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   SLIM & SCHOON ONDERWEG:  
   EEN SAMENHANGEND PROGRAMMA

Onder de noemer Slim & Schoon Onderweg is  
gekozen voor een samenhangend programma 
waarbij de activiteiten en maatregelen geordend 
zijn volgens drie programmalijnen. 

PROGRAMMALIJN 1:  
Gezamenlijke aanpak mobiliteitsgedrag
 
PROGRAMMALIJN 2: 
Krachtenbundeling Slimme mobiliteit

PROGRAMMALIJN 3: 
Stimuleren Duurzame mobiliteit

Alle projecten zijn meer in detail uitgewerkt in Plan-
nen van  Aanpak 2020. Deze zijn gebundeld in een uit-
gebreid S&SO-projectenboek 2020 (werkdocument).
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Colofon

In Slim & Schoon Onderweg werken 18 gemeenten in de regio Arnhem 
Nijmegen nauw samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW, 
werkgevers) en vervoerders.

Fotografie: beeldbank provincie Gelderland en Rijkswaterstaat, Velocity, 
Luuk van der Lee, Gerard Verschooten, Henk Wals, Theo Peeters Fotografie.

Samengesteld door het Programmateam en Kernteam Slim & Schoon  
Onderweg.
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Focus op gebieden en doelgroepen
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1.1  Gedragsaanpak A12 

Verbeteren bereikbaarheid A12-corridor door anders reizen

De A12 tussen Arnhem en de Duitse grens is in beide richtingen een filegevoelig  
traject. Dagelijks staan veel weggebruikers korte of langere tijd in de file. Boven
dien starten over enkele jaren de werkzaamheden aan de doortrekking en ver
breding van de A15 en de verbreding van de A12. Ook staan werkzaamheden aan 
de A12 IJsselbrug op de planning. Om de regio nu en in de toekomst bereikbaar te 
houden, werkt het bedrijfsleven samen met de provincie Gelderland, de betrokken 
gemeenten en Rijkswaterstaat aan gedragsmaatregelen op de corridor A12 Arnhem 
en de Duitse grens.
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   MAATREGEL

Rijkswaterstaat werkt samen met werkgevers en regio-
nale partners de volgende maatregelen uit: 
•  Een integraal pakket aan gedragsmaatregelen vooruit-

lopend op project ViA15 en renovatie IJsselbruggen.
•  Meerjarig toepassen van Spitsmaatregelen (beloningen 

spitsen mijden), overstap auto naar fiets/e-bike en OV 
(via met name werkgeversaanpak), thuiswerken.

•  Specifieke maatregelen gericht op minder en schonere 
logistiek op de A12-corridor.

  BEOOGD RESULTAAT

Samen met partners een programma voorbereiden van 
maatregelen om te komen tot uitvoering vanaf eind 
2019. Businesscase eind 2019 gereed, start uitvoering 
gedragsmaatregelen vanaf begin 2020 tot eind 2022.

IN CIJFERS:
•  1.000-1.400 extra overstappers naar fiets/e-bike
•  500-1.000 extra samenrijders
• 100-200 extra overstappers naar OV
•  Deel van de groei opvangen met 800-1.700 minder 

ritten in 2019-2022 en een structureel blijvend effect in 
2022 en verder. 

•  Bijdrage aan CO2-reductie mobiliteit.

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Rijkswaterstaat - Willem Traag/opvolger: 0,4 fte

PARTNERS
Werkgevers, overlegtafels VNO-NCW, gemeenten in de 
regio Arnhem Nijmegen en Achterhoek,vervoerders,  
en logistiek makelaars

ORGANISATIE
Bestuurlijke overlegtafel Arnhem Nijmegen en Achter-
hoek (bereikbaarheidstafel), Projectteam S&SO

  FASERING 

19 V Businesscase  70.000 Reeds beschikbaar budget no-regret 2018

20 U Uitvoering maatregelen  700.000 Budget S&SO 2020
- Provincie: 410.750
- IenW: 289.250

21 U Uitvoering maatregelen  1.500.000 Budget S&SO 2019-2022

22 M Monitoring  1.000.000 Budget S&SO 2019-2022

€ BENODIGD BUDGET   TOELICHTING  FASERING

Budgetten en beoogde resultaten zijn eerste schattingen. Op dit moment rondt RWS een businesscase af waarbij meer duidelijkheid komt welke 
maatregelen nodig zijn en daarmee ook het budget en de beoogde resultaten. Meer details hierover in het businessplan Gedragsaanpak A12. 
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1.2 Werkgeversaanpak herijken        
 

Aanscherpen, verankeren en opschalen

Stimuleren van duurzaam mobiliteitsbeleid bij werkgevers onder het motto 
‘Bedrijven helpen bedrijven’. Met focus op specifieke gebieden in de regio 
Arnhem Nijmegen waar op dit moment mobiliteitsknelpunten zijn.
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LEGENDA

VNO-NCW Midden; Programma Slim & Schoon Onderweg; 
Werkgeversaanpak 2019 2

EBIKE PROBEERACTIE
Rabobank Rijk van Nijmegen
Woningcorporatie Portaal  
   Nijmegen
ZZG Groesbeek
Stichting De Waalboog
HAN Arnhem
Portaal Nijmegen
Portaal Arnhem
Tennet hoofdkantoor
Radboudumc
Radboud Universiteit
ROC Nijmegen
Meer Accountants (A325)
IV Industrie (A325)
RijnIJssel
Alliander: Bellevue en Duiven

VNO-NCW Midden; Programma Slim & Schoon Onderweg; 
Werkgeversaanpak 2019 2

VNO-NCW Midden; Programma Slim & Schoon Onderweg; 
Werkgeversaanpak 2019 2

SAMENRIJDEN
Radboudumc
Radboud Universiteit
HAN Nijmegen
ROC Nijmegen
HAN Arnhem
CWZ
Campus Novio Tech
BoVeMij
Sociale Verzekeringsbank

VNO-NCW Midden; Programma Slim & Schoon Onderweg; 
Werkgeversaanpak 2019 2

FIETSSTIMULERING
Bedrijventerrein Nijmegen-Zuid
Radboudumc
Radboud Universiteit
Volkshuisvesting Arnhem
Vereniging SamenOm (Alliander)
RijnIJssel

Maatwerkchallenge  
‘Ons Fiets Doel’
Volkshuisvesting Arnhem
Dekra
Radboudumc
Radboud Universiteit
ZZG Zorggroep
Alliantie Voortgezet Onderwijs-     
    instellingen

VNO-NCW Midden; Programma Slim & Schoon Onderweg; 
Werkgeversaanpak 2019 2

MOBILITEITSSCAN
HAN Nijmegen
HAN Arnhem
DAR Nijmegen
Provincie Gelderland
Belastingkantoor Arnhem
Volkshuisvesting
RijnIJssel
Hogeschool Van Hall Larenstein
Kinkelder
Gemeente Berg en Dal

MOBILITEITSSCAN 

EBIKE PROBEERACTIE

DEELFIETS

EDEELAUTO

FIETSSTIMULERING

SAMENRIJDEN

MOBILITEITSADVIES

VNO-NCW Midden; Programma Slim & Schoon Onderweg; 
Werkgeversaanpak 2019 2

EDEELAUTO
IPKW

VNO-NCW Midden; Programma Slim & Schoon Onderweg; 
Werkgeversaanpak 2019 2

DEELFIETS
IPKW & HAN Arnhem

VNO-NCW Midden; Programma Slim & Schoon Onderweg; 
Werkgeversaanpak 2019 2

MOBILITEITSADVIES
RijnIJssel
Hogeschool Van Hall Larenstein
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   MAATREGEL

Werkgevers ondersteunen in slim reizen van werknemers. 
Een aanpak van bedrijven voor bedrijven. Hiervoor is de 
mobiliteitsmakelaar actief tot en met 2019. We willen 
de werkgeversaanpak in de regio voor de periode erna 
verankeren en opschalen. 
• Werkgeversaanpak specifieke corridors (A12, S100, etc.).
•  Werkgeversaanpak kansrijke economische kern-

gebieden.
•  Werkgeversaanpak/mobiliteitsmanagement bij alle 

overheden (18 gemeenten, provincie, RWS, waterschap) 
met cafetariamodel maatregelen.

