Lingezegen 
Binckhorst 



Leefbaarheid en duurzaamheidsdoelen meenemen. Doelen 
geen probleem, maar bekostiging koppelen is wel probleem. 

 

Doel van Mobiliteitsfonds is integraal, maar 
verkeersveiligheid maakt eigen plan en financiering. Lastig 
om te bepalen wat je wel en wat niet integraal wil.  

 

Brede opgave is te diffuus. Breed ophalen uit de omgeving 
(met maatschappelijke partijen), maar uiteindelijk betaalt de 
overheid.  

Corridor Amsterdam – Hoorn 

Opgave/kansen buiten randstad. Onvoldoende duidelijk wat 
Rijk met deze gebieden wil, wordt nu enkel bepaald op basis 
van NMCA. 

 

Het meenemen van meer doelen kan zorgen voor meer 
effect, maar het geld is alleen voor infrastructuur, dus dit 
maakt het lastiger (geen andere potjes met geld) 

Utrecht Zuidwest 

Bereikbaarheid als doelstelling is te algemeen. Het moet niet 
gaan over lokale maatregelen, maatregelen afschrijven is 
hierdoor te lastig. 

Corridor Amsterdam - Hoorn 

Gezamenlijkheid Rijk + regio bij bepalen opgave, maar daarna 
moet nog met een goed verhaal en koppeling van NMCA 
knelpunt financiering worden geregeld. è regels zijn 
probleem 

Utrecht Zuidwest 

Onduidelijk wanneer iets een MIRT Onderzoek is of niet. 
Zelfde resultaat mogelijk, betrokkenheid rijk, vormvrijheid, 
MIRT-procedures? 

Brainport regio (Randweg Eindhoven) (+ 
lange termijn visie Eindhoven) 

Besluitvorming over prioritering van opgaven hangt af van 
regionale lobby en keuzes van individuele bestuurders. 

 

Idealiter zou prioritering van opgaven beginnen bij de NOVi, 
maar de NOVi is niet concreet genoeg. Gebiedsagenda’s 
worden niet gebruikt omdat ze niet concreet genoeg zijn.  

Binckhorst 
Utrecht Zuid-West 
Verduurzaming spoor Noord-Nederland 

Onderzoeken zijn te vrijblijvend, pas bij gelddiscussie wordt 
goed gekeken naar probleem 

 

In gebiedsprogramma’s wordt opgave breed bekeken, maar 
bekostiging is nog steeds sectoraal 

Utrecht Zuidwest 
Binckhorst 
Oeververbindingen Rotterdam 
Woningbouw Almere Centrum 

Bij starten verkenning: 75% financiering. 75% financiering van 
wat? Eerst oplossingen bedenken. Je moet hiervoor 
aannames doen (bus, maar kan metro worden, veel duurder). 
Hoe reëel is duurdere maatregel als geld toegezegd is?  

Oeververbindingen Rotterdam 



75% werkt beperkend en vertragend. Maatwerk toepassen? 
/politieke beslissing? 

 

Spelregels bij besluitvorming zijn onduidelijk. Timing 0-5 jaar 
termijn. 

 

 
 

Oplossing 
 

Welke proeftuin? 

Verbreden doel van het fonds, niet alleen gericht op 
doorstroming 

Grensoverschrijdend vervoer Zeeland 
Grensoverschrijdende Perspectief Zuid-
Limburg 
Verduurzaming spoor Noord Nederland 
Goederenvervoercorridors  
  

Werk opgavegericht in plaats van knelpuntgericht Oeververbindingen Rotterdam 
Gebiedsontwikkeling Almere Centrum 
Grensoverschrijdende Perspectief Zuid-
Limburg 
Verduurzaming spoor Noord Nederland 
Utrecht Zuid West 

Werk nauw samen met de regio om opgaven te definiëren Bijna allen 

Integraal benaderen à samenhang vraagstuk Grensoverschrijdend vervoer Zeeland 

Verbreding nodig naar omgevingsagenda MIRT-Onderzoek A28 

EU: data-afspraken, uniforme input Grensoverschrijdend perspectief Zuid-
Limburg 

Programmatische aanpak noodzakelijk om voortgang te 
boeken 

 

Startpunt: ruimtelijk economisch à mobiliteit à oplossing  

Projecten niet te snel integraal maken à eigen probleem 
zichtbaar maken 

 

Bestuurders stellen een opgave vast. No regret pakket.   

  



Signaleren en selecteren van mobiliteitsmaatregelen 
 

Blokkade Welke proeftuin? 

Voor oplossingen die aan veel Rijksdoelen bijdragen, maar 
niet een NMCA-knelpunt verzachten is het zeer lastig 
Rijksfinanciering rond te krijgen. 

Goederenvervoercorridors  
Verduurzaming spoor Noord -Nederland 
Grensoverschrijdend vervoer Zeeland 
Grensoverschrijdende Perspectief Zuid-
Limburg 

Rijk weegt per maatregel af of er bijgedragen wordt in plaats 
van voor een geheel pakket aan maatregelen. 

Brainport regio (Randweg Eindhoven) 
Goederenvervoercorridors 

Er is vooral ruimte voor infrastructurele oplossingen en niet 
voor beter benutten, materieel, organisatie, smart mobility, 
werkgeversbenadering 

Grensoverschrijdende Perspectief Zuid-
Limburg 
Verduurzaming spoor Noord-Nederland 
Brainport regio (Randweg Eindhoven) 

Buisleidingen vaak tussen wal en schip, geen 
verantwoordelijken. 

Goederenvervoercorridors 

Vraagbeïnvloeding door financiële prikkels, parkeertarief, 
beprijzen wordt niet meegenomen. Oorzaak: politiek, 
bekostigingsvraag 

 

Pilot: gebiedstax Geld ophalen en in hetzelfde gebied 
investeren, nu niet mogelijk in fonds/gebiedsprogramma 

Oeververbinding Rotterdam 

De opgave wordt zo gekozen dat er op specifieke maatregel 
voorgesorteerd wordt. 

Oeververbinding Rotterdam 

Met huidige systematiek is er geen afwegingsmanier om een 
metro voor elkaar te krijgen/investering te rechtvaardigen 

Oeververbinding Rotterdam 

Gesprek over opgave is niet scherp, wat in volgende fase 
zorgt voor teleurstelling 

 

Door voor de MIRT-verkenning afspraken over budget te 
maken wordt de oplossing ingekaderd 

 

Maatregelen kunnen alleen op publieke infrastructuur zijn, 
waar investeringen in private infrastructuur effectiever kan 
zijn (bijv. overslaghaven of buistransport). 

Goederenvervoercorridors 

HWN en OWN lopen steeds meer door elkaar heen (maar 
moet niet gaan over drempels) 

 

Voor starten MIRT-verkenning is 75% financiering en zicht op 
oplossing nodig, echter mogen ‘belangrijke’ of ‘urgente’ 
opgave doorstuderen als pre-verkenning. 

Binckhorst 



Infrastructuurfonds richt zich op infrastructurele projecten. 
Bij projecten met samenhangende gebiedsgerichte opgaven 
(zoals mobiliteit en verstedelijking) passen spelregels van 
MIRT-verkenning en gevraagde producten (structuurvisie, 
tracebesluit) niet. 

Binckhorst 
Utrecht Zuid West 
Gebiedsontwikkeling Almere centrum 

MKBA is te sturend naar wegoplossingen en sluit niet aan bij 
afweegkader op programmaniveau 

Utrecht Zuid West 
Amsterdam Hoorn 

Modelinstrumentarium is te gericht op hoofdwegennet en 
weguitbreidingen. Dit maakt het lastig om andersoortige 
maatregelen (smart mobility, ov, fiets, gedragsaanpak) te 
onderbouwen.  

Binckhorst 
Utrecht Zuid West 
Amsterdam Hoorn 

Verkeersmodellen/data à juiste instrumentarium nodig voor 
opgaven/maatregelen in plaats van expert judgement 

 

In begin is 200 miljoen in gebiedsprogramma geïnvesteerd. 
Voordeel: geeft commitment. Nadeel: gaat vooral hoe het 
verdeeld moet worden 

Woningbouw Almere Centrum 

In studies worden baten nu tot de grens onderzocht. Zo is het 
voor geen van beide landen aantrekkelijk. Eerst MKBA maken 
over 2 landen, daarna investeringen verdelen. 

Grensoverschrijdende Perspectief Zuid-
Limburg 
Grensoverschrijdend vervoer Zeeland 

MKBA Nederlandse deel staat bekostiging in de weg. 
Investeren in Vlaams knelpunt kan Nederlands knelpunt 
oplossen. 

Grensoverschrijdend vervoer Zeeland 

Green grensoverschrijdende MKBA Grensoverschrijdende Perspectief Zuid-
Limburg 
 

 
 

Oplossing 
 

Welke proeftuin? 

Ladder van Verdaas gebruiken als afweging van maatregelen Verduurzaming spoor Noord-Nederland 
Woningbouw Almere Centrum 

Er is nu een lobby vanuit regio’s voor verkenningen. Ministerie 
moet verkenningen honoreren, waarvoor NMCA knelpunt 
nodig is.  Bij verandering middel/filter nodig voor selecteren 
starten verkenning. Oplossing: regio helft van verkenninglaten 
betalen?  

Binckhorst 

Werk in programma’s, financier daar de opgave, en label het 
geld niet voor een bepaalde oplossing 

Oeververbindingen Rotterdam 
Utrecht Zuid West 

Integrale oplossing vraag eigenaarschap en urgentie  



MKBA: vermijdbare toekomstige investeringen meenemen Binckhorst 

Bestuurlijk verkenner, geholpen om drempels weg te nemen Corridor Amsterdam – Hoorn 

Economische kansen nadrukkelijk meenemen in prioritering  

Binnenstedelijk verdichten belonen in financiering à 
systematiek aanpassen om geld optimaal te investeren 
(maximaal verdichten) 

 

  



Inrichting toekomstig fonds & alternatieve bekostiging 
 

Blokkade Welke proeftuin? 

Financiering kan pas boven de 112,5 mil. Park Lingezegen 

Alternatieve bekostiging zoeken kan, maar dat geld moet 
terugverdiend worden. Dat kan negatieve maatschappelijke 
gevolgen hebben (dure woningen, exclusie doelgroepen) 

Gebiedsontwikkeling Almere 

Nu zitten er schotten tussen de modaliteiten. Geld voor 
wegen kan niet ergens anders aan uitgegeven worden. Hier 
wordt soms om heen gewerkt waardoor toch geld aan 
andere maatregelen wordt uitgegeven. 

Binckhorst 
Amsterdam – Hoorn 

Adaptief programmeren is lastig aangezien geld wordt 
toegekend aan maatregelen ipv aan programma’s. 

Utrecht Zuid West 

Alternatieve bekostiging komt maar moeilijk van de grond. Binckhorst 

Publiek-private afspraken hebben nu geen plek  

Geld uit meerdere bronnen? Andere departementen hebben 
geen geld/fonds 

 

Er is geen potje voor nieuwe technieken  

In 2022 begroting maken voor 2030. Blijf je in 
gebiedsprogramma’s geld vastzetten voor lange termijn? 

 

Wederkerigheid: baten en lasten zijn onevenredig over de tijd 
verdeeld  

 

Inpassingsmogelijkheden (bijvoorbeeld een tunnel) voor 
externe baten: niet voor doorstroming maar uit welk potje 
met geld? 

 

Komt er een klimaatfonds? Duurzaamheidsrekening in 
mobiliteitsfonds. Rijksopgave of provinciaal probleem? Co2, 
leefbaarheid. Bussen wel in klimaatakkoord, maar bussen 
niet 

Verduurzaming spoor Noord-Nederland 

 
 
 
 



Oplossing 
 

Welke proeftuin? 

Financiering van maatregelen voor een geheel pakket/opgave, 
niet per maatregel 

Brainport regio (Randweg Eindhoven) 

Weghalen van schotten tussen de modaliteiten Oeververbindingen Rotterdam 
Woningbouw Almere Centrum 

Investering van private partijen uitlokken/co-financiering. 
Fonds maken binnen het MF: bijv. 50% marktpartij + 50% 
bijdrage van overheid.  

Binckhorst 

Aparte categorie maken binnen MF voor programma’s Binckhorst 

Organisatie moet ook minder in kokers georganiseerd zijn. 
Enkele specialisten plus generalisten die de regionale en 
Rijksopgave kunnen koppelen 

Grensoverschrijdende Perspectief Zuid-
Limburg 

Laat mate van wederkerigheid afhangen van hoe groot het 
Rijksbelang is.  

