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Samenwerken aan een brede mobiliteitsaanpak
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Beoordelingskader Mobiliteitsprogramma A50

Voor het beoordelen, afwegen en prioriteren van maatregelen is een beoordelingskader ontwikkeld. Dit 
beoordelingskader maakt in de basis gebruik van de drie doelen zoals gedefinieerd in de Strategische Agenda 
(doelbereik). Daarnaast is gekeken naar overige bereikbaarheidseffecten, externe effecten/leefomgeving en 
haalbaarheid.

Bij de uitwerking en de besluitvorming doorlopen we de volgende stappen:

• Agenderen: Project is kansrijk voor een bepaald deelprogramma. Is vooral bedoeld om projecten die geen 
enkele kans maken af te voeren. Deze stap heeft plaatsgevonden.

• Prioriteren: In welke mate draagt het project bij aan het programma, ook ten opzichte van andere projecten.
• Programmeren: Wanneer komt het project aan bod? Is dat komend jaar of het jaar daarop? Kunnen we 

projecten naar voren halen of juist vertragen? Bedoeling van deze stap is om gereserveerd geld ook zo snel 
mogelijk uit te geven aan prioritaire projecten. 

• Toekennen: Hoeveel bijdrage leveren we nu precies aan een project? Een project moet dan zodanig 
 uitgewerkt zijn dat op basis van een begroting een finale bijdrage kan worden vastgesteld (VO, SSK). 

Het beoordelingskader wordt binnen elke fase gebruikt: van meer kwalitatief in de ‘Agenderen’-fase tot meer 
 kwantitatief in de ‘Programmeren’/ ‘Toekennen’-fase.
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Thema’s Aspect Project A Project B Project Z
Doelbereik Doorstroming A50 (bijdrage 

verkeersreducerend effect)
Agglomeratiekracht
Multimodale en ‘slimme’ bereik-
baarheid (Connectiviteit)
Duurzaamheid

Overige 
 bereikbaarheidseffecten

Toegankelijkheid economische 
kernlocaties
Effect op mobiliteitssysteem 
(HWN/OWN, fiets, OV)
Verbeteren van het functioneren 
van het netwerk
Bijdrage mobiliteitstransitie (auto 
naar lopen, fiets, OV)
Betrouwbare reistijden

Externe  
effecten/leefomgeving

Verblijfskwaliteit kernlocaties
Verkeersveiligheid
Sluipverkeer
Luchtkwaliteit 
Geluid
Gezondheid (vitaliteit)
Klimaatadaptatie

Haalbaarheid Ruimtelijke inpasbaarheid
Technische maakbaarheid
Kosten
Baten-kosten 
Toekomstbestendig
Faseerbaarheid
Uitvoeringshinder
Draagvlak
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Projectformulieren Mobiliteitsprogramma A50 – INITIATIEFPROJECTEN

Format:

Contactpersoon:  
Organisatie

Naam
Emailadres

Versiebeheer
Inhoudelijk kader Een projectomschrijving opnemen, die ingaat op vraagstelling
Activiteiten Een overzicht opnemen van de activiteiten die voor het 

betreffende project worden opgezet
Beoogd resultaat van deze stap Een zo concreet mogelijk beschrijven van het resultaat
Planning Een activiteitenplanning opstellen, met als doel besluitvorming 

over project binnen A50-programma te faciliteren
Organisatie Betrokken partijen opnemen
Termijn waarop Project speelt Wanneer besluitvorming, wanneer uitvoering etc
Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

Svp omschrijving en eventuele links naar bijbehorende 
documenten toevoegen

Bron-/onderliggende relevante 
documenten Svp bronnen toevoegen
Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum <In te vullen>
Nog te nemen + planning <In te vullen>

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer <In te vullen>
Onderzoeksbudget <In te vullen>
Raming kosten project <In te vullen>
Al beschikbaar budget <In te vullen>

Initiator <In te vullen>
Partij x <In te vullen>
Partij y <In te vullen>
Partij z <In te vullen>
Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>
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Projectformulier Bus Rapid Transit/HOV

Projectnaam Bus Rapid Transit HOV

Contactpersoon:  

Organisatie Programma Aanpak A50 levert Projectleider/Procesleider

Naam NTB

Emailadres NTB

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 9 september 2021

Inhoudelijk kader De introductie van snelle BRT-busverbindingen (HOV) op de 
verbinding Eindhoven – Veghel /Uden - Oss – Nijmegen biedt de 
mogelijkheid om economische kerngebieden dichter bij elkaar te 
brengen en herkomsten en bestemmingen zonder railverbinding 
sneller met elkaar te verbinden en een alternatief te bieden voor 
de auto. Om deze gebieden beter te ontsluiten, wordt ingezet op 
een nieuw product: een BRT-systeem (Bus Rapid Transit). Doel 
van dit systeem is om de reiziger een hoogwaardig alternatief 
voor (een deel) van de reis te bieden en zo te verleiden om het 
OV te gebruiken als onderdeel van de ketenreis. En hierbij ook de 
verbinding te leggen met de rest van het OV-systeem (trein, OV-  
verbindingen).

Het BRT-systeem bestaat uit hoogwaardige OV-lijnen tussen 
regionale herkomsten en bestemmingen, waarbij gestreefd wordt 
naar de snelheid en het comfort van de trein. De bestemmingen 
zijn nu vaak vele malen beter per auto bereikbaar, zoals 
bedrijventerreinen aan de stadsranden. Het BRT-systeem waaiert 
idealiter bij de stad uit naar de stadsranden en ook naar het 
hoofdstation, ook om de traditionele OV reiziger te bedienen. Het 
streven is naar een ketenreis die qua snelheid concurrerend is met 
de auto op hetzelfde traject (inclusief congestie en parkeren). Om 
dit te bereiken moet de BRT congestievrij van de autosnelweg 
gebruik kunnen maken, snel halteren op uitsluitend strategische 
locaties en tot dicht bij de traditionele autobestemmingen kunnen 
komen. Overstappen in de ketenreis moeten comfortabel zijn, 
evenals de zit/werkplaats in het BRT-voertuig.

