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1.  Inleiding 

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen in ontwikkeling 
Nergens in Nederland komen economische kracht, stedelijke dynamiek en een fantastische leefomgeving zo 
vanzelfsprekend samen als in de regio Arnhem-Nijmegen. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een 
duurzaam, verbonden én een economisch krachtige regio. Arnhem Nijmegen is het grootste stedelijk netwerk en het 
economische zwaartepunt van Oost-Nederland, met bijna 800.000 inwoners. 
 
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vormt de motor van de Gelderse economie. Gunstig gelegen aan 
internationale weg-, spoor- en waterverbindingen. Wij kennen hoogwaardige kennislocaties, een hoogopgeleide en 
creatieve bevolking en onderwijs- en kennisinstellingen van wereldformaat. Onze topsectoren van Health, HighTech 
en Energy leveren een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Bovenal kent 
onze regio een fantastische leefomgeving, inclusief natuur, cultuur en historie. Een unieke combinatie waar we met 
recht trots op zijn.  
 
De verstedelijkingsopgave is groot. Mede door de geroemde kwaliteit van de leefomgeving gaat onze regio sterk 
groeien. 40.000 extra woningen zijn nodig tot 2040, onder meer vanwege de toenemende overlap van de regio met de 
‘daily urban systems’ van de Randstad. Hiertoe heeft de Groene Metropoolregio een verstedelijkingsstrategie 
opgesteld en in de Woningbouwopgave afspraken met het Rijk gemaakt voor de versnelde bouw van een groot aantal 
woningen.  
 

Samenwerking in het programma Slim & Schoon Onderweg 
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft bij uitstek het schaalniveau om de uitdagingen wat betreft 
duurzame mobiliteit en bereikbaarheid aan te pakken. Wij zien veel kansen om de innovatiekracht van onze regio 
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sterker te benutten op het gebied van smart mobility/verkeersmanagement, duurzame voertuigtechnologie en de 
doorontwikkeling van onze hoofdstructuur voor spoor (ICE en PHS), fiets en hoogwaardig Openbaar Vervoer. 
Structurele samenwerking en een gezamenlijke ambitie, visie en agenda vormen hiervoor de basis. In 2018 heeft de 
Regio Arnhem Nijmegen (voorloper van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) de ambities, doelen en 
prioriteiten aangegeven in de Bereikbaarheidsaanpak voor de regio Arnhem Nijmegen. Het ambitiedocument 
Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid voor de regio Arnhem-Nijmegen is in 2019 onder aanvoering van de regionale 
mobiliteitsregisseur van de Regio Arnhem Nijmegen verder geactualiseerd. Het ambitiedocument leidt tot een 
uitvoeringsprogramma en geeft invulling aan een structurele verbetering van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid 
in de regio op korte termijn (tot 2022) en op de langere termijn (2030 e.v.). Het programma Slim & Schoon onderweg 
is als een van de 6 werksporen onderdeel van deze regionale aanpak. 

 

Het programma Slim & Schoon Onderweg geeft de regionale invulling van slimme en duurzame mobiliteit. Het is 
daarbij tevens de opmaat naar de regionale vertaling van het landelijke klimaatakkoord die vanaf het voorjaar 2019 
plaatsvindt. Reductie van CO2 in onze mobiliteit staat daarbij centraal.  

De ambities in de regio zijn langjarig. Om de huidige problemen op korte termijn op te vangen en actuele kansen te 
benutten is de inzet van slimme en schone mobiliteitsmaatregelen op korte termijn nodig (in vaktermen gedrags- en 
verkeersmanagement). De maatregelen in het programma Slim & Schoon Onderweg geven op korte termijn 
resultaten die op straat zichtbaar zijn. 
 
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. 
 
Onder de noemer Slim & Schoon Onderweg (S&SO) 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 

 
Eind 2019 is het projectenboek 2020 – 2022 vastgesteld. Omdat veel van de projecten doorlopende projecten betreft, 
is ervoor gekozen om een actualisatie van het projectenboek 2020 te maken met daarin beschreven welke acties in 
2021 worden uitgevoerd, welke effecten daarmee nagestreefd worden en hoe de kosten worden verdeeld.  
 

Programmaplan 2021 
Met de komst van de corona-pandemie vanaf maart 2020 stond het programma S&SO onder druk. Toch hebben we 
veel bereikt en zijn veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waar we de komende jaren profijt van gaan 
hebben. 
 
In dit programmaplan kijken we eerst terug op 2020 en geven de prioriteiten voor 2021 aan. Daarna gaan we in op de 
afzonderlijke projecten binnen de drie programmalijnen. Dan volgt een beschrijving van de algemene programma-
sturing, zoals programmamanagement, managementondersteuning, communicatie en monitoring & evaluatie. Tot 
slot volgt de financiële paragraaf. 
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2. Ambities en doelen S&SO 2019 – 2022 

Slim & Schoon Onderweg brengt ons een stap dichter bij een duurzame en beter bereikbare regio. We bieden 
oplossingen voor een slimmere, gezondere en een meer duurzame reis. Daarmee zorgen we goed voor onszelf, voor 
de leefomgeving en de bereikbaarheid van onze economische kerngebieden. We helpen forensen, bewoners, 
bezoekers en logistiek bewust te kiezen. Dit doen we samen met werkgevers, kennisinstellingen, logistieke 
dienstverleners, overheden en inwoners zelf in de regio Arnhem-Nijmegen. Het hoofddoel van het programma is om 
in de periode 2019-2022 een forse stap te maken in het benutten van de kansen voor slimme & duurzame mobiliteit in 
de regio Arnhem-Nijmegen. Structureel ander reisgedrag. We streven naar gedragsverandering van dagelijks 
minimaal 20.000 extra reizigers (gerealiseerd eind 2022 ten opzichte van 1 januari 2019). Forensen, bewoners, 
bezoekers en logistiek die in de looptijd van 4 jaar zijn overstapt op slimme en duurzame mobiliteitsalternatieven.  
 
Daarbij gaat het zowel om het verminderen van het aantal autoritten, een reductie van de CO2-uitstoot van het 
wegverkeer en het verbeteren van de leefbaarheid op een aantal kwetsbare corridors. Centrale doelen in het 
programma voor eind 2022 zijn:  

 Naar minimaal 20.000 extra slimme en duurzame reizigers; 
 Minimaal 20.000 minder autoritten, met name gericht op opvang van de autonome groei aan automobiliteit 

in de regio; 
 Regionale bijdrage aan reductie CO2 wegverkeer (75 kton in 2022); 
 Reductie autoverkeer met 10% op kwetsbare corridors gericht op verbetering van de doorstroming en 

vergroting van de leefbaarheid. 
 
Hierbij proberen we ervoor te zorgen dat mensen minder reizen (bijvoorbeeld door vaker thuis te werken, e-learning), 
zich buiten de spits te verplaatsen (bijv. eerst een videovergadering en dan naar kantoor, spreiding van collegetijden 
e.d.), een ander vervoermiddel te laten gebruiken ((elektrische) fiets, openbaar vervoer, samenrijden, deelauto e.d.) 
of een andere route te laten nemen die tot minder overlast leidt. Al dat verkeer proberen we in goede banen te leiden 
via verkeersmanagement en het slim gebruik van data, zoals bij slimme verkeerslichten of het aanbieden van data 
aan aanbieders van nieuwe mobiliteits-applicaties. 
 
We hebben daarvoor een getrapte aanpak: 

 Minder reizen (bijvoorbeeld door thuiswerken te promoten); 
 Ander vervoersmiddel (duurzame vervoerswijzen, zoals (e)fiets, OV, wandelen; 
 Ander tijdstip (buiten de spits, werk eerst twee uurtjes thuis en ga dan op pad); 
 Alternatief voor de eigen auto (als je toch met de auto wilt, reis dan samen of neem een deelauto); 
 Verkeersmanagement / inzet smart mobility.  

Omdat het verkeersbeeld op straat ernstig is verstoord door de corona-crisis, is nu vrijwel niet in te schatten of we op 
schema zitten en of deze doelen voor 2022 nog haalbaar zijn. Corona biedt wat dat betreft een aantal kansen 
(thuiswerken is veel normaler geworden en wordt beter gefaciliteerd), maar ook een aantal bedreigingen (durven 
mensen nog met het OV te reizen, wat doen de mensen die tijdens de crisis een tweedehands auto hebben gekocht 
om zich te verplaatsen?). Vooralsnog houden we vast op de langetermijndoelen van het programma S&SO, 2021 
wordt het jaar om concreet te meten of dat reëel is of dat we de looptijd van het programma moeten verlengen of de 
maatregelen intensiveren om deze doelen te bereiken. Vanwege de planning van het vaccinatieprogramma kunnen 
we dat pas in de tweede helft van 2021 goed meten. 
 

3. Terugblik op 2020 

2020 was het eerste jaar van het programma Slim & Schoon Onderweg regio Arnhem-Nijmegen, waarmee diverse 
partijen samenwerken in drie programmalijnen om slimme en duurzame mobiliteit te bevorderen. Voor die tijd 
gebeurde dat onder de noemer Beter Benutten. 
 
In 2019 heeft de vorige programmamanager hard gewerkt om het nieuwe programma te bouwen, projectleiders te 
zoeken en budgetten te regelen. Dit heeft geleid tot 17 projecten verdeeld over drie programmalijnen: Samen, Slim 
en Schoon. Eind januari 2020 heeft het BOM besloten over het projectenboek en op 5 februari heeft een 
projectstartup plaatsgevonden met alle projectleiders.  
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Na het besluit in het BOM moest de subsidie worden aangevraagd bij de provincie, waarmee zowel de provinciale als 
de rijksbijdrage worden verstrekt. Op 10 maart 2020 kwam de definitieve beschikking binnen en konden we formeel 
aan de slag. Nog geen week later ging Nederland op slot nadat minister-president Rutte de eerste lockdown 
aankondigde vanwege de snelle verspreiding van het COVID-19 virus.  
 
Opeens was alles anders: het aantal voertuigen op de weg zakte ineens met 60%, de files waren verdwenen, mensen 
mochten of konden niet meer met het openbaar vervoer, de verkoop van (elektrische) fietsen en tweedehands auto’s 
groeide sterk, de logistiek kreeg een enorme uitdaging te verwerken en veel mensen hebben in korte tijd geleerd om 
thuis te werken en te videovergaderen. Het land ging in een tweede lockdown, maar het aantal auto’s op de weg 
daalde veel minder sterk dan tijdens de eerste lockdown. Dit heeft geleid tot een jaar met vele uitdagingen.  
 
Los van het feit dat alle medewerkers van het programma S&SO het grootste deel van het jaar thuis moesten werken 
en zich daaraan moesten aanpassen, had het voornamelijk effecten op de planning en de inhoud van een groot deel 
van onze projecten. In grote lijnen betrof het de volgende effecten:  

 Werkgevers en vooral bedrijven hadden heel andere prioriteiten dan duurzame mobiliteit. Ze moesten 
dicht, moesten af- danwel opschalen of hun businessmodel aanpassen aan de nieuwe regels. Mede 
daardoor en door het thuiswerken, werd het lastiger voor de logistieke makelaars en de 
mobiliteitsmakelaar om acquisitie te plegen om nieuwe werkgevers te benaderen. De 
mobiliteitsmakelaar heeft veel tijd gestopt in het ontwikkelen van een toolkit voor werkgevers, zodat zij 
zelf aan de slag kunnen met duurzame mobiliteit. Bij vragen is er een helpdesk beschikbaar en als er 
begeleiding gewenst is, is de mobiliteitsmakelaar daarvoor beschikbaar. In 2020 is de website van S&SO 
(www.slimschoononderweg.nl) volledig vernieuwd. Was de website eerst vooral gericht op het 
programma zelf, en meer geschikt voor de overheid, nu is de website gericht op de verschillende 
doelgroepen waarop het programma zich richt (werkgevers, werknemers, logistieke bedrijven) en zijn 
de verschillende projecten toegevoegd. Ook worden enkele grote / actuele projecten uitgelicht en is er 
ruimte voor gedragscampagnes. De communicatieboodschap moest gedurende het jaar veranderen en 
steeds worden aangepast aan de actualiteit. Waar thuiswerken eerst een van onze instrumenten was, 
werd het ineens een verplichting voor iedereen voor wie dat mogelijk is, en is de boodschap verschoven 
naar het vasthouden van thuiswerken op het moment dat we weer mobieler mogen zijn. Ook het advies 
vanuit de rijksoverheid voor het gebruik van het openbaar vervoer varieerde nogal eens, waarop onze 
communicatie moest worden aangepast. We gingen meer van het stimuleren van nieuw gewenst gedrag 
naar het vasthouden van de goede zaken die corona heeft opgeleverd.  

 De logistiek is ingrijpend veranderd. Er werd gehamsterd tijdens de eerste lockdown, waardoor de 
supermarkten moeite hadden om de voorraden aan te vullen. Online winkelen heeft een geweldige 
vlucht genomen, waardoor pakketbezorgers de vraag niet meer aan konden. De straten worden 
overspoeld met maaltijdbezorgers. De bevoorrading van horeca kwam juist grotendeels stil te liggen. 
Terwijl de grotere gemeenten werkten aan besluitvorming over Zero Emissie Stadslogistiek, hadden 
logistieke bedrijven tijdelijk andere prioriteiten. 

 Bepaalde projecten zijn vertraagd als gevolg van corona, omdat ze tijdelijk geen toegevoegde waarde 
zouden hebben. Zo zijn de gedragsmaatregelen voor de A12 op een laag pitje gezet, maar zijn er wel 
voorbereidingen getroffen om deze in 2021 op te kunnen pakken zodra er meer bewegingsvrijheid 
komt. Ook een aantal geplande samenrijd-projecten is uitgesteld omdat samenrijden niet meer mocht, 
of mensen het tijdelijk niet hebben gedurfd.  