Resultaten en effecten jaarlijks monitoren en evalueren 
met een op te bouwen projectteam werkgeversaanpak 
en een klankbordgroep inclusief werkgeversdeskundigen 
provincie Gelderland en ministerie van IenW.

  BEOOGD RESULTAAT

IN CIJFERS (t.o.v. BEGIN 2019):
•  5.725 minder autoritten door forensen
• 3.160 extra overstappers naar fiets/e-bike
• 2.450 extra samenrijders  
• 220-860 extra overstappers naar OV
•  500 overstappers naar duurzame voertuigen (o.a. 

aanschaf e-wagenpark gemeenten in de regio Arnhem 
Nijmegen)

   

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
VNO-NCW en kopgroep werkgevers - Marc Kemink: 0,8 fte

PARTNERS
Werkgevers bedrijventerreinen langs urgentiecorridors/ 
last mile (ook via ondernemersvereningen en park-
management), kansrijke economische kerngebieden  
(urgentie, beperkt aantal spelers), overheden als werk-
gever (18 gemeenten, provincie, RWS, waterschap), 
diverse serviceproviders.

Inzet om te komen tot een kopgroep van werkgevers en 
een aantal vaste serviceproviders die meerjarig services 
en producten aanbieden gericht op gedragsverandering.

ORGANISATIE
• Projectteam werkgeversaanpak (nog op te bouwen).
•  Inclusief een Klankbordgroep waarbij terugkoppeling 

plaatsvindt naar werkgeversdeskundigen provincie 
Gelderland en ministerie van IenW.

•  Inzet werkgeversaanpak in S&SO projecten 1.1., 1.4.a-c 
en andere economische kerngebieden

  

  FASERING
 

19 U Evaluatie najaar 2019 250.000 menskracht
250.000 uitvoeringsprojecten

Budget tot eind 2019 beschikbaar als  
no-regret maatregel (vanaf begin 2018  
tot eind 2019)

20 U Uitvoering maatregelen 490.000 werkgeversaanpak 
20.000 apart budget beloningen

Budget S&SO 2020 Beloningen S&SO 2020
- Provincie: 264.050 - Provincie: 10.000
- IenW: 185.950 - werkgevers: 10.000
- werkgevers: 40.000

21 U Uitvoering maatregelen 579.000, waarvan 80.000 door 
werkgevers

Geleidelijk afbouwen en structureel maken 
in aanpak Kopgroep Werkgevers

22 U Uitvoering maatregelen PM nader te bepalen Afhankelijk van resultaten werkgeversaanpak 
2020-2021

€ BENODIGD BUDGET   TOELICHTING  FASERING
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1.3 Gedragsmaatregelen Renovatie Waalbrug 

Stimuleren van spitsmijden en anders reizen

De bereikbaarheid van de stad Nijmegen tijdens de werkzaamheden aan de 
Waalbrug blijft voor de gemeente Nijmegen en partners een belangrijk aan
dachtspunt. De gemeente zet diverse gedragsmaatregelen in (o.a. het program
ma SLIMspitsen), waarbij automobilisten worden gemotiveerd om op andere 
wijze te reizen.
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  FASERING 

19 U Start aanvullend pakket Uit BB-vervolg/SUDS is voor basispakketten reeds een 
bedrag beschikbaar van 2,4 + 0,3 = 2.7 mln

20 U Voor aanvullend pakket is  
voorstel uitgewerkt 

max. 330.000 (taakstellend) Budget S&SO 2020
 - Provincie: 165.000 (max.)
 - IenW: 165.000 (max.)

21 U Bijstelling waar nodig n.v.t.

22 U Evaluatie/verankeren gedragsaanpak n.v.t.

€ BENODIGD BUDGET  FASERING

   MAATREGEL

De gemeente Nijmegen zet de volgende gedragsmaat-
regelen in (o.a. het  programma SLIMspitsen) om auto-
mobilisten te motiveren anders te reizen:
•  Realiseren basispakket flankerende maatregelen.
•  Uitwerken en realiseren aanvullend pakket flankerende 

maatregelen.
•  Aanpassing pakket door monitoring van effecten op 

straat.

  BEOOGD RESULTAAT

•  Tijdens renovatie de doorstroming niet laten  
verslechteren.

•  Gedragsbeïnvloeding van ca. 2.500 reizigers, ook  
structureel na afloop van de renovatie.

IN CIJFERS
•  Basispakket met 2 hoofdmaatregelen
•  SLIMspitsen Waalbrug:  600 spitsmijdingen per dag
•  SLIMspitsen bewonersaanpak: 515 spitsmijdingen  

per dag
•  Extra pakket specifieke maatregelen (extra maatregelen 

SLIMspitsen en inzet OV-pendelbus campus)
• CO2-reductie beperkt
•  Vergroten leefbaarheid

        

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Gemeente Nijmegen - Rob Remie: 0,4 fte

PARTNERS
Ministerie van IenW, RWS, provincie, werkgevers,  
buurgemeenten, regio Arnhem Nijmegen, diverse 
service providers (consortium).

ORGANISATIE
• Projectteam SLIMspitsen
•  Stuurgroep SLIMspitsen (Nijmegen, ministerie van 

IenW, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland)
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1.4 Campusaanpak Arnhem Nijmegen 
 a) Campusaanpak Heijendaal   

First and Last Mile campus Heyendaal - Ambitiedocument 23
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 Maatregelenpakket Last Mile-aanpak

Campus Heijendaal  is een  
econonomisch kerngebied waar 
veel verkeersstromen bij elkaar 
komen. Een eenduidige en duide
lijke structuur is van belang om 
het gebied voor iedereen veilig en 
bereikbaar te houden.
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Optimaliseren ontsluiting en circulatie van parkeren Radboudumc

Maatwerk bieden voor (gereguleerd) parkeren in omliggende woon-
buurten

Slimmer benutten van parkeercapaciteit campus

Routes bieden voor voetgangers en fietsers dwars over 
de campus

Aantakken van snelfietsroutes op de fietsstructuur van 
de campus

Routes bieden voor voetgangers en fietsers dwars over 
de campus

Verbeteren bestaande oost-west fietsroutes

Beter benutten (inpandige) stallingen

Verbeteren vindbaarheid van bestemmingen op de campus 
(parkeren en gebouwen)

Optimaliseren looproute station Heijendaal - HAN)