Activiteiten Het BRT-systeem is landelijk nog in ontwikkeling, vanuit 
Toekomstbeeld OV 2040. Na de provincie Groningen loopt Brabant 
voorop in het daadwerkelijk ontwikkelen van een BRT-system, 
zowel op de corridor Breda – Gorinchem – Utrecht als in de 
driehoek Eindhoven – Nijmegen – ’s-Hertogenbosch. Voor de A50 
corridor moet dit BRT-systeem nog verder worden  
geconcretiseerd; er is sprake van een ontwerpopgave die in 
samenhang met Hubs-studie moet worden opgepakt. De volgende 
activiteiten worden in ieder geval voorzien:

• Ontwerpend onderzoek naar BRT (vervoervraag, 
randvoorwaarden, tracé, hubs dienstregeling, kosten, etc.) 
voortbouwend op Toekomstbeeld OV. Gebruik makend van de 
kennis die opgedaan wordt op de A27 corridor.

• Afstemming op/ aansluiten op studie hubs.
• Relatie leggen met raakvlakinitiatieven die de eerste stappen 

vormen om tot een volwaardig en concurrerend 
vervoersysteem te komen (o.a. versnellingen en verbeteren 
van het huidige Arriva netwerk).
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Projectnaam Bus Rapid Transit HOV

vervoersysteem te komen (o.a. versnellingen en verbeteren 
van het huidige Arriva netwerk).

Beoogd resultaat deze stap • Onderzoeksvoorstel inclusief aanpak en scope inclusief positie 
BRT in landelijke/regionale context

• Ontwerpend onderzoek: vervoervraag, probleemverkenning, 
scope, PvE voor BRT, oplossingen/scenario’s voor A50, 
randvoorwaarden, keuze/advies, relatie doelen A50.

• Samenhang met hubs en gedragsverandering en met IC-
verbinding Nijmegen-Eindhoven via ‘s-Hertogenbosch

Planning • Q4 2021: opstellen profiel en aantrekken  
projectleider/procesleider, opzet uitvraag onderzoek (met 
kennis van OV- en infrastructuur, proceskant).

• Q1 2022: uitvraag onderzoek
• Q3 2022: conclusies onderzoek bekend

Organisatie • Provincies Noord-Brabant en Gelderland (concessieverleners), 
RWS, IenW/OVS, vervoerders, NS, gemeenten

• Programma A50/project-/procesleider in de lead

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q3 2022: uitvraag + uitvoering ontwerpend 
onderzoek (onderzoeksvoorstel, aanpak, scope)

• Eind Q3 2022: besluitvorming vervolgstappen

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

• Toekomstbeeld OV 2040
• Beleidskader Mobliteit Noord-Brabant
• Mobiliteitsvisie Gelderland
• Strategische Agenda A50
• Ontwikkeling/stappen in huidige concessie (samenhang)

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• OV in 2040: de zuidelijke hink-stap-sprong NBr + regionale 
inbreng Gelderland

• Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040: nu instappen naar 
2040 (IenW)

• Reeds bestaand materiaal Arriva
• Hubstudies provincies Noord-Brabant
• Studie verbetering OV-corridor Breda-Gornchem-Utrecht
• Beleidsdocumenten gemeenten, provincies, regio’s

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• September 2020: bidbook Toekomstbeeld OV
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda
• Januari 2021: besluitvorming TBOV
• Juni 2021: besluitvorming Stuurgroep A50

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Gepland Stakeholderbijeenkomst 13/10/2021
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget Maximaal € 150.000,-- uit budget Strategische Agenda A50
(in combinatie met Mobiliteits HUBS)

Raming kosten project NTB (onderdeel ontwerpend onderzoek)
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Projectnaam Bus Rapid Transit HOV

Al beschikbaar budget

Initiator NTB

Partij x NTB

Partij y NTB

Partij z NTB

Totaal 0

Dekkingsvoorstel evt tekort NTB
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Projectformulier Mobiliteits HUBS

Projectnaam MobiliteitsHubs

Contactpersoon:  

Organisatie Programma Aanpak A50 levert Projectleider

Naam NTB

Emailadres NTB

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 9 september 2021

Inhoudelijk kader Hubs bieden de mogelijkheid de multimodale bereikbaarheid te 
verbeteren en middel om de doelen van de Strategische Agenda 
te realiseren, zoals mobiliteitsnetwerken te verknopen. Grofweg 
worden een viertal Hub-typen onderscheiden:
• Stedelijke hub nabij OV-knooppunten (Trein, HOV/BRT, bus). 

Een binnenstedelijk hoogwaardig OV-knooppunt, ontsloten met 
slimme first en last mile oplossingen en katalysator voor 
ruimtelijke ontwikkelingen.

• Stadsrand hub nabij P+R knooppunten aan de randen van de 
stad (ook snelweghubs). Transferia, carpoolplaatsen met 
handige voorzieningen waar personen overstappen van auto 
op deelfiets, collectief natransport, bedrijfsbusje of HOV/BRT.

• Regionale hub als overstappunt op spoor of HOV/BRT in de 
regio. Buiten stedelijke gebieden overstappen van auto of fiets 
op spoor of HOV/BRT. Combinatie met vraaggestuurd en 
flexibel vervoer mogelijk.