 Een aantal projecten is zelfs nog niet opgepakt, zoals de MaaS-strategie, omdat hiervoor gebruik zou 
worden gemaakt van de ervaringen met MaaS Heijendaal, dat vanwege corona is vertraagd. Ook de 
logistieke corridor Emmerich – Montferland is nog niet opgepakt omdat eerst een besluit over de 
gebiedsontwikkeling DocksNLD-2 nodig is.   

 De werkgeversaanpak is doorgegaan, maar voor een deel met een andere invulling. Enerzijds heeft in 
2020 veel onderzoek plaatsgevonden, bijv. door middel van de postcodescan, wat in 2021 moet leiden 
tot concrete acties om duurzame mobiliteit te bevorderen. Anderzijds hebben wel fietsprobeeracties 
plaatsgevonden en merkten we dat werkgevers eerder geïnteresseerd waren om in het kader van 
vitaliteit van medewerkers mee te doen dan in het kader van bereikbaarheid.  

 
Dit heeft ertoe geleid dat een aantal projecten is vertraagd en minder budget is uitgegeven dan begroot. Dat betekent 
dat we dat budget meenemen naar 2021 en voor 2021 voor een aantal projecten minder nieuw budget noodzakelijk 
is.  
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Daarnaast is een aantal projecten afgerond in 2020, deze zullen niet terugkomen in het nieuwe werkplan, 
bijvoorbeeld omdat ze gerelateerd waren aan werkzaamheden die inmiddels zijn afgerond, zoals de 
gedragsmaatregelen Waalbrug (Slim Spitsen) en de gedragsmaatregelen N844 bij Malden.  
 
Tot slot was een visie op laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen opgenomen als een van de projecten binnen 
S&SO. Die visies zijn opgesteld, maar georganiseerd buiten S&SO om, namelijk via de organisatie van de Regionale 
Aanpak Laadinfrastructuur (RAL). Dit project komt daarom niet terug in het plan voor 2021.  
 

4. Koers voor 2021 

In het programmaplan 2019 – 2022 is de meerjarige lijn beschreven die we hebben ingezet. Op hoofdlijnen zullen we 
die lijn doorzetten, maar we zetten andere accenten. Het was bij aanvang van het programma al de bedoeling om een 
adaptieve aanpak te hanteren, maar de situatie rond covid en de mogelijke korte en lange termijneffecten daarvan 
zorgen ervoor dat we hier en daar helderder keuzes moeten maken in onze koers. Daarnaast zien we dat voor een 
aantal onderwerpen, zoals de werkgeveraanpak, de digitaliseringsopgave en de communicatiecampagnes steeds 
meer wordt samengewerkt op provinciaal, landsdelig of nationaal niveau.  
 

Werkgeversaanpak 
In 2020 heeft de mobiliteitsmakelaar veel verschillende zaken opgepakt, ondanks de coronacrisis. Daarbij is voor een 
deel aangesloten bij lopende energie en projecten, omdat op die manier werkgevers konden worden betrokken die 
graag aan de slag willen. Er is veel draagvlak verworven voor concrete acties en postcodescans en enquêtes 
uitgevoerd om in kaart te brengen waar de potentie ligt per werkgever. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot 
concrete e-bike probeeracties of een vitaliteitschallenge, in een aantal gevallen zal dit in 2021 leiden tot concrete 
stimuleringsacties. Daarnaast heeft de mobiliteitsmakelaar hard gewerkt om een toolkit te ontwikkelen voor 
werkgevers die op de website van S&SO is geplaatst en heeft hij geholpen de campagne Zo Werkt Het in te vullen. 
Omdat de mobiliteitsmakelaar zowel strategische als operationele taken uitvoert, was er weinig gelegenheid voor 
acquisitie van heel nieuwe bedrijven. Ook is de focus gericht geweest op de grotere werkgevers, groter dan 100 
werknemers. We zien dat werkgevers soms eerder aanslaan op het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers dan 
op de bereikbaarheid, daar moeten we op inspelen. In 2021 willen we graag de werkgeversaanpak intensiveren door 
nog meer werkgevers te bereiken en ook de kleinere werkgevers hierbij te betrekken. Daarom stellen we voor 2021 de 
volgende koers voor: 

 De mobiliteitsmakelaar blijft zich vooral richten op de strategische en tactische werkzaamheden en breidt 
dat uit met actieve acquisitie van nieuwe werkgevers. Hij maakt daarvoor waar mogelijk gebruik van het 
netwerk van VNO-NCW.  

 We vragen extra budget bij Rijk en Provincie voor de inzet van junior en medior medewerkers die de 
mobiliteitsmakelaar ondersteunen. Zij nemen hem een aantal taken uit handen en gaan aan de slag met het 
regelen van de concrete uitvoeringsacties. Ook wordt de bereikbaarheid van de helpdesk uitgebreid om de 
eerste vragen van werkgevers af te kunnen vangen.  

 In 2020 hebben veel van de werkzaamheden van de mobiliteitsmakelaar in de regio Nijmegen 
plaatsgevonden. In 2021 zal de focus wat meer op de regio Arnhem en de A12-corridor liggen. 

 Met deze extra capaciteit ontstaat er ook ruimte om meer tijd te steken in kleinere werkgevers, kleiner dan 
100 medewerkers. Omdat het begeleiden van individuele kleinere bedrijven niet efficiënt is, kiezen we voor 
een gebiedsgerichte aanpak, waarbij bedrijven via een vertegenwoordiging worden begeleid naar 
duurzamer mobiliteitsgedrag.  

 De adviezen zullen meer liggen op het behoud van de goede dingen van corona: (blijven) thuiswerken, e-
learning, na de spitsen reizen (eerst thuis videovergaderen), stimuleren fietsgebruik. Op het moment dat het 
openbaar vervoer en samenrijden ook weer verantwoord mogelijk is, kunnen die weer aan de adviezen 
worden toegevoegd, vermoedelijk in de tweede helft van het jaar.  

 In onze regio hebben we relatief veel banen in de zorg en de maakindustrie, waarbij mensen niet kunnen 
thuiswerken, dus aan die banen besteden we apart aandacht via het stimuleren van fietsen en wellicht 
spreiden van werktijden.  

 Omdat thuiswerken bij een deel van de werkgevers leidt tot een andere invulling van kantoor (minder 
vierkante meters kantoor, kantoor wordt vooral voor ontmoeting en creatieve processen), kan dat ook 
leiden tot een flexibeler invulling van het woon-werkverkeer. Een leaseauto is niet meer vanzelfsprekend, 
werkgevers gaan meer richting mobiliteitsbudgetten waarmee werknemers zelf hun mobiliteit kunnen 
regelen. Soms is dat een (deel)auto, soms de fiets, soms het openbaar vervoer. Daardoor wordt de keuze 
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voor een duurzame oplossing gemakkelijker. De mobiliteitsmakelaar adviseert de werkgevers over de 
mogelijkheden. Ook worden de grotere werkgevers voorbereid op de CO2-norm die over een aantal jaren 
gaat gelden voor zakelijk verkeer.  

 We stemmen de werkgeversaanpak intensiever af met de andere regio’s in landsdeel Oost (Overijssel en 
Gelderland) en delen actief onze kennis met minder ervaren regio’s in Gelderland.   

 
Omdat de mobiliteit tijdens de coronacrisis is verminderd, zijn er op dit moment relatief weinig files en opstoppingen. 
Toch zien we dat de intensiteiten op de weg al bijna gelijk zijn aan voor de coronacrisis, maar iets beter verspreid over 
de dag. Het risico is groot dat de wegen vollopen op het moment dat we weer meer bewegingsvrijheid krijgen, vooral 
als mensen volledig terugvallen op oude gewoonten en mensen die tijdens de crisis een auto hebben gekocht, blijven 
autorijden. Daarom intensiveren we de werkgeversaanpak om ervoor te zorgen dat we de positieve effecten van het 
werken en reizen tijdens corona optimaal worden benut.   
 

Communicatie 
De communicatie is erg belangrijk in dit programma, maar als gevolg van corona moeten we zeer flexibel zijn in onze 
boodschap en goed nadenken over de inhoud en de toon daarvan. In 2020 hebben we de website van Slim & Schoon 
Onderweg geactualiseerd en doorontwikkeld. In 2021 zetten we fors in op het beter bekendmaken van de 
werkzaamheden van de Logistieke Makelaars en het online zetten van een toolkit (vergelijkbaar met de toolkit van de 
mobiliteitsmakelaar) waarmee bedrijven ook zelf aan de slag kunnen. Ook het zichtbaar maken van de projecten 
binnen S&SO en het communiceren over de resultaten en mijlpalen is een speerpunt binnen de profilering van de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.   
 
In 2020 zijn we ook gestart met de campagne Zo Werkt Het, om de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit tijdens 
de pandemie te communiceren en het goede gedrag door corona te behouden. Dat doen we samen met een groot 
aantal andere mobiliteitsregio’s in Nederland. In 2020 is een deel van de campagne stilgelegd omdat het 
geldverspilling zou zijn om te blijven communiceren over thuiswerken terwijl dat de norm is binnen het coronabeleid 
van het Rijk. Ook de files bleven uit en het was rustig in het OV. In 2021 wordt Zo Werkt Het het hele jaar doorgezet 
met drie grote campagnes en doorlopend met berichten via onze communicatiekanalen.  
De drie grote campagnes worden: 

 ‘Zo Werkt Het’ Award voor de werkgever die het thuiswerken, online vergaderen en duurzaam reizen het 
beste heeft geregeld. Elke mobiliteitsregio nomineert werkgevers voor de landelijke award. De winnaar 
wordt op 1 april bekendgemaakt, ruim een jaar na de start van de eerste lockdown.  

 Fietscampagne in het voorjaar richting de zomer, waarin zowel het gebruik van de gewone als de elektrische 
fiets wordt gestimuleerd.  

 Na de zomer komt een derde campagne. De invulling van deze campagne wordt bekeken n.a.v. de op dat 
moment geldende corona-situatie.  

 
Vanwege eerdergenoemde argumenten, zal ook de communicatiestrategie in 2021 flexibel moeten zijn, waarbij de 
inhoud en toon steeds wordt aangepast aan de meest actuele situatie.  
 
Verder zal de communicatie gericht zijn op het breder bekendmaken van het programma Slim & Schoon Onderweg, 
het activeren van werkgevers om zich bij ons aan te sluiten en het communiceren over de concrete maatregelen uit 
het programma, gericht op het duurzaam veranderen van reisgedrag. Daarmee gaat het om inspireren en stimuleren 
om tot actie over te gaan en om het motiveren van reizigers om hun gedrag structureel te veranderen.  
 

Extra aandacht voor logistiek 
Duurzame logistiek wordt steeds belangrijker. In S&SO zit een aantal projecten om de duurzame logistiek te 
bevorderen, zoals de logistieke makelaar die bedrijven helpen bij de verduurzaming, maar ook projecten om 
goederen via een hub te laten bundelen. Bij de ontwikkeling van het Bestuurskwartier in Arnhem liggen kansen om 
daar logistiek vanaf de planvorming goed mee te nemen. De logistieke makelaars en het Kennis DC Logistiek van de 
HAN adviseren vanuit het programma S&SO aan deze ontwikkeling. De logistieke makelaars adviseren ook de grotere 
gemeenten bij de invoering van Zero Emissie zones voor stadslogistiek.  
 
Als gevolg van corona zien we dat de logistieke bewegingen licht zijn toegenomen en ook van aard zijn veranderd. 
Pakketdiensten kunnen het werk niet aan, kleinere winkels moeten ineens gaan bezorgen in plaats van dat mensen 
komen winkelen en de bevoorrading van de horeca is juist sterk afgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de overlast door 
logistieke stromen toeneemt, maar een aantal bedrijven als gevolg van de nieuwe situatie weinig tijd heeft om na te 
denken over verduurzaming.  
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Daarnaast ligt onze regio strategisch ten opzichte van water-, spoor- en wegcorridors en liggen er economische 
kansen voor de logistieke sector. Tot op heden is dit aspect geen onderdeel geweest van S&SO, maar in de totale 
mobiliteitsaanpak van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen staat de logistiek genoemd als een speerpunt. In 
het eerste kwartaal van 2021 zal de opgavemanager Verbonden Regio samen met de programmamanager Slim & 
Schoon Onderweg met een voorstel komen om dit verder op te pakken.  
 
Ook stemmen we goed af met andere ontwikkelingen die de mogelijkheden voor duurzame logistiek mede bepalen, 
zoals laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen of de realisatie van Clean Energy Hubs waar verschillende 
duurzame brandstoffen verkrijgbaar zijn.  
 

Gebieds-/corridorgerichte aanpak 
Beïnvloeding van de mobiliteit is vaak een combinatie van het op orde hebben van infrastructuur en netwerken en 
van gedragsverandering. S&SO richt zich voornamelijk op de gedragsverandering, maar we zien steeds meer een 
tendens om de mobiliteit integraler aan te pakken. In het kader van de MIRT-verkenning A50 is hiervoor gekozen en 
ook voor de A12-corridor ligt er nu een voorstel om – in aanvulling op en in samenwerking met de gedragsaanpak A12 
van S&SO – een corridorgerichte aanpak op te zetten. Hierin zullen de verschillende werksporen uit de regionale 
aanpak samenwerken. Deze aanpak wordt ook kansrijk geacht op de A325-corridor.  
 
Samen met de opgavemanager Verbonden Regio zullen deze plannen van aanpak verder worden uitgewerkt en 
worden bepaald deze aanpak geheel of gedeeltelijk in het S&SO-programma wordt opgenomen of op een andere 
manier wordt georganiseerd.  
 
 
 

Meer samenwerking binnen Gelderland en Landsdeel Oost 
De regio Arnhem-Nijmegen is niet de enige regio die met deze opgaven aan de slag is. We werken steeds meer samen 
met de provincie Gelderland en de andere Gelderse regio’s en soms ook in Landsdeel Oost verband, dus met regio’s 
in Overijssel en Gelderland. Het gaat daarbij voornamelijk over de werkgeversaanpak, de digitaliseringsopgave en 
slimme en schone stadslogistiek.  
 