Optimaliseren verkeerssituatie rondom de campus 

a. Heyendaalseweg - Kapittelweg - Toernooiveld
b. Heyendaalseweg - Erasmuslaan
c. Sint Annastraat - Philips van Leydenlaan - Erasmuslaan
d. Heyendaalseweg - Groenewoudseweg 
e. Heyendaalseweg - Houtlaan - Kwekerijweg
f.  Philips van Leydenlaan - Geert Grooteplein Zuid
g. Kapittelweg - Laan van Scheut

Koers bepalen voor oostzijde campus

a. Functie Driehuizerweg - Toernooiveld in campus structuur
b. Toegankelijkheid Park Brakkenstein
c. Ontbrekende schakel fietsstructuur langs het spoor

Verbeteren relatie tussen campus-west (Erasmusgebouw) en  
campus-oost (Gymnasion)

Schone, veilige en stille logistiek op de campus

Optimaliseren ontsluiting en circulatie van parkeren Radboudumc

Maatwerk bieden voor (gereguleerd) parkeren in omliggende  
woonbuurten

Slimmer benutten van parkeercapaciteit campus
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e. Heyendaalseweg - Houtlaan - Kwekerijweg
f.  Philips van Leydenlaan - Geert Grooteplein Zuid
g. Kapittelweg - Laan van Scheut

   MAATREGEL

Aanpak om te komen tot een integrale samenwerking op 
de campussen in de regio Arnhem Nijmegen. We zetten 
de samenwerking van de Projectgroep Duurzaam Bereik-
baar Heijendaal voort voor de komende jaren.

  BEOOGD RESULTAAT

IN CIJFERS
• 500-810 extra overstappers naar fiets/e-bike
• 200-630 extra samenrijders   
• 60-100 extra overstappers naar OV
• 720 overstappers naar duurzame voertuigen 

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Projectgroep Duurzaam Bereikbaar Heijendaal (DZB) - 
Carlo Buise/Rob Remie: 0,2 fte

PARTNERS
Stuurgroep & Projectgroep Duurzaam Bereikbaar   
Heijendaal

ORGANISATIE
Stuurgroep & Projectgroep Duurzaam Bereikbaar  
Heijendaal

  FASERING 

19 V Vaststellen investeringsagenda/uitvoering 
eerste maatregelen

Lopende maatregelen Slim Roosteren, Samenrijden en 
pilot Maas Heijendaal uit budget no-regret maatregelen

20 U Uitvoering maatregelen  
(gedragsmaatregelen)

Budget S&SO 2020
- Provincie: 158.680
- IenW: 41.320 
- Nijmegen: 55.500
- Campus: 50.000
 

21 U Uitvoering maatregelen
(totale pakket)

 310.000 (+ PM infrabudget)

22 U Uitvoering maatregelen
(totaalpakket)

135.000 (+ PM infrabudget) 

€ BENODIGD BUDGET  FASERING
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1.4 Campusaanpak Arnhem Nijmegen 
 b) Campusaanpak CWZ/Noviotech

Maatregelenpakket Last Mile-aanpak

Campus CWZ/Noviotech is een econonomisch kerngebied waar veel verkeers
stromen bij elkaar komen. Een eenduidige en duidelijke structuur is van belang 
om het gebied voor iedereen veilig en bereikbaar te houden.
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   MAATREGEL

Aanpak om te komen tot een integrale samenwerking 
op campus rondom Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
(CWZ) gericht op structurele verbetering van de bereik-
baarheid door gedragsmaatregelen en kleinschalige 
infrastructuur.

  BEOOGD RESULTAAT

Gezamenlijk met partners opgaven Last Mile problema-
tiek campus CWZ/Noviotech vaststellen en uitvoerings-
maatregelen gezamenlijk realiseren. 

IN CIJFERS
• 200-250 extra overstappers naar fiets/e-bike
• 100-170 extra samenrijders   
• max. 100 extra overstappers naar OV
• CO2-reductie en leefbaarheid : PM

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Gemeente Nijmegen - Jasper Meekes: 0,2 fte

PARTNERS
Stuurgroep & Projectgroep Duurzaam Bereikbaar CWZ/
Noviotech: PM

ORGANISATIE
• Stuurgroep CWZ
• Projectgroep CWZ

  FASERING 

19 - -  -

20 V/U Opgaven bepalen en vaststellen  
investeringsagenda

Budget S&SO 2020
- Provincie: 25.000
- Regio AN: 25.000
 

21 U Uitvoering maatregelen 100.000

22 U Uitvoering maatregelen 200.000

€ BENODIGD BUDGET  FASERING

Budgetten en beoogde resultaten zijn eerste schattingen. Bij verkenning opgave met partners wordt meer duidelijk 
welke maatregelen nodig zijn en daarmee ook het budget en de beoogde resultaten.



20 PROGRAMMALIJN 1  •  SAMEN: Gezamenlijke aanpak mobiliteitsgedrag 

Maatregelenpakket Last Mile-aanpak 

Campus Arnhem is een econonomisch kerngebied waar veel verkeersstromen 
bij elkaar komen. Een eenduidige en duidelijke structuur is van belang om het 
gebied voor iedereen veilig en bereikbaar te houden.

1.4 Campusaanpak Arnhem Nijmegen 
 c) Campusaanpak Arnhem 
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   MAATREGEL

Aanpak om te komen tot een integrale samenwerking  
op de campus (vier kennisinstellingen) gericht op struc-
turele verbetering van de bereikbaarheid door gedrags-
maatregelen en kleinschalige infra.

  BEOOGD RESULTAAT

Gezamenlijk met partners opgaven Last Mile problema-
tiek campus Arnhem vaststellen en uitvoeringsmaatrege-
len gezamenlijk realiseren.                     

IN CIJFERS
• 20-100 extra overstappers naar fiets/e-bike
• 200-630 extra samenrijders 
• 0-40 extra overstappers naar OV

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Gemeente Arnhem (0,2 fte) in samenwerking met 
HAN-Arnhem en andere kennisinstellingen

PARTNERS
Stuurgroep & Projectgroep Duurzaam Bereikbaar HAN/
VHL/IPKW nog instellen

ORGANISATIE
• Stuurgroep campus HAN
• Projectgroep campus HAN

  FASERING 

19 - -  -

20 V/U Opgaven bepalen/ verkenning campusaanpak Budget S&SO 2020
- Provincie: 79.340
- IenW: 20.660 
- Arnhem: 50.000

21 U Uitvoering maatregelen 100.000

22 U Uitvoering maatregelen 200.000

€ BENODIGD BUDGET  FASERING

Budgetten en beoogde resultaten zijn eerste schattingen. Bij verkenning opgave met partners wordt meer duidelijk 
welke maatregelen nodig zijn en daarmee ook het budget en de beoogde resultaten.