Grensoverschrijdende Perspectief Zuid-
Limburg 

Meerjarige afspraken over financiering maken.  Utrecht Zuid West 

Bij alternatieve bekostiging ook focussen op lokale 
collectieven, niet alleen op grote institutionele beleggers. 

Utrecht Zuid West 

Andere manieren vinden om het nieuwe fonds te vullen (bijv. 
rekeningrijden). 

Gebiedsontwikkeling Almere Centrum 

Vrije bestedingsruimte beschikbaar hebben voor deals met 
baathebbers 

 

Verkenning instrumenten (alternatieve) bekostiging à 
rapport/notitie Rebel 

Woningbouw Almere Centrum 

Flexibiliteit met omgang van budgetten  

Bekostiging moet onderdeel zijn van wederkerigheid  

  

  



Wederkerigheid 
 

Blokkade Welke proeftuin? 

Heldere governance, opgave selectie, transparant in 
verwachtingen 

 

Gratis meepraten versus intentie om mee te betalen Woningbouw Almere Centrum 

MIRT is publiek – publiek ingesteld. à geen werkwijze om 
publiek – privaat te stimuleren 

 

Beleidsmaatregelen worden vaak weinig meegenomen 
worden in wederkerigheid. 

Binckhorst 
Gebiedsontwikkeling Almere centrum 

Lastig om ‘andere’ bijdragen als parkeernormen te waarderen  

Investeren in andere domeinen of aanpassing beleid kan 
oplossing zijn voor problematiek, maar wordt nu door rijk niet 
gezien als maatregel waar zij aan meebetalen, terwijl 
oplossing uiteindelijk veel goedkoper en effectiever kan zijn 
(dan bijv. grootschalige investering in infrastructuur) 

Brainport regio (Randweg Eindhoven) 

Toekomstige mobiliteitskosten worden nu niet meegenomen  

Lastig om van wegengeld naar spoor te gaan.  

Per maatregel afspraken maken gaat moeizaam, wel over 
een geheel pakket 

Amsterdam Hoorn 
Binckhorst 

Hoogte bijdragen zijn lastig te bepalen Binkchorst 

Zonder programma is het moeilijk om alle partijen te 
betrekken als er verschillende trajecten lopen. Niet alle 
partijen zijn overal bij aangehaakt.  

Brainport regio (Randweg Eindhoven) 

Afspraken maken is lastig. Provincie betaalt  
wel fiets, geen OV (dat doet MRDH), kleine gemeenten alleen 
op eigen grondgebied. Gemeenteraden zijn gewend om eigen 
grondgebied te beslissen, maar nu investeert Rijk en 5 andere 
partijen mee.  

Binckhorst 

Regio kan andere knoppen inzetten (verstedelijking bundelen 
rondom OV, anders omgaan met parkeren) in plaats van geld, 
maar lastig om dit te waarderen en mogelijk te maken. 

Binckhorst 



Slim combineren van budgetten mogelijk maken (partijen 
stimuleren) 

 

Wederkerigheid in praktijk lastig. Verbreden opgave wordt 
uiteindelijk weer teruggebracht naar doorstroming 

MIRT-Onderzoek A28 

Ruimtelijke opgave gedecentraliseerd, maar financiële 
middelen niet 

 

Actieprogramma Rijk – Regio nog erg sectoraal Grensoverschrijdend Vervoer Zeeland 

BZK als ruimtelijk partner verstedelijking. Invloed in 
besluitvorming IenW onvoldoende 

 

 
 

Oplossing 
 

Welke proeftuin? 

Beleid aanpassen (verstedelijking rondom OV, parkeren etc.) 
kan door gemeenten ingezet worden als wederkerigheid. In 
MF wil je flexibiliteit hebben en dit mogelijk maken. Als I&W 
kan je ook hierin sturen. Wij betalen alleen mee als… 
(parkeernorm, afstemming RO, mobiliteitshubs etc.) 

 

200 miljoen aan gebiedsprogramma’s zorgt voor vliegende 
start en commitment 

 

Wederkerigheid gaat meer over samenwerking 
(tijd/aandacht/samenwerking) 

 

Omgevingsagenda à regio-envelop, MKBA  
Er zijn meer smaken dan co-financiering, bijvoorbeeld 
parkeernomen erkennen, andere bijdragen bijvoorbeeld tram 
S114. 

 

Bestuurlijke toezegging in de begroting  
  



Cultuur, houding en gedag 
 

Blokkade Welke proeftuin? 

Niet alleen geld, maar ook medewerkers zijn ‘verschot’. Het is 
moeilijk contact leggen met andere directie. En deze kijken 
vanuit hun eigen bril naar het probleem ipv vanuit een 
gezamenlijke. 

Oeververbinding Rotterdam 
Park Lingezegen 

Departementen werken onvoldoende samen, behalve als er 
geld beschikbaar is 

 

Verantwoordelijkheden zij niet altijd duidelijk  

Bestuurlijke standpunten/posities staan oplossingen in de 
weg 

 

Breed onderzoeken wordt geïnterpreteerd als “ze willen niet 
investeren’ 

 

Gedrag/manier van kijken naar regio’s als Limburg, Noord-
Nederland is anders dan Randstad. NMCA gaat verschil niet 
maken 

 

Gebrek aan transparant in verwachtingen  

Ego van bestuurder/ambtenaar/bedrijfsleven  

Geen integrale taskforce – probleemeigenaar  

Kloof publiek/privaat à begrip ontbreekt en tussen overheden 
onderling (oud zeer) 

 

Overheid weinig rekenschap van wens reiziger à belangrijkste 
stakeholder zit niet om tafel 

 

Iedereen heeft verantwoordelijkheid om juiste 
boodschap/beeldvorming uit te stralen/uit te dragen 
(escalatie – de-escalatie) 

 

 
Oplossing 
 

Welke proeftuin? 

Politieke blokkades vanuit inhoud pakket bedenken, geld 
koppelen aan juiste maatregelen à verhaal per 
provincie/ministerie 

Corridor Amsterdam - Hoorn 

Bestuurlijke verkenner heeft bestuurlijke drempels 
weggehaald/verzacht 

Corridor Amsterdam - Hoorn 

Redeneerlijn per budget  
Gezamenlijke visie en durf hier (samen) voor te gaan à 
positieke energie trekt anderen aan 

Brainport regio 

Open en eerlijk: kwetsbaar durven zijn  
 
  



Aanbevelingen werkconferentiesB



Aanbevelingen werkconferenties 
 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de werkconferenties, met daarbij het thema per 
werkconferentie en de betrokken proeftuinen. Daarna wordt per dag aangegeven welke suggesties voor 
aanbevelingen op die dag genoteerd zijn. Op basis hiervan zijn uiteindelijk de aanbevelingen geformuleerd.   
 

Dag Datum Thema Aanwezige proeftuinen 
1 28-08-2019 Inrichting toekomstig 

mobiliteitsfonds & 
alternatieve bekostiging 

• Binckhorst 
• Park Lingezegen 
• Brainport regio 
• Woningbouw Almere Centrum 

2 29-08-2019 Opgaven signaleren en 
selecteren 

• Utrecht Zuidwest 
• Goederenvervoercorridors 

(Chemelot) 
• Oeververbinding Rotterdam 
• Grensoverschrijdend vervoer 

Zeeland 
3 02-09-2019 Wederkerigheid • MIRT-Onderzoek A28 

• Binckhorst 
• Grensoverschrijdend perspectief 

Limburg 
4 03-09-2019 Signaleren en selecteren 

mobiliteitsmaatregelen 
• MIRT-Onderzoek A28 
• Corridor Amsterdam – Hoorn 
• Verduurzaming regionaal spoor 
• Utrecht Zuidwest 

 

1.1 Aanbevelingen aanscherping en verdere uitwerking van de 
contouren 

Dag 1 
• Private medefinanciering mogelijk maken 
• Bij MF/instrumentarium rekenschap nemen, inspelen op wat je nodig hebt voor publiek-privaat 

gesprek, over bekostiging 
• Hoe bepaal je kosteneffectief investeren --> Maak MKBA’s op opgaveniveau (breed afwegen) 
• Eerder starten met het gesprek over wat gezamenlijke opgave is, zonder dat zicht op bekostiging 

zeker is, levert een betere afweging, focus en keuze op, passend bij de echte opgave 
• Snel geld binnen fonds (geld afscheiden of begeleidingsgeld toevoegen) 
• Leer van de steden, wees een knelpunt nou eens voor 
• Snel geld voor 1) programma 2) om samen te investeren 
• Gebiedsprogramma’s basis voor samenwerking in alle landsdelen 
• MF = regels + meerjarig leer/ontwikkeltraject alternatieve vervoerswijzen/houding/gedrag 
• Niet te veel regels aan de voorkant. Per opgave spelregels specificeren: monitoring, sturing, 

financiering, planuitwerking 
 
 



Dag 2 
• Naast NMCA ook andere opgaven gebruiken. En ook deze ‘opgave-eigenaren’ mee laten financieren 
• Geld dient gelabeld te worden aan de opgave ipv de maatregel of ‘weg’ 
• Scherp een gesprek voeren over de opgave 
• Verschillende doelen samen geven noodzaak aan. En tellen zo zwaarder dan een NMCA knelpunt 
• Aandachtspunt: hoe definieer je ‘programma’ en zijn ‘projecten’/MIRT-verkenningen die dezelfde 

breedte als een programma hebben à zie Rotterdam. Dus bredere integrale bekostiging zou niet 
allen op programma, maar ook op projectniveau mogelijk moeten zijn. 

 
Dag 3 

• In memorie van toelichting opnemen dat investeren in Rijksnetwerken mogelijk is. 
• Investeren in buisleidingen mogelijk maken à private partijen willen wel investeren, maar Rijk moet 

dit mogelijk maken. 
• MaaS: afbakening uitgaven in de wet: MvT verruimen naar ‘rijksbelang’ 

 
Dag 4 

• Je kan al veel met het IF áls je wil samenwerken 
• Ruimte voor gebiedsgerichte samenwerking in opbouw fonds 
• Rijksinfrastructuur, maar ook investeren in regionale infrastructuur mogelijk maken. Kan zorgen voor 

oplossingen op nationaal schaalniveau (verantwoordelijkheden wel gelijk houden) 
• Pot met beheer en onderhoud à is dit efficient? Heroverwegen, niet altijd als een gegeven blijven 

zien.  
• Investeren in accutreinen/waterstof mogelijk maken in MF, als je daarmee infrainvestering kunt 

voorkomen (zie mail Ed) à net zoals buisleidinge. Wel blijven zoeken naar wat wel mogelijk is binnen 
MF (laadinfra, innovatie), railgeboden?  

• Scherpte in reikwijdte fonds: welke maatregelen wel/niet: scherper maken?  
 

1.2 Aanbevelingen nieuwe werkwijze 
 
Dag 1 

• 1e deel (onderzoeksfase): onderzoeken dieper. 2e deel sneller. Tempo projecten + procedures MIRT 
alleen voor harde infra, rest sneller traject. 

• Extra fase in proces van verkennen. Wel samen, maar geld nog niet op orde (opgaven + oplossingen) 
(MIRT onderzoek gaat alleen over opgaven) 

• Gezamenlijke opgave = samen investeren = samen beslissen (ook over geld). Faciliteer dit (snel 
genoeg) 

• Voor korte termijn aanpakken met afspraken over programma ipv afzonderlijke maatregelen 
• Integraal inclusief § gebiedsgericht (gezamenlijke opgave) 
• De doelen die aan de voorkant een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van de gebiedsgerichte 

opgave moeten ook in MF en instrumentarium worden meegewogen/meegenomen. 
• Betrek private partijen al bij het opstellen van (publiek) beleid 
• Proces moet vanaf begin minder publiek-publiek zijn. Gericht op koppeling belangen ipv consultatie 

van publieke voorkennis 
• Uitgaven BOV ook koppelen aan doelen is geld met geld maken 
• Intake NMCA knelpunt is ook tekort woningen, krimp etc. en niet alleen bereikbaarheid, veiligheid, 

leefbaarheid 



• Opgaven signaleren à wie is betrokken, gezamenlijkheid bepalen. 
• Private partijen vooraf aan tafel om mee te praten wat het hen waard is. 
• Opgaven gezamenlijk inventariseren en selecteren (focus aanbrengen) 
• Binnen onderzoek niet alleen publieke partijen betrekken, ook mogelijke werkgevers/bedrijfsleven 

 
Dag 2 

• Startpunt is de opgave, niet de oplossing 
• Start niet met mobiliteitsopgave, maar met economische opgave + aanvullingen uit andere 

departementen 
• Zou beheer en onderhoud kunnen worden van een regionaal gesprek? En zo meer oplossingen 

maken. 
• Bekostiging van opgaven houdt in dat die getaxeerd moeten worden op belang/urgentie 
• Te behalen kwaliteit van woon-, werk- en voorzieningenniveaus 
• Niet alleen metropolen, ook locatie ontwikkelkansen. 
• Keuzes voor behoud van landschap en rust integreren. 
• Voorafgaand aan MIRT-onderzoek/verkenning, commitment op brede doelen van meerdere 

bewindspersonen vereis. Samen doelen bepalen. 
 
