


Bestuursakkoord Arnhem, Nijmegen, 
Provincie t.b.v. Stedelijk Netwerk



• MIRT-verkenning als basis voor Gebiedsopgave (2014)

• Van MIRT-verkenning naar MIRT-agenda (april 2015) naar 
Uitnodigingsagenda MIRT (november 2015) naar 
collegeontmoeting (mei 2016)

• Bestuurlijke afspraak om ambities te vertalen in een langjarig 
akkoord én een meerjarige investeringsagenda (december 
2016): Arnhem, Nijmegen, provincie, samen met regiopartners

In het kort nog even de aanleiding 
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• Meerjarige bestuurlijke overeenkomst (10 jaar) tussen 3 
overheden met als doel: Het versterken van de economische 
motor van Gelderland door middel van 3 icoonprogramma’s 
en daarbinnen 9 majeure ambities

• Rollende, jaarlijks te actualiseren investeringsagenda die 
wordt voortgebracht door deze partijen in samenwerking met 
o.m. regiogemeenten, triple helix partners en Rijk

• Als start een gezamenlijk investeringsvolume van € 50 mln
(excl. Investeringen van derden) voor 2016 en 2017-2018, 
maar minimaal jaarlijks een actualisering

Bestuursakkoord en 
investeringsagenda op hoofdlijnen
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3 majeure ambities nader uitgelicht
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• Verbeteren van bereikbaarheid van de economische toplocaties 

• Versterken van de (inter)nationale bereikbaarheid (met name Nijmegen 
CS, ICE-verbinding)

• Bewerkstelligen van een duurzame mobiliteitsconcessie



3 icoonprogramma’s
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Bereikbaarheid en 
hoogwaterveiligheid 
belangrijke 
randvoorwaarden 



Opgaven in de Uitnodigingsagenda MIRT 2015: 

• Verbeter de bereikbaarheid van het stedelijk netwerk:  (o.a. doortrekking 
A15, verbreding A12, Arnhem-Düsseldorf, ICE, Maaslijn)

• Versterk het onderliggend wegennet als een onafhankelijk netwerk: (o.a. 
multimodale aanpak van (‘slimme’en ‘groene’) spoor-, weg-, fiets- en 
OV-projecten)

• Onderzoek mogelijkheden ontvlechting internationaal – regionaal 
verkeer: (o.a. aandacht voor bajonet A12-A50 en Bankhoef, Arnhem-
Oost, Ravenstein)

Mobiliteit en bereikbaarheid 
en de Investeringsagenda
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Mobiliteit en bereikbaarheid 
en de Investeringsagenda
Projecten in de Investeringsagenda 2017-2018 (o.a.):
• Verbeteren bereikbaarheid Heijendaal (Heijendaalseweg)
• Stimulering waterstof mobiliteit: versnelling tijdelijk tankstation 
• Projectorganisatie duurzame mobiliteit
• Verbetering openbare ruimte routes stationsplein, Burg.Hustinxstraat, 

aansluiting Smetiusstraat); voorrang aan de voetganger

Procesafspraken in de Investeringsagenda 2017-2018 (o.a.):
• Voorbereiding opwaardering Stationsomgeving Heijendaal en Presikhaaf
• Trolley 2.0 , 15 bussen (ontwikkeling)
• Station en stationsgebied Nijmegen Centraal 
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Bespreekpunten PFO Mobiliteit

• Ambities en opgaven stedelijk netwerk in een regionale mobiliteitsvisie

• Versterken Mobiliteit binnen de icoonprogramma’s

• Verbinding PFO Mobiliteit en Investeringsagenda (bestuurlijk en ambtelijk 
schakelpunt)
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