
Belangrijkste besluiten PFO Mobiliteit 19 juni jl. 

 

 Strategisch overleg MIRT (mei 2019) en agenda BO MIRT najaar 2019 

Er heeft een terugkoppeling plaatsgevonden door Marjolijn van de Zandschulp over het strategisch 

MIRT overleg (mei 2019). Aan de regio's Zwolle en Arnhem Nijmegen was gevraagd om in een korte 

pitch aan te geven wat er speelt in de betreffende regio's en waarvoor wij het Rijk nodig zouden 

kunnen hebben bij de verdere aanpak. In onze regio gaat dat met name op de woningbouwopgave 

van zo'n 50.000 woningen (voor een groot deel ook overloop vanuit de Randstad). Wat betekent dat 

voor onze regio (inclusief Food Valley) en welke consequenties zijn hieraan verbonden voor de 

mobiliteit en de bereikbaarheid in onze regio. In o.a. de Omgevingsagenda Oost Nederland wordt dit 

verder opgepakt en uitgewerkt door het landsdeel in samenwerking met het Rijk.  

Verder is ter voorbereiding van de agenda voor het BO MIRT najaar 2019 vanuit de regio aangegeven 

dat in ieder geval op de agenda de A15/A12 problematiek zal moeten staan (naast de punten die er 

nu in concept al opstaan). Het gaat hierbij niet alleen om de filedruk op de A12, maar ook de 

onzekerheid over de PAS (uitspraak RvS is inmiddels bekend) en het al dan niet doortrekken van de 

A15. 

 

 Ambitiedocument en Position Papers Hoofdwegennet en Verkeersveiligheid en de 

koers en ambitie voor Slim&Schoon Onderweg 

In het zogenaamde "Ambitiedocument" van et programma duurzame Mobiliteit & Bereikbaarheid is 

niet alleen een actualisatie aangegeven van de Bereikbaarheidsaanpak, zoals die in 2018 is 

besproken in het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit, maar is ook een strategische kop toegevoegd 

voor de regio. In de oorspronkelijke Bereikbaarheidsaanpak (2018) waren aanvankelijk 8 opgaven 

aangegeven, deze zijn in het Ambitiedocument vertaald naar 6 sporen: Hoofdwegen, Spoor, OV, 

Fiets, Slimme Mobiliteit en Verkeersveiligheid.  

Het Ambitiedocument werd zeer positief ontvangen door de portefeuillehouders en volgens de 

voorzitter zou dit vanuit Mobiliteit een eerste aanzet kunnen zijn voor wellicht een regionale 

Omgevingsvisie. 

Voor een aantal sporen is een position paper opgesteld, waarin de ambitie is beschreven van de 

regio. Het position paper Spoor is al vastgesteld door de portefeuillehouders in maart jl. Op 19 juni zijn 

de position papers Hoofdwegennet en Verkeersveiligheid vastgesteld. Voor de overige sporen zijn 

inmiddels andere documenten opgesteld en deels al vastgesteld: voor Fiets de 

Samenwerkingsagenda Fiets, voor OV het HOV Actieplan en voor Slimme Mobiliteit (Slim&Schoon 

Onderweg) de koers en het ambitieprogramma. Dit laatste document lag meningsvormend voor. De 

portefeuillehouders hebben afgesproken dat het stuk ter besluitvorming door kan naar het volgende 

PFO Mobiliteit van 2 oktober a.s. 

 

 Casus herhuisvestingsplannen Rijnstate 

Ziekenhuis Rijnstate is bezig met een complete herhuisvestingsstrategie. Rijnstate wil: 

- 2 poli's sluiten (Velp en Arnhem-Zuid) 

- een nieuwe poli vestigen in Elst, gericht op "moeder en kind" 

- de locatie Zevenaar reserveren voor ouderenzorg en orthopedie 

- Rijnstate verder ontwikkelen tot specialistisch ziekenhuis 

Deze herhuisvestingsplannen hebben waarschijnlijk consequenties voor de regionale mobiliteit (OV, 

auto, fiets, parkeren en AVAN/doelgroepenvervoer) . Tot nu toe heeft Rijnstate individuele gesprekken 

gevoerd met de 4 betrokken gemeenten en ook niet over deze mogelijk regionale 

mobiliteitsconsequenties. De portefeuillehouders hebben aangegeven dat zij dat wel wenselijk achten 

en pleiten voor vervolggesprekken met Rijnstate, betrokken gemeenten, regio en provincie 



(verantwoordelijk voor het openbaar vervoer) over deze mogelijk regionale 

mobiliteits/bereikbaarheidsgevolgen. 