Werkgeversaanpak 
Ondanks dat de verschillende regio’s andere kenmerken hebben en daardoor deels een andere aanpak vergen, 
kunnen we ook van elkaar leren en zaken samen oppakken en diensten gezamenlijk inkopen. Hiermee worden 
overheadkosten bespaard, kunnen we aantrekkelijker aanbiedingen krijgen van dienstverleners en stemmen we 
acties op elkaar af zodat we een grotere impact bereiken.  
 
De provincie Gelderland neemt hier het voortouw in, met gesprekken tussen de programmamanagers, de 
mobiliteitsmakelaars en de communicatiemedewerkers. Vooralsnog is afgesproken om de samenwerking op drie 
onderwerpen te starten in 2021:  

 Fietsstimulering 
 MKB-aanpak 
 Thuiswerkvouchers 

 
Omdat de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een van de voorlopers is in Landsdeel Oost, zullen wij onze 
kennis inbrengen zodat andere regio’s daarvan kunnen profiteren. Ook kan onze helpdesk een rol spelen voor andere 
regio’s, als zij daar behoefte aan hebben.  
 
Digitaliseringsopgave 
De digitalisering van 15 data-items op het gebied van mobiliteit is een opgave die het Rijk via het MIRT heeft 
afgesproken met alle landsdelen in Nederland. In landelijke gremia worden afspraken gemaakt met de Regionale 
Data Teams. Het RDT voor landsdeel Oost communiceert vervolgens met de verschillende regio’s. We stemmen onze 
aanpak en ervaringen af en pakken data-items tegelijkertijd op als dat meerwaarde biedt. De coördinator die wij in 
2021 voor 1 dag per week inhuren, begeleidt dit proces ook in de Cleantech Regio, waardoor die afstemming is 
gegarandeerd.  
 
Slimme en schone stadslogistiek 
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Ook op het gebied van slimme en schone stadslogistiek stemmen we af. De steden die bezig zijn met de zero 
emissiezones voor stadslogistiek hebben regelmatig afstemmingsoverleg en de logistieke makelaars spelen een rol in 
deze processen en spelen daarbij een verbindende rol tussen de overheden en de logistieke bedrijven.  
Een van de voorwaarden voor schone logistiek is de mogelijkheid om schone voertuigen aan te schaffen en om ze te 
laden / te tanken. Dat is een apart traject buiten S&SO om, maar we leggen wel de verbanden om een goede 
afstemming te blijven houden.  
 
Afstemming met de grote opgaven van de regio 
Mobiliteit is geen doel op zich, maar heeft een sterke relatie met de grote opgaven waar we als regio voor staan. De 
regio heeft een woondeal gesloten met het Rijk, waarin is afgesproken dat er tienduizenden huizen worden 
bijgebouwd. De nieuwe inwoners willen zich ook verplaatsen. Via infrastructurele maatregelen en 
gedragsmaatregelen zorgen we ervoor dat dit niet leidt tot opstoppingen. Ook de relatie met de duurzaamheid en het 
economisch functioneren van de regio wordt in 2021 gelegd, als de samenwerking binnen de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen geformaliseerd is.  
 
Vanuit de andere werksporen op het gebied van mobiliteit wordt hard gewerkt aan een aantrekkelijk netwerk van 
(snel)fietsroutes en aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Dit zijn voorwaarden om mensen aan te sporen om 
duurzame vervoerswijzen te gebruiken. De afstemming tussen de werksporen versterken we in 2021.  
 
 

5. Concrete projecten 

5.1 Programmalijn 1: SAMEN: Gezamenlijke aanpak mobiliteitsgedrag 
Deze programmalijn richt zich op de gedragsverandering richting duurzame mobiliteit: zoveel mogelijk thuis blijven 
werken, elearning, buiten de spitsen reizen, stimulering OV-gebruik en (e)bike, samenrijden. Dit doen we via de 
werkgeversaanpak, gedragsaanpak bij grote wegwerkzaamheden en via campusaanpakken. In 2021 zetten wij in op 
de volgende projecten.  
 
Project 1.1: Gedragsaanpak A12 
 
Algemeen 
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. Deze files zien we zelfs in coronatijd ontstaan. Bovendien starten over 
enkele jaren de werkzaamheden aan de doortrekking en verbreding 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. Er wordt ook gestudeerd op een bredere 
corridor-aanpak, maar die is niet in dit programmaplan opgenomen.  
 
Tijdens corona zagen we in de eerste lockdown een forse afname van het verkeer en daarmee van de filedruk, maar in 
de loop van het jaar is het verkeer weer toegenomen tot bijna het oude niveau. Het logistieke verkeer is zelfs iets 
meer dan in 2019, we zien wel dat vooral de ochtendspits wordt verspreid over een langere periode, waardoor er 
minder files staan dan vroeger. Toch komen files nog steeds voor en om ervoor te zorgen dat de problematiek niet uit 
de hand loopt als we weer meer bewegingsvrijheid krijgen, is het van groot belang om een intensieve 
gedragscampagne te voeren. We ontwikkelen een monitoringsplan om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de 
mobiliteit om snel te kunnen bijsturen.  
 
Maatregel 
Er is voor A12 Anders Reizen een uitgebreid Plan van Aanpak voor 2021 geschreven. Dat is als bijlage toegevoegd. Hier 
beschrijven wij de hoofdlijnen van de maatregelen.  
 
We gaan uit van een aanpak via de drie A’s:  

 Awareness creëren: weggebruikers bewust maken van de problematiek en alternatieven 
 Aanvalsplan samen opzetten: samen tot gedragen maatregelenpakket komen (maatwerk) 
 Actiebereidheid stimuleren: vanuit bedrijven en overheden weggebruikers activeren tot actie 
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We hanteren een adaptieve aanpak, dat betekent dat we steeds monitoren hoe het verkeer zich gedraagt in dit 
gebied en welke effecten bepaalde maatregelen hebben. Ook betrekken we hier de actuele adviezen vanuit de 
corona-pandemie bij. Op basis daarvan sturen we waar nodig bij.  
 
We onderscheiden in 2021 vier doelgroepen die ieder een eigen aanpak vergen: 

 Werkenden die thuis kunnen werken (en die dus voorlopig thuis MOETEN werken): die vergen op dit moment 
iets minder inspanning, maar we moeten er wel voor zorgen dat ze niet meer terug gaan naar hun oude 
gewoonten op het moment dat ze weer naar kantoor kunnen.  

 Werkenden die gewoon naar hun werk moeten omdat ze niet thuis kunnen werken zoals mensen in de zorg, 
industrie, transport, onderwijs, wachtdienst etc. Die willen we via werkgevers en werknemers kennis laten 
maken met alternatieven. De fiets en e-bike is daarbij een oplossing die volgens altijd goed is, omdat het 
gezond is en behoorlijk corona-proof. Daar leggen we veel nadruk op. Het OV is twijfelachtiger als advies.  

 Logistieke bedrijven: we zien het aantal vrachtauto’s juist toenemen tijdens de corona crisis. In de 
achtergrondrapportage ‘Monitoring mobiliteit tijdens COVID 19’ is ook de ontwikkeling van het 
grensoverschrijdende verkeer opgenomen. Voorlopig richten we ons meer op logistieke bedrijven. 

 Sociaal-recreatief verkeer: we vermoeden dat mensen nog steeds de Veluwe gaan bezoeken en de bouw- en 
meubelzaken langs de A12. Daar willen we dan ook op inzetten. Momenteel doen we onderzoek naar de 
kenmerken van dit verkeer, zodat we intensievere maatregelen kunnen treffen op het moment dat de 
economie weer aantrekt. 

 
De focus ligt in 2021 op de volgende maatregelen: inzet van mobiliteitsmakelaar, fietsstimulering / e-bike, 
communicatiecampagnes met fysieke en online uitingen, inzet van logistieke makelaars, maatregelen voor sociaal 
recreatief verkeer en communicatie rondom ingrijpende levensgebeurtenissen. Op het moment dat openbaar 
vervoer en samenrijden weer veilig zijn en mensen dat weer durven, wordt ook daar weer op ingezet. Een in 
ontwikkeling zijnde "drukte voorspeller" voor de logistieke sector kan middels een pilot worden getest. 
 
Afhankelijk van de situatie rond corona en de uitkomsten van verkenningen, kunnen wellicht ook de volgende zaken 
worden opgepakt: werkhub, kantoor-/shuttlebus, Mobility as a Service.  
 
Beoogd resultaat 
Het doel van de Gedragsaanpak A12 is middels een gericht maatregelenpakket de komende jaren bij te dragen aan 
een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Arnhem-Liemers door reductie van het verkeer op het traject 
A12 Arnhem-Duitse grens. De maatregelen moeten een blijvend, duurzaam resultaat hebben en zullen daarnaast ook 
bijdragen aan de verduurzaming van het verkeer. Daarmee draagt het project Gedragsaanpak A12 bij aan de 
doelstellingen van het regionale programma Slim, Schoon Onderweg waar het een onderdeel van is.  
 
De maatregelen van de Gedragsaanpak A12 zijn gericht op bedrijven in de regio en reizigers op de A12 en het 
onderliggende wegennet. Door verschillende maatregelen uit te voeren is de doelstelling om 1.200 – 1.800 
automobilisten aan het einde van het programma/project op een duurzame manier te laten reizen of niet te laten 
reizen. Dat wil zeggen: thuiswerken of gebruik maken van een alternatief als (e)bike of OV. Als mensen toch voor de 
auto kiezen, willen we dat ze de spits mijden, om zo de doorstroming op de A12 en het onderliggende wegennet te 
kunnen blijven garanderen. De maatregelen worden vanuit Rijkswaterstaat Oost-Nederland samen met de regio 
opgestart en verder doorgezet door betrokken partijen, waaronder VNO-NCW Midden, bedrijvenkringen en 
ondernemersverenigingen, grote werkgevers (bedrijven en overheden) en onderwijsinstellingen. De reizigers worden 
aangesproken, bewust gemaakt van alternatieve reismogelijkheden en geactiveerd om een andere mobiliteitskeuze 
te maken dan de auto. Hiermee wordt, in samenhang met de geplande infrastructurele maatregelen, de economische 
groei van de regio de komende jaren positief gestimuleerd en kunnen de leefbaarheid en het vestigingsklimaat 
worden verbeterd.  
 
Betrokken partijen 

 Bedrijven: samen met en via VNO-NCW en ondernemersverenigingen worden bedrijven benaderd en in een 
gezamenlijk overleg met VNO-NCW en de ondernemersverenigingen (de mobiliteitstafel) worden 
maatregelen afgestemd en geëvalueerd. En via de bedrijven bereiken we de forenzen. Ook speelt de 
mobiliteitsmakelaar hier een grote rol in.  

 Scholen: via scholen bereiken we scholieren en studenten en met scholen onderzoeken we de 
mogelijkheden voor aangepaste lestijden 

 Overheden: via overheden (voornamelijk gemeenten en provincie Gelderland) communiceren we naar hun 
inwoners en daarnaast naar hun werknemers, die met name in Arnhem een omvangrijke doelgroep vormen. 
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De individuele gebruiker bereiken we via diverse communicatiekanalen, zowel organisch als via betaalde uitingen.  
 
Financiën 
In 2020 was een bedrag van € 700.000 begroot, bestaande uit een bijdrage vanuit het Rijk en vanuit de provincie 
Gelderland. Daarvan is in 2020 ongeveer € 200.000 uitgegeven. Het restbudget van € 500.000 wordt ingezet voor de 
activiteiten in 2021. Op dit moment wordt geen nieuw budget voor 2021 gevraagd.  
 
Project 1.2: Werkgeversaanpak 
 
Algemeen 
Stimuleren van slim en 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. Hiervoor 
hebben we een mobiliteitsmakelaar in dienst die werkgevers benadert en hen helpt bij het verkennen van de 
bereikbaarheidsproblemen, het verkennen van mogelijke oplossingen en het organiseren van campagnes en 
concrete acties om werknemers te stimuleren op een andere manier of op andere dagen en/of andere tijdstippen te 
laten reizen. 
Hiervoor is een toolkit ontwikkeld waarmee (kleinere) bedrijven zelf aan de slag kunnen, er is een helpdesk waar de 
eerste vragen binnenkomen en de mobiliteitsmakelaar houdt zich bezig met het adviseren en begeleiden van de 
grotere werkgevers, ingewikkelder vragen en acquisitie van nieuwe werkgevers.  
 
Maatregel 
In 2020 heeft de mobiliteitsmakelaar veel werk verzet, hoewel dat vanwege corona soms lastig was. Daardoor vielen 
sommige oplossingen ineens tijdelijk af (zoals het gebruik van het openbaar vervoer) of werden vertraagd. De 
mobiliteitsmakelaar heeft onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Inrichten van de website S&SO met het onderdeel Werkgeversaanpak, waarin een toolkit is opgenomen 
waarmee bedrijven zelf aan de slag kunnen; 

 Bijdrage aan de campagne Zo Werkt Het; 
 Bij diverse bedrijven en bedrijfsterreinen is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor 

mobiliteitsmanagement, onder ander door een postcodeanalyse, enquêtes onder het personeel en het 
bespreken van diverse oplossingsmogelijkheden. In een aantal gevallen heeft dat geleid tot concrete acties, 
in een aantal gevallen zal dat in 2021 gebeuren; 

 Ondersteuning van de campusaanpakken Heijendaal en Arnhem, en sturing gegeven aan de campusaanpak 
NTC en de voorbereidingen getroffen voor de werkgeversaanpak binnen Slimme Wegen S100; 

 Er zijn diverse concrete fietsprobeeracties geweest en in Nijmegen heeft de beweegchallenge 
plaatsgevonden met een groot aantal werkgevers, waaronder de gemeente Nijmegen en het CWZ-
ziekenhuis. Ook zijn er bij verschillende organisaties samenrijd-projecten opgestart en zijn de 
voorbereidingen gedaan bij enkele andere grote werkgevers, maar vanwege corona zijn die projecten helaas 
enigszins vertraagd. 