• Lokale hub als wijkhub in dorp/stad of aan de rand van een 
dorp. Kleinschaligere opstap locaties in landelijk gebied en 
kleinere (stads)wijken. Overstap van auto of fiets op (H)OV, 
aanbod van deelmobiliteit. Bundeling voorzieningen op dorps 
of (stads)wijkniveau. Vaak in samenhang met stedelijke  
(her)ontwikkeling en benutten van bestaande voorzieningen.

Activiteiten Dé Hub en/of het netwerk van hubs moet nog verder worden 
geconcretiseerd; er is sprake van een ontwerpopgave die in 
samenhang met BRT-studie moet worden opgepakt. De volgende 
activiteiten worden in ieder geval voorzien:
• Ontwerpend onderzoek naar HUB (type, locatie, PvE, aantal, 

kosten, etc.) voortbouwend op hubinitiatieven regio. Hierbij 
wordt een locatieonderzoek betrokken (waar, alleen hubs nabij 
de A50 of ook wat verder weg?) via beslisboom.

• Inzicht in succesfactoren vanuit optiek reiziger.
• Afstemming op/ aansluiten op studie BRT.
• Afstemming/integratie met traject Regionale mobiliteitshubs 

zuidoost, uitwerking visie hubs & knooppunten Gelderland 
(daar ligt al veel voorwerk; alle stappen die moeten worden 
doorlopen om tot locatiekeuze te komen en uiteindelijke 
realisatie zijn daar al uitgewerkt). Wat hebben hubs ook nodig 
van omgeving? Voor wie maak je de hub (functie en gebruik)?

• Relatie leggen met raakvlakinitiatieven (o.a. verstedelijking, 
klimaat, gedeelde mobiliteit/MaaS, Toekomstbeeld Fiets, 
inbreng SmartwayZ.NL etc.).
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Projectnaam MobiliteitsHubs

Beoogd resultaat • Onderzoeksvoorstel inclusief aanpak en scope
• Ontwerpend onderzoek: probleemverkenning, vraagstelling, 

PvE voor Hub, doel, scope, scenario’s voor A50, bouwsteen 
BRT, netwerkversterking, randvoorwaarden, keuze/advies, 
relatie doelen A50, overzichtsnotitie stand van zaken

Planning • Q4 2021: opstellen profiel PL en aantrekken PL, opzet uitvraag 
onderzoek.

• Q1 2022: uitvraag onderzoek
• Q3 2022: conclusies onderzoek bekend

Organisatie • Provincies Noord-Brabant en Gelderland (concessieverleners), 
RWS, IenW/OVS, gemeenten, NO Brabant, Metropoolregio AN

• Programma A50/projectleider in de lead

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q3 2022: uitvraag + uitvoering ontwerpend 
onderzoek

• Eind Q3 2022: besluitvorming vervolgstappen (strategie)

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

• Toekomstbeeld OV 2040
• Beleidskader Mobiliteit Noord-Brabant
• Mobiliteitsvisie Gelderland
• Strategische agenda A50

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• OV in 2040: de zuidelijke hink-stap-sprong
• Nota Gedeelde Mobiliteit is maatwerk, Noord-Brabant
• Hubstudies Noord-Brabant
• Visies Hubs & knooppunten Gelderland, Regionale 

mobiliteitshubs zuidoost, De multimodale hubs en RWS
• Nationaal Toekomstbeeld Fiets
• Mobiliteitshubs in Meijerijstad, betekenis & potentie, 2020.
• Inbreng provincies, gemeenten, regio’s, externe partners

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• September 2020: bidbook Toekomstbeeld OV
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda
• Juni 2021: besluitvorming Stuurgroep A50

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Gepland Stakeholdersbijeenkomsten A50 13/10/2021
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget Maximaal € 150.000,-- uit budget Strategische Agenda A50 
(in combinatie met BRT)

Raming kosten project NTB (onderdeel ontwerpend onderzoek)

Al beschikbaar budget

Initiator NTB

Partij x NTB

Partij y NTB

Partij z NTB

Totaal 0

Dekkingsvoorstel evt tekort NTB
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Projectformulier Kleine Inframaatregelen

Projectnaam Kleine inframaatregelen

Contactpersoon:  

Organisatie Programma Aanpak A50 levert Projectleider

Naam NTB

Emailadres NTB

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 9 september 2021

Inhoudelijk kader Onder de vlag van SmartwayZ.NL is gezocht naar maatregelen om 
de doorstroming door kleine infrastructurele maatregelen op de 
A50 te verbeteren. Het betreft kleine inframaatregelen op de 
aansluitingen nr. 6/7 (Ekkersrijt), 8 (Son en Breugel), 10 (Eerde) 
en 11 (Veghel).

Een dergelijk onderzoek voor het trajectdeel Veghel-Paalgraven 
ontbreekt nog. Het gaat om het onderzoeken van kleine 
inframaatregelen op de aansluitingen nr. 16 (Paalgraven voor 
zover noodzakelijk in afstemming met MIRT-Verkenning), 15 
(Nistelrode), 14 (Uden), 13 (Volkel) en 12 (Veghel-Noord), het 
onderzoeken van de aanleg van een weefvak op A50 HRL tussen 
de aansluiting Volkel (13/N264) en Veghel Noord (12) en tenslotte 
het onderzoek naar een robuuste ontsluiting van bedrijventerrein 
‘De Dubbelen’/Veghel-West op de A50. De diepgang moet 
gelijkwaardig zijn aan het voor deel Eindhoven-Veghel.