Dag 3 

• Opgaven/kansen à knelpunten binnen RO/sociaal domein 
• Eerst over ruimtelijk-economische opgaven praten, voordat het over mobiliteit gaat.  
• In huidige situatie geen gesprek tussen Rijk en regio als er geen knelpunten zijn. 
• Economische betekenis van regio’s buiten randstad duiden à prioriteit ligt lager. Op landelijk niveau 

bepalen wat prioriteit heeft (belang voor nederland) en wat je met gebied wil. Omgevingsagenda’s 
kunnen hiervoor startpunt zijn. Verbreding met NOVI opgaven vraagt denkkracht en omslag van 
denken. 

• Participatieproces moet misschien eerder.  
• Participatie wordt nog gezien als beheersing/beheer .. ? à spelregels 
• Methodes NMCA en MKBA kwalitatief onvoldoende (grensoverschrijdend) in vergelijking met binnen 

Nederland 
• Aanvliegroute (sectoraal NCMA) aanpassen/verbreden. Omgevingsagenda startpunt. Maar wie aan 

tafel? 
 
Dag 4 

• Noodzakelijk om te bepalen wat Rijk met een gebied wil à in de vorm van gebiedsprogramma’s of 
omgevingsagendas.  

• Plannen voor afzonderlijke beleidsterreinen zoals verkeersveiligheid of regionaal à te ingewikkeld 
om integraal te doen/of wel stukjes in de puzzel? 

• MKBA aansluiten op breedte en integraliteit van opgaven.  
• Slim combineren van budgetten in gang brengen (andere domeinen: klimaat/woningbouw).  
• NMCA (landelijk/gebied) aanpassen aan integraal en opgavegericht werken.  
• Opgaven: van tevoren per partij duidelijk maken welk belang hij/zij heeft + wat je ervoor over hebt. En 

als een partij geen opgave heeft de tijd nemen voor het gesprek.  
• Tijdens opgavefase gezamenlijk delen opgave + intentie om te investeren..  

 
 



1.3 Aanbevelingen afwegings- en investeringsprincipes 
 
Dag 1 

• Uitgangspunten kamer: verkeersveiligheid, leefbaarheid à ruimtelijk economische ontwikkeling 
mogelijk maken à belang mobiliteit 

• MKBA op gebiedsniveau, niet daarna nog losse OV-lijn 
• Volg principes omgevingswet: met alle stakeholders ambities/belangen verkennen en gebiedsbrede 

kennis maken à als integraal afwegingskader 
• Worden middelen vanuit beleid samengevoegd met middelen Infrastructuurfonds? Goede 

alternatieven voorkomen wellicht infra. Gezamenlijke middelen inzetten voor gebiedsopgave. Dus 
niet per se in 1 fonds, maar wel 1 (gebieds)opgave 

• Knelpunten vanuit NMCA breder trekken (ruimtelijk-economisch etc). Definitie en systeem 
vernieuwen als basis voor opgaven en richting integrale oplossingen  

• Durf maatregelen te benoemen zonder direct financiën te bespreken. 
• Kwalitatief beoordelen van maatschappelijke effecten versus rigide regels 
• Per landsdeel (in deel van) rijk-regio agenda mobiliteit maken concreter én minder projectgericht dan 

gebiedsagenda 
• Afwegen op NMCA knelpunten te beperkt, wees af op doelbereik opgave. 
• Ook verkenning mogelijk maken zonder 75% 
• Subsidiegrens 225/112,5 mln vervangen door iets programmatisch 

 
Dag 2 

• Als de opgave centraal staat, moet het instrumentarium verbreed worden. 
• Breed afwegen gaat goed, breed bekostigen nog niet 
• Mobiliteitsfonds is te beperkend voor gebiedsopgave. Deze gaat boven mobiliteit 
• Integrale bekostiging is breder dan de I en W begroting. Ook andere bronnen aan besteden 
• Kosteneffectiviteit slaat terug op de bekostigingsbron en die is – vooralsnog – monodisciplinair 
• Van opgaven naar strategische doelen middels een afwegingscriterium naar oplossing is nog heel 

lastig. 
• Zoek niet alles bínnen MF, maar zoek ook naar extra/slimmere bekostigingsruimte door ‘fondsen’ 

naast/complementair aan MF 
• Biedt lokale/regionale overheden meer ruimte voor lokale inzet van nieuwe financiële instrumenten. 

Vb: mobiliteitstax heffen tbv regionale bijdrage in investeringen 
• Aandacht voor vermeden investeringen in afweging: bij nieuwe verbinding: Vb minder B&O op 

bestaande netwerk bv. Minder investeringen in capaciteit/systeem op bestaande metro. Vb. Minder 
nieuwe mobiliteitsnetwerken voor buitenstedelijke ontwikkelen als je binnenstedelijk belast 

 
Dag 3 

• 75% van oplossing: kan programma-oplossing zijn, ook projectoplossing. à 75% van wat? 
• Ga niet te snel over geld praten. Eerst opgave, dan oplossing. Wel rem nodig (2 miljoen proceskosten 

verkenning) 
• Bij 75% sla je participatie over. à grens weghalen? à maatwerk/willekeur? Hier ligt rol van het Rijk. 

Omgevingsagenda bepalend maken.  
• Niet alles integraal. 
• Verdichten als grote opgave à hier ook geld voor maken 



• Wederkerigheid in relatie tot tijdsperspectief. Baten niet bij voorkeursoplossing, maar pas bij 
realisatie. Niet alleen afspraak maken over voorkeur + bekostiging, maar ook over 
terugverdieneffecten.  

 
Dag 4 
- 
 



posters proeftuinenC



Brainport regio

•	 Ruimtelijke	spreiding	werknemers	ASML	over	grote	
afstanden,	campus	aan	rand	van	de	stad	gelegen	aan	de	A2.	

•	 Succes	van	Brainport	Eindhoven:	350%	groei	werknemers	
ASML	van	2009	verwacht	tot	2025.	Huidige	modal	split:	
69%	auto,	7%	OV,	23%	fiets,	1%	lopen.	Verkeerskundige	
problematiek	op	randweg.	

•	 Samenhangend,	multimodaal	en	adaptief	maatregelenpakket	
voor	korte,	middellange	en	lange	termijn.	“Overheid 
en bedrijfsleven (ASML) investeren samen	in	verbeteren	
bereikbaarheid/ontwikkelen	alternatieven	voor	automobiliteit.	

•	 Samenwerking met bedrijfsleven	bij	bereikbaarheid	de	Run.	
Totale	investering	van	50	miljoen:	25%	ASML,	gemeente	
Veldhoven/Eindhoven,	Provincie	Noord-Brabant	en	Rijk.	
Intentie	om	andere	werkgevers	te	verbinden.	Adaptief	pakket.

•	 EIKXL	(Eindhoven	Internationale	Knoop	XL):	ontwikkeling	van	
het	stationsgebied	tot	nieuw	hart	van	de	Brainport:	5.000	–	
8.000	nieuwe	woningen,	ruimte	voor	werken,	hoogwaardig	en	
innovatief	en	prettig	gebied	waarin	groen	een	belangrijke	rol	
speelt.	

•	 Duurzame	stedelijke	schaalsprong,	voedingsbodem	
innovatieve	topregio,	aantrekkelijk	houden	vestigingsklimaat	
door	optimale	(internationale)	verbindingen.	Bijdrage	aan	
maatschappelijke	opgaven,	zoals	economie, inclusiviteit, 
leefomgeving, bereikbaarheid en klimaat.	

•	 “Om	de	aantrekkingskracht	van	de	Brainport	Eindhoven	te	behouden	en	te	versterken	wensen	Partijen	
met	het	Programma	Internationale	Knoop	XL	een	optimale	verbetering	van	het	vestigingsklimaat	te	
realiseren.”	Hierbij	staan	drie	concrete	doelstellingen	van	het	Programma	Internationale	Knoop	XL	
centraal:

1.	 Realiseren	duurzame stedelijke schaalsprong;
2.	 Verstevigen	voedingsbodem innovatieve topregio;
3.	 Aantrekkelijk	houden	van	vestigingsklimaat	door	optimale (internationale) connectiviteit.

•	 De	ambitie	is	om	de	Gemeentelijke	identiteit	van	technologie,	design	en	kennis	te	verbinden	aan	het	
gebied.	Internationale	Knoop	XL	moet	een	plek	worden	waar	mensen	elkaar	ontmoeten en uitwisseling	
plaatsvindt	en	waar	de	economische	krachten	van	Brainport	Eindhoven	vervlochten	raken.	Het	
Programma	Internationale	Knoop	XL	wordt	het	middelpunt	tussen	toplocaties	in	de	regio	en	een	gebied	
dat	de	regio	nationaal	en	internationaal	verbindt.

Maatregelenpakket Brainport - De Run

Eindhoven Internationale Knoop XL

Ambitie en doelen Programma Internationale Knoop XL

•	 Relatie	tussen	economie	en	bereikbaarheid.	Ontwikkeling	
van	een	economische	topsector	(Brainport),	belang	van	
bereikbaarheid	sector	zelf	en	vestigingsklimaat	in	de	regio.	

•	 A2/N2	(Randweg):	“nationale	en	economische	ambities	
‘goederencorridor’	en	‘Brainport	Eindhoven’	afhankelijk	van	
Randweg	A2/N2.”	Huidige	situatie:	‘volbelast’.	Zonder	aanpak	
randweg	compleet	overbelast.	Tot	2025/2030	kansen	met	
combinatie	vraagbeïnvloeding,	innovatie	middelgrote	infra-
aanpassingen.	Daarna	gebiedsgericht	en	multimodaal	naar	
(brede) regionale opgave voor ruimte, economie en bereikbaarheid	
kijken.	Social	design	voor	gedragsaanpak.

Randweg A2/N2

“Samenwerking met
het bedrijfsleven”

“ontmoeten en uitwisseling”



•	 North	Sea	Port,	Gemeente	Terneuzen,	Provincie Zeeland,	
Stad	Gent	en	Provincie	Oost-Vlaanderen	willen	graag	
een optimale	grensoverschrijdende	spoorinfrastructuur.	

•	 Onderzoeken	in	het	project	Rail	Ghent	Terneuzen	wat 
er	precies	nodig	is	aan verbeteringen	op	het	spoor	in	het	
grensoverschrijdende havengebied van Gent en Terneuzen.	

•	 Studieproject	mede	gefinancierd	door	de	het	CEF-
programma	van	de	EU

•	 Eerste	clusters	aan	studies:	zicht	op	de	knelpunten in het 
railnetwerk en de haalbaarheid en technische uitvoerbaarheid	van	
de	meest	logische	oplossingsrichtingen.	

•	 MKBA	en	onderzocht	hoe	de	investeringen	kunnen	bijdragen	
aan	optimaal	functionerende	Europese	spoorcorridors:	North	
Sea	Mediterranen,	Rhine	Alpine	en	North	Sea	Baltic

•	 Grensproblematiek	op	het	gebied	van	arbeidsmarkt, 
onderwijs, regelgeving en verschil in dynamiek en ontwikkeling:	
in	Nederlandse	deel	ontgroening,	scholen	die	in	problemen	
komen,	vervoersarmoede,	gebrek	aan	arbeidskrachten.	Regio	
Gent	is	contramal.	Zeeuws	Vlaanderen	is	“afgesloten”	van	de	
rest	van	Nederland	vanwege	de	Westerschelde.	Economisch	
en	maatschappelijke	potentie	van	gescheiden	regio’s?

•	 Bij	arbeidsmarkt,	woningmarkt,	cultuur	en	zorg	speelt	
grens	een	steeds	minder	dominante	rol.	Dit	vraagt om een 
‘grensontkennende’ visie op grote schaal (ook economisch en 
maatschappelijk).