22 PROGRAMMALIJN 1  •  SAMEN: Gezamenlijke aanpak mobiliteitsgedrag 

1.5  Gedragsaanpak Malden/Zuidflank Nijmegen
 a) Gedragsaanpak N844 Malden 

Anders reizen tijdens grootschalige werkzaamheden  

Om overlast van de gedeeltelijke afsluiting van de N844 zo veel mogelijk te 
reduceren, willen de publieke partners in de regio investeren in het stimuleren 
van ‘ander’ rij en reisgedrag. Het grootschalig onderhoud van de N844 is een 
‘compelling event’ om een brede (gedrags)aanpak op te starten. 
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   MAATREGEL

De gemeenten Heumen en Nijmegen willen samen met 
de provincie Gelderland komen tot een extra impuls voor 
de Beter Benutten-aanpak bij Malden in relatie tot de 
bereikbaarheidsproblemen N844. Naast fysieke maatre-
gelen als de snelfietsroute Nijmegen-Cuijk en het groot 
onderhoud op de N844 (Malden-Nijmegen) en op de 
N271 (Molenhoek-A73) willen zij samen komen tot slim-
me oplossingen om duurzame bereikbaarheid in en om 
Nijmegen/Heumen te verbeteren. Hierbij zal met name 
worden ingezet op het verduurzamen van het mobili-
teitsgedrag en worden ingespeeld op nieuwe en slimme 
mobiliteitsaspecten. Gestart wordt met verbetering 
doorstroming (drips), fietsstimulering bewoners als ook 
communicatie en monitoring van de effecten omtrent 
aanpak mobiliteitsgedrag.

  BEOOGD RESULTAAT

25% van het autoverkeer kiest andere route of rijdt  
buiten de spits (verkeersmanagement).

   

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Gemeente Nijmegen - Maria Buur: 0,2 fte
Gemeente Heumen - Lydia Termoshuizen: 0,2 fte

PARTNERS
Provincie Gelderland, regio Arnhem Nijmegen, omlig-
gende gemeenten (o.a. Mook en Middelaar, Berg en Dal), 
Campus Heijendaal

ORGANISATIE
Het proces wordt begeleid door een projectteam. (zie 
verder specifiek Projectplan)

  FASERING 

19 V Verkeerskundige verkenning naar kansen  
Gedragsaanpak (Q1-Q2)

 

19 V Voorbereiding communicatie en bewoners-
aanpak (Q3)

90.000 subsidie provincie S&SO 2018
33.000 gemeente Heumen

19 U Uitvoeringsacties vanaf september naar speci-
fieke doelgroepen (Q4)

77.000 verkeersmanagement (reeds uitgevoerd 
en betaald door Nijmegen)

20 U Uitvoeringsacties tot medio 2020 in samenhang 
met grootschalige onderhoudswerkzaamheden 
N844

21 U Optie tot opschalen project naar Zuidflank 
Nijmegen (zie 1.5b)

€ BENODIGD BUDGET  FASERING
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1.5  Gedragsaanpak Malden/Zuidflank Nijmegen
 b) Gedragsaanpak Zuidflank Nijmegen 

Opschalen gedragsaanpak anders reizen in de Zuidflank van Nijmegen  

Om overlast van de gedeeltelijke afsluiting van de N844 zo veel mogelijk 
te reduceren, willen de publieke partners in de regio investeren in het 
stimuleren van ‘ander’ rij en reisgedrag. Het grootschalig onderhoud van 
de N844 is een ‘compelling event’ om een brede (gedrags)aanpak op te 
starten. 

PROGRAMMALIJN 1  •  SAMEN: Gezamenlijke aanpak mobiliteitsgedrag 
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   MAATREGEL

Van 2019 tot en met medio 2020 vinden uitvoeringsac-
ties plaats om ‘ander’ rij- en reisgedrag te stimuleren. 
Het grootschalig onderhoud van de N844 is hiervoor het 
‘compelling event’ om een brede (gedrags)aanpak op 
te starten. Om de gedragsmaatregelen structureel vast 
te houden en tegelijkertijd te verbreden, wil de regio 
de succesvolle maatregelen van de uitvoeringsacties 
opschalen. Dit betreft een groter gebied: naast de N844 
in en om Malden gaat het ook om het benutten van de 
A73-corridor, A50-corridor en de N322-corridor. Medio 
2020 wil de regio de resultaten monitoren en een go/
no-go-besluit nemen om de aanpak in 2021 te gaan 
verbreden.

  BEOOGD RESULTAAT

Het beoogde resultaat is afhankelijk van het daadwer-
kelijke maatregelenpakket. Naar verwachting is een 
verdubbeling van het resultaat van de Gedragsaanpak 
N844 Malden mogelijk.
•  Overstap op de fiets (circa 500 dagelijkse fietsers voor-

heen automobilist)
•  Overstap openbaar vervoer (circa 100 dagelijkse extra 

OV-gebruikers voorheen automobilist)

   

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Regio Arnhem Nijmegen

PARTNERS
Provincie Gelderland en omliggende gemeenten  
(o.a. Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Heumen, 
Mook en Middelaar, Berg en Dal), Campus Heijendaal

ORGANISATIE
Het proces wordt begeleid door een projectteam.  
Over de algehele projectleiding worden in 2020 nadere
afspraken gemaakt.

  FASERING 

20 E Evaluatie en monitoring resultaten Gedrags-
aanpak N844 Malden

 Budget voor opschaling medio 2020 bezien n.a.v.  
project 1.5.a

21 V Voorbereiding en uitvoering maatregelen  
Zuidflank Nijmegen 

22 U Uitvoering maatregelen Zuidflank Nijmegen

€ BENODIGD BUDGET  FASERING
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Innovatie en technologische 
ontwikkelingen in mobiliteit 
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SLIM: 
Krachtenbundeling 
Slimme mobiliteit


2
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2.1  Slimme Wegen

Verhogen leefbaarheid op specifieke corridors 

Door de combinatie van slimme techniek en verandering van reisgedrag 
worden verkeersstromen zo veel mogelijk gesplitst. Forenzen en bezoekers 
van de binnenstad krijgen toegang tot de centra van Arnhem en Nijmegen  
en doorgaand verkeer rijdt eromheen.



PROGRAMMALIJN 2  •  SLIM: Krachtenbundeling Slimme mobiliteit
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    MAATREGEL

Slimme innovaties voor meer comfort, doorstroming  
en verkeersveiligheid op de S100/Nijmegen (2.1a) en  
in Arnhem (2.1b). Het doel is om vooral forenzen en be-
zoekers toegang tot de steden te bieden en doorgaand 
verkeer om de binnenstad heen te leiden. Er is gestart 
met de S100 in 2019. Voorstel is om met een pakket 
gedrags-/verkeersmaatregelen de doorstroming op de 
S100 en randwegen in Arnhem te verbeteren.

   BEOOGD RESULTAAT

Met dit project zorgen we enerzijds voor een beter 
gebruik/veiligere doorstroming op de S100; anderzijds 
vangen we met deze maatregelen structureel de extra 
aanloop naar de S100 door renovatie van de Waal-
brug op (ca. 2.000 autogebruikers kiezen nu voor de 
Oversteek in plaats van de Waalbrug). Een vergelijkbaar 
maatregelen pakket zetten we in op onderdelen van de 
randwegen bij Arnhem. We starten met een grondige 
analyse naar de kansrijkheid van verkeersmanagement 
met gedragsmaatregelen en waar nodig kleinschalige 
infrastructurele maatregelen.