 
In 2021 wordt deze werkgeversaanpak geïntensiveerd, zie hoofdstuk 4 voor de onderbouwing daarvan. Het Ministerie 
van IenW en provincie Gelderland hebben hierover afspraken gemaakt in het BO MIRT van november 2020. Daarbij 
zullen de volgende accenten gelegd worden: 

 Er komt extra capaciteit beschikbaar van junior/medior medewerkers die de mobiliteitsmakelaar kan 
ondersteunen met de meer uitvoerende werkzaamheden. Hiervoor krijgt de makelaar zelf meer tijd om te 
werken aan netwerkbeheer, acquisitie van nieuwe bedrijven en werkgevers, de ontwikkeling van toolkits, de 
bijdrage aan campagnes, monitoring op bedrijfs- en bedrijventerreinniveau en de samenwerking in de 
werkgeversaanpakken binnen Landsdeel Oost, die in 2021 vorm zal krijgen; 

 In 2020 is vooral actie ondernomen bij de grotere werkgevers en daar waar al energie bestond om aan de 
slag te gaan met mobiliteitsmanagement. In 2021 is het de bedoeling om een bredere doelgroep aan te 
spreken en ook de MKB bedrijven over te halen om aan de slag te gaan met de mobiliteit van hun 
werknemers. Dit gebeurt door middel van de campagne Zo Werkt Het (die in heel 2021 zal lopen met drie 
specifieke grotere campagnes) en gebiedsgerichte aanpakken. Hiermee is al een start gemaakt in 2020, 
maar die aanpak wordt doorgezet. Hiermee is het namelijk mogelijk om via één contactpersoon (bijv. een 
parkmanager) veel kleinere bedrijfjes tegelijk te bereiken en daarmee voldoende impact te realiseren; 

 In 2020 is relatief veel geïnvesteerd in Nijmegen en omgeving, omdat daar concrete vragen en kansen 
voorbij kwamen. Deze ontwikkelingen worden uiteraard doorgezet. In een aantal gevallen is in 2020 
onderzoek gedaan naar de mogelijke oplossingen en draagvlak gecreëerd en kunnen in 2021 de concrete 
acties worden uitgevoerd, zeker als de mobiliteit meer op gang komt na corona. In 2021 zal de nadruk voor 
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het benaderen van nieuwe werkgevers meer komen te liggen in de regio Arnhem en de Liemers / A12-
corridor. Daar is nog veel winst te behalen. 

 De corona-pandemie zorgt ervoor dat de mobiliteit tijdelijk, maar ook deels structureel verandert, al is nog 
niet helemaal duidelijk hoe. De verwachting is dat thuiswerken een structureel onderdeel van het 
kantoorwerk wordt en dat er ook minder gereisd gaat worden omdat online meetings voor een deel zullen 
blijven en het vergemakkelijken om buiten de spits te reizen. Anderzijds zien we reizigers die voorheen 
gebruik maakten van het openbaar vervoer die in 2020 een auto hebben gekocht en de vraag is of zij de stap 
terug weer maken. In 2021 blijven we inzetten op thuiswerken wanneer dat kan (met zoveel mogelijk 
spreiding over de week), en duurzame vervoersmiddelen als fiets, OV en samenrijden als het moet. En als 
mensen dan toch met de auto willen, vragen we hen om buiten de spits te reizen. Vanwege het flexibeler 
reizen, zien we dat de leaseauto’s ter discussie staan, en mogelijk vaker naar een ‘mobiliteitsbudget’ en/of 
flexibilisering van mobiliteitsgerelateerde vergoedingen wordt overgestapt. Daarbij kan onze 
mobiliteitsmakelaar helpen. Ook moeten we de grotere werkgevers gaan prepareren op de uitstoot-norm 
die wordt ingevoerd voor zakelijk- en woon-werkverkeer; 

 Binnen het Landsdeel Oost (provincies Overijssel en Gelderland) wordt gewerkt aan samenwerking op het 
gebied van de werkgeversaanpakken, zodat kennis kan worden uitgewisseld, campagnes gezamenlijk 
kunnen worden ontwikkeld of diensten gezamenlijk kunnen worden ingekocht. Hiermee hopen we op enige 
termijn enerzijds efficiëntie te winnen en anderzijds een grotere impact te maken en meer werkgevers te 
bereiken. In eerste instantie wordt ingezet op samenwerking op drie onderdelen: fietsstimulering, MKB-
aanpak en thuiswerk-vouchers. Hoe die samenwerking er precies uit zal zien en welke kortere termijn 
inspanning hiervoor benodigd is, wordt in de loop van 2021 en de jaren erna duidelijker.  

 De mobiliteitsmakelaar Arnhem Nijmegen zal zelf ook kennis inbrengen in de landsdelige aanpak, omdat 
onze regio voorop loopt ten opzichte van andere regio’s, zodat zij kunnen profiteren van onze ervaringen.  

 
Beoogd resultaat 
In 2021 worden de volgende doelen nagestreefd:  

 Uitbreiding naar 14 economische kerngebieden die zijn aangehaakt bij de Werkgeversaanpak S&SO; 
aangevuld met IJsseloord; Stationsgebied; TPN-West; Winkelsteeg; CenterPoort; 7Poort; 

 In 6 economische kerngebieden werken we aan structurele gedragsmaatregelen; 
 Er wordt een kopgroep van 7-10 ambassadeurs opgericht; 
 Er vindt uitbreiding plaats van het aantal actieve werkgevers per bedrijventerrein, per project en per 

maatregel; 
 Uitbreiding MKB-benadering via gebiedsgerichte aanpak, ondernemersfondsen, bedrijveninvesteringszones 

en/of via vastgoed-verhuurders; 
 Verdere stappen binnen projecten: van onderzoek in 2020 naar (eerste) implementatie in 2021; 
 Bij dertig 100+-werkgevers zijn meerjarige afspraken gemaakt over minimaal 2 maatregelen die betrekking 

hebben mobiliteitsmanagement; 
 4.000 werknemers hebben meegedaan aan mobiliteit gerelateerde acties vanuit de Werkgeversaanpak 

S&SO; 
 Meer dan 15.000 werknemers worden indirect bereikt via training van de verantwoordelijke functionarissen 

binnen organisaties. 
 
Uiteraard kunnen er in de doorlooptijd nieuwe kansen voordoen en/of kan er in de genoemde gebieden en/of 
projecten wellicht vertraging worden opgelopen, mede afhankelijk van de ontwikkelingen van corona en 
vooruitlopend op de normering vanuit het klimaatakkoord. Er wordt dan tijdig met de opdrachtgever overlegd welke 
kansen wel en/of niet benut worden. 
 
Betrokken partijen 
Er zijn veel partijen betrokken: VNO-NCW, provincie Gelderland, Landsdeel Oost, gemeentelijke overheden, 
werkgevers, bedrijvenverenigingen, aanbieders van mobiliteitsdiensten, campagnes zoals Zo Werkt Het e.d.  
 
Financiën 
In het huidige plan gaan we uit van een totaalbudget van € 697.832 (exclusief BTW), dat bestaat uit: 

 Uren mobiliteitsmakelaar, juniors / mediors en helpdesk: € 225.000 
 Proceskosten werkbudget (voorbereiding acties, communicatie e.d.): € 372.832 
 Uitvoeringskosten werkbudget (daadwerkelijk inzet voertuigen, apps ed): € 100.000 

Vorig jaar hebben werkgevers zelf een bedrag van € 58.000 bijgelegd, we gaan ervan uit dat dit volgend jaar hoger ligt.  
 
Het voorstel voor de kostenverdeling is als volgt:  
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 Bijdrage werkgevers: € 100.000 
 Rijk: € 254.994 (inclusief BTW) (omgerekend: € 210.739 exclusief BTW) 
 Provincie Gelderland: € 362.093 
 Regio: € 25.000  

 
De € 600.000 van Rijk en Provincie kunnen rechtstreeks naar de regio worden overgemaakt, maar het is ook mogelijk 
dat een deel van dit budget wordt ingezet voor de landsdelige aanpak, waardoor de regionale kosten lager worden. In 
de loop van 2021 monitoren we hoe de bestedingen lopen, welke kosten centraal worden gemaakt en welke bijdrage 
de regio daadwerkelijk nodig heeft. We maken vervolgens een voorstel ten behoeve van het Programmateam S&SO 
en het BOM. 
 
Project 1.3: Campusaanpakken Arnhem en Nijmegen 
 
Algemeen 
Onderwijsinstellingen en gerelateerde instellingen zoals een academisch ziekenhuis, genereren grote aantallen 
bezoekers. De spreiding is relatief gering omdat studenten en medewerkers afhankelijk zijn van de start van 
collegetijden. Dit betekent dat er een grote druk ligt op het openbaar vervoer, de fietspaden en het wegennet. De 
bereikbaarheid van de campussen is een gezamenlijk probleem en dus moeten ook de oplossingen gezamenlijk 
gevonden worden. Dit gebeurt door middel van samenwerking tussen de campuspartners, de gemeente, de provincie 
en de openbaarvervoerbedrijven.  
 
In Arnhem en Velp is die samenwerking in 2020 tot stand gebracht met corona als aanleiding, die samenwerking 
wordt in 2021 voortgezet en uitgebreid. In Nijmegen wordt al enkele jaren samengewerkt onder de noemer Duurzaam 
Bereikbaar Heijendaal, waarin zowel wordt gewerkt aan de verbetering van de infrastructuur, het autoluw maken van 
de campus als gedragsmaatregelen.  
 
In het kader van Slim en Schoon Onderweg ligt de nadruk op mogelijkheden om de aankomst van studenten, 
medewerkers en patiënten te spreiden, kansen voor e-learning/ thuiswerken en e-consulting en  het stimuleren van 
duurzame vervoersmiddelen.  
 
Maatregel 
In 2020 stonden de campusaanpakken in Arnhem en Nijmegen vooral in het teken van maatregelen vanwege corona. 
De pandemie zorgde ervoor dat de onderwijsinstellingen snel moesten overschakelen naar eLearning en het spreiden 
van collegetijden. Primair om de veel beperktere beschikbare fysieke ruimte in de gebouwen optimaal te benutten, 
maar het had ook tot gevolg dat de ergste drukte in de treinen, bussen en op de fietspaden werd verminderd.  
 
In 2021 willen we deze samenwerking tussen de partijen bestendigen en verder uitbreiden en daarnaast de ingezette 
aanpak verbreden. Hierover zijn in het BO MIRT de volgende afspraken gemaakt:  
 
“Rijk en regio werken samen aan het verlichten van de hyperspits door samenwerking met onderwijsinstellingen, 
onder andere door inzet op e-learning, spreiden van onderwijstijden en slim roosteren. Voor de onderwijsaanpak in 
de regio Arnhem-Nijmegen draagt het Rijk bij voor € 89.000 incl. btw (ontvanger: provincie Gelderland).” Hiervan is € 
30.000 bestemd voor de onderwijsaanpak campus Arnhem en € 59.000 voor de onderwijsaanpak campus Heijendaal. 
Provincie Gelderland draagt € 43.000 bij aan de overige maatregelen. 
 
In Arnhem gaat het om de volgende werkzaamheden: 

 Verkenning van de mogelijke maatregelen en gezamenlijke ambities: september 2020 t/m mei 2021 
 Bestuurlijke besluitvorming over de concrete uit te voeren maatregelen: juni 2021; 
 Voorbereiding van de uitvoering van de maatregelen: juni tot en met september 2021 
 Implementatie van de eerste maatregelen: start collegejaar 2021 (medio september 2021)   

 
Er zijn voor de campusaanpak Heijendaal drie sporen met gedragslijnen campusbreed vastgesteld: 

 Versterken van thuiswerken, e-learning en e-consulting 
 Stimuleren fiets/e-bike tot 15 kilometer en OV/samenrijden voor langere afstanden en realisatie van een 

MaaS-systeem voor zakelijke reizen 
 Harmoniseren van parkeerbeleid inclusief tariefdifferentiatie naar afstand en OV-reistijd 

 
Een significant onderdeel is de onderwijsaanpak in gedragslijn 1 met het versterken van eLearning (in relatie met 
SLIMroosteren 2.0 en verder HRM-beleid op thuiswerken). In 2020 is hiervoor een aanpak gestart, analoog aan de 
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eerdere procesaanpak voor SLIMroosteren, met de inventarisatie, kansenanalyse en scenario-uitwerking ter 
bestuurlijke besluitvorming door de campuspartners eind Q1-2021.  Dit proces wordt ondersteund vanuit het SSO-
programma. 
 
In de periode tot voorjaar 2021 wordt gewerkt aan de bovengenoemde opgaven voor de campussen Arnhem en 
Nijmegen. Daarmee worden de mogelijkheden in kaart gebracht, de consequenties en de implementatiestappen. In 
fase 2 in 2021 willen we de ambities en acties verder concretiseren en implementeren. Voor de campus Heijendaal 
wordt de scope gezet op de implementatie van e-learning (organisatorisch, juridisch, medezeggenschap, 
communicatie, etc). De campussen van Arnhem en Nijmegen trekken daarbij intensief samen op, zodat van elkaar 
geleerd kan worden. 
 
Beoogd resultaat 
In 2021 krijgen we de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van (verdere) spreiding van lestijden, e-
learning, thuisweren en e-consulting. Daarmee gaan we in overleg met de campuspartners over de implementatie 
van die maatregelen vanaf de start van het nieuwe collegejaar in augustus 2021.  
Ook worden de stimuleringsacties voor fiets, OV en samenrijden verder uitgewerkt en voorbereid om te 
implementeren op het moment dat we vanwege corona weer meer mogen verplaatsen.   
 