•	 Regio	rond	Gent	en	Terneuzen	te	ontwikkelen	als	één	
grensoverschrijdende	economische	regio	(North	Sea	Port	
District)	en	op	die	manier	de	huidige mismatch in de arbeids- 
en woningmarkt, voorzieningenstructuur en grensoverschrijdende 
infrastructuur in balans te brengen.	Potentie	groei	van	de	
economie	en	haven.

•	 Nodig:	gezamenlijke	uitwerking	van	een	‘breder verhaal’,	
gekoppeld	aan	brede	grensoverschrijdende	ontwikkeling

Opgaven signaleren en selecteren

Rail Gent Terneuzen

•	 Fusie in 2018 van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports tot North 
Sea Port.	Grensoverschrijdende	haven,	toegevoegde	waarde	
van	14,5	miljard	euro,	goed	voor	100.000	banen	in	525	
bedrijven.

•	 Wens:	grensoverschrijdend	spoornetwerk	(multimodaliteit:	
weg,	water,	spoor	en	buis	->	modal	shift).	Verbreding	naar	
personenvervoer:	het	verbinden	van	2	nu	op	zich	zelf	staande	
gebieden.

•	 Landsgrenzen belemmeren de ruimtelijke interactie tussen 
gebieden aan weerszijden ervan.	Minder	mobiliteit	en	minder	ov-
gebruik	->	Op	40	van	de	50	grensoverschrijdende	buslijnen	
worden	per	dag	minder	dan	200	grensoverschrijdende	reizen	
gemaakt.	Dat	is	weinig.

•	 Spoor	in	Zeeuws-Vlaanderen	niet	aangetakt	op	Nederlands	spoornetwerk	maar	op	
dat	van	België.	Omdat capaciteitsanalyses en investeringsafwegingen veelal een nationale 
scope	hanteren	zal	de	problematiek	in	Zeeuws-Vlaanderen	niet	snel	naar	boven	
komen	drijven.	Grensoverschrijdende	capaciteitsanalyse?

•	 Grensoverschrijdende kosten en baten
•	 Welk normenkader	MKBA	(Nederlands,	Vlaams	of	Europees?)
•	 Regelgeving en procedures	ten	aanzien	van	investeringen	verschillen	in	beide	landen;	

maar	ook	verschillende	rollen	van	infrabeheerders	(ProRail	en	Infrabel)

•	 Projectpartners:	North	Sea	Port,	Ge-
meente	Terneuzen,	Provincie	Zeeland	en	
Provincie	Oost-Vlaanderen

•	 Draagvlak,	onderstreept	belang	richt-
ing	Europese	Commissie	door:	ProRail,	
Infrabel,	Outokumpu,	YARA,	Vlaeynatie,	
Verbrugge,	OVET,	VNO-NCW	Brabant	
Zeeland,	PORT	&	Industry	Zeeland	
(PORTIZ),	Eigen	Vervoersorganisatie	
(EVO	Fenedex),	Koninklijk	Nederlands	
Vervoer	(KNV),	Kamer	van	Koophan-
del	Oost-Vlaanderen	en	Vereniging	van	
Gentse	Havengebonden	Ondernemingen	
(VEGHO-VOKA),	de	Vlaamse	Overheid,	
Euregio	Scheldemond	en	de	gemeente	
Zelzate,	..

Aanleiding

Problematiek

Betrokken partijen

Grensoverschrijdend vervoer Zeeland

“Grensproblematiek: een economische 
en maatschappelijke opgave”

Bestuurlijke 
ronde tafel

“Capaciteitsanalyses en investeringsafwegingen 
hanteren veelal een nationale scope”

“Na een fusie in 2018 
van Havenbedrijf Gent 
en Zeeland Seaport 
ontstond er een 
grensoverschrijdende 
haven”



Grensoverschrijdende Perspectief Zuid-Limburg - Mobiliteitsplan

•	 Trends	en	ontwikkelingen	(digitalisering,	
automatisering,	deeleconomie,	internationalisering)	
vragen	om	maatwerk,	om	ruimte	om	te	ontwikkelen	en	
om	de	flexibiliteit	om	van	koers	te	kunnen	veranderen

•	 Integrale opgave waar mobiliteit een belangrijke schakel in is: 
aantrekkelijke, leefbare en economisch krachtige provincie 
(plezier	van	werken,	wonen,	recreëren	en	studeren)
•	 Aantrekkelijk	stedelijk	gebied
•	 Vitaal	platteland
•	 Economische	clusters	(Brightlands	campussen,	

agro-	en	maakindustrie)
•	 Logistieke	sector	(Greenport	Venlo)
•	 Vrijetijdseconomie

•	 Gebiedsgerichte	partner	in	integrale	mobiliteitsopgaven.	Soms	als	initiator,	
soms	als	ambassadeur.	Altijd	als	gelijkwaardige speler op basis van gedeelde 
verantwoordelijkheid.

•	 	Samen	met	regionale,	landelijke	en	internationale	partners
•	 Werken	via	partnerships langs drie schillen.	Provincie	initieert	op	ambities,	

faciliteert	waar	kan	en	steunt	waar	nodig.
•	 Schil	1:	Initiatiefnemers	–	met	hen	vormt	provincie	de	eerste	contouren	

uitvoeringsprogramma
•	 Schil	2:	Stakeholders	die	naar	verwachting	zullen	bijdragen	(financieel	of	

anderszins)
•	 Schil	3:	Overige	partijen	met	een	belang	of	interesse	of	bijzondere	

bijdrage

•	 Prioriteren	langs	investeringslijnen	
•	 Zoals	anders	en	beter	benutten	(gedragsbeïnvloeding	en	ICT),	inzetten	

op	de	kwaliteit	van	het	totale	systeem	(ook	andere	modaliteiten	
als	auto	en	kwaliteitsverbetering	stationsomgeving),	Innoveren	en	
experimenteren	en	Basis	op	orde

•	 Breed	pallet aan instrumenten	om	mobiliteit	te	kunnen	versterken	(zoals	
fietsinfra,	buisleidingen,	gedragsbeïnvloeding,	,.)	maar	opgave staat centraal.

•	 Op	basis	van	integraal vraagstuk	samen	met	betrokkenen	en	partners	
bekijken	welke	instrumenten	het	gewenste	effect	hebben	(partners zijn 
bestaande en nieuwe platforms,	gemeenten,	buurtprovincies	en	buurlanden,	
Brightlands	campussen,	instituten,	Greenport	en	Chemelot,	MIRT	
goedencorridors,	Smartwayz.NL,…)

•	 Gezamenlijke	ambitie	samen	met	partners	vertaald	naar	gezamenlijke 
doelstellingen en realisatie,	dit	leidt	tot	gezamenlijk	uitvoeringsprogramma

•	 Monitoren	van	beleid.	Samen	met	partners	zijn	concrete en meetbare doelen 
opgesteld	om	effect	te	meten.

•	 Niet	mobiliteit	centraal	maar	de	integrale opgave
•	 Overheid als initiator en ambassadeur,	gezamenlijk	belang,	

gedeelde	verantwoordelijkheid
•	 Partnerships	langs	3	schillen	(initiatiefnemers,	bijdragende	

stakeholders,	overige	belanghebbenden)
•	 Samen	met	partners	opstellen	uitvoeringsprogramma
•	 Concrete	en	meetbare	doelen	(meten	effect)

Aanleiding

Rol overheid (provincie)

Ontwikkelsystematiek

Thema: Wederkerigheid

“Provincie is initiator 
en ambassadeur.
Gelijkwaardige speler
op basis van gedeelde 
verantwoordelijkheid”

“Op basis van het integrale vraagstuk samen met 
betrokkenen en partners bekijken welke instrumenten 

het gewenste effect hebben”

“Integrale opgave waar 
mobiliteit een schakel in is: 
aantrekkelijke, leefbare en 
ecnonomisch krachtige 
provincie”



Utrecht Zuidwest (UNed)

•	 Opgaven	zoals	gebiedsontwikkeling	MWKZ,	parkeren	op	
afstand,	mobility	hubs	en	investeringen	in	fiets-	en	OV	
infrastructuur	aan	elkaar	gekoppeld,	waar	mogelijk	met	
private	investeringen.	Trapsgewijze	manier	van	ontwikkeling.	

•	 Uned:	Onderzoeken	of	trapsgewijze bekostiging	in	
alle	deelgebieden	van	no	regret	maatregelen	en	van	
vervolgopgave	preverkenning	“Bereikbaarheid	Utrecht	
Centraal	met	Utrecht	Science	Park	/	De	Uithof”	mogelijk	is. 	
Link	met	business	cases	binnen	de	G4	en	Rijk	samenwerking		
(doel	is	oefenen	met	vormen	van	alternatieve	bekostiging)

Utrecht Zuidwest

Complexe	opgaven:
•	 Ruimte	bieden	aan	de	sterke	stedelijke	groei	met	

betrekking	tot	wonen,	werken,	ontmoeten	(schaalsprong in 
stedelijkheid)	en	lokale,	regionale	en	(inter)nationale	mobiliteit	
(systeemsprong	in	mobiliteit). 

•	 Versterken	economische toppositie Utrecht	op	het	gebied	van	
life	sciences	en	gezonde	verstedelijking. 

•	 Verzekeren	van	een	duurzame en gezonde balans	tussen	
de	sterke	stedelijke	groei,	aantrekkelijkheid,	leefbaarheid,	
duurzame	energie,	klimaatadaptatie,	circulariteit,	gezondheid	
en	inclusiviteit. 

UNed

Ambities:	Opgavegericht	werken	staat	centraal	in	het	
Programma	U	Ned.	De	partners	in	het	programma	willen	met	
elkaar	samenwerken	aan	de	volgende	samenhangende	én	
prioritaire	kernopgaven	op	weg	naar	2040: 
•	 Versneld	voorwaarden	creëren	voor	de	realisatie	van	84.000	

à	100.000	nieuwe woningen	en	voor	vestigingsmilieus	voor	
circa	80.000	nieuwe	arbeidsplaatsen	in	de	Metropoolregio	
Utrecht; 

•	 Gelijktijdig	realiseren	van	bij	deze	groei	passende	nieuwe	
netwerkkeuzes voor het mobiliteits-systeem	en	een	gezamenlijke	
inspanning	leveren	voor	de	oplossing	van	NMCA knelpunten	
in	en	rond	de	Metropoolregio	Utrecht	op	het	gebied	van	weg,	
spoor	en	OV,	gericht	op	een	goede	bereikbaarheid	voor	lokaal,	
regionaal	én	doorgaand	verkeer	passend	bij	de	nationale	
knooppuntfunctie	van	Utrecht; 

•	 Gelijktijdig	verbeteren	van	de	leefbaarheid en duurzaamheid	in	
de	Metropoolregio	Utrecht; 

•	 Op	een	integrale, adaptieve én haalbare	wijze	invulling	geven	
aan	deze	drie	samenhangende	kernopgaven	op	de	korte,	
middellange	en	lange	termijn. 

Opgave UNed

a)	Wonen
•	 (1)	Tijdige	realisatie	van	voldoende	plancapaciteit	(hard	en	

zacht)	voor	84.000	à	100.000	woningen	in	de	Metropoolregio	
Utrecht; 

•	 (2)	Ontwikkeling	van	voldoende	diverse	woonmilieus	in	de	
Metropoolregio	Utrecht	in	aansluiting	bij	de	vraag	én	bij	de	
regionale	verstedelijkingsprincipes:	eerst	bouwen in bestaand 
stedelijk gebied	dichtbij OV-knooppunten,	dan	bouwen	in	overig	
bestaand	stedelijk	gebied	en/of	bouwen	bij	OV-knooppunten	
in	de	regio	en	dan	pas	bouwen	aan	de	randen	van	de	stad.

b)	Werken
•	 (3)	Bijdragen	aan	een	meer	innovatieve en circulaire 

(gezondheids)economie; 
•	 (4)	Voldoende	en	diverse	vestigingsmilieus	voor	een	groei	

van	circa	80.000	arbeidsplaatsen. 
c)	Bereikbaarheid 
•	 (5)	Verbeterde	en	betrouwbare	reistijden/frequenties	in	

(lokaal),	van	en	naar	(regionaal)	en	door	de	Metropoolregio	
Utrecht	(nationaal),	door	het	oplossen van (NMCA-)knelpunten; 

•	 (6)	Waarborgen	van	de	toegankelijkheid	(inclusiviteit),	
vergroten	van	gemak	en	comfort	in	de	totale	keten	en	
afname	van	het	aantal	verkeersslachtoffers. 

d)	Leefbaarheid 
•	 (7)	Afname	van	de	CO2 - emissies	ten	gevolge	van	mobiliteit,	

verminderen	van	de	geluidhinder	en	verbeteren	van	de	
luchtkwaliteit	in	de	richting	van	de	WHO-streefwaarden; 

•	 (8)	Verbeteren	van	de	verblijfskwaliteit	(groen,	openbare	
ruimte,	architectuur,	etc.). 

e)	Haalbaarheid 
•	 (9)	Kosten, baten, kansen en risico’s	van	maatregelen	en	

projecten; 
•	 (10)	Technische	en	juridische	uitvoerbaarheid	van	maatregelen	

en	projecten. 