Activiteiten Een onderzoek voor het traject A50 Veghel-Paalgraven moet 
dezelfde diepgang hebben als het onder SmartwayZ.NL 
uitgevoerde onderzoek naar het traject Eindhoven-Veghel. De 
volgende activiteiten worden in ieder geval voorzien:

• Onderzoek naar problematiek en effectieve, kleine 
inframaatregelen (ontwerp, kosten) op de genoemde 
aansluitingen en de samenhang op de corridor.

• Onderzoek naar aanleg weefvak inclusief daarvoor benodigde 
planologische procedure (in afstemming met RWS) en verdere 
detaillering (ontwerp, raming).

• Onderzoek ten behoeve van robuuste ontsluiting 
bedrijventerrein ‘De Dubbelen’/Veghel-West (in relatie tot 
eerdere N264/N279-studies).

• Onderzoek naar het effect van de maatregelen op o.a. 
doorstroming, samenhangend effect op de corridor.

• Relatie leggen met raakvlakinitiatieven (o.a. verstedelijking, 
klimaat etc.), hubs, samenhang met andere, lopende studies.

Beoogd resultaat • Onderzoeksvoorstel inclusief aanpak en scope
• Onderzoek probleemverkenning, inframaatregelen genoemde 

aansluitingen en weefvak, scope, ontwerp en raming, 
oplossingen, relatie doelen A50, keuze/advies in relatie tot 
samenhang A50 en andere maatregelen zoals BRT.
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Projectnaam Kleine inframaatregelen

Planning • Q4 2021: opstellen profiel PL en aantrekken PL, opzet uitvraag 
onderzoek.

• Q1 2022: uitvraag onderzoek
• Q3 2022: onderzoek probleemverkenning uitgevoerd, 

scopebepaling oplossingen

Organisatie • RWS, Provincie Noord-Brabant, gemeenten
• Programma A50/projectleider in de lead

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q3 2022: uitvraag + uitvoering onderzoek 
probleemverkenning

• Eind Q4 2022: besluitvorming vervolgstappen/scopebepaling 
oplossingen

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

• Strategische agenda A50
• Regionale Samenwerkingsagenda NO-Brabant

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• Beleidsdocumenten provincies, gemeenten, regio’s
• Eerdere studies, o.a. SmartwayZ.NL, N264/N279, etc.
• Integrale MobiliteitsAnalyse (IMA), juni 2021

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda
• Juni 2021: besluitvorming Stuurgroep A50

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Gepland Stakeholdersbijeenkomsten A50 13/10/2021
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget Maximaal € 100.000,-- uit budget Strategische Agenda A50

Raming kosten project NTB (onderdeel ontwerpend onderzoek)

Al beschikbaar budget

Initiator NTB

Partij x NTB

Partij y NTB

Partij z NTB

Totaal 0

Dekkingsvoorstel evt tekort NTB

Toelichting (eventueel):
-



12

Projectformulier Logistiek - Shared Warehousing

Projectnaam Logistiek – Shared warehousing

Contactpersoon:  

Organisatie Programma Aanpak A50 levert Projectleider

Naam NTB

Emailadres NTB

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 9 september 2021

Inhoudelijk kader De ontwikkeling in supply chains wordt gekenmerkt door een 
verschuiving van laagfrequent transport van grote zendingen 
(jaren ‘80) naar hoogfrequent transport van kleine zendingen 
(jaren ‘10), tussen verzenders en ontvanger. Hiermee is het  
aantal vervoersbewegingen per eenheid vervoerde goederen sterk 
toegenomen (aandeel vrachtverkeer A50 is ca. 20%). Om de 
ongunstige ontwikkeling van vervoersbeweging per vervoerde 
eenheid te verlagen, en daarmee de druk op de A50, kunnen 
goederenstromen verdicht worden, en wel langs 2 assen: 

• Door het samenvoegen van kleine zendingen vóór de last mile 
m.b.v. (city-)hub, waarmee de last mile stroom wordt verdicht, 
een zgn StadsDistibutieCentrum, en/of 

• Door de verlaging van de aanvoerfrequentie naar de (city-)hub 
door aan de (city-)hub een voorraadfunctie toe te voegen. Zo 
wordt niet alleen de last mile, maar ook de aanvoerstroom  
naar de hub verdicht, een zgn Shared Warehouse

• En daarbij de link leggen met actuele ontwikkeling rondom 
zero-emissie distributie

Afzenders liggen ten opzichte van ontvangers veelal geografisch 
gespreid. Hierdoor ligt het centrale aangrijpingspunt voor het 
regisseren van de verdichting van de stromen bij de ontvanger.  
Het ontwikkelen van (city-)hubs met een voorraadfunctie, Shared 
Warehouses, levert een hogere beladingsgraad in de supply chain, 
met 4 voordelen voor de keten: 1) minder aanvoerbewegingen 
naar de hub, dus minder mobiliteitsdruk, 2) minder 
distributiebewegingen vanuit de hub, dus veiliger voor de 
omgeving, 3) (mogelijkheid tot) inzet van duurzame 
distributiemiddelen vanuit de hub, dus minder CO2 uitstoot en 4) 
minder transport naar en vanaf de hub, dus efficiënter

Activiteiten Shared Warehousing moet nog verder worden geconcretiseerd; er 
is sprake van een ontwerpopgave. De volgende activiteiten 
worden in ieder geval voorzien:

• (Markt)onderzoek naar de ‘coalition of the willing’: zijn er 
partners (inclusief ondernemers) die willen experimenteren  
met dit concept. 

• Onderzoek vervoersbewegingen en type goederenstromen 
(H/B, heat map).