De concrete resultaten op de indicatoren van het programma Slim & Schoon Onderweg zijn op dit moment moeilijk in 
te schatten, omdat die resulteren uit de lopende verkenning.  
Vooralsnog is in het PvA ingeschat dat het aantal reizigers dat structureel ander reisgedrag gaat vertonen in Arnhem 
minimaal 100 personen zal bedragen. De reductie van het aantal autoritten wordt ingeschat op 50 – 160.  
 
Voor de campus Heijendaal is de ambitie uitgesproken dat deze maatregelen moeten leiden tot 20% minder 
autoritten tussen 8.00 en 9.00 uur, maar ook tot een algehele verlaging van het aantal autoritten, omdat dat past bij 
de ambities van een autoluwe campus.  
 
Betrokken partijen 
In Arnhem is de samenwerking tussen gemeente, vervoerders en onderwijsinstellingen (Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, Hogeschool Van Hall Larenstein, ARTEZ, Helicon en RijnIJssel) het belangrijkste. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van bestaande samenwerkingsstructuren, bijvoorbeeld de stuurgroep vanuit hotspots economie waarin de 
gemeente Arnhem, gemeente Rheden en de instellingen vertegenwoordigd zijn. 
 
De betrokken partijen in Nijmegen werken al enkele jaren ambtelijk en bestuurlijk samen in de projectgroep 
Duurzaam Bereikbaar Heyendaal. Hierin zijn de campus-instellingen vertegenwoordigd (ROC, HAN, Radboud 
Universiteit, Radboudumc), maar ook Rijk, provincie en gemeente, de openbaarvervoerbedrijven en de studenten 
zelf. De verkenningen zullen worden uitgevoerd door externe bureaus. In zowel Arnhem als Nijmegen wordt 
daarnaast samengewerkt met de mobiliteitsmakelaar.  
 
Financiën 
De totale aanpak van de campusaanpakken Arnhem en Nijmegen kosten € 444.544. Daarvan is € 172.000 voor Arnhem 
en € 272.544 voor Nijmegen.  
 
Zowel Arnhem als Nijmegen hevelen € 150.000 over van 2020 naar 2021, waardoor er een aanvullende 
financieringsbehoefte bestaat van € 144.554. Daarvoor wordt de volgende verdeling voorgesteld: 

 Rijk: € 89.000 incl. BTW = € 73.554 excl. BTW 
 Provincie:  € 43.000 excl. BTW 
 Gemeente Nijmegen: € 28.000 excl. BTW 

 
 

5.2 Programmalijn 2: SLIM: Krachtenbundeling Slimme mobiliteit 
Deze programmalijn richt zich op het slim gebruik (laten) maken van beschikbare data en nieuwe technologische 
ontwikkelen om de mobiliteit gestroomlijnder en schoner te laten verlopen. Het betreft de volgende projecten. 
 
Project 2.1: Slimme wegen Nijmegen 
 
Algemeen 
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Door de combinatie van slimme techniek en verandering van reisgedrag worden verkeersstromen zo veel mogelijk 
gesplitst tussen de twee invalswegen vanuit het noorden: de Waalbrug en de Oversteek. Het doel is om mensen 
minder te laten reizen, met andere vervoersmiddelen, maar als ze toch de auto gebruiken, hen te stimuleren gebruik 
te maken van de Oversteek, zodat er minder verkeer door en langs het centrum rijdt.  
 
Maatregel 
In 2019 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de route via de S100 te stimuleren door kleine 
ingrepen die het gebruik van de Oversteek en de S100 logischer maken. Dan gaat het over een betere 
herkenbaarheid, een andere rijstrookindeling bij het Splitsingspunt, bewegwijzering e.d. Daarnaast bestaat dit 
project uit de herinrichting van twee kruispunten op de S100 om de doorstroming te verbeteren en een actie om met 
bedrijven op het bedrijventerrein TPN West om hun werknemers op een duurzamere manier te laten reizen.  
Een deel van de werkzaamheden is vertraagd, vooral vanwege de werkzaamheden aan de Waalbrug, waardoor een 
aantal maatregelen niet uitgevoerd kon worden vanwege te grote kans op (extra) vertragingen.  
 
Beoogd resultaat 
In 2020 zijn de twee grotere infrastructurele maatregelen uitgevoerd, vanuit het budget van gemeente Nijmegen. 
Verder zijn de gedragsmaatregelen vanuit de verkenning verder uitgewerkt in concrete maatregelen die in 2021 
worden uitgevoerd. 
 
 
 
Betrokken partijen 
Bij dit project zijn de mobiliteitsmakelaar, bedrijventerrein TPN West, de gemeente Nijmegen en vooral de 
weggebruiker betrokken. Ook wordt afgestemd met het Regionaal Verkeersmanagement Team. We worden 
geadviseerd door externe adviesbureaus.  
 
Financiën 
Het budget dat in 2020 was gereserveerd, is dekkend voor de geplande maatregelen die in 2021 worden uitgevoerd. 
Er wordt ongeveer € 135.000 meegenomen naar 2021. Er wordt geen nieuw budget gevraagd voor dit project in 2021.  
 
Project 2.2: Slimme fietsroutes Arnhem 
 
Algemeen 
Dit project was oorspronkelijk bedacht als een Slimme Wegen Arnhem project, waarbij de aanpak van Nijmegen ook 
op Arnhem toegepast zou worden. In Nijmegen heeft het verkeer vanuit het Noorden twee mogelijkheden om 
Nijmegen te bereiken: via de Waalbrug of de Oversteek. De Waalbrug is de historische route, aan de Oversteek is de 
doorstroomroute S100 gekoppeld, waarmee verkeer rond het centrum wordt geleid. Dat maakte de opgave van 
slimme wegen relatief eenvoudig: bevorder het gebruik van de S100. Dit bleek in Arnhem niet mogelijk te zijn omdat 
het weggennet heel anders in elkaar zit en op de ring rond het centrum een eenrichtingscircuit is ingericht. Daarom is 
in overleg met het programmateam S&SO en het BOM besloten om de focus van het project te verleggen naar slimme 
manieren om het fietsen in Arnhem te stimuleren, zeker nu de fiets vanwege corona populairder is geworden.  
 
Maatregel 
Hoe verleiden we mensen om te fietsen naar de stad in plaats van de auto te pakken?  Op welke routes is dit het 
meest kansrijk? Hoe geven we dit zo vorm dat andere vormen van vervoer niet compleet vastlopen (auto, OV)? Dit 
vraagt om slimme oplossingen en creativiteit om fietsen aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door slim 
verkeersmanagement, gedragsbeïnvloeding, kleinschalige infra-aanpassingen t.b.v. herkenbaarheid. Eén van de 
mogelijke verbeterkansen ligt in het optimaliseren van fietsroutes in relatie tot VRI's. Immers, beter door kunnen 
fietsen is aantrekkelijker dan elke keer moeten stoppen. Daarom willen we in kaart brengen hoe de doorstroming 
voor fietsers op dit moment is op een aantal belangrijke routes en welke verbetermogelijkheden er zijn. Aanvullend 
brengen we ook andere slimme (gedrags)maatregelen in beeld. We zoeken de oplossingsrichtingen daarbij in 
"nudging". 
 
We hebben in 2020 de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 Stap 1: We brengen informatie over fietsroutes en VRI's samen en selecteren op basis daarvan 3 à 4 kansrijke 
fietstrajecten. (september 2020) 

 Stap 2: We brengen voor deze trajecten in kaart hoe we de doorstroming slim kunnen verbeteren en welke 
aanvullende slimme maatregelen (bijv. gericht op gedrag) kansrijk zijn om fietsen hier aantrekkelijk te 
maken (september 2020-Q1 2021) 
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Begin 2021 kiezen we één traject waar we de meest kansrijke maatregelen gaan uitvoeren waarbij we adaptief willen 
werken: aanpassen, meten, bijstellen enzovoort. We monitoren de effecten. In 2022 en verder schalen we succesvolle 
maatregelen op naar andere kansrijke trajecten, in eerste instantie binnen Arnhem maar de uitkomsten kunnen ook 
elders in de regio/stad worden toegepast. 
 
Beoogd resultaat 
Een uitvoeringsplan met concrete maatregelen voor 3 a 4 kansrijke fietstrajecten. Een PvA voor de uitvoering van 
maatregelen die we in 2021 op één traject gaan uitvoeren en een doorkijk voor het opschalen naar meerdere 
trajecten in 2022. 
Uiteindelijk moet dit leiden tot een groei van het fietsgebruik ten koste van het autogebruik. We streven vooral voor 
een overstap van de auto naar de fiets op de korte en middellange afstanden.  
Concrete indicatoren kunnen we inschatten op het moment dat we de concrete maatregelen hebben verkend en een 
route hebben uitgekozen om verder uit te werken.  
 
Betrokken partijen 
Dit is voornamelijk een project waarbij diverse disciplines binnen gemeente Arnhem goed met elkaar samenwerken, 
maar ook vindt kennisuitwisseling plaats met het Slimme Wegen Nijmegen en het regionale beleidsspoor Fiets. Als de 
plannen concreter worden, zullen we ook afstemmen met de buurt en met belangenvertegenwoordigers. De 
mobiliteitsmakelaar kan een rol spelen in het stimuleren van het gebruik van de geoptimaliseerde fietsroutes door 
forenzen.  
Financiën 
In 2020 was een budget geraamd van € 50.000 vanuit de gemeente Arnhem. Dit wordt ingezet voor de verkenning die 
eind 2020 / begin 2021 gereed is.  
 
Voor het uitvoeren van de maatregelen in 2021 is naar verwachting een bedrag van € 150.000 benodigd. Inclusief de 
verkenning, bedragen de kosten voor 2020 en 2021 dus € 200.000. We vragen aan de provincie Gelderland een 
bijdrage van € 100.000 in de uitvoeringskosten van de projecten. De gemeente Arnhem financiert de kosten van de 
verkenning (€ 50.000), een zal voor 2021 opnieuw € 50.000 voor dit project begroten. Voor het verder opschalen van 
de maatregelen naar andere trajecten hebben we in 2022 naar schatting nog eens € 150.000 nodig. 
 
Project 2.3: Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata 
 
Algemeen 
In het MIRT-overleg tussen het Rijk en de provincie Gelderland in 2018, 2019 en 2020 zijn afspraken gemaakt om in de 
komende jaren te komen tot een digitalisering van in totaal 15 data-items, geclusterd tot vijf dataclusters. Deze 
opgave is door de Regio Arnhem Nijmegen (voorloper van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) vastgesteld in 
het projectenboek Slim & Schoon Onderweg en ook door het PFO Mobiliteit vastgesteld. De provincie werkt samen 
met de regio’s aan de realisatie van deze opgave. In de regio Arnhem-Nijmegen hebben we dus ook een taak om met 
deze opgave aan de slag te gaan. Het doel is om deze data en de achterliggende processen eind 2023 voor 90% op 
orde te hebben. Daarvoor is het noodzakelijk om een digitaliseringsproces in te richten. In 2020 is een Plan van 
Aanpak opgesteld dat door de Portefeuillehouders van de 18 regiogemeenten is vastgesteld. Voor het gedetailleerde 
plan verwijzen we naar het PvA, in dit programmaplan staan de hoofdlijnen.  
 
Maatregel 
De digitaliseringsopgave van mobiliteitsdata is een technische opgave maar vooral ook een organisatorische opgave: 
werkprocessen van de verschillende wegbeheerders moeten in kaart worden gebracht en worden afgestemd en waar 
nodig aangepast. De beschikbaarheid van mobiliteitsdata moet een onderdeel worden van deze werkprocessen in de 
regio en bij de gemeenten binnen de regio. In deze paragraaf beschrijven we hoe we ervoor zorgen dat we eind 2023 
de mobiliteitsdata voor 90% op orde hebben. 
 
Hiervoor gaan we in 2021 het volgende doen: 

 Aanstellen van een regionale coördinator digitaliseringsopgave (loopt, december 2020); 
 Draagvlak en prioriteiten (online informatiebijeenkomst op 14 december voor alle beleidsmedewerkers en 

wegbeheerders van de gemeente, vervolgens gaat de coördinator verder praten met de gemeenten ten 
behoeve van concrete toepassingen, stand van zaken digitalisering en prioritering van data items); 

 Uitwerking digitalisering per (cluster) van data-items per fase van een half jaar.  
 Voor elk (cluster van) item(s) worden dan steeds dezelfde stappen doorlopen: 
 Stap 1: samenstellen projectteam per data-item 
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 Stap 2: inventarisatie huidige en gewenste situatie 
 Stap 3: ontwikkelen en implementeren van werkprocessen 
 Stap 4: borging van werkprocessen 

 
Een aantal data-items wordt al opgepakt door het Regionaal Verkeersmanagementteam (RVMT):  

 Geplande afwijkingen  
 Verkeersmanagement: regelscenario’s en incidenten 

 
In het eerste kwartaal worden de volgende items met de hoogste prioriteit opgepakt, mede vanwege prioriteiten die 
door het Rijk zijn gesteld: 

 Logistieke data 
 Parkeer data 
 Regelscenario’s 
 Verkennen incident data  

Beoogd resultaat 
Het beoogde resultaat is dat we in het eerste kwartaal van 2021 draagvlak hebben bij alle betrokken gemeenten en 
dat we een definitieve prioritering hebben van de aan te pakken data-items.  
Ook worden de eerste twee fasen van een half jaar doorlopen voor de data-items met de hoogste prioriteit.  
Eind 2023 moet de hele digitaliseringsopgave zijn afgerond.  
Betrokken partijen 
De betrokken partijen zijn alle wegbeheerders in de regio (de 18 regiogemeenten), Rijkswaterstaat, provincie 
Gelderland, het RVMT, NDW en het Rijk, maar ook aanbieders van mobiliteitsdiensten die gebruik gaan maken van 
deze data. Er moet worden afgestemd met veel projecten die met digitalisering bezig zijn, zoals Connected Transport 
Corridors. Onze regio stemt regelmatig af met het Regionaal Data Team (RDT) Oost, die op zijn beurt weer afstemt 
met het Landelijk Data Keten Overleg wat betreft de scope van de data items en de te gebruiken tools en 
datastandaarden.  
 