Binnen	programma	maken	rijk	en	regio	afspraken	over:
•	 Fasering en omvang van ontwikkellocaties	voor	wonen	en	werken	voor	de	periode	tot	2040	in	relatie	met	

maatregelen	en	projecten	die	nodig	zijn	voor	de	bereikbaarheid	van	deze	locaties;
•	 Starten van nieuwe MIRT-Onderzoeken en MIRT-Verkenningen	conform	de	MIRT	Spelregels;
•	 Reserveren van budgetten en toekennen van middelen	aan	maatregelen	en	projecten	op	de	korte,	middellange	

en	lange	termijn,	op	basis	van	een	jaarlijks	te	actualiseren	Projectenportfolio;
•	 Maatregelen	in	het	kader	van	de	Minder Hinder Aanpak,	die	een	significante	bijdrage	leveren	aan	de	(middel)

lange	termijn	doelen	van	het	Programma	U	Ned;
•	 Kaders	die	vanuit	de	doelen	van	het	programma	worden	meegegeven	aan	gebiedsontwikkelingsprojecten,	

bijvoorbeeld	afspraken	over	fasering	(welke	locatie	wanneer	in	ontwikkeling),	aantallen	woningen	(mate	
van	verdichting),	parkeerbeleid	en	ontsluiting	(eisen	aan	gewenste	‘modal	split’).	

10 doelen:

Afspraken Rijk en regio

•	 Geografische	scope	van	het	
Programma	U	Ned:	naar	een	
samenhangende	aanpak	op	
meerdere	schaalniveaus



•	 Opgavegericht werken:	rijk	en	regio	gezamenlijk	gedeelde	kernopgaven	vormen	de	
basis.	Alle	mogelijke	bijdragen	aan	deze	opgaven	zijn	daarom	onderwerp	van	
overleg	en	besluitvorming	in	het	bestuurlijk	overleg;	fysieke	en	niet-fysieke	(denk	
aan	gedrags-)	maatregelen,	alle	modaliteiten,	oplossingen	binnen	en	buiten	de	
metropoolregio,	bijdragen	van	publieke	en	private	partijen	etc.

•	 Adaptief werken:		Focus	op	korte	termijn:	no-regret.	Samen	tijdig	beslismomenten	
bepalen	in	relatie	tot	trends	en	ontwikkelingen	in	de	omgeving	van	het	programma.	
Ontwikkelpad	vormt	basis.	

•	 Democratische legitimatie
•	 Wederkerigheid en samenwerking:	samenwerken	in	gelijke	verhoudingen	en	gedeeld	

eigenaarschap.	Te	leveren	bijdrage	is	bepalend.	Evenwichtig	bijdragen	aan	de	
uitvoering	en/of	bekostiging	van	acties,	maatregelen	en	projecten.	Kan	geld	zijn,	
maar	ook	andere	middelen	(instrumenten,	beleidsaanpassingen,	organisatiekracht	
etc.).	Op	basis	van	openagenda;	standpunten	zijn	niet	het	startpunt,	maar	het	
resultaat	van	‘joint	fact	finding’	en	samenwerking.

•	 Afwegen en omwisselen:	Acties,	maatregelen	en	projecten	worden	beoordeeld	op	
doelbereik	op	programmaniveau	en	niet	(alleen)	op	doelbereik	op	projectniveau.	
Rijk	en	regio	hanteren	daarbij	hetzelfde	afwegingskader,	maar	hanteren	een	eigen	
weging.	Op	het	moment	dat	nieuwe	acties,	maatregelen	en	projecten	een	grotere	
bijdrage	leveren,	kunnen	eerder	gemaakte	afspraken	worden	aangepast.	Dit	is	
flexibel	en	adaptief.

•	 Samengestelde programmabudgetten:	Het	programma	krijgt	vooralsnog	geen	
eigenstandige	verantwoordelijkheid	over	een	gezamenlijk	programmabudget	om	zelf	
in	maatregelen	te	investeren.	Investeringen	in	projecten,	acties	en/of	maatregelen	
binnen	het	programma	worden	vanuit	afzonderlijke	bijdragen	van	organisaties	
gedaan.	Dit	vergroot	de	kansen	voor	het	mee	koppelen	van	investeringen	van	
meerdere	partners.

Samenwerkingsprincipes

Ontwikkelpaden	tot	2040.	
•	 Eerste	versie	Ontwikkelpad	2018.	Steeds	verder	

aangescherpt	op	basis	van	de	nieuwste	inzichten	uit	
onderzoek	en	de	monitoring	van	trends	en	ontwikkelingen

•	 Jaarlijks	een	actualisatie.
Programmalijnen
Projectenportfolio	2018	-	2019

Agenda en uitvoering

•	 Bekostiging	van	maatregelen	en	projecten	vindt	plaats	in	
twee	stappen:	

1. Rijk en regio reserveren tijdig budgetten	voor	het	Programma	
U	Ned	(op	programmaniveau),	

2.	 Besluiten	over	inzet	van	middelen	zijn	pas	mogelijk	voor	
concrete maatregelen en projecten	(op	projectniveau),	op	
basis	van	geldende	spelregels	(waaronder	MIRT).

•	 Het	streven	is	om	de	flexibiliteit	in	de	besteding	van	
middelen	gaandeweg	de	looptijd	van	het	programma	verder	
te	vergroten.	Onderdeel	daarvan	zijn	de	voorgenomen	
omvorming	van	het	Infrafonds	in	een ‘Mobiliteitsfonds’, maar 
ook	slimme	manieren	van	financiering,	zoals	voorfinancieren,	
publiek-private constructies etc. 

MIRT-Onderzoek	één	van	de	activiteiten	binnen	programma	
Uned.	
Doelstelling:	
•	 effectieve	aanpak	van	de	verstedelijkingsopgave	en	daarmee	

samenhangende	bereikbaarheidsknelpunten	(o.a.	NMCA)	voor	
alle	modaliteiten	en	leefbaarheidsknelpunten.	Dit	als	basis	
voor	te	nemen	samenhangende	besluiten	voor	integrale	
keuzes	op	het	vlak	van	verstedelijking, werkgelegenheid, 
mobiliteit en leefbaarheid. 

Resultaat:	
•	 Een	aantal	(	3	tot	5)	mogelijke,	naar	maatregelen	uitgewerkte,	

samenhangende	en	gedeelde	toekomstbeelden/ scenario’s 
over	hoe	de	regio	Utrecht	er	in	2030,	2040	en	2050	zich	door	
ontwikkelt	wat	betreft	wonen,	werken,	bereikbaarheid	en	
leefbaarheid. 

•	 Deze	toekomstbeelden	worden	daarna	vertaald	in	mogelijke	
Ontwikkelpaden Verstedelijking en Bereikbaarheid	voor	de	regio	
Utrecht	2030-2040	met	een	doorkijk	naar	2050.	Bij	elk	
ontwikkelpad	hoort	ook	een	adaptief	stappenplan	voor	de	
korte,	middellange	en	lange	termijn. 

Financiering

Doelstelling en resultaat

Utrecht Zuidwest (UNed)



Verkenning Binckhorst

•	 Binnenstedelijke	verdichting	in	hart	van	de	stad:	tot	2040	
23.300	nieuwe	woningen	en	30.000	arbeidsplaatsen.	
Investeren	in	duurzame	mobiliteit	noodzakelijk,	bovendien	
stimulering	modal	shift.	

Drie	opgaven:
•	 Mogelijk	maken	van	verstedelijking	en	versterken	van	de	

economische kracht van de (inter)nationale toplocaties	CID	en	
Binckhorst	door	aanbieden	duurzame	mobiliteit.

•	 Bijdragen	aan	de	bereikbaarheid	van	de	Zuidelijke	Randstad:	
wegnemen	NMCA OV-knelpunten	Rijswijkseplein	en	
Binckhorstlaan	en	voorkomen	van	extra	belasting	van	het	
hoofdwegennet	

•	 Bijdragen	aan	regionale ambities	rond	OV	en	fiets. 

•	 Oplossingsrichtingen:	Al	grootschalige	investeringen	
autobereikbaarheid	(Rotterdamsebaan	en	Passage	A4/
Poorten	en	Inprikkers).	Alternatieven	onderscheidend	
op	HOV	(bus,	tram,	lightrail)	en	eventueel	regionale	
doorkoppeling.	Samen	met	maatregelen	voor	langzaam	
verkeer,	slim	ruimtegebruik,	smart	mobility,	verhogen	
van	OV-frequenties	en	het	opschalen	van	de	aanwezige	
treinstations.

•	 Mogelijkheden	voor	alternatieve	bekostiging	bekeken.

•	 G4:	versnellen	bekostiging	verstedelijking.	Case	study	
Binckhorst.

•	 Conclusie:	Alleen alternatieve bekostiging slechts beperkt 
oplossing	(NB	onrendabele	grex)

•	 Advies:	Bouw	deel-businesscases	zoals	op	mobiliteitsdiensten

•	 Mobility	hub	gekoppeld	aan	OV	als	driver:
•	 Afdracht	ontwikkelaars	aan	mobiliteitsfonds	in	relatie	tot	

aanpassen	parkeernorm.
•	 Centrale	parkeervoorzieningen	vanuit	bijdrage	ontwikkelaars	

per	woning.
•	 Biedt	schaalgrootte	voor	marktpartijen	en	daarmee	business	

case	voor	aanbieden	mobiliteitsdiensten.	Maakt	zo	kleinere	
publieke	bijdrage	aan	mobiliteit	mogelijk.

•	 Ondersteuning	door	InvestNL	wordt	besproken.	

•	 Adaptieve	koppeling van verstedelijking en investeren 
in mobiliteit

•	 Alternatieve	bekostiging:	traditionele middelen 
ontoereikend qua omvang als niet tijdig beschikbaar.	
Opbrengstpotentie	alternatieve	bekostiging	tot	
2030	en	2040	onderzocht	(€323	en	€575	miljoen).	
Doelen	preverkenning:	zicht	op	75%	bekostiging,	
alternatieve	bekostiging	mogelijk	bijdrage	aan	
overige	25%.	

•	 G4:	versnelling	van	bekostiging	en	verstedelijking.	
Urgente versnelling van opgaven	vraagt	om	nieuwe	
instrumenten	en	middelen.	

Inrichting mobiliteitsfonds & 
alternatieve bekostiging

Verkenning Binckhorst

Oplossingsrichtingen

Alternatieve bekostiging

•	 Partijen	committeren	zich	aan	het	totale	programma	van	het	
no-regret	pakket

•	 Gemeente	Den	Haag	en	Leidschendam-Voorburg	voeren	de	
projecten	uit	

Drie	fasen:	
•	 No-regret	pakket	(2019-2023):	uitgewerkt
•	 Middellange	termijn	(2023-2030):	nog	niet	uitgewerkt
•	 Lange	termijn	(2030-2040):	niet	niet	uitgewerkt

No-regret	pakket	van	137	miljoen.	Rijk	betaalt	50	miljoen.
•	 Werkwijze	samenstellen	pakket
•	 Meerdere	werksessies	voor	maatregelen	en	criteria.	
•	 Veel	partijen	meegedacht:	Rijk,	HTM,	ontwikkelaars	etc.
•	 Op	basis	van	expert	judgement	een	pakket	gekozen.
•	 35	maatregelen	geïnventariseerd,	geconcretiseerd	en	

vervolgens	ook	geprioriteerd	op	basis	van	(onder	andere)	
de	kosteneffectiviteit	van	maatregelen	en	het	beschikbare	
budget.	Dit	heeft	geleid	tot	17	maatregelen. 

Samenwerking	en	financiering

•	 Verkenning	CID-
Binckhorst	vs.	
reguliere	MIRT-
verkenning

Verstedelijking
Economische kracht toplocaties
Bereikbaarheid



Goederenververvoer corridors

•	 Maatregelen	buiten	scope	van	Rijksinfrastructuur,	die	wel	
bijdragen	aan	Rijksdoelen	(duurzaamheid,	modal	shift,	
leefbaarheid	en	(externe)	veiligheid).