• Zo ja, dan ontwerpend onderzoek naar Shared Warehousing 
(type, PvE, locatie, aantal, kosten, etc.), op basis van één of 
meerdere pilots.

• Relatie leggen met raakvlakinitiatieven (Smart Logistics – 
SmartwayZ.NL, positionpaper Logistiek Metropoolregio AN, 
Zero-emissie logistiek, laadvoorzieningen, MCA e.d.).
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Projectnaam Logistiek – Shared warehousing

• Relatie leggen met raakvlakinitiatieven (Smart Logistics – 
SmartwayZ.NL, positionpaper Logistiek Metropoolregio AN, 
Zero-emissie logistiek, laadvoorzieningen, MCA e.d.).

Beoogd resultaat • Onderzoeksvoorstel inclusief aanpak en scope
• Ontwerpend onderzoek Shared Warehousing inclusief 

probleemverkenning, vraagstelling, PvE, locatiescenario’s, 
scope, oplossingen, randvoorwaarden, relatie doelen A50, 
keuze/advies

Planning • Q4 2021: opstellen profiel PL en aantrekken PL, opzet uitvraag 
onderzoek.

• Q1 2022: uitvraag onderzoek
• Q3 2022: onderzoek gereed

Organisatie • Logistieke bedrijven, Provincies Noord-Brabant en Gelderland, 
gemeenten

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q3 2022: uitvraag + uitvoering onderzoek
• Eind Q3 2022: besluitvorming vervolgstappen, haalbaarheid

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd • Strategische agenda A50

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• Beleidsdocumenten rijk, provincies, gemeenten, regio’s
• Kennisdocumenten branche- en beroepsorganisaties

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda
• Juni 2021: besluitvorming Stuurgroep A50

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget € 100.000,-- uit budget Strategische Agenda A50, op te splitsen in 
max. € 25.000 voor marktonderzoek en formering van één of 
meerdere pilots. Bij ‘Go’ op pilot volgt ontwerpend onderzoek etc.

Raming kosten project NTB (onderdeel ontwerpend onderzoek)
Al beschikbaar budget

Initiator 
NTB

Partij x 
NTB

Partij y
NTB

Partij z
NTB

Totaal
0

Dekkingsvoorstel evt tekort
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Projectformulieren Mobiliteitsprogramma A50 – ONDERSTEUNINGSPROJECTEN

Format:

Contactpersoon:  
Organisatie

Naam
Emailadres

Versiebeheer
Inhoudelijk kader Een projectomschrijving opnemen, die ingaat op vraagstelling
Activiteiten Een overzicht opnemen van de activiteiten die voor het 

betreffende project worden opgezet
Verwacht resultaat van deze 
stap Het verwachte resultaat vanuit het Programma A50
Planning Een activiteitenplanning opstellen, met als doel besluitvorming 

over project binnen A50-programma te faciliteren
Organisatie Betrokken partijen opnemen
Termijn waarop Project speelt Wanneer besluitvorming, wanneer uitvoering etc
Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

Svp omschrijving en eventuele links naar bijbehorende 
documenten toevoegen

Bron-/onderliggende relevante 
documenten Svp bronnen toevoegen
Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum <In te vullen>
Nog te nemen + planning <In te vullen>

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer <In te vullen>
Onderzoeksbudget <In te vullen>
Raming kosten project <In te vullen>
Al beschikbaar budget <In te vullen>

Initiator <In te vullen>
Partij x <In te vullen>
Partij y <In te vullen>
Partij z <In te vullen>
Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>
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Projectformulier Opwaarderen/versnellen HOV-lijnen

Projectnaam Opwaarderen/versnellen HOV-lijnen

Contactpersoon:  

Organisatie Provincie Noord-Brabant (concessieverlener), Arriva (vervoerder)

Naam Gerben Steenhof (NBr), Arriva (Bart van Assendelft), Breng (PM), 
Ina van der Veen (Gld, ?)

Emailadres

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 10 september 2021

Inhoudelijk kader De HOV-corridors Oss-Eindhoven, Uden-Eindhoven (lijn 305) en 
Nijmegen-Grave-Uden (lijn 99) kunnen versneld worden door de 
lijnen te ‘strekken’: verbeteren doorstroming bus (en de rol van 
infra), minder haltes en het realiseren van snellere tracés (in 
samenhang met nieuwe concessie). Hierdoor kan de reistijd 
afnemen en ontstaat een aantrekkelijker alternatief voor de auto.

Arriva heeft voor deze corridors (onder de noemer van BRT-
ontwikkeling) al business cases gemaakt voor versnelling en 
combineren van de lijnen. Deze zijn (conform de concessie-
afspraken en werkwijze) besproken in het TOT (tactisch 
ontwikkelteam). Dit project moet dus een verdere uitwerking van 
die business case kunnen zijn.

NB: verdere OV-ontwikkeling als gevolg van COVID-19 is 
aandachtspunt.

Activiteiten De optimalisatie/versnelling van het HOV-systeem is een eerste 
stap op weg naar het eindbeeld van een BRT (adaptieve 
programmering). De wijze van versnelling moet nog verder worden 
geconcretiseerd; er is sprake van een ontwerpopgave die in 
samenhang met BRT-studie en de realisatie van het al lopende 
project ‘bus over de vluchtstrook A50’ moet worden opgepakt. De 
volgende activiteiten worden in ieder geval voorzien:

• Onderzoek naar genoemde HOV-lijnen (op weg naar HOV-
kwaliteit, randvoorwaarden, tracé, dienstregeling, kosten, etc.) 
voortbouwend op Toekomstbeeld OV in relatie tot overig 
netwerk, inclusief doorstromingsknelpunten

• Afstemming op/ aansluiten op studie BRT, voorstellen Arriva in 
het kader van BRT (binnen OV 2040) en hubs.