Financiën 
In 2020 was een budget beschikbaar van € 100.000 voor deze opgave: € 50.000 vanuit de provincie Gelderland en € 
25.000 van de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Daarvan is nog niet veel besteed.  
 
In ons Plan van Aanpak is een inschatting gemaakt van de kosten voor deze opgave. Deze bestaat uit een aantal 
onderdelen:  

 Inhuur van de coördinator digitaliseringsproces voor 1 dag per week: € 40.000; 
 Ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van systemen en initiële configuratie van de data-

items: € 35.000; 
 Systeem- en datakosten: € 30.000; 
 Inhuur specifieke kennis / advies: € 20.000. 

 
Daarmee komen de ingeschatte kosten in 2021 op € 125.000. Als de plannen concreter worden, dan kan deze 
begroting aangescherpt worden. Omdat we in 2020 nog geen budget hebben uitgegeven en de coördinator vanaf 1 
januari start, nemen we € 100.000 mee naar 2021. 
 
Omdat in 2021 een gedetailleerder inzicht in de kosten ontstaat en de provincie Gelderland ook een deel van de 
werkzaamheden centraal aanstuurt en financiert, waaronder een deel van de ondersteuningskosten en kennis, 
vragen we op dit moment geen nieuw budget voor de digitaliseringsopgave en gaan we ervan uit dat we het regionale 
deel met  € 100.000 kunnen financieren.  
Ook voor de jaren 2022 en 2023 dient budget te worden gereserveerd van ongeveer € 100.000 per jaar. 
Er wordt daarnaast een beroep gedaan op de ambtelijke capaciteit van de deelnemende wegbeheerders. 
 
Project 2.4: Toepassing en mogelijke uitbreiding iVRI’s 
 
Algemeen 
Innovatie en technologische ontwikkelingen stellen ons in staat om het bestaande mobiliteitsnetwerk slimmer te 
benutten. Met slimme verkeersregelinstallaties (iVRI’s) is onze mobiliteit en logistiek via voorkeursroutes te geleiden. 
De regio wil daarbij kennis en ervaring van kennispartners zoveel mogelijk bundelen. Data van wegbeheerders gaan 
we daarom uniform verzamelen. Dit maakt het mogelijk om bestaande infrastructuur betere te benutten, maar op 
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termijn ook om reis- en rijtaakondersteuning te bieden en besparingen voor beheer en onderhoud. Het 
gecoördineerd en gezamenlijk op orde brengen van diverse verkeersdata geeft een verdere impuls aan de innovatie 
op het gebied van Smart Mobility. Krachtenbundeling is ook nodig waar het gaat om toepassing van slimme VRI’s 
alsmede voor het opschalen van concepten als Slimme Wegen en Mobility as a Service (MaaS) in de regio. 
 
Maatregel 
In 2018-2020 zijn ruim 50 nieuwe slimme verkeerslichten in de regio Arnhem-Nijmegen gerealiseerd. We willen 
enerzijds het optimale halen uit die investering en anderzijds onderzoeken waar een verdere uitbreiding van iVRI’s 
haalbaar en wenselijk is. We pakken dit regionaal gecoördineerd aan: 

 Stap 1: afronding implementatie iVRI’s 1e tranche, gehele keten (afgerond) 
 Stap 2a : evaluatie van verkeerskundige meerwaarde iVRI’s van de 1e tranche. Hierbij wordt 

aangesloten op de evaluatie van het Landelijk VerkeersManagement Beraad (LVMB). Ook worden de 
regionale 'lessons learned' opgehaald. 

 Stap 2b: parallel aan stap 2.a wordt een gezamenlijk, realistisch voorstel uitgewerkt voor de tweede 
tranche van de iVRI in regio Arnhem-Nijmegen. Gebaseerd op de nieuwe toepassingsmogelijkheden en 
de use-cases (informeren, prioriteren (OV, fiets, hulpdiensten en vrachtverkeer) en optimaliseren). Het 
minimale uitgangspunt bij vervanging voor de regio moet zijn de toekomstvaste VRI (“iVRI-ready”). 

 Stap 3: Start van de realisatie van 2de tranche, de iVRI’s met gewenste use-case(s). Hierbij is de 
specifieke wegbeheerder (weer) in the lead. Indien wenselijk kan er een regionale rol blijven voor de 
afstemming en coördinatie die zo nodig bij een van de wegbeheerders wordt belegd of ingehuurd. 

 
Het programma van de 2de tranche wordt opgesteld in samenwerking met het Regionale Verkeersmanagement 
Team Arnhem Nijmegen en de specifieke wegbeheerder. We hebben ervoor gekozen om in het kader van het MIRT 
geen afspraken te maken voor nieuwe iVRI’s in 2021, enerzijds omdat we de evaluatie van de eerste tranche willen 
afwachten, zodat we een bewustere keuze kunnen maken, anderzijds omdat de randvoorwaarden vanuit het 
Ministerie voor ons te weinig flexibiliteit boden. Dit betekent dat we in 2021 de stappen 2a en 2b uitvoeren, maar dat 
stap 3 vanaf 2022 in beeld komt.  
 
Beoogd resultaat 
We verwachten in Q1, uiterlijk Q2 van 2021 de evaluatie van de eerste tranche iVRI’s te hebben, in samenwerking met 
het LMVB.  
 
Daarmee maken we in 2021 een plan voor de verdere toepassing van usecases in de iVRI’s (toepassing van bestaande 
usecases of ontwikkeling van nieuwe usecases) en maken we een plan voor een verdere versnelde uitrol van iVRI’s 
vanaf 2022. Daarover maken we afspraken met het RVMT, de betrokken gemeenten, de provincie Gelderland en het 
Ministerie van IenW. In november 2021 worden hierover afspraken gemaakt in het BO MIRT, waarna de realisatie in 
2022 kan starten.  
 
2021 gebruiken we als regio ook om met provincie en rijk te spreken over de randvoorwaarden voor een financiële 
bijdrage aan de iVRI’s. Daarbij werken we nauw samen met andere partijen die hiermee bezig zijn.  
 
Betrokken partijen 
Ministerie van IenW, provincie Gelderland, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, gemeenten Arnhem en 
Nijmegen, mogelijk aangevuld met enkele kleinere gemeenten in de regio, Regionaal Verkeersmanagement Team, 
leveranciers van iVRI’s en hun toepassingen, Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB).  
Daarnaast dient samengewerkt te worden met vertegenwoordigers vanuit de verschillende doelgroepen van iVRI’s, 
zoals logistieke bedrijven, de OV-bedrijven, autoleveranciers, fietsleveranciers of ontwikkelaars van fietsapps, 
aanbieders van navigatieapps e.d.  
 
Financiën 
In 2020 was een bedrag van € 50.000 beschikbaar voor dit project. De evaluatie doen we samen met het LVMB, die de 
kosten daarvoor draagt. Dat betekent dat we dit bedrag nog niet hebben uitgegeven. Wij stellen voor om die € 50.000 
door te sluizen naar 2021 en daarvan een plan te ontwikkelen voor de toepassing van usecases in iVRI’s en een 
verdere versnelde uitrol van iVRI’s vanaf 2022. Daarmee gebruiken we 2021 als voorbereidingsjaar en om verder te 
onderhandelen met het Rijk over de investeringen en de voorwaarden daarvoor. We hebben daarom in 2021 geen 
nieuw budget nodig.  
 
Project 2.5: Regionale uitrol Mobility as a Service 
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Algemeen 
Mobility as a Service (MaaS) is een systeem waarmee mensen via één platform / app diverse vormen van vervoer 
kunnen plannen, boeken en betalen. Hier vallen openbaar vervoer en diverse vormen van deelvervoer onder, zoals 
deelauto’s, deelfietsen, deelbakfietsen, deelscooters of welke vorm van deelvervoer maar aanwezig is. In een aantal 
gevallen wordt ook het taxivervoer in het platform ondergebracht. Dit biedt de mogelijkheid om voor iedere reis een 
bewuste vervoerswijzekeuze te maken en dus niet uit gewoonte in de (eigen) auto te stappen.  
 
Maatregel 
We doen eerste ervaringen met MaaS op in Heyendaal. Elders in het land lopen ook MaaS-pilots en ook internationaal 
wordt veel geleerd en veel kennis gedeeld. MaaS biedt een aantal voordelen, maar brengt ook risico’s met zich mee, 
zoals een wildgroei aan apps en de mogelijkheid van een overstap van fiets naar deelauto in plaats van van de eigen 
auto naar deelmobiliteit. Ook moet je oppassen dat een MaaS-aanbieder niet vooral de mobiliteitsaanbieders 
aanbeveelt waaraan hij het meeste kan verdienen.  
Daarom is het van belang om een strategie en een Plan van Aanpak te ontwikkelen voor de uitrol van MaaS over de 
regio Arnhem-Nijmegen, waarbij er onderscheid kan worden gemaakt tussen de twee steden (waar aanbieders van 
deelmobiliteit interesse hebben om hun diensten aan te bieden) en de kleinere gemeenten waar die aanbieders 
wellicht minder interesse hebben. In het PvA wordt in elk geval aandacht besteed aan de volgende onderdelen:  

 Aanpak in de steden en in de kleinere gemeenten;  
 Doelgroepen (eerst alleen zakelijke reizen? Bewoners? Andere doelgroepen? Mix tussen doelgroepen?) 
 Contractering van aanbieders van deelmobiliteit (vergunningen? Aanbesteding?); 
 Stappenplan om te komen tot die regionale uitrol inclusief tijdpad; 
 De rol van de markt, van de lokale en regionale overheden; 
 Technische randvoorwaarden en eisen aan aanbieders; 
 Inschatting van de kosten.  

 
Dit PvA heeft duidelijke verbanden met andere projecten, zoals de visie op mobiliteitshubs die door de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wordt opgesteld, de digitaliseringsopgave van mobiliteitsdata, de 
werkgeversaanpak en de campusaanpakken Heyendaal en Arnhem. Ook een A12-corridor of grote 
werkgelegenheidsgebieden kunnen hiervan profiteren.  
 
Beoogd resultaat 
Het resultaat van dit project is een plan van aanpak voor de uitrol van MaaS in de regio Arnhem-Nijmegen, waarmee 
de regio de komende jaren aan de slag kan. In 2021 zal dit nog niet leiden tot concrete vermindering van het aantal 
ritten of de uitstoot van de mobiliteit. MaaS zal naar verwachting in de komende jaren een steeds belangrijker rol 
gaan spelen in het mobiliteitssysteem.  
 
Betrokken partijen 
Er zijn veel partijen betrokken bij deze opgave. Daarom zijn er zowel uren nodig voor een projectleider die dit vanuit 
de regio trekt en budget voor een externe adviseur. Het gaat om de aanbieders van mobiliteitsdiensten (aanbieders 
van deelmobiliteit, openbaar vervoer etc), aanbieders van MaaS-applicaties, de regiogemeenten, de provincie 
Gelderland, Rijkswaterstaat, het project eHUBS, bewoners, bedrijven die aan de slag willen met duurzame mobiliteit, 
VNO-NCW.  
 
Financiën 
Voor dit project was in 2020  € 25.000 gereserveerd vanuit de subsidie van Provincie Gelderland en een bedrag van € 
12.500 vanuit het regionale Mobiliteitsfonds voor de uren van de projectleiders. Dit budget is in 2020 niet uitgegeven, 
omdat het project vanwege corona vertraging heeft ondervonden, en daarom schuiven we dit door naar 2021. Eerst is 
gewerkt aan de (eveneens vertraagde) aanbesteding van MaaS Heyendaal.  
Dat betekent dat we in 2021 geen nieuw budget nodig hebben voor dit onderzoek. Voor de jaren daarna is wel budget 
nodig voor de implementatie van deze visie.  
 
 

5.3 Programmalijn 3: SCHOON: Stimuleren Duurzame mobiliteit 
Deze programmalijn richt zich op schoon vervoer, waarbij de projecten zich vooral richten op slimme en schone 
logistiek, (elektrische) deelmobiliteit en het stimuleren van schone voertuigen. Laadinfrastructuur voor elektrische 
voertuigen is geen onderdeel van S&SO. Het betreft de volgende projecten: 
 
Project 3.1: Logistiek makelaars 
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Algemeen 
De logistieke makelaars helpen (logistieke) bedrijven bij het verduurzamen van hun vervoer en adviseren in diverse 
projecten binnen de regio. Zij hebben een menukaart waarmee ze het gesprek met de bedrijven aangaan, kunnen 
hen adviseren over subsidieregelingen, spelen een rol als bemiddelaar tussen bedrijven en overheid en smeden 
coalities tussen bedrijven. Ook adviseren zij bij ontwikkelingsprojecten, en adviseren logistieke bedrijven bij de 
modal shift van weg naar water en ondersteunen zij bij de Zero Emissiezones voor stadslogistiek.  
 
Maatregel 
De inzet van logistieke makelaars wordt in 2021 voortgezet op het niveau dat was voorzien in 2020 en indien mogelijk 
geïntensiveerd. De werkzaamheden van de logistieke makelaars in 2020 worden op dit moment geëvalueerd door de 
provincie Gelderland. De resultaten daarvan worden verwacht in februari 2021. Op basis daarvan gaan provincie 
Gelderland en de regio in overleg over de definitieve koers en prioriteiten van de logistieke makelaars in 2021 om zo 
het grootste effect te kunnen bereiken en het beste aan te sluiten bij de actuele behoeften.  
 