•	 Hoe	vanuit	Mobiliteitsfonds	bijdragen	aan	niet-
infrastructurele	maatregelen	of	infrastructurele	maatregelen	
(voor	een	deel)	op	privaat	grondgebied

•	 Chemelot	–		meer	veiligheid	door	treinvervoer	om	te	zetten	in	
buis	(geen	rijksinfra)	of	watervervoer	(rijksinfra)

Algemeen

•	 Minder	data	en	informatie	over	goederenstromen/vervoer	
beschikbaar	dan	over	personenvervoer,	krijgt	daardoor	
vaak	minder	aandacht.	Dus	gebrek	aan	informatie	bij	
probleemanalyse	(signaleren	opgave)	zorgt	dat	het	lastiger	is	
om	maatregelen	en	effectiviteit	te	bepalen.

•	 Oorzaken	en	oplossingen	vallen	binnen	bedrijfsmuren.	
Bijv.	in	de	infrastructuur	(kades,	buizen,	enz)	of	in	hun	
bedrijfsvoering	(businesscase).	

•	 Hoe	weeg	je	bedrijfsmatige	ingrepen	af	tegen	
overheidseigendom.	Passen	de	huidige	methodes	daar	nog	
op?	Bijv.	MKBA?

•	 Hoe	zorg	je	voor	een	level	playingfield	tussen	verschillende	
bedrijven.	Wie	krijgt	er	wel	en	wie	geen	rijksgeld.	

•	 Maatregelen	liggen	vaak	niet	binnen	rijksinfrastructuur.	
(signaleren	en	selecteren	van	maatregelen)

•	 Hoe	financier	je	maatregelen	die	buiten	je	eigen	grondgebied	
of	gebied	van	de	regio	liggen.	(Inrichting	toekomstig	
mobiliteitsfonds	&	alternatieve	bekostiging)

•	 Gaat	over	3	partijen:	rijk,	regio	en	evt	bedrijven	
(Wederkerigheid)

Thema: opgaven signaleren en selecteren

•	 Op	22	juni	2017	is	het	eindrapport	van	het	MIRT-onderzoek	
naar	kansen	en	belemmeringen	voor	het	optimaliseren	
van	de	goederenvervoercorridors	Oost	en	Zuidoost	
gepresenteerd.	Naast	een	visie	en	onderliggende	doelen	
hebben	de	partijen	een	brede	inventarisatie	van	mogelijke	
acties	in	beeld	gebracht.	Het	rapport	bevat	echter	géén	
actieprogramma	met	een	daarbij	behorende	governance	en	
financiële	inzet.	Daarover	hebben	partijen	in	het	BO-MIRT	
van	6	december	2017	afspraken	gemaakt	in	de	vorm	van	
het	gezamenlijke	programma	goederenvervoercorridors	
met	onderliggend	een	governance-	en	een	actieplan.	Het	
actieplan	bevat	17	acties	onderverdeeld	naar	5	thema’s:	
doorstroming,	service	voor	gebruikers,	duurzaamheid,	
innovatie	en	knooppunten.	Het	programma	is	adaptief,	kent	
meerdere	tranches	(2018-2021,	2022-2025,	2026-2030)	en	
gaat	uit	van	wederkerigheid	tussen	partijen

Vervolg na het MIRT onderzoek

17	acties	verdeeld	over	5	thema’s:

Knooppunten:
1.	 Sturingsafspraken	bovengemiddelde	

knooppunten	(Moerdijk,	Tilburg,	Venlo,	
Nijmegen,	Tiel,	Sittard-Geleen

2.	 Last	mile	spoor
3.	 Modal	shift	potentie
4.	 Vestiging	bedrijven
 
Doorstroming:
1.	 A15
2.	 Robuustheid	vaarwegen
3.	 Congestievermindering	R’damse	haven
4.	 Afvalstromen	over	water	
 

Actie plan

Service voor gebruikers:
1.	 truckparkings
2.	 BLIS
3.	 740	m	treinen
4.	 Aanpak	kademuren
 
Duurzaamheid:
1.	 Clean	energy	hubs
 
Innovatie:
1.	 Innovatieagenda
2.	 Control	tower	transport
3.	 Buisleidingen
4.	 Tulip	corridor

•	 In	de	bestuurlijke	overleggen	MIRT	in	oktober	2016	zijn	
afspraken	gemaakt	om	in	2017	een	aantal	gezamenlijke	
gebiedsgerichte	bereikbaarheidsprogramma’s	op	te	starten.	

•	 300	miljoen	gereserveerd	door	I&W.	Wegengeld.	Alleen	te	
besteden	aan	de	A15.	De	overige	opgaven	liggen	er,	maar	
worden	in	een	ander	verband	aangepakt.	

Resultaat

“Er is minder data en informatie over 
goederenstromen beschikbaar dan over 
personenvervoer”

“Oorzaken en oplossingen vallen binnen bedrijfsmuren”



Verduurzaming regionaal spoor - mobiliteit Noord Nederland 

•	 Noord	Nederland:	Groningen	en	Friesland.
•	 Multimodale	aanpak/hele	keten.	Zowel	stad	als	platteland.	
•	 Vraag	of	ook	investeren	in	voertuigtechnieken	mogelijk	is.
•	 In	de	huidige	systematiek	van	het	MIRT	zou	bovenleiding	wel	

in	het	MIRT	opgenomen	kunnen	worden	maar	bijvoorbeeld	
de	goedkopere	variant	met	waterstoftreinen	niet.

•	 Voorbeelden:	spoorlijnen	elektrificeren	en	waterstofbussen.	
•	 Dekt	meerdere	doelen:	duurzaamheid,	snelheid	en	

kostenefficientie.	Wat	weegt	voor	wie	zwaarder?
•	 Hoe	verschillen	duurzaamheidsagenda’s	Rijk	en	Regio?
•	 Hoe	om	gaan	met	terugverdientijd?

Algemeen

Vergroening regionaal OV 
•	 Rijk	en	regio	hebben	onderzoek	gedaan	naar	het	vergroenen	

van	het	spoor	in	Noord-Nederland.	Er	liggen	kansen	op	het	
gebied	van	waterstof,	partiele	elektrificatie	en	batterij-treinen	
(studie	Arcadis/RicardoRail	2018).	

•	 Rijk	en	regio	werken	hier	samen	aan	verder.	In	2019	wordt	
een	concrete	ontwikkelagenda	voor	het	vergroenen	van	het	
spoor	opgesteld.	

•	 Daarvoor	ligt	de	focus	op	uitwerking	van	een	business	
case	voor	batterijtreinen	met	gedeeltelijke	bovenleiding	
op	de	trajecten	Leeuwarden-Harlingen	en	Leeuwarden-
Stavoren.	Voor	de	overige	trajecten	[Leeuwarden	-	Groningen	
Europapark,	Eemshaven	-	Leer	en	Delfzijl	-	Veendam]	wordt	
naast	een	uitwerking	met	batterijtreinen	met	opportunity	
charging	ook	de	mogelijkheid	van	waterstoftreinen	
uitgewerkt	

•	 Inzet	van	Rijk	en	regio	is	om	in	2019	een	pilot	met	een	
waterstoftrein	-uit	te	voeren.	

Afspraken BO-MIRT 21 en 22 nov 2018 

•	 Klimaatakkoord:	de	nationale	broeikasgasuitstoot	in	2030	
met	49%	terug	te	dringen	ten	opzichte	van	1990

•	 Het	kabinet	ziet	in	de	toekomst	een	belangrijke	rol	weggelegd	
voor	waterstof	als	energiedrager	in	mobiliteit,	vooral	voor	
zwaar	transport,	bijvoorbeeld	vrachtwagens,	OV-bussen	en	
mogelijk	ter	vervanging	van	dieseltreinen.	In	de	CO2-visie	
OV	en	Spoor	20501	committeren	twaalf	partijen	zich	aan	
doelstellingen	om	de	spoor-	en	OV-sector	volledig	CO2-
neutraal	te	maken	in	2050	en	de	energie-efficiëntie	ten	
opzichte	van	2013	te	verhogen.	Ook	stellen	de	partijen	zich	
ten	doel	om	de	uitstoot	door	mobiliteit	verder	te	beperken	
door	meer	reizigers	over	te	halen	om	het	OV	te	nemen	en	
meer	goederen	over	het	spoor	te	vervoeren.	

Volledig CO2-neutraal

Motie	“Elektrificatie	noordelijk	spoornet”
1.	 Wenselijk	om	op	de	kortst	mogelijke	termijn	te	komen	tot	

overschakelijking	op	elektrische	treinen	in	heel	Noord-
Nederland

2.	 Keuzes	voor	elektrificatie	niet	ten	koste	van	het	OV-
aanbod	op	eventuele	(nog)	niet	geëlektrificeerde	lijnen;	

3.	 Bij	gedeeltelijke	elektrificatie	niet	ten	koste	van	de	filosofie	
achter	het	doorkoppelen	van	treinen

4.	 Het	hele	noordelijke	spoornet	als	één	geheel	

Brief ‘Verduurzaming Regionale Treindiensten’ 
provincie Groningen aan Provinciale Staten

Vergroeningsopties

Terugverdientijden

Door	afschaffing	van	de	subsidie	op	
rode diesel is het rijden met diesel-
treinen een stuk duurder geworden. 
Dat	maakt	elektrificatie	van	diesel-
spoorlijnen aantrekkelijker. Na 
elektrificatie	van	Zwolle–Kampen	
wordt de exploitatie al gauw een half 
miljoen euro per jaar goedkoper.

“560 kilometer aan
niet-geëlektrificeerd	
spoor in Nederland”

Investeren in
voertuigtechnieken



MIRT onderzoek A28

•	 Doel	MIRT-Onderzoek:	in	beeld	brengen	wat	de	toekomstige	
problematiek	van	de	A28	is	en	de	oorzaak	te	vinden	waarom	
dit	traject	in	de	verschillende	scenario’s	in	de	NMCA	zo	sterk	
wisselt	van	positie. 

Doel MIRT-Onderzoek

•	 Het	onderzochte	tracé	van	de	A28	is	lang	en	kent	daarmee	
veel	partijen	die	betrokkenheid	voelen	bij	dit	onderzoek. 

“Harde data getoetst en aangevuld met stakeholders”

“Versterken van de economische vitaliteit van de regio”



Park Lingezegen

•	 Tussen	Arnhem	en	Nijmegen,	A325
•	 Integrale	opgave:	waterveiligheid,	groot	onderhoud,	

verkeersvisie	voor	bezoekers
•	 Hoe	rekening	houden	met	verschillende	

bekostigingsstromen.	Met	koppeling	van	middelen	meer	
bereiken	dan	gefragmenteerd	investeren	in	eigen	opgave.	

•	 Knelpunten	t.o.v.	de	huidige	systematiek	ligt	vooral	in	het	feit	
dat	regionale	en	landelijke	budgetten	te	verkokerd	waren	of	
in	een	‘deel’-programma	opgenomen	waren	zonder	daarbij	
rekening	te	houden	met	integrale	meerwaarde	

Algemeen

•	 Looptijden	maatregelen	zullen	verschillen,	net	als	urgenties.	
Urgentie	van	wateropgave	kan	hoog	zijn,	terwijl	verkeer	dat	
niet	is.	Kan	verkeer	dan	meeliften	op	urgentie,	of	wordt	water	
tegengehouden	door	verkeer.

Inrichting toekomstig mobiliteitsfonds & 
alternatieve bekostiging.

•	 In	2017	is	een	analyse	uitgevoerd	van	de	
waterveiligheidssituatie	in	de	Kop	van	de	Betuwe.	Hierin	zijn	
kansen	afgeleid	voor	het	verbeteren	van	de	waterveiligheid,	
waaronder	ook	het	vergroten	van	de	waterdoorlaat	ter	
plaatse	van	de	kruising	van	de	Linge	met	de	A325.	

Aanleiding: Meerlaagsveiligheid

Opgave

•	 Het	verruimen	van	de	kruising	met	de	Linge	onder	de	A325	
biedt	ook	kansen	aan	te	sluiten	op	de	verkeersvisie	van	
Park	Lingezegen.	Bovendien	kan	de	zone	langs	de	Linge	
worden	ontwikkeld	voor	waterkwaliteit,	natuur,	recreatie	
(kano,	wandelen,	fietsen)	en	landschap.	Hiermee	ontstaat	
een	nieuwe	entree	naar	het	Park	en	bovendien	ook	een	
verkeersveilige	oplossing	voor	de	vele	gebruikers	in	en	rond	
het	park.