• Betrokkenheid concessiehouder (Arriva) borgen, al dan niet in 
trekkende rol.

Verwacht resultaat van deze 
stap

• Onderzoeksvoorstel inclusief aanpak en scope
• Uitvoering onderzoek: probleemverkenning, scope, PvE voor 

HOV-versnelling (doorstroming bus), randvoorwaarden, relatie 
doelen A50, keuze/advies in relatie tot nieuwe concessies 
(huidige looptijd t/m december 2024).

Planning • Q4 2021: opzet uitvraag onderzoek (i.s.m. Arriva)
• Q1 2022: uitvraag onderzoek
• Q3 2022: conclusies onderzoek bekend (positiebepaling)
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Projectnaam Opwaarderen/versnellen HOV-lijnen

Organisatie • Provincies Noord-Brabant en Gelderland (concessieverleners), 
RWS, Arriva, gemeenten

• Provincie Noord-Brabant / Arriva in de lead

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q3 2022: uitvraag + onderzoek 
(onderzoeksvoorstel, aanpak, scope)

• Eind Q3 2022: besluitvorming vervolgstappen

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd Lopende concessie Oost-Brabant, Toekomstbeeld OV 2040

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

OV in 2040: de zuidelijke hink-stap-sprong

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• September 2020: bidbook Toekomstbeeld OV
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget <In te vullen>

Raming kosten project <In te vullen>

Al beschikbaar budget

Initiator <In te vullen>

Partij x <In te vullen>

Partij y <In te vullen>

Partij z <In te vullen>

Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>
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Projectformulier IC-verbinding Nijmegen-Eindhoven

Projectnaam Directe IC-Verbinding Nijmegen-Eindhoven

Contactpersoon:  

Organisatie IenW/OVS (OG), NS en/of ProRail, stakeholders uit regio (o.a. 
Provincies, grote gemeenten (DB, Nm, Ehvn)

Naam PM

Emailadres

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 10 september 2021

Inhoudelijk kader Het ontbreekt aan een rechtstreekse IC Nijmegen-Eindhoven. Nu 
is Eindhoven alleen te bereiken met een matige overstap in 
’s-Hertogenbosch (de huidige IC vanuit Nijmegen rijdt door naar 
Tilburg). Met het omklappen van de dienstregeling op de 
zogenaamde IJssellijn, kan een rechtstreekse IC-verbinding 
Breda-Tilburg-‘s-Hertogenbosch-Utrecht en een rechtstreekse 
verbinding Eindhoven – ‘s-Hertogenbosch – Nijmegen worden 
geboden. Hierdoor kan de reistijd afnemen en ontstaat een 
aantrekkelijker alternatief voor de auto.

Activiteiten De introductie van een rechtstreekse IC Nijmegen-Eindhoven is 
onderdeel van Toekomstbeeld OV 2040 en de integrale studie 
toekomstvast Spoor Zuid-Nederland (onderdeel BO-MIRT 2020). 
Daar ligt ook de lead. De dienstregeling en evt. infrastructurele 
consequenties moeten nog verder worden geconcretiseerd; er is 
sprake van een ontwerpopgave die door ProRail in samenwerking 
met NS en de regio moet worden opgepakt. De volgende 
activiteiten worden in ieder geval voorzien:

• Dienstregelingsstudie naar de introductie van een  
rechtstreekse IC Nijmegen-Eindhoven (netwerkeffecten, 
vervoervraag, randvoorwaarden, dienstregeling, 
exploitatiekosten, etc.) voortbouwend op Toekomstbeeld OV, 
met als opmaat een verbetering van de overstap in 
‘s-Hertogenbosch.

• Studie naar de infrastructurele consequenties (o.a. 
emplacement ’s-Hertogenbosch) in samenhang met lopende 
MIRT-Verkenning station ‘s-Hertogenbosch.

• Relatie leggen met concessiehouder (NS) en 
infrastructuurbeheerder (ProRail).

• Relatie met raakvlakprojecten, o.a. BRT

Verwacht resultaat van deze 
stap

• Onderzoeksvoorstel inclusief aanpak en scope
• Uitvoering onderzoek: probleemverkenning, scope, PvE voor 

dienstregeling, randvoorwaarden, infrastructurele 
consequenties, relatie doelen A50, keuze/advies.

Planning • Q1 2022: opzet uitvraag onderzoek.
• Q2 2022: uitvraag onderzoek
• Q3 2022: rapportage voortgang en eerste conclusies  

onderzoek

Organisatie • Provincies Noord-Brabant en Gelderland, NS, ProRail
• NS/ProRail in de lead onder de vlag van TBOV 2040.
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Projectnaam Directe IC-Verbinding Nijmegen-Eindhoven

• NS/ProRail in de lead onder de vlag van TBOV 2040.