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
• Gemeente Nijmegen - Gerben Siebenga: 0,1 fte         
• PM: Arnhem, 0,2 fte          

PARTNERS
Per corridor maatwerk in de projectbegeleiding,  
nog nader uitwerken

 

19 E Evalueren resultaten en effecten project  
Slimme Wegen S100 Nijmegen

Tot medio 2019 zijn er budget-
ten beschikbaar voor analyse 
S100-Nijmegen

Onderdeel van  
no-regret pakket

20 U Gelet op resultaten Slimme Wegen S100  
is besloten om het project door te zetten 
met concrete uitvoeringsmaatregelen  
op de S100 en een verkenning voor de  
randwegen Arnhem in 2020

540.000 Budget S&SO 2020
- Provincie: 150.000
- Nijmegen: 340.000 
- Arnhem: 50.000

21/22 U Opschaling Slimme Wegen (bijvoorbeeld  
zuidflank Nijmegen en oostflank Arnhem)

300.000/300.000 uitvoering maatregelen

  FASERING € BENODIGD BUDGET   TOELICHTING
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Digitaal de weg op orde

Pas als data volledig toegankelijk en betrouwbaar zijn, kan de kwaliteit van 
incarinformatiediensten worden verbeterd. Betere verkeersinformatie 
leidt tot filebeperking, efficiënt verkeersmanagement en minder toestroom 
van nieuw wegverkeer. Als automobilisten op tijd worden geïnformeerd over 
hun route, kunnen ze hun reis aanpassen. De wegbeheerders in de regio  
Arnhem Nijmegen zetten zich samen in om diverse data (zoals wegwerk
zaamheden, maximumsnelheden, parkeren etc.) op orde te brengen.



PROGRAMMALIJN 2  •  SLIM: Krachtenbundeling Slimme mobiliteit
 

2.2  Data en VRI’s op orde
 a) Regiobreed Data op orde 
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    MAATREGEL

In 2019 is een Plan van Aanpak Data op Orde Oost- 
Nederland opgesteld (zie achtergrondinformatie). Het 
implementatietraject kan met vier mijlpalen worden 
gemarkeerd: 
•  naar geborgde samenwerking met de regio’s: bereikt  

op 31 mei 2020
•  naar effectieve werkprocessen: bereikt op 1 januari 

2021 
•  naar een borging in organisaties: bereikt op 1 juni 2022 
•  naar een betrouwbare ketenpartner: bereikt eind 2023 

   BEOOGD RESULTAAT

Verder helpen van de lokale wegbeheerders bij uitvoe-
ring. Wat is nodig? De betrokkenheid van gemeenten  
is nu onduidelijk. Concretisering van de analyse van 
provincie is nodig om te komen tot een implementatie- 
strategie en een innovatieteam Oost-Nederland en meer 
specifiek voor regio Arnhem Nijmegen. Alle landsdelen 
volgen een gefaseerde aanpak waarin rollen, taken en 
verantwoordelijkheden in relatie tot de digitaliseringsop-
gave worden gedefinieerd. In de planvormingsfase staat 
de vraag centraal: ‘Hoe komen we tot een gezamenlijke 
aanpak voor productie, beheer en kwaliteitsborging van 
publieke data?’

De regio Arnhem Nijmegen start dit project met een 
dataregisseur die gemeenten gaat helpen om de 
data levering op gang te brengen en de gemeenten te 
helpen de digitaliseringsopgave te borgen in hun eigen 
organisatie. Daarnaast kan de dataregisseur helpen 
bij de kennisuitwisseling tussen gemeenten door de 
weg beheerdersoverleggen te intensiveren. Tot slot is de 
dataregisseur ook het aanspreekpunt naar de landelijke 
gremia om systemen te verbeteren of nieuwe systemen 
goed toepasbaar te maken. Daarnaast is het mogelijk dat 
er in 2020/2021 gestart wordt met de eerste aanpassin-
gen van de datasystemen.

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Provincie Gelderland, Frank Eggen (tot mei 2020)
RVMT, Alex Smienk (vanaf mei 2020)

PARTNERS
Regio Arnhem Nijmegen, gemeenten, RWS, Ministerie 
van IenW

ORGANISATIE
In nauwe samenwerking met het Regionale Verkeers 
Management Team Arnhem Nijmegen (RVMT)

  FASERING 

19 V Strategie vaststellen in Regieteam Analyse intern/afspraak BO-MIRT eind 2019

20 V Bij akkoord strategie uitwerken in plan  
van aanpak en uitvoering aanpak fase 1

Budget S&SO 2020
- Provincie: 50.000
- Nijmegen: 25.000 
- Arnhem: 25.000

21 U Uitvoering aanpak fase 2 reservering 100.000

22 U Uitvoering aanpak fase 3 reservering 100.000

€ BENODIGD BUDGET  FASERING
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Toekomstbestendige infrastructuur en wegbeheer

De gezamenlijke overheden (Rijk, provincie Gelderland, regio Arnhem  
Nijmegen en gemeenten) bundelen hun krachten om digitaal de weg op orde 
te krijgen. In het kader van toekomstbestendige infrastructuur en weg
beheer willen de partners versneld bestaande verkeerslichten vervangen 
door slimme verkeerslichten (de iVRI).



PROGRAMMALIJN 2  •  SLIM: Krachtenbundeling Slimme mobiliteit
 

2.2  Data en VRI’s op orde
 b) Versnelde vervanging VRI’s 
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    MAATREGEL

Op basis van eerste afspraken uit het DO-ITS en een regi-
onale analyse door de provincie Gelderland (zie analyse 
Keypoint 2019) stelt de regio voor om de volgende acties 
uit te voeren:
•  Stap1: Afronding implementatie van iVRI’s eerste  

tranche, gehele keten. 
Tijdpad/mijlpaal: eind 2019 gereed.  

•  Stap 2a: Evaluatie iVRI’s eerste tranche, waaruit  
(verkeerskundige) meerwaarde expliciet moet worden 
(in lijn met doelen notitie DO-ITS). 
Tijdpad/mijlpaal: juli 2020 gereed 

•  Stap 2b: Parallel aan stap 2a een gezamenlijk, realis-
tisch voorstel uitwerken voor tranche 2 van de iVRI in 
regio Arnhem Nijmegen op basis van toepassingen van 
de use cases (informeren, prioriteren (OV, fiets, hulp-
diensten en vrachtverkeer) of door optimaliseren op 
serie-VRI’s-niveau nieuwe iVRI’s te implementeren. 
Tijdpad/mijlpaal: juli 2020 gereed 

•  Stap 3: Start project realisatie tranche 2 van de iVRI 
(zowel use-cases als vervanging per “streng”) inclusief 
nauwe betrokkenheid van de beheerafdelingen van alle 
wegbeheerders in de regio. 
Mijlpaal: vanaf september 2020-eind 2022

   BEOOGD RESULTAAT

•  Afronding en goed gedocumenteerd vastgelegd over-
zicht van realisatie iVRI’s fase 1 

•  Evaluatie iVRI’s eerste tranche met scherpe conclusies 
voor de regio Arnhem Nijmegen

•  PvA/voorzet gezamenlijke wegbeheerders AN voor 
herinvestering iVRI’s/fase 2 Talking Traffic (zowel voor 
series/streng-iVRI als use-cases) met een realistische 
planning voor 2020-2022 

•  Start realisatie tweede tranche met eerste herinveste-
ringen in de regio/bij voorkeur in 2020 al starten met 
specifieke use-cases

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Gemeente Arnhem - Vincent Bronkhorst: 0,3 fte, i.s.m.
Regionaal Verkeers Management Team Arnhem-Nijmegen