Verschillende deelopgaven

•	 De	verruiming	van	de	kruising	met	de	Linge	maakt	het	ook	
mogelijk	aan	te	sluiten	bij	de	vervangingsopgave	in	het	kader	
van	het	programma	Groot	Onderhoud	kunstwerken	A325.	
Door	de	onderdoorgang	te	benutten	voor	kruising	van	verkeer	
kan	een	alternatief	worden	geboden	voor	het	bestaande	
viaduct	(Elsterbrug).	Ook	de	ambities	die	door	partijen	zijn	
geformuleerd	in	het	kader	van	een	verbeterde	fietsverbinding	
(Rijnwaalpad)	noord-zuid	en	oost-west	kunnen	hiermee	
worden	ingevuld.	

Meekoppelkansen

Varianten

“Kan verkeer meeliften op urgentie wateropgave, 
of wordt wateropgave tegengehouden door verkeer”

Waterkwaliteit
Natuur

Recreatie
Landschap



Woningbouw Almere Centrum

Uit	de	BO-MIRT	afspraken
•	 Programma	“Samen	Bouwen	aan	Bereikbaarheid”:	projecten	

die	tot	2030	bijdragen	aan	een	betere	bereikbaarheid	in	
relatie	tot	de	verstedelijking	(pakket	van	€	160	miljoen,	
dat	door	de	regio	gefinancierd	wordt).	Onder	andere:	
‘Kwaliteitsverbetering	OV-knooppunt	Almere	Centrum’	en	
‘HOV	Almere’.	

•	 Rijk	en	regio	werken	in	2019	samen	om	voortgang	te	boeken	
op	de	in	2018	gestarte	Actieagenda	Stedelijke	Bereikbaarheid	
en	deze	voor	de	periode	2019-2022	verder	door	te	
ontwikkelen	op	onder	andere	‘Versnellen	woningbouw	MRA	
-	knelpunten	bereikbaarheid	Almere	Centrum:	werkatelier	
verdichting	Almere	Centrum’.

Inrichting	toekomstig	mobiliteitsfonds
•	 In	de	Rijksstructuurvisie	Amsterdam	–	Almere	–	Markermeer	

zijn	financiële	afspraken	gemaakt.	Vervolgens	is	het	Fonds	
Verstedelijking	Almere	is	vervolgens	opgericht,	waarmee	het	
Rijk,	de	provincie	en	de	gemeente	over	middelen	beschikken	
om	structuurverbetering	van	Almere	te	bekostigen.

Algemeen

•	 Bestuurlijke	overleg	MIRT	van	november	2018:	Meer	
verdichting	in	het	centrum	van	Almere	met	het	oog	op	de	
vraag	naar	woningen	in	de	Randstad.	

•	 Binnen	Almere	Centrum	tot	intensivering	van	de	woningbouw	
komen.	Samenhang	tussen	verstedelijking	en	bereikbaarheid	
is	één	van	de	voorwaarden	om	het	ov-knooppunt	(trein-	
en	busstation,	en	fietsstalling)	van	Almere	kwalitatief	te	
verbeteren.	

•	 “De	gemeente	Almere	werkt	op	dit	moment	intensief	aan	de	
transformatie	en	verdichting	van	het	stationsgebied	Almere	
Centrum.	Er	wordt	rekening	gehouden	met	de	toevoeging	
van	ruim	2.500	woningen.	Tegelijkertijd	werkt	de	gemeente	
plannen	uit	voor	het	opwaarderen	van	het	station.	Passend	
bij	de	groei	van	de	stad	en	de	komst	van	de	Floriade.	De	
gemeente	komt	in	haar	doorrekening	tot	op	heden	uit	op	een	
tekort.”

•	 Het	OV-knooppunt	Almere	centrum,	inclusief	de	openbare	
ruimte	is	verouderd	en	behoeft	aanpassing.	

•	 Er	is	een	tekort	aan	fietsenstallingen	op	het	station	Almere	
centrum.	

•	 Er	is	haast	geboden	om	de	verbouwing	van	het	OV-
knooppunt	tijdig	gereed	te	hebben	voor	de	start	van	de	
Floriade.

Versnelling van de (woningbouw)opgave

•	 In	haar	Meerjaren	Infrastructuur	
Programma	Almere	(MIPA)	heeft	de	
gemeente	financiële	ruimte	tot	en	
met	2020,	terwijl	er	een	inhoudelijk	
programma	tot	en	met	in	ieder	
geval	2022	is	voorzien,	met	een	
doorkijk	naar	2030.	Dekking	van	
het	programma	is	in/vanaf	2020	
niet	meer	aanwezig,	noch	is	er	een	
structurele	voeding	van	de	MIPA-
reserve	voorzien.

•	 Voor	het	resterende	programma	
en	de	jaren	erna	(beheer)	is	er	
behoefte	aan	zicht	op	(structurele)	
bekostiging.

•	 Drie	typen	bekostigingsvraagstukken
•	 De	beheer-	en	

onderhoudsopgave	
•	 De	functionele	upgrade	van	

de	bestaande	ontsluiting	en	
bereikbaarheid	van	Almere	

•	 Investeringen	t.b.v.	verbetering	
bereikbaarheid	(groot)	Almere

Financieel vraagstuk

•	 Rijk	en	regio	organiseren	vanuit	de	programmalijn	Stedelijke	
Bereikbaarheid	van	het	Programma	‘Samen	Bouwen	aan	
Bereikbaarheid’	gezamenlijke	werkateliers	om	tot	een	
gedeeld	beeld	en	sluitende	businesscase	te	komen	en	
duurzame	aanpassingen	aan	het	station	en	omgeving	om	de	
grote	publiekstromen	te	kunnen	verwerken.

•	 Rijk	en	regio	investeren	samen,	op	basis	van	een	
kostenverdeling	van	40	respectievelijk	60	procent	in	de	
voorbereiding	van	een	complexe	oplossingsvariant	van	
het	stallingtekort	bij	station	Lelystad	Centrum	en	van	de	
uitbreiding	van	stallingcapaciteit	bij	Almere	Centrum.

Verstedelijking voor bekostiging station en omgeving
•	 Anterieure	overeenkomst/exploitatieplan:	bijdragen	

kostenverhaal	door	ontwikkelaars	aan	de	collectieve/	
publieke	investeringen	ten	behoeve	van	de	betreffende	
ontwikkeling

•	 Opbrengsten	publieke	grondexploitatie
•	 Gebiedsexploitatie:	in	bredere	zin	vastleggen	dat	de	

gemeentelijke	inkomsten	in	bv.	het	bredere	stationsgebied	
ook	in	eerste	aanleg	zullen	worden	gebruikt	voor	de	in	dat	
gebied	noodzakelijke	investeringen

•	 Uitruil	lagere	parkeernorm
•	 Integrale	bijdrage	per	m2	bebouwing	voor	centrumgebied
•	 Verevening	grondexploitaties	elders
•	 Extra	inkomsten	OZB	en	Gemeentefonds	geoormerkt	

inbrengen

Oplossingsrichtingen

Financiële instrumenten. Op verschillende 
ruimtelijke schaalniveaus

“Meer verdichting in het centrum van Almere 
met het oog op de vraag naar woningen in 

de Randstad”

“Dekking van het programma is 
vanaf 2020 niet meer aanwezig”



Corridor Amsterdam-Hoorn

•	 De	doorstroming	op	de	A8	en	A7	tussen	Amsterdam	en	
Hoorn	staat	onder	druk

•	 De	(ontwerp)structuurvisie	voor	de	Corridor	Amsterdam-
Hoorn	is	in	mei	2019	afgerond.	Deze	structuurvisie	bevat	
de	resultaten	van	de	MIRT	Verkenning	Corridorstudie	
Amsterdam	–	Hoorn,	het	voorkeursalternatief,	de	
voorkeursbeslissing	voor	het	hoofdwegennet	en	de	
motivering	daarvan.

Algemeen

•	 Op	basis	van	de	brede	aanpak	luidt	de	hoofddoelstelling	van	
de	Corridorstudie	Amsterdam-Hoorn:

•	 Verbeteren	van	de	bereikbaarheid	in	de	corridor	Amsterdam	
–	Hoorn	om	daarmee	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	ambities	
van	rijk	en	regio,	zoals	het	versterken	van	de	economische	
concurrentiepositie	en	het	zorgen	voor	een	aantrekkelijke	
leefomgeving.

•	 Deze	hoofddoelstelling	is	aangevuld	met	drie	ambities:
1.	 Er	is	nadrukkelijk	aandacht	voor	maatregelen	op	

het	onderliggend	wegennet,	het	fietsnetwerk	en	het	
openbaar	vervoernetwerk	(spoor	en	buslijnen);

2.	 Rekening	houden	met	–	en	waar	mogelijk	versterken	
van	–	landschappelijke,	natuurlijke	en	cultuurhistorische	
waarden;

3.	 Rekenschap	geven	van	ruimtelijke	ontwikkelingen	
en	projecten	in	het	zoeken	naar	oplossingen	voor	de	
bereikbaarheidsopgave.

Doelstelling en ambities

Redenen	voor	brede	integrale	aanpak
•	 Tot	2040	in	MRA	woningbouwopgave	van	circa	250.000	

woningen.	Een	deel	wordt	in	de	corridor	Amsterdam-
Hoorn	gerealiseerd

•	 Bereikbaarheidsknelpunten	grotendeels	veroorzaakt	
door	forensenstromen	van	en	naar	de	Metropoolregio	
Amsterdam	(MRA).	Dit	is	het	gevolg	van	een	‘scheve	
woon-werkbalans’.

•	 Nauwe	samenhang	tussen	het	hoofdwegennet	(HWN,	
rijkswegennet),	het	onderliggende	wegennet	(OWN,	
regionale	en	lokale	wegen)	en	het	openbaarvervoer	
netwerk.

•	 UNESCO-werelderfgoed	Stelling	van	Amsterdam,	
UNESCO	werelderfgoed	Droogmakerij	De	Beemster	en	de	
waardevolle	veengebieden	van	Laag-Holland.	Ruimtelijke	
kwaliteit	krijgt	een	prominente	plek	in	de	beoordeling	van	
mogelijke	oplossingsrichtingen.

Brede en integrale gezamenlijke aanpak
(vernieuwing	MIRT/	Meer	Bereiken)

•	 De	brede	aanpak	houdt	in	dat	ontwikkelingen	en	
opgaven	die	in	de	regio	spelen	op	het	gebied	van	
woningbouw,	economie,	landschap,	openbaar	vervoer	en	
mobiliteitsgedrag	in	beeld	zijn	gebracht.	Bovendien	zijn	
de	mogelijkheden	tot	het	creëren	van	‘meekoppelkansen’	
verkend.

Aanpak

Niet alleen maatregelen aan de rijkswegen maar 
ook	andersoortige	maatregelen,	zoals	OV,	fiets,	
ruimte, etc.

•	 De	MIRT-verkenning	kenmerkt	zich	door	een	proces	van	‘trechteren’	waarbij	is	gekeken	naar	
mogelijke	oplossingsrichtingen	voor	de	problematiek

Proces

•	 Door	verstedelijking,	een	veranderend	reizigersgedrag	en	
technologische	ontwikkelingen	

•	 De	Meer	Bereiken-aanpak	in	2013	geïntroduceerd.	
Toegepast	in	Corridorstudie	Amsterdam-Hoorn.

•	 Brede	blik	op	bereikbaarheidsopgaven	
•	 Aandacht	voor	samenhang	en	synergie	met	andere	

ruimtelijke	opgaven.	Ook	meer	maatwerk	voor	slimme	
oplossingen	waarbij	de	reiziger	centraal	wordt	gesteld	
en	vanuit	gelijkwaardigheid	wordt	samengewerkt:	rijk,	
andere	overheden,	bedrijfsleven	en	maatschappelijke	
organisaties	trekken	samen	op.

Brede en andere bereikbaarheidsaanpak

“Proces van trechteren”



Oeververbindingen Rotterdam

•	 Pre-verkenning	(wordt	na	16	juli	waarschijnlijk	verkenning)	
naar	nog	2	overgebleven	oeververbindingen:	Feyenoord	–	de	
Esch	en	Ridderker	–	Krimpenerwaard.	

•	 Multimodale	oeververbinding.	Gekoppeld	aan	verstedelijking	
in	Rotterdam.	

•	 In	ieder	geval	2	NMCA	knelpunten:	briennenoord+Algera	
(A16/15/20)	(weg)	en	metrokruis	(OV)

•	 Opdrachggevende	en	betalende	regio	is	Rotterdam,	MRDH,	
PZH.	Maar	ook	omliggende	gemeenten,	prorail,	NS	en	
havenbedrijf	praten	mee.