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q3 2022: uitvraag + onderzoek 
(onderzoeksvoorstel, aanpak, scope)

• Eind Q3 2022: rapportage / eerste besluitvorming 
vervolgstappen

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd Toekomstbeeld OV 2040

Bron-/onderliggende relevante 
documenten OV in 2040: de zuidelijke hink-stap-sprong

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• September 2020: bidbook Toekomstbeeld OV
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget <In te vullen>

Raming kosten project <In te vullen>

Al beschikbaar budget

Initiator <In te vullen>

Partij x <In te vullen>

Partij y <In te vullen>

Partij z <In te vullen>

Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>
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Projectformulier SFR Oss-Nijmegen

Projectnaam Snelfietsroute Oss-Wijchen-Nijmegen

Contactpersoon:  

Organisatie Groene Metropoolregio Arnhem/Nijmegen

Naam Martijn te Lintelo, Mathijs Ransijn (NBr),  
Ellen Neelen (Oss)

Emailadres

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 10 september 2021

Inhoudelijk kader De reeds bestaande snelfietsroute tussen station Wijchen en 
Keizer Karelplein in Nijmegen valt samen met de belangrijke 
vervoersas naar Wijchen over spoor en voor autoverkeer. 
Knooppunten langs de route zijn Brabantse Poort, Winkelsteeg 
(technologiepark), de omgeving van het Centraal Station en de 
binnenstad van Nijmegen. In de verbinding naar Brabant ziet de 
regio Arnhem Nijmegen kansen de bestaande snelfietsroute 
Nijmegen-Wijchen te verlengen naar Oss. Deze potentiële route 
biedt een alternatief voor de automobilisten die dagelijks kampen 
met files op de A50, met name rondom knooppunt Bankhoef.

Activiteiten De lead voor dit project ligt bij de metropoolregio  
Arnhem/Nijmegen ligt. De volgende activiteiten worden in ieder 
geval voorzien:

• Een verkennende tracéstudie waarin de link wordt gelegd met 
het ambitiedocument van de regio.

• Inzicht in tracé, ontwerp, kosten en potentieel gebruik van de 
SFR, zodat besluitvorming over realisatie mogelijk wordt.

• Relatie leggen met raakvlakprojecten (meekoppelkansen 
waterveiligheid Maas)

Verwacht resultaat van deze 
stap

• Onderzoeksvoorstel inclusief aanpak en scope (vraagstelling)
• Verkenning: probleemverkenning, scope, tracéstudie, ontwerp, 

kosten, relatie doelen A50, keuze/advies, realisatiestrategie.

Planning • Q4 2021: opzet uitvraag onderzoek.
• Q1 2022: uitvraag onderzoek
• Q3 2022: conclusies onderzoek bekend

Organisatie • Provincies Noord-Brabant en Gelderland
• Gemeenten Oss, Nijmegen, Wijchen
• Metropoolregio Arnhem/Nijmegen in de lead

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q3 2022: uitvraag + onderzoek 
(onderzoeksvoorstel, aanpak, scope)

• Eind Q3 2022: besluitvorming vervolgstappen

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

• Ambitiedocument: Samenwerkingsagenda Fiets
• Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF, najaar 2021)

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• Aantrekkelijk fietsnetwerk, Ambitiedocument: 
Samenwerkingsagenda Fiets, regio Arnhem-Nijmegen, d.d. 
januari 2019.

• Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF, deel 1 maart 2021 + 
uitwerking najaar 2021 t.b.v. BO MIRT 2021)
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Projectnaam Snelfietsroute Oss-Wijchen-Nijmegen

• Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF, deel 1 maart 2021 + 
uitwerking najaar 2021 t.b.v. BO MIRT 2021)

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• Q1 2019: vaststelling Samenwerkingsagenda Fiets
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget <In te vullen>

Raming kosten project <In te vullen>

Al beschikbaar budget

Initiator <In te vullen>

Partij x <In te vullen>

Partij y <In te vullen>

Partij z <In te vullen>

Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>
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Projectformulier SFR Veghel-Eindhoven

Projectnaam Snelfietsroute Veghel-Eindhoven

Contactpersoon:  

Organisatie SmartwayZ.NL, Randweg A2

Naam Anton van Osta 

Emailadres

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 10 september 2021

Inhoudelijk kader De SmartwayZ.NL deelopgave A2 Randweg Eindhoven heeft naar 
aanleiding van een verkeersanalyse een korte 
termijnmaatregelenpakket opgesteld. Onderdeel van deze korte 
termijnaanpak is het bieden van ondersteuning om bestaande 
fietsprojecten in de regio Zuidoost Brabant te versnellen. Op 
verzoek van gemeenten Meierijstad en Son en Breugel is de 
doorfietsroute Veghel – Son en Breugel opgenomen aan dit 
overzicht. Beide gemeenten zijn op zoek naar de mogelijkheden 
voor het snelfietsroute-waardig maken van de huidige 
fietsverbinding tussen Veghel, Son en Eindhoven. Deze 
doorfietsroute ontsluit de bedrijventerreinen langs de A50 in 
Veghel, via Sint Oedenrode en sluit aan op de bestaande Slowlane 
rondom Eindhoven. In Veghel sluit de doorfietsroute aan op de 
snelfietsroute Veghel – Uden. De Slowlane heeft een directe 
verbinding naar Eindhoven Centraal Station en naar diverse woon- 
/werkgebieden (zoals Ekkersrijt).

Activiteiten Via SmartwayZ.NL is een verkenning uitgevoerd naar 2 
verbindingen: de snelfietsroute Veghel-Son-Eindhoven en een 
daarvan aftakkende fietsroute Sint-Oedenrode-Ekkersrijt. De 
eindrapportages zijn medio augustus 2021 opgeleverd met als 
resultaten:
• Een traceerbare knelpuntenanalyse met bijbehorende 

oplossingen uitgewerkt tot een volwaardig voorontwerp (VO) 
met bijbehorende SSK-raming en ontwerptoelichting voor het 
opwaarderen van de doorfietsroute Veghel – Sint Oedenrode – 
Nijnsel – Son - Eindhoven tot een snelfietsroutewaardige 
fietsrelatie. 

• Een schetsontwerp (SO) voor de regionale fietsroute Veghel 
– Sint Oedenrode – Ekkersrijt (westtangent) met bijbehorende 
SSK-raming en ontwerptoelichting.