PARTNERS
Wegbeheerders (RWS, Gelderland, gemeenten)

ORGANISATIE
Partnership Talking Taffic 

  FASERING 

20 V Verkenning naar kansrijke vervangingsopgave  
en vervanging voorbereiden

Budget S&SO 2020
- Provincie: 50.000
- gemeenten: PM

21 U Eerste tranche vervanging/ investering  
(15 vri’s)

 50.000  regie + PM specifieke realisatiekosten  
per gemeente

22 U Tweede tranche vervanging/ investering  
(35 vri’s)

50.000 regie + PM specifieke realisatie-
kosten per gemeente

€ BENODIGD BUDGET  FASERING

Budgetten en beoogde resultaten zijn eerste indicaties. Bij uitwerking strategie en plan van aanpak  
is hierover meer duidelijkheid te geven.
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2.3  Mobility as a Service 
 

Toepassing van mobiliteitsdiensten in de regio Arnhem Nijmegen

Bij Mobility as a Service (MaaS) koopt de consument mobiliteit in, in plaats 
van zelf te investeren in vervoermiddelen. Van bezit naar gebruik dus. In 
de uitwerking biedt MaaS een dienst waardoor het bezit van een auto niet 
langer een voorwaarde is voor een flexibele en relaxte reis. 



PROGRAMMALIJN 2  •  SLIM: Krachtenbundeling Slimme mobiliteit
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    MAATREGEL

MaaS staat voor Mobility as a Service. Het opschalen van 
de pilot MaaS gaat over het verder stimuleren van mobi-
liteitsdiensten. De pilot MaaS op Heijendaal is een no- 
regret maatregel. Na evaluatie moet blijken in hoeverre 
dit kansrijk en interessant is voor eventuele opschaling in 
de regio. Provincie en regio hebben nadrukkelijk de wens 
en ambitie om te komen tot een samenhangend aanpak 
van MaaS op regionaal/provinciaal niveau. Daarbij kan 
veel geleerd worden van de pilot MaaS-Heijendaal en de 
uitkomsten van de zeven landelijke MaaS-pilots.

   BEOOGD RESULTAAT

Evalueren pilot MaaS Heijendaal en landelijke pilots en 
ambitie voor regio Arnhem Nijmegen neerzetten, aparte 
voorverkenning per 2020. Waar en wanneer is inzet 
MaaS evident? Wat is de verwachting van de inzet van de 
partners?

IN CIJFERS (GLOBALE INSCHATTING):
• 100 extra overstappers naar fiets/e-bike
• 400 extra samenrijders   
• 100 overstap naar elektrische auto

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
PM programmamanager werkt PvA voor project nog 
verder uit 

PARTNERS
Gemeenten, provincie, RWS, Rijk), grote werkgevers 
(organisaties)

ORGANISATIE
PM nader te bepalen

  FASERING
 

19 E Evalueren resultaten en effecten 
Pilot MaaS Heijendaal

50.000  Projectleiding pilot MaaS  
30.000  Werkbudget Pilot MaaS

Onderdeel van no-regret pakket. 
Evaluatie van pilot eind 2019.

20 V Bij positieve evaluatie opstarten 
verkenning naar kansrijke loca-
ties voor opschaling. 

Budget S&SO 2020
- Provincie: 25.000

Kosten voor PvA voor opschaling 
MaaS naar schaalniveau regio 
Arnhem Nijmegen/provincie 
Gelderland.

21 U Opschaling MaaS 100.000 reservering

22 U Opschaling MaaS PM nog niet te bepalen

€ BENODIGD BUDGET   TOELICHTING
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In samenhang met regionale 
afspraken Klimaatakkoord
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SCHOON: 
Stimuleren Duurzame 
mobiliteit

3
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3.1  Logistiek Makelaars

PROGRAMMALIJN 3  •  SCHOON: Stimuleren Duurzame mobiliteit
 

Bedrijven helpen met verbeteren logistiek  

De Logistiek Makelaars ondersteunen kleine en grote bedrijven met hun logistieke 
uitdagingen. De Logistiek Makelaars maken zich sterk om, samen met bedrijven 
in de regio Arnhem Nijmegen, via logistieke oplossingen en verandering in het 
logistieke proces, bedrijven minder ritten te laten rijden. En om slimme en schone 
stadsdistributie in de regio te realiseren. Het doel is te zorgen voor een betere 
bereikbaarheid én CO2reductie. 
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  FASERING 

19 U Start vanaf 1 april als 
no-regret

Voor 2019 is reeds een 
budget beschikbaar van 
150.000 voor de inzet van  
2 Logistiek Makelaars

2 logistiek makelaars zijn gestart vanaf 1 april, 
budget beschikbaar tot begin 2020. Dit zijn alleen 
personeelskosten en betreft niet de uitvoerings-
kosten voor projecten. 

19 E Najaar tussentijdse 
evaluatie

Go-no go moment. Dit zal ook met de partijen  
binnen Logistics Valley worden afgestemd.

20 U Uitvoering 185.000 Budget S&SO 2020
-  Provincie: 150.000 (contracten logistieke  

makelaars
- regio AN: 35.000 (communicatie)
- Provincie: PM (budget logistiek Park 15)

21 U Uitvoering 425.000 Reservering
150.000 logistieke makelaars
240.000 uitvoeringsbudget projecten
35.000 communicatie

22 U Uitvoering 425.000 Geleidelijk afbouwen en structureel maken in  
samenwerking met logistieke sector. 

Voor meer informatie zie uitgebreid PvA Logistiek Makelaars 2019

€ BENODIGD BUDGET   TOELICHTING  FASERING

   MAATREGEL

Door logistieke makelaars zijn acties in gang gezet om 
te komen tot slimmere logistiek (bundeling stromen) 
en schonere logistiek (inzet schonere vrachtauto’s). Bij 
bedrijven worden acties in gang gezet om slimme en 
schonere logistiek te realiseren. Een van de prioriteiten  
is de last mile logistiek bij Park15.

  BEOOGD RESULTAAT

IN CIJFERS
Opschalen van de resultaten 2018-2019 kan in de regio 
Arnhem Nijmegen naar verwachting in 2019-2022 leiden 
tot de volgende beleidseffecten :
•   hoofddoel: 50 deelnemende logistieke bedrijven  

met slimmer/schoner reisgedrag
•  minder ritten: 1000  minder / dag
•  spitsmijdingen: 400  structureel/dag 
•  reductie CO2: 560 kton/jaar 

   

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
•  Provincie Gelderland tot 31-03-2020. Afspraak is dat de 

provincie de contracten in 2020 verlengt, mede is dit  
afhankelijk van de evaluatie en nadere invulling. 

•  De Logistiek Makelaars zijn Mark Luikens: 0,4 fte  
en Christiaan Zweers: 0,4 fte. 

PARTNERS
Logistieke bedrijven, bouw- en bouwgerelateerde be-
drijven en alle andere organisaties die actief bezig met 
logistiek. In nauwe samenwerking met Logistics Valley, 
met andere Logistiek Makelaars in Gelderland en andere 
regio’s, de Mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW en met de 
verschillende gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen.