Algemeen

•	 Menging	van	NMCA	(zowel	weg	als	OV)	met	stedelijke	
doelen	als	verstedelijking	(minder	verkeer	door	het	centrum,	
lucht	,	geluid,	kansen	voor	mensen)	als	provincale	doelen	
(Algerabrug).	

Opgaven signaleren en selecteren

•	 Ondanks	investeringen	doen	zich	na	2028	bij	hoge	en	
gematigde	groei	knelpunten	voor

•	 De	regio	loopt	economische	groei	en	banen	mis	

MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

•	 	Oeververbindingen	regio	Rotterdam

Resultatennota pre-verkennings-fase MIRT 

Afwegingskader

“Multimodale oeververbinding, gekoppeld aan verstedelijking”



posters met leervragenD



Werkhypothese

Het doel en reikwijdte van het fonds zelf is belangrijk, maar 
belangrijker is het beleidsstuk op basis waarvan een afweging 
gemaakt kan worden. Opgaven en maatregelen kunnen pas 
afgewogen worden als er een duidelijk beleidskader met 
doelen, ambities, prioriteiten en vertaling naar regio’s is.

Er zal per kabinetsperiode een meerjarenperspectief (beleid) 
geschetst moeten worden om periodieke focus aan te brengen

Bij prioritering wordt ingezet op een landelijke thematische of 
gebiedsgerichte programmatische benadering

HOOFDLIJN MOBILITEITSFONDS
HOOFDLIJN opgavegericht werken 

Er vindt integrale bekostiging plaats 
van opgaven en projecten binnen 
programma’s

Om opgavegericht te werk te kunnen gaan is het nodig dat:
•	 Er gebiedsgerichte en programmatische aanpakken gestart 

worden
•	 Zowel	in	de	fase	van	opgave	definiëren	als	maatregelen	

signaleren en selecteren moet er aandacht zijn voor 
bekostiging en wederkerigheid

•	 Budgetten alleen worden toegekend als duidelijk 
gemaakt kan worden wat de meerwaarde van de opgave 
is (kosteneffectiviteit). Mogelijk moet hiervoor het 
instrumentarium worden aangepast. 

•	 Budgetten toegekend worden aan programma’s en niet aan 
individuele maatregelen.

•	 Bekostiging koppelen aan de ingebrachte opgaven vanuit 
verschillende sectoren (duurzaamheid, vervoersarmoede, 
etc.)

Er wordt per kabinetsperiode een meerjarenperspectief 
(beleid) geschetst. De vrije ruimte wordt niet vooraf 
toegedeeld aan sectoren of programma’s. Pas na een 
integrale afweging (gekoppeld aan een beslissing na 
verkenning op netwerk, gebieds- en/of opgavenniveau) 
worden toedelingen van budgetten aan programma’s 
gedaan die vervolgens de basis zijn om planuitwerkingen 
op	projectniveau	te	benoemen. 

Alternatieve bekostiging zou in alle fasen mee genomen 
moeten worden, in steeds een verder detailniveau (zoals 
bijv. ontwerp en kostenramingen). Niet als mogelijke 
showstopper, maar wel om te voorkomen dat alternatieve 
bekostiging onmogelijk wordt gemaakt vanwege 
bepaalde	proceskeuzes. 

Inrichting fonds 
•	 (8) Hoe geef je vorm aan adaptief 

programmeren, d.w.z. het vaststellen 
van een oplossingsrichting om 
vervolgens stap voor stap te 
besluiten over (bekostiging van) 
uitvoeringsprojecten op het moment 
dat deze noodzakelijk zijn?

•	 (9) Hoe kan je de bekostiging 
van mobiliteits- of bredere 
programma’s het best vormgeven? 
(Programmafonds? Uitkeringen per 
tranche? Per project?)

•	 (10) Hoe kan je langjarige 
maatregelen	m.b.t.	het	efficiënter	
benutten van infrastructuur 
inbedden in een investeringsfonds?

•	 (11) Hoe voorkom je dat je bij het 
behouden van een aantal schotten 
in het fonds (bv. BOV/VR en 
investering) kansen mist? Voorbeeld: 
kan ertoe leiden dat het niet 
mogelijk	is	financiën	voor	beheer	
en onderhoud te koppelen aan een 
nieuw project.

•	 (12) Hoe richt je het fonds zo in dat 
er een mogelijkheid is tot adaptief 
programmeren?

Cultuur, houding, gedrag (algemeen)
•	 (19) Welke onderdelen van cultuur/

houding/gedrag maken het op 
dit moment nog moeilijk om de 
gewenste werkwijze te hanteren? 
Welke houding moeten de 
verschillende partijen zich aanmeten 
en hoe zorgen we ervoor dat dit 
structureel gebeurt?

•	 (20) Hoe geef je het andere gesprek 
vorm? Hoe kijk je samen over de 
specifieke	modaliteiten	en	wensen	
heen?



Werkhypothese 
Opgave signaleren
Om een integrale afweging 
te maken, is een ruimtelijke 
opgavekaart nodig

Mobiliteit is geen doel op zich. Verplaatsingen 
worden altijd ondernomen vanuit een 
economisch, sociaal, recreatief (of zelfs 
ecologisch perspectief). De opgave is daarom 
altijd breder dan alleen het mobiliteitsknelpunt.

Als startpunt is er een nationaal en een 
regionaal ambitiedocument. Hieruit volgen 
gezamenlijke opgaven en doelstellingen. Om de 
opgaven scherp te krijgen is het essentieel om 
ze in kaart te brengen. De brede doelstellingen 
vanuit rijk en regio worden zo gekoppeld aan de 
relevante gebiedsopgaven. Zo wordt duidelijk 
waar dwarsverbanden liggen en worden 
abstracte doelstellingen concreet gemaakt.
 
Door gebruik te maken van een Doelen-
Inspanningen-Netwerk (DIN) in combinatie met 
een breed beoordelingskader, is het mogelijk 
om integraliteit en bijdragen van maatregelen 
aan meerdere doelen mee te nemen bij het 
selecteren van mobiliteitsmaatregelen. Het 
DIN en de opgavenkaart worden tegelijkertijd 
vormgegeven in een cyclisch proces. 
Constante reflectie is vereist. Zo kunnen ze 
elkaar wederzijds beïnvloeden en aanscherpen.
 
Maak gebruik van expertteams om zodoende 
de juiste brede kennis aan tafel te krijgen 
tijdens de inventarisatie van mogelijke 
maatregelen. Mogelijk kunnen de drietrap 
(1) beheer en onderhoud, vervanging en 
renovatie 2) beter benutten 3) nieuwe aanleg) 
en de ladder van Verdaas behulpzaam zijn. 
Ook het inventariseren van maatregelen 
maakt onderdeel uit van het cyclisch proces. 
Maatregelen worden getoetst aan de opgaven 
en doelstellingen.

opgave signaleren

Opgaven signaleren
•	 (1) Hoe signaleer/ meet je 

(toekomstige) maatschappelijke 
opgaven waaraan mobiliteit een 
bijdrage zou kunnen leveren ? 

Opgaven selecteren
•	 (2) Hoe maak je de bijdrage die 

mobiliteit kan leveren aan bredere 
opgaven (veiligheid, robuustheid, 
duurzaamheid, leefbaarheid, 
toegankelijkheid, innovatie) 
inzichtelijk? 

•	 (3) Wanneer en op basis van 
welke criteria wordt bepaald welke 
opgaven prioriteit hebben? Aan 
welke criteria moet een integrale 
opgave voldoen om een MIRT-
onderzoek te starten? 

Selecteren mobiliteitsmaatregelen
•	 (5) Aan welke criteria moet een 

integrale opgave voldoen om 
een MIRT-verkenning te starten, 
mede in relatie tot de 75% 
financieringsnorm?



Werkhypothese 
Kosteneffectiviteit
Oplossingen worden gekoppeld 
aan het ruimtelijk-economisch 
functioneren van een gebied via 
verplaatsingen (weg en spoor)

Bereikbaarheid is een middel om ambities 
voor een gebied te realiseren. De urgentie 
van de verkeerskundige problematiek volgt 
uit	ruimtelijk-	economische	ambities. Anders	
gezegd. Het oplossen van een verkeerskundig 
knelpunt wordt pas urgent als het knelpunt 
ervoor zorgt dat het gebied sociaal, 
economisch of ruimtelijk onvoldoende 
functioneert.
 
We meten toekomstige opgaven door een 
analyse te doen over drie verschillende sporen: 
ruimtelijke economisch functioneren van het 
gebied (urgentie), verkeerskundig functioneren 
(knelpunten), en het verplaatsingsgedrag van 
gebruikers. Het verplaatsingsgedrag is de 
verbinding tussen infrastructuur en ruimtelijke 
economie. Er wordt duidelijk voor wie dit een 
opgave is. Dit helpt bij het signaleren van 
oplossingen. 
 
Met bovenstaande kennis kan een afweging in 
opgaven gemaakt worden: wat heeft prioriteit 
en wat niet, en voor welke opgaven worden 
MIRT-Onderzoeken gestart? Er wordt breed 
en integraal afgewogen, maar er wordt alleen 
dat wat binnen de reikwijdte van het fonds valt 
bekostigd.
 

kosteneffectiviteit

Signaleren mobiliteitsmaatregelen
•	 (4) Hoe signaleer je alle mogelijke 

maatregelen (aanleg, beter benutten, 
gedragsgerelateerd, ruimtelijk, 
multimodaal) die een oplossing 
kunnen bieden voor de opgave? 

Selecteren mobiliteitsmaatregelen
•	 (6) Welke aanvullende kosten en 

baten (bv.life cycle costs, vermeden 
kosten) neem je, naast de MKBA 
onderdelen, mee in je afweging en 
hoe doe je dit?

•	 (7) Hoe neem je integraliteit en 
het bijdragen van maatregelen 
aan meerdere doelen mee in het 
afweegkader voor het selecteren van 
mobiliteitsmaatregelen?



Werkhypothese 
Samenwerking Rijk-regio
Wederkerigheid: Rijksambities en 
opgaven worden gekoppeld aan 
regionale opgaven en ambities

Alle opgaven met een nationaal belang 
zijn gezamenlijk, met andere woorden als 
er nationale (bereikbaarheids)baten te 
verwachten zijn. Rol en overeenkomsten van 
de verschillende partijen is maatwerk en zal 
lastig te standaardiseren zijn.

De gebiedsgerichte programma’s vormen 
een geschikt middel om investeringen van 
regionale overheden mee te laten tellen als 
aandeel in wederkerigheid. Hiervoor moeten de 
doelstellingen van de programma’s wel scherp 
geformuleerd zijn om te voorkomen dat alle 
regionale investeringen ingebracht worden. 
Andersoortige maatregelen dan investeren 
in mobiliteit (bijv. beleidsmatige inzet als 
wederkerigheid) zijn wel noodzakelijk om mee 
te	laten	wegen. 

samenwerking 
rijk-regio

Wederkerigheid
•	 (13) Wanneer gaat het om een 

gezamenlijke opgave? 
a)	 Wie	is	dan	de	eigenaar	van	de	
opgave? 
b)	 Wie	heeft	welke	rol?	
c)	 Welke	mogelijke	vormen	van	
contracten/overeenkomsten 
zijn er tussen de deelnemende 
partners en kunnen we dit 
enigszins standaardiseren?

•	 (14) Hoe zorgen we dat de 
investeringen die regionale 
overheden doen in hun deel van 
het mobiliteitssysteem mee tellen 
en naar waarde gewogen worden 
als het gaat om hun aandeel in 
‘wederkerigheid’?

•	 (15) Hoe zorgen we dat 
andersoortige maatregelen dan 
investeren in mobiliteit (bijv. 
beleidsmatige of investeren in 
andere domeinen) die regionale 
overheden invoeren om het 
mobiliteitssysteem beter te 
laten functioneren, mee tellen en 
naar waarde gewogen worden 
als het gaat om hun aandeel in 
‘wederkerigheid’?

•	 (16) Wat gebeurt er wanneer we de 
225 / 112,5 mln grens aanpassen? 
Hoe beoordeelt IenW wanneer er 
vanuit het MF eventuele bijdragen 
aan regionale projecten kunnen 
plaatsvinden?

Alternatieve bekostiging
•	 (17) In welke fase (bijv. bij 

signaleren van de maatregelen, 
start MIRT-verkenning of bij 
voorkeursbeslissing) gaan we op 
zoek naar alternatieve bekostiging?

•	 (18) Hoe organiseer je 
samenwerking en governance als er 
ook private partners meedoen aan 
een project of programma.
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