De volgende activiteiten worden in ieder geval voorzien:
• Een 1e besluitvorming over beide studies door de gemeenten 

Meierijstad en Son en Breugel en de provincie Noord-Brabant 
met een nader besluit voor een mogelijke vervolguitwerking. 

• Opname van beide fietsverbindingen in de BO-MIRT aanvraag 
najaar 2021 voor Korte Termijnmaatregelen Randweg A2.

• (afhankelijk daarvan) Aanbesteding en realisatie van deze 
snelfietsroute.

Verwachte resultaat van deze 
stap

• Besluitvorming door betrokken gemeenten en provincie over 
beide studies. 

• Duidelijkheid over wel/geen rijksfinanciering vanuit BO-MIRT 
aanvraag

• (afhankelijk daarvan) nadere uitwerking van beide 
verbindingen tot VO/DO inclusief aanbesteding en realisatie.
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Projectnaam Snelfietsroute Veghel-Eindhoven

• (afhankelijk daarvan) nadere uitwerking van beide 
verbindingen tot VO/DO inclusief aanbesteding en realisatie.

Planning • Q4 2021: Besluit vervolg in programmaraad SmartwayZ.NL
• Q4-2021 en Q1-2022: Aanvraag rijksbijdrage BO-MIRT en 

besluitvorming (tenzij uitstel BO-MIRT)
• Q4-2021: Bestuursakkoord SFR en opzet uitvraag  

uitwerking/contractvoorbereiding
• Q1-2022: uitvraag uitwerking
• Q3-2022: conclusies uitwerking bekend; gevolgd door 

contractering en aanbesteding realisatie

Organisatie • Provincies Noord-Brabant
• Gemeenten Meijerijstad, Son en Breugel, Eindhoven
• SmartwayZ.NL/Randweg A2 in de lead

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q2 2022: besluit studies en reservering budgetten
• Vanaf Q3-2022 Vervolguitwerking in de vorm van detaillering, 

aanbestedingsstukken realisatie
Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Korte termijnmaatregelen A2 Randweg, SmartwayZ.NL
• Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF, najaar 2021)

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Korte termijnmaatregelen A2 Randweg, SmartwayZ.NL
• Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF, najaar 2021)

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• Q4 2020: vaststelling korte termijnmaatregelenpakket 

Randweg A2
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget • Studies zijn uitgevoerd. Onderzoeksbudget voor vervolg nog 
nader te bepalen

Raming kosten project • Snelfietsroute Veghel-Son-Eindhoven: € 12.500.000 incl. BTW
• Regionale fietsroute Sint-Oedenrode-Ekkersrijt: € 5.400.000,- 

incl. BTW
Al beschikbaar budget

Initiator <In te vullen>

Partij x <In te vullen>

Partij y <In te vullen>

Partij z <In te vullen>

Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>
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Projectformulier SFR Veghel-‘s-Hertogenbosch

Projectnaam Snelfietsroute Veghel-’s-Hertogenbosch (F279)

Contactpersoon:  

Organisatie Gemeente Meierijstad, St. Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch in 
samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Naam Veronique de Wit

Emailadres

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 10 september 2021

Inhoudelijk kader De regio Noordoost-Brabant ziet kansen voor een snelfietsroute op 
het traject ’s-Hertogenbosch - Veghel (F279), omdat deze route 
een alternatief biedt voor de automobilisten die dagelijks kampen 
met files op de A50, met name rondom Uden/Veghel. Eind 2020 is 
een schetsontwerp met kostenraming voor deze snelfietsroute 
opgeleverd door Megaborn in opdracht van de drie gemeenten.  
Het is nu het doel de volgende stap te zetten (uitwerking, 
alternatieven voor bekostiging).

Activiteiten De volgende activiteiten worden in ieder geval voorzien:

• Een uitwerking waarin de link wordt gelegd met de 
uitvoeringsagenda van de regio, inclusief  
financiering/kostenverdeling, zodat besluitvorming over 
realisatie mogelijk wordt.

Verwacht resultaat van deze 
stap

• Besluitvorming over aanpak/bekostiging/realisatie.
Planning • Q4 2021: uitwerking in uitvoeringsagenda, inclusief voorstel 

financiering/kostenverdeling.
• Q2/3 2022: besluitvorming over realisatie (financiering)

Organisatie • Gemeenten Meierijstad, St. Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch
• Provincie Noord-Brabant

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q3 2022: besluitvorming vervolgstappen

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Regionale Uitvoeringsagenda Noordoost-Brabant
• Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF, najaar 2021)

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Regionale Uitvoeringsagenda Noordoost-Brabant
• Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF, najaar 2021)

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda 
• Q1 2021: vaststelling Samenwerkingsagenda Regio Noordoost 

Brabant, Uitvoeringsplan 
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Projectnaam Snelfietsroute Veghel-’s-Hertogenbosch (F279)

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget <In te vullen>

Raming kosten project <In te vullen>

Al beschikbaar budget

Initiator <In te vullen>

Partij x <In te vullen>

Partij y <In te vullen>

Partij z <In te vullen>

Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>
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Projectformulier Werkgeversbenadering/gedrag/fietsstimulering

Projectnaam Werkgeversbenadering/gedrag/fietsstimulering

Contactpersoon:  

Organisatie SmartwayZ.NL, Groene Metropoolregio

Naam Ralph Savelberg, Klaas Jan Gräfe

Emailadres

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 10 september 2021

Inhoudelijk kader Het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) brengt partijen samen die 
vanuit een gedeelde visie en ambitie werken aan een duurzaam 
bereikbaar Brabant. De kracht van het BMN is het verbinden van 
partijen, het brengen