ORGANISATIE
Dit wordt nader bepaald de komende periode. Tot  
die tijd zullen de Logistiek Makelaars afstemmen met 
Joost Roeterdink van de Provincie.
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3.2   eHubs/ deelmobiliteit bewoners

Toegankelijk maken van elektrische (deel)mobiliteit  

Ons vervoer wordt steeds meer elektrisch. Denk aan elektrische fietsen,  
auto’s en zeroemissiebussen. Hiervoor zijn meer slimme laadpunten en 
eHubs in de wijken nodig. 



PROGRAMMALIJN 3  •  SCHOON: Stimuleren Duurzame mobiliteit
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    MAATREGEL

De inzet van eHubs in de regio maakt elektrische (deel)
mobiliteit voor iedereen toegankelijk. Uit een drie jaar 
durend Interreg-project moet blijken of het aanbieden 
van elektrische deelfietsen, deel-bakfietsen en deelau-
to’s in woonwijken commercieel haalbaar is. De eHubs 
worden in diverse kansrijke plekken gefaseerd uitge-
bouwd. In eerste instantie in de stedelijke woonwijken 
van Arnhem en Nijmegen en daarna ook bij OV-knoop-
punten zoals Druten en Zevenaar/Elten. 

   BEOOGD RESULTAAT

PROCESRESULTAAT 
•   Regiobrede samenwerking op elektrisch vervoer.
•    Deelmobiliteit stimuleren. Binnen 2-3 jaar minimaal  

20 eHubs realiseren (Nijmegen 10 locaties, Arnhem  
3 locaties, regio 11 locaties).

RESULTAAT
Elke eHub heeft als ambitie om te komen tot 25-50  
structurele gebruikers, bij 20 eHubs totaal: 
•   400-800 overstappers op elektrische deelfiets/ 

deelbakfiets
•  100-200 overstappers op elektrische (deel-)auto

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
•   Gemeenten Nijmegen en Arnhem  

- Klaas Jan Gräfe: 0,1 fte 
- Peter Swart: 0,1 fte

PARTNERS
Ministerie van IenW, provincie Gelderland, gemeenten, 
woonwijken/potentiële gebruikers eHubs, Interreg- 
partijen (gemeenten Nijmegen en Arnhem, service-
providers Urby, kennisinstituten)

ORGANISATIE
O.a. met partners binnen Interreg

  FASERING 

19 V Plan van aanpak vaststellen medio 2019 en start  
voorbereiding eerste eHubs in Arnhem en Nijmegen

405.000 interregsubisie + PM voorfinanciering 
overige kosten door Nijmegen

20 U Uitvoering van eHubs in Arnhem en Nijmegen Budget S&SO 2020
- Interreg: 200.000
- Provincie: 67.500
- Nijmegen 51.925
- Arnhem 15.575

21 U Afronding eHubs Arnhem en Nijmegen/eerste uitrol  
regionaal (11 eHubs in regio Arnhem Nijmegen)

Budget S&SO 2021
- Interreg: 205.000
- Provincie: 67.500
- Nijmegen 51.925
- Arnhem 15.575

22 U Verdere uitrol regionaal PM kosten nader bezien afhankelijk van vragen 
regiogemeenten

Voor meer informatie zie uitgebreid PvA Logistiek Makelaars 2019

€ BENODIGD BUDGET  FASERING
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3.3  Schone voertuigen inclusief laadinfrastructuur 
 

Uitbreiden slimme tank- en laadinfrastructuur   

Of het nu gaat om waterstoftankstations, elektrische laadpalen of (bio)
LNGstations: weggebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat altijd 
voldoende tank en laadmogelijkheden beschikbaar zijn.



PROGRAMMALIJN 3  •  SCHOON: Stimuleren Duurzame mobiliteit
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    MAATREGEL

De laad-/tankinfrastructuur is van wezenlijk belang voor 
een geslaagde transitie richting duurzame mobiliteit. 
Een regiobrede aanpak in samenhang met de regionale 
vertaling van het landelijke klimaatakkoord (onderdeel 
mobiliteit) en het regionale klimaatakkoord van Gelder-
land voorziet hierin.

AANPAK IN STAPPEN 
1  Opstellen laadstrategie regio gekoppeld aan de 

Nationale Laadinfrastrategie, met name prognose 
laadbehoefteregio

2  Governance van de strategie vastleggen voor uitvoe-
ring en monitoring 

3  Afstemming van de laadstrategie met provincie/ 
netbeheerders/gemeenten e.a. 

4  Bepalen inkoopstrategie per laadoplossing:
5/6  Inkoop en plaatsing/ realisatie

   BEOOGD RESULTAAT

Transitie naar duurzame mobiliteit. Aanhaken bij  
afspraken klimaatakkoord. 

RESULTAAT
500 overstappers op elektrische (deel)auto.
PM megaton CO2-reductie mobiliteit in regio Arnhem 
Nijmegen in 2030.

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Regionale Werkgroep laadinfrastructuur (Arnhem,  
Nijmegen, Ede, Apeldoorn, Provincie)

PARTNERS
Gemeenten,  provincie Gelderland, Rijk, leveranciers 
laad- en tankinfrastructuur

ORGANISATIE
Regionale werkgroep stemt af met overlegtafels laadin-
frastructuur Landsdeel Oost en nationaal, ook afstem-
ming met Regionale Energie Strategie Gelderland.

  FASERING 

20 V Plan van aanpak opstellen en vaststellen Regionale Werkgroep laadinfra stelt plan van  
aanpak op

20 U Uitwerking diverse onderdelen en start uitvoering  Budget S&SO 2020
- Nijmegen 25.000
- Arnhem 25.000
- Provincie: PM

21 U Uitvoering

22 U Uitvoering  PM nader bepalen eind 2020

€ BENODIGD BUDGET  FASERING
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3.4  Logistieke groene Hub(s) 
 

Efficiënte en duurzame distributie

Stedelijke distributie kan efficiënter en schoner. Denk aan het gezamenlijk 
bestellen van producten, het inrichten van een (mobiel) overslagpunt met 
emissieloze lastmile oplossingen.  



PROGRAMMALIJN 3  •  SCHOON: Stimuleren Duurzame mobiliteit
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    MAATREGEL

Het initiatief voor schone en efficiënte stadsdistributie 
ligt bij private partijen (vervoerders, afnemers), overhe-
den faciliteren. Daarnaast kunnen overheden reguleren 
door te sturen via bijvoorbeeld de venstertijden of door 
het instellen van een zero-emissiezone stadslogistiek, 
waar alleen schone voertuigen mogen komen. 

Dit project richt zich in eerste instantie op het realiseren 
van een regionale ‘groene’ logistieke hub voor de regio 
Arnhem Nijmegen. Een marktverkenning (TNO-onder-
zoek) is begin 2020 gereed, realisatie en uitvoering is 
gepland voor 2020-2021. 

   BEOOGD RESULTAAT

•  Het realiseren van een regionale ‘groene’ logistieke hub 
voor de regio Arnhem Nijmegen.

•  Minder logistieke ritten door bundeling van vrachtver-
voer: ca. 100 minder ritten per dag

•  Meer schone ritten : met name vervoer van de logistieke 
hub naar de stedelijke centra en terug zal belangrijke 
winst opleveren in de CO2-uitstoot (en leefbaarheid). 
Inschatting eind 2022 ca. 200 schone ritten per dag.

•  Kennis rond groene hub en laadinfra delen met andere 
regio’s in Gelderland. 