Als gevolg van corona is de logistiek veranderd: we zijn nog veel meer online gaan bestellen, sommige sectoren 
kregen het veel drukker, anderen verloren een deel van hun omzet. Vooral de groei van de bezorging in de 
consumentenmarkt zorgt voor veel meer bestelbusjes en daarmee voor overlast in de (binnen)steden. 
Verduurzaming van de logistiek is een belangrijke opgave, waarbij de bestelbussen de meest aantrekkelijke 
doelgroep zijn voor de korte termijn, omdat de markt voor elektrische bestelbusjes al aardig ontwikkeld is.  
 
De logistieke makelaars bezoeken bedrijven om hen te vragen naar de plannen voor duurzaam vervoer en om hen te 
adviseren over de mogelijkheden. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inzet van schone voertuigen, het verminderen van 
het aantal ritten of het stimuleren van ritten buiten de spits. Ook kunnen zij assisteren bij de aanvraag van subsidies 
voor schone voertuigen en wijzen zij bedrijven op de mogelijkheden van een modal shift van weg naar water. Als 
bedrijven advies willen over een duurzame manier om hun personeel te laten reizen, dan wordt doorverwezen naar 
de mobiliteitsmakelaar.  
 
Daarnaast werken de logistieke makelaars mee met een groot aantal projecten binnen de regio, zoals: A12, 
ontwikkeling van het bestuurskwartier, Zero Emissiezones Stadslogistiek, laadinfrastructuur voor logistieke 
bedrijven, Connected Transport Corridors, Duurzame Last Mile, DKTI-aanvragen, landsdelige aanpak logistiek en 
mogelijk ook het afsluiten van convenanten met bedrijfsterreinen voor het vergroenen van hun mobiliteit.  
 
Deze insteek zal grotendeels blijven bestaan, maar zoals eerder beschreven zal de exacte focus en inzet in overleg 
tussen provincie en regio worden bepaald, mede op basis van de evaluatie.   
 
In 2020 was vanuit het regionaal Mobiliteitsfonds een bedrag van € 35.000 gereserveerd voor de communicatie over 
de logistieke makelaars. Mede vanwege de coronacrisis is dit geld niet uitgegeven, omdat de verwachting was dat dit 
een te kleine impact zou hebben. Wel zijn plannen ontwikkeld om dit geld uit te geven, namelijk via het upgraden van 
de website met een toolkit voor bedrijven, het maken van filmpjes over de werkzaamheden van de logistieke 
makelaars en een campagne om de makelaars verder onder de aandacht van bedrijven te brengen. Voorgesteld 
wordt om deze actie in 2021 uit te voeren op een nader te bepalen geschikt moment.  
 
Beoogd resultaat 
In het programmaplan 2020 stond het volgende effect voor de periode 2019-2022: 

 hoofddoel: 50 deelnemende logistieke bedrijven met slimmer/schoner reisgedrag 
 minder ritten: 1000 minder / dag 
 spitsmijdingen: 400 structureel/dag 
 reductie CO2: 560 ton/jaar 

 
We stellen voor deze doelstellingen te behouden. 
 
Betrokken partijen 
Logistieke bedrijven, bouw- en bouwgerelateerde bedrijven 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. 
 
Financiën 
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In 2020 werden de uren van de logistieke makelaars rechtstreeks betaald door de provincie Gelderland. Omdat de 
logistiek makelaars minder uren hebben gemaakt in 2020, kan een van hen nog tot het eind van 2021 werken met 
ongeveer dezelfde ureninzet als in 2020. Voor de ander moet nieuw budget komen.  
 
Daarvoor is € 75.000 benodigd. Voorgesteld wordt dat de provincie Gelderland hiervan € 45.000 betaalt en de 
regiogemeenten € 30.000. In het eerste kwartaal van 2021 bekijken we in afstemming met de provincie Gelderland of 
intensivering van de inzet van de logistieke makelaars mogelijk is en of hiervoor budget kan worden verkregen, 
bijvoorbeeld door herprioritering van andere projecten, zoals de regionale groene hubs, of de logistiek ’s-Heerenberg 
– Emmerich.  
 
In 2020 was vanuit het regionaal mobiliteitsfonds € 35.000 gereserveerd voor communicatie rondom de logistiek 
makelaars. Dit geld nemen we mee naar 2021. In 2021 zetten we fors in op het beter bekendmaken van de 
werkzaamheden van de logistieke makelaars en het online zetten van een toolkit waarmee bedrijven ook zelf aan de 
slag kunnen.  
 
Project 3.2: eHUBS / deelmobiliteit bewoners 
 
Algemeen 
Deelmobiliteit wordt een steeds belangrijker onderdeel van ons mobiliteitsysteem. We willen dat mensen een 
bewuste keuze voor een vervoersmiddel kunnen maken, zonder dat ze dat vervoermiddel zelf hoeven te bezitten. Via 
een deelsysteem staat het voertuig ter beschikking op het moment dat het nodig is.  
Daarom nemen de gemeenten Arnhem en Nijmegen deel aan een Interreg NWE project, genaamd eHUBS. Een eHUB 
is een plek waar meerdere vormen van elektrische deelvoertuigen beschikbaar zijn. Op dit moment vooral elektrische 
auto’s, elektrische fietsen en elektrische bakfietsen, maar dat kan in de toekomst verder worden uitgebreid. Met hulp 
van deze Europese subsidie zijn 13 eHUBS op straat gezet om uit te testen. Daarnaast zijn een beeldmerk en een 
marketingcampagne ontwikkeld. Ook voeren we onderzoeken uit naar de beste methoden om gedragsverandering te 
bereiken. Dit moet leiden tot een blauwdruk voor de verdere uitrol van eHUBS in deze steden, maar ook in de andere 
gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen.  
 
Maatregel 
Het geplande project met 13 eHUBS is gefinancierd met Interreg-subsidie, gemeentelijke budgetten en een aparte 
subsidie vanuit provincie Gelderland. Dit is een meerjarig project en loopt door in 2021. Het budget daarvoor is al ter 
beschikking gesteld.  
 
We willen de eHUBS in 2021 graag uitbreiden in de regio. Daarbij lopen we iets vooruit op de blauwdruk die vanuit het 
Interreg-project komt, maar we gaan ervan uit dat we inmiddels voldoende geleerd hebben om nieuwe eHUBS te 
kunnen toevoegen. De fysieke inrichting van een eHUB is geen grote investering en zal ten laste komen van de 
gemeenten waar deze worden gerealiseerd. Voor dit uitbreidingsproject gaan we een projectleider aantrekken die 
gemeenten kan gaan helpen bij het proces om tot een eHUB te komen. Daarnaast gaat deze projectleider in overleg 
met aanbieders van deelmobiliteit om met hen te onderhandelen over het aanbieden van hun diensten in de regio. 
Dat kan beter centraal gebeuren dan door iedere gemeente afzonderlijk. Een ander deel van het budget wordt 
gebruikt voor de branding van de eHUBS (herkenbaarheid) en om marketingcampagnes te voeren.  
Het voordeel is dat het Interreg-project al een campagne heeft ontwikkeld, voor de regio moet alleen de toepassing 
nog worden betaald (drukken van reclame, inkoop van reclameruimte off- en online etc).  
 
Beoogd resultaat 
Het resultaat van het Interreg-project is dat de 13 oorspronkelijke eHUBS goed functioneren en dat zij zijn ingebed in 
de stad. Daar waar ze in eerste instantie niet op de ideale locatie lagen, liggen ze eind 2021 op een definitieve locatie.  
 
Voor het uitbreidingsproject is het streven om nog minimaal 20 eHUBS toe te voegen in de steden (Arnhem en 
Nijmegen samen) en ongeveer 30 eHUBS verdeeld over de regio. De haalbaarheid van de regionale hubs is mede 
afhankelijk van de bereidheid van partijen om voertuigen te plaatsen in de kleinere gemeenten.  
 
Betrokken partijen 
Projectorganisatie van het eHUBS-project, de 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland, 
aanbieders van elektrische deelmobiliteit, mogelijk ook aanbieders van MaaS-platforms, bewoners en bedrijven voor 
wie een eHUB een oplossing kan bieden.  
 
Financiën 
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De financiën voor het Interreg-project zijn buiten het programma S&SO geregeld.  
 
Voor de uitrol van 30 nieuwe eHUBS in de regio Arnhem-Nijmegen vragen we vanuit het regionale Mobiliteitsfonds 
een bijdrage van € 50.000. Afhankelijk van het aantal hubs per gemeente, vragen we ook aan de gemeenten nog een 
bijdrage van € 50.000, waarmee het totale budget op € 100.000 komt. 
Het ministerie van IenW heeft de intentie om ook te investeren in mobiliteitshubs zoals deze, maar daarover zijn in 
het BO MIRT van november 2020 geen afspraken gemaakt. We hopen dat er in het nieuwe MIRT geld vrijkomt voor een 
bijdrage aan deze hubs.  
De provincie Gelderland hecht groot belang aan mobiliteitshubs, maar heeft aangegeven dat investeringen in 
buurthubs zoals deze eHUBS een lokale verantwoordelijkheid is.   
 
Project 3.3: Stimulering schone voertuigen 
 
Algemeen 
In het programma 2020 stond dit project als ‘laadinfrastructuur elektrisch rijden en stimulering schone voertuigen’. 
De visie op laadinfrastructuur wordt volledig ontwikkeld buiten het programma SSO om, namelijk via de NAL en de 
RAL. Daarom is dat gedeelte uit het programma 2021 gehaald.  
Wat we wel als taak binnen SSO zien, is het stimuleren van het gebruik van schone voertuigen, onder de voorwaarde 
dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze op te laden.  
 
 
Maatregel 
We gaan in Q1 een plan opstellen of op laten stellen om tot een goede campagne te komen. Maatregelen kunnen 
bijvoorbeeld behelsen:  

 Het aanbieden van een TCO-berekening, zodat bedrijven kunnen achterhalen wat voor hen de kosten 
en opbrengsten zijn van een overstap naar elektrisch; 

 Het organiseren van uitprobeerdagen van elektrische auto’s. Dit is in 2018 door de ANWB gedaan in 
Arnhem en in Nijmegen, met veel belangstelling.  

 Communicatiecampagne om mensen te informeren over de voordelen van elektrisch rijden.  
 
Beoogd resultaat 
Het resultaat is een breder draagvlak voor elektrisch rijden, zowel bij bedrijven als bij particulieren, zowel van eigen 
auto’s als van elektrische deelauto’s.  
 
We streven ernaar om hiermee: 

 50 bedrijfsauto’s op fossiele brandstoffen te vervangen door elektrische auto’s; 
 200 particulieren te verleiden om in 2021 of zo spoedig mogelijk daarna een elektrische auto aan te 

schaffen ter vervanging van hun auto op fossiele brandstoffen; 
 100 nieuwe gebruikers van eHUBS / elektrische deelmobiliteit.  

 
Betrokken partijen 
Provincie Gelderland, gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, de organisatie van de RAL, Clean Mobility Centre, 
ANWB, advies-/communicatiebureau, bedrijven en particulieren.  
 
Financiën 
We hebben vanuit het regionale Mobiliteitsfonds €  20.000 gereserveerd voor deze stimulering. Gelderland geeft aan 
dat dit project niet past binnen de SLIM-regeling. We gaan in overleg met gemeenten en bedrijven om te kijken of we 
nog eens € 20.000 aan extra extern budget vrij kunnen spelen.   
 
Project 3.4: Logistieke groene hub(s) 
 
Algemeen 
Stedelijke distributie kan efficiënter en schoner. Denk aan het gezamenlijk bestellen van producten, het inrichten van 
een (mobiel) overslagpunt met emissieloze lastmile oplossingen. Vanuit het Opschalingsproject van de HAN (project 
3.5) wordt al gewerkt aan een netwerk van lokale logistieke hubs in Nijmegen en aan schone logistiek in het 
Bestuurskwartier van Arnhem. Met dit project willen we verkennen welke rol regionale logistieke hubs kunnen spelen 
in de totale duurzame logistieke keten.  
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Maatregel 
We doen onderzoek naar de mogelijkheden van een of meerdere regionale logistieke hubs en de rol die ze spelen in 
het totale logistieke netwerk van lokale en regionale stromen. Het voorstel is om dit projectplan samen te 
ontwikkelen met het Kennis DC van de HAN, omdat zij ook onderzoek doen naar de lokale hubs en daarmee goed de 
samenhang kunnen bewaken.  
 
We zullen in Q1 2021 een concreet Plan van Aanpak schrijven, waarna het onderzoek vanaf Q2 kan worden gestart.  
 
Daarnaast zullen we een budget reserveren om bij te kunnen dragen aan concrete projecten om de logistiek in de 
regio efficiënter te maken via hubs of andere slimme oplossingen.  
 
Beoogd resultaat 
In het programmaplan 2020 staat het volgende beoogde resultaat:  

 Het realiseren van een regionale ‘groene’ logistieke hub voor de regio Arnhem-Nijmegen. 
 Minder logistieke ritten door bundeling van vrachtvervoer: 
 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 
Gemeenten, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland, Kennis DC van de HAN, Logistics Valley, 
Logistieke Makelaars, logistieke dienstverleners, gebruikers groene hub. 
 
Financiën 
In 2020 was een bedrag van € 75.000 beschikbaar: € 50.000 vanuit provincie Gelderland en € 25.000 vanuit het 
regionale Mobiliteitsfonds. Het budget van de provincie loopt al door in 2021, het PFO Mobiliteit van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft in december besloten dat de onderuitputting van het Mobiliteitsfonds ook 
mee mag naar 2021.  
 
Voorgesteld wordt om ongeveer € 40.000 uit te trekken voor het onderzoek naar de potentie van regionale logistieke 
hub(s) en € 35.000 als bijdrage aan innovatieve projecten die gericht zijn op efficiëntere logistiek, die zowel in de regio 
als in de steden kunnen plaatsvinden.  
Er is geen nieuw budget benodigd. Als uit het onderzoek blijkt dat er potentie bestaat voor een regionale logistieke 
hub, dan zal vanaf 2022 investeringsbudget moeten worden vrijgespeeld.   
 