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
• Gemeente Nijmegen - Klaas Jan Gräfe (kwartiermaker)
•  Consortium van marktpartijen onder leiding van logistieke 

onderneming voor realisatie groene logistieke hub.

PARTNERS
Gemeenten, regio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland, 
Logistieke Makelaars, gebruikers groene hub.

ORGANISATIE
PM organiseren op basis van uitkomsten TNO-studie eind 
2019

 

19 E Evalueren resultaten 
TNO-studie door  
begeleidingsgroep

Voor een eerste analyse is een 
budget beschikbaar van max. 
50.000

Als no-regret maatregel is in Nijmegen voor-
onderzoek gedaan. Focus ligt in 2020 op het 
maken van een businesscase en projectplan 
voor een logistieke ‘groene’ hub in Nijmegen 
met een regionale uitstraling.  De uitkomsten 
van de businesscase benutten om een be-
sluit te nemen over een vervolg. Aanhaken 
bij afspraken uit klimaatakkoord.

20 V/U Businesscase uitwerken 
naar plan van aanpak

Budget S&SO 2020
- Provincie: 50.000
- Regio AN: 25.000
- marktpartijen: PM

Investeringen komen grotendeels van 
marktpartijen zelf, opstartkosten (o.a. laad-
infra) zijn voor rekening van overheden

21 U Opschalen en verankeren PM Structureel maken in samenwerking met 
marktpartijen, investeringen zullen uit-
komen op > 500.000

22 U Verankeren aanpak PM

  FASERING € BENODIGD BUDGET   TOELICHTING
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3.5  Duurzame Last Mile logistiek

Opschalen maatregelenpakket Last Mile-aanpak logistiek

Recent heeft het Kennis DC van de HAN een NWOaanvraag gedaan voor 
‘Living Lab Sustainable Supply Chain Management in Healthcare’. Deze aan
vraag is medio 2019 gehonoreerd. Kern van de aanvraag is het onder zoeken 
en realiseren van duurzame bevoorrading (zorglogistiek) van de HAN, het 
Radboudumc en de Radboud Universiteit. In overleg met Kennis DC is dit 
project opgenomen in het S&SOprogramma. Het Kennis DC wil de beoogde 
gunstige effecten opschalen naar de regio Arnhem Nijmegen en de provincie 
Gelderland.

PROGRAMMALIJN 3  •  SCHOON: Stimuleren Duurzame mobiliteit
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    MAATREGEL

Het project is opgebouwd uit drie werkpakketten die  
in drie tot vier jaar worden uitgevoerd:
Werkpakket 1: Opschalen Nijmegen (NWO – Heijendaal)
In het eerste werkpakket worden nieuwe/extra ont-
vangers en goederenstromen toegevoegd aan het 
Nijmeegse living lab Heijendaal. Het living lab Heijendaal 
begint klein, met relatief eenvoudige goederenstromen 
van de drie Heijendaalse instellingen. Hoe kan dit worden 
uitgebouwd? 
Werkpakket 2: Regio Arnhem Nijmegen
Naast het living lab Heijendaal, zijn er ook onderzoeken 
en initiatieven voor slimme en schone last mile logistiek 
in de binnensteden van Arnhem en Nijmegen (zie project 
3.4.). In dit tweede werkpakket worden deze initiatieven 
geïnventariseerd - eventueel geïnitieerd - en gefaciliteerd. 
Tevens worden ze beoordeeld op hun kwaliteiten en 
indien gewenst met praktijkgericht onderzoek onder-
steund in verdere realisatie en groei. 
Werkpakket 3: Opschalen naar andere gemeenten  
in Gelderland
Het derde werkpakket is wederom een stap naar meer 
geografische reikwijdte. 

   BEOOGD RESULTAAT

•   Minimaal dagelijks 250 minder logistieke ritten last 
mile op de campus/regio Arnhem Nijmegen aan het 
einde van 2022.

•  Minimaal dagelijks 250 schonere logistieke ritten last 
mile op de campus/regio Arnhem Nijmegen aan het 
einde van 2022.

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Enide Bogers, Kennis DC Logistiek HAN

PARTNERS
In NWO-verband: HAN Kennis DC logistiek is trekker 
i.s.m. met VU Amsterdam, TU Eindhoven, Hogeschool 
Windesheim en Radboud Universiteit Nijmegen

ORGANISATIE
Projectgroep Duurzame Lastmile Logistiek,
intensieve afstemming met S&SO-projecten

  FASERING 

19 V Start project Budget NWO 

20 U Uitwerking project voor Campus Heijendaal  Financiering door NWO

20 U Vervolg acties Campus Heijendaal,  
evt. 1e opschaling naar regio Arnhem Nijmegen

 Budget S&SO 2020
- NWO: > 500.000 (al rond)
- Provincie: 100.000 (bijdrage opschaling)
- Nijmegen: 20.000 (bijdrage opschaling)

21 U zie 2020  PM extra kosten nader bezien

€ BENODIGD BUDGET  FASERING
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3.6  Slimme logistiek ’sHeerenbergEmmerich 
 

Duurzame ontwikkeling NedDocks in ‘s-Heerenberg-Emmerich

De regio ’sHeerenbergDoetinchemEmmerich is een aantrekkelijk gebied 
voor bedrijven die zich richten op transport en logistiek door de aanwezigheid 
van verschillende vervoermodaliteiten (weg, water, spoor). 



PROGRAMMALIJN 3  •  SCHOON: Stimuleren Duurzame mobiliteit
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    MAATREGEL

De recente ontwikkeling van DocksNLD in ’s-Heeren-
berg en de boven verwachting hoge uitgiftesnelheid 
van bedrijfskavels zijn belangrijke indicatoren dat de 
aanwezigheid van een inland-terminal, in de vorm van 
de uit te breiden haven van Emmerich, een belangrijk 
vestigingsmotief is. Maar de forse toename van logistieke 
vervoerstromen vraagt om een pakket slimme en schone 
logistieke maatregelen.

   BEOOGD RESULTAAT

•  realisatie van structurele samenwerking tussen over-
heden en logistieke partijen

•  oplossen van beperkingen voor langere voertuigen 
(LZV) in de regio opdat optimaal met LZV’s gereden kan 
worden

•  realiseren van doorstromingsmaatregelen (kleinschalig 
infra, groene golf, spreading van verkeer/communicatie, 
gebruik LZV’s in plaats van reguliere vrachtauto’s)

•  voorbereiden en start verbinding DocksNLD en aan-
sluiting A3

    

   BETROKKEN PARTIJEN

TREKKER
Kees Fijnaut, Gemeente Montferland, 0,2 fte

PARTNERS
Samenwerkingsverband in voorbereiding van  
Nederlands-Duitse overheden, haven Emmerich  
en stakeholders logistiek

ORGANISATIE
Projectgroep in oprichting met vertegenwoording van 
Nederlandse en Duitste gemeenten, provincie, haven 
Emmerich

  FASERING 

19 V Verkenning is uitgevoerd (zie achtergrondinfo) 50.000 subsidie toegekend door provincie  
Gelderland

20 U Starten met uitvoering maatregelen kleinschalige  
infra, verkeersmanagement en communicatie 

Budget S&SO 2020
- Provincie: 50.000 
- Montferland: 25.000 

21 U  PM nog nader bepalen  PM nog nader bepalen

€ BENODIGD BUDGET  FASERING
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