Project 3.5: Duurzame last mile logistiek Heyendaal 
 
Algemeen 
Het Kennis DC van de HAN heeft een NWO-subsidie binnengehaald voor ‘Living Lab Sustainable Supply Chain 
Management in Healthcare’. Deze aanvraag is medio 2019 gehonoreerd. Kern van de aanvraag is het onderzoeken 
en realiseren van duurzame bevoorrading (zorglogistiek) van de HAN, het Radboudumc en de Radboud Universiteit. 
Daarnaast is er budget beschikbaar gekomen voor een ‘opschalingsproject’, waarbij het concept van goederenhubs 
kan worden opgeschaald naar een groter gebied dan Heijendaal (stad, regio en provincie) en mogelijk andere soorten 
logistieke stromen en meerdere logistieke hubs. Met name het opschalingsproject is onderdeel van Slim & Schoon 
Onderweg.  
 
Maatregel 
Het opschalingsproject is opgebouwd uit twee werkpakketten binnen onze regio. Een derde werkpakket gaat over de 
opschaling in de rest van Gelderland.  
 
Werkpakket 1: Opschalen Nijmegen (NWO – Heijendaal)  
In het eerste werkpakket worden nieuwe/extra ontvangers 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? Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn:  
 Welke extra ontvangers kunnen worden toegevoegd? Gedacht wordt aan: CWZ, Sint Maartens Kliniek, ROC, 

Gemeente Nijmegen, ZZG Zorggroep;  
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 Welke extra goederenstromen van de drie Heijendaalse instellingen zelf kunnen worden toegevoegd? Welk type 
goederen / leverancier leent zich hiervoor?  

 Welke stappen moeten genomen worden om dit praktisch te realiseren? En welke inzichten zijn daarbij nodig?  

In 2020 is een start gemaakt door een aantal bijeenkomsten te organiseren met een groot aantal logistieke 
dienstverleners, waarbij vier werkgroepen zijn geformeerd die elk een deelaspect uitwerken: consumenten, facilitaire 
stromen, retail en de rol van de gemeente in de stimulering van deze hubs. Dit moet in 2021 leiden tot een 
gezamenlijke visie op een hub-structuur voor verschillende vormen van logistiek, waarbij ook wordt besproken welke 
partijen kunnen samenwerken om samen meerwaarde te creëren. Vervolgens wordt in 2021 deze hubstructuur 
besproken met mogelijke gebruikers van die hubs, zoals grotere en kleinere bedrijven, leveranciers. Dit wordt 
gekoppeld aan de communicatie over de Zero Emissiezones die in 2025 worden ingevoerd.   
De gemeente Nijmegen onderzoekt of zij het gebruik van een hub voor facilitaire stromen kan opnemen in de 
inkoopcontracten.  
 
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. In dit tweede werkpakket worden deze initiatieven geïnventariseerd -
eventueel geïnitieerd- en gefaciliteerd. Een van de initiatieven waar we nu aan werken, is de gezamenlijke 
bevoorrading van het Bestuurskwartier in Arnhem (gemeente, provincie en rechtbank) via een hub in Arnhem, 
daarmee voortbouwend op eerder onderzoek van het KennisDC naar stadslogistiek in Arnhem. Ook wordt gekeken 
hoe in de herontwikkeling van het Bestuurskwartier de logistiek vanaf de start van de planontwikkeling een goede 
plek kan krijgen, zodat dit goed kan verlopen, zonder de negatieve bijeffecten.  
 
Daarnaast wordt in dit werkpakket een platform gecreëerd met veel aandacht voor kennisdisseminatie en 
netwerkvorming. Alle bestaande en nog te vormen initiatieven kunnen daarmee profiteren van de laatste inzichten 
en worden gefaciliteerd in het ontmoeten van de juiste zakenpartners. Hiertoe zullen op regelmatige basis symposia 
en bijeenkomsten worden georganiseerd, met sprekers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.  
 
Beoogd resultaat 
Het project moet leiden tot een samenhangende visie op een hubstructuur in Nijmegen, ontwikkeld door de 
logistieke dienstverleners en de overheid samen. Ook wordt in 2021 draagvlak verkregen voor deze hubstructuur en 
worden de lijntjes gelegd tussen aanbieders van hub-concepten (en andere vormen van schone en slimme logistiek) 
en de mogelijke gebruikers ervan. Dit moet leiden tot eerste proeven met hubs en waar mogelijk een voorstel om dit 
in 2022 verder op te schalen.  
In Arnhem moet het leiden tot het goed verankeren van de logistieke stromen in de planvorming van het 
Bestuurskwartier.  
 
Als concrete output zijn de volgende resultaten benoemd: 
 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 
Kennis DC van de HAN, gemeenten, provincie, logistieke dienstverleners, Huis van de Binnenstad, Bestuurskwartier, 
retailers, PostNL, Logistieke makelaars 
 
Financiën 
Naast de NWO-subsidie dragen provincie Gelderland en gemeente Nijmegen vijf jaar lang financieel bij aan dit 
project. Dit is geregeld via afzonderlijke subsidie-overeenkomsten / opdrachten. Vanuit S&SO is in 2021 geen 
aanvullend budget benodigd.  
 
Project 3.6: Slimme logistiek ’s-Heerenberg - Emmerich 
 
Algemeen 
De recente ontwikkeling van DocksNLD in ’s-Heerenberg 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. Daarom zijn er plannen om DocksNLD-2 te 
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ontwikkelen. Maar de forse toename van logistieke vervoerstromen vraagt om een pakket slimme en schone 
logistieke maatregelen. 
 
Maatregel 
Omdat er veel logistieke verplaatsingen zijn tussen de haven van Emmerich en de bedrijfsterreinen in ’s Heerenberg, 
was het streven om een nieuwe verbindingsweg te maken tussen de A3 en DocksNLD1- en -2.  
Daarnaast streven we ernaar om de beperkingen op te lossen, zodat er met langere voertuigen (LZV) gereden kan 
worden, zodat er minder voertuigbewegingen nodig zijn om dezelfde vracht te vervoeren. Daarnaast wordt door 
middel van doorstromingsmaatregelen (kleinschalige infra, groene golf, spreiding van verkeer) gezorgd voor een 
betere doorstroming en daardoor minder uitstoot door vrachtverkeer.  
 
Met de logistieke makelaars wordt onderzocht of een verdere verschoning van het wagenpark mogelijk is.  
 
Omdat in januari 2021 onder druk van provincie en de regio het besluit is genomen om DocksNLD-2 op een andere 
locatie te ontwikkelen en minimaal de helft kleiner dan oorspronkelijk gepland, is het nut en de haalbaarheid van een 
nieuwe verbindingsweg ineens zeer onzeker, vooral omdat de financiering voor een groot deel uit de grondexploitatie 
van het nieuwe bedrijfsterrein zou komen  
 
Daarom moet dit project opnieuw gedefinieerd worden. In de eerste helft van 2021 wordt onderzocht wat de keuzes 
omtrent DocksNLD-2 voor consequenties hebben en of en op welke wijze dit project nog invulling kan krijgen. 
Mogelijk dat we minder inzetten op een nieuwe verbindingsweg, maar meer op de inzet van de logistiek makelaars 
om de bedrijven te helpen te verduurzamen.   
 
Het nieuwe plan van aanpak zal worden besproken in het programmateam, en vervolgens aan het BOM worden 
voorgelegd.  
Beoogd resultaat 
Dit moet in 2021 leiden tot een overzicht van de mogelijkheden om de logistiek tussen de haven van Emmerich en ’s 
Heerenberg schoner, slimmer en efficiënter te krijgen.  
 
Betrokken partijen 
Gemeente Montferland, logistieke makelaars, provincie Gelderland, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, haven 
van Emmerich, vervoersbedrijven, ontwikkelaars van DocksNLD-2.  
 
Financiën 
Er was in 2020 € 75.000 gebudgetteerd: € 50.000 vanuit de provincie en € 25.000 vanuit gemeente Montferland. Dit 
geld is niet uitgegeven. Op basis van een nieuw PvA bekijken we of dit budget op een nuttige manier kan worden 
uitgegeven, of wellicht aan andere zaken kan worden besteed, zoals een intensivering van de inzet van de logistiek 
makelaars.  
 

6. Algemene programma-activiteiten 

Naast de concrete projecten, zijn er algemene programmakosten om het programma te managen, te ondersteunen, 
om te communiceren en te monitoren en evalueren.  
 
Programmamanagement 
De programmamanager wordt voor vier dagen per week ingehuurd vanuit gemeente Nijmegen. Voorgesteld wordt 
om dat op deze manier door te zetten. Hiervoor is € 115.200 budget gereserveerd in het bestedingsplan regionaal 
Mobiliteitsfonds 2021.  
 
Managementondersteuning 
Voor managementondersteuning is € 28.400 nodig. Dit is voor 8 uur per week ondersteuning van de 
programmamanager bij vergaderingen, het structureren van processen, najagen van projectleiders en dergelijke. 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat 8 uur per week voldoende is. Mocht blijken dat dat in de loop van het jaar 
onvoldoende is, dan gaan we op dat moment op zoek naar aanvullend budget voor een uitbreiding van de uren.  
 
Communicatie 
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De communicatie is van groot belang voor het programma. Het gaat onder meer om het bijhouden van de website, 
het vullen en versturen van nieuwsbrieven, het ondersteunen van de verschillende projecten, maar ook om de 
bijdrage aan campagnes zoals Zo Werkt Het, het mede-ontwikkelen van de toolkit van de mobiliteitsmakelaar, het 
meedenken over de campagne rond de logistieke makelaars e.d.  
 
Hiervoor is een bedrag van maximaal € 91.400 benodigd. 
Hierbij gaan we uit van gemiddeld 16 uur per week gedurende 48 weken met een mogelijkheid van meerwerk van 
maximaal vier uur per week gedurende 48 weken, van tevoren goed te keuren door de programmamanager.  
 
Monitoring en evaluatie 
Hiervoor reserveren we € 30.000, maar dat is budget dat wordt meegenomen vanuit een onderuitputting van het 
budget van 2020, dus daarvoor is geen extra budget benodigd.  
 

7. Overzicht financiën 

Voornamelijk vanwege de coronacrisis, is een aanzienlijk deel van het budget van 2020 niet uitgegeven. Daarom 
wordt voorgesteld om € 1.413.580 door te schuiven van 2020 naar 2021. In totaal is in 2021 behoefte aan  
€  2.835.966 aan budget in 2021, waardoor de behoefte aan nieuw budget € 1.422.386 bedraagt. De bedragen per 
project staan in onderstaande tabel weergegeven. Daaronder staat een voorstel voor een verdeling van de 
budgetten. De bedragen zijn exclusief BTW. Voor een goede vergelijking is de toegezegde bijdrage inclusief BTW van 
het ministerie omgerekend naar een bedrag exclusief BTW. 
 

 Restbudget 
2020 

Gewenst budget 
2021 

Gewenst nieuw budget 
2021 

Gedragsaanpak A12 € 500.000 € 500.000 € 0 
Werkgeversaanpak € 0 € 697.832 € 697.832 
Campusaanpakken Arnhem en Nijmegen € 300.000 € 444.554 € 144.554 
Slimme Wegen Nijmegen € 135.000 € 135.000 € 0 
Slimme Fietsroutes Arnhem € 0 € 150.000 € 150.000 
Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata € 100.000 € 100.000 € 0 
Toepassing en uitbreiding iVRI’s € 50.000 € 50.000 € 0 
Mobility as a Service € 37.500 € 37.500 € 0 
Logistiek Makelaars € 110.000  € 185.000 € 75.000 
eHUBS € 0 € 100.000 € 100.000 
Stimulering schone voertuigen € 0 € 20.000 € 20.000 
Logistieke groene hubs € 75.000 € 75.000 € 0 
Duurzame last mile logistiek nvt nvt € 0 
Slimme logistiek ’s-Heerenberg – 
Emmerich 

€ 75.000 € 75.000 € 0 

Programmakosten € 31.080 € 266.080 € 235.000 
Totaal € 1.413.580 € 2.835.966 € 1.422.386 

 
In het Plan van Aanpak Digitaliseringsopgave staat dat het gewenste budget in 2021 € 125.000 bedraagt. In 
bovenstaande tabel staat € 100.000. Dit komt omdat een deel van de werkzaamheden centraal voor alle Gelderse 
regio’s wordt geregeld en betaald door de provincie Gelderland.  
 
Voorstel verdeling van de kosten: 
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: 

 € 210.739 exclusief BTW (= € 254.994 incl BTW) (werkgeversaanpak) 
 € 73.554 exclusief BTW (= € 89.000 inclusief BTW) (onderwijsaanpak) 

Totaal: € 284.293 exclusief BTW (= € 343.994 incl BTW) 
 
Provincie Gelderland: 

 € 362.093 (werkgeversaanpak) 
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 € 43.000 (campusaanpak) 
 € 100.000 (slimme fietspaden Arnhem) 
 € 45.000 (logistiek makelaars) 
 € 60.000 (programmakosten) 

Totaal: € 610.093 (excl BTW) 
 
Regionaal mobiliteitsfonds Arnhem Nijmegen 

 € 50.000 (uitrol eHUBS) 
 € 20.000 (stimulering schone voertuigen) 
 € 25.000 (werkgeversaanpak) 
 € 175.000 (programmakosten) 

Totaal: € 270.000 (excl BTW) 
 
Regiogemeenten: 

 € 50.000 (uitrol eHUBS) 
 € 50.000 (slimme fietspaden Arnhem) 
 € 28.000 (campusaanpak Nijmegen) 
 € 30.000 (logistiek makelaars) 

Totaal: € 158.000 (excl BTW) 
 
 
Werkgevers: 

 € 100.000 (excl BTW) (werkgeversaanpak) 
 
Totaal: € 1.422.386 (excl BTW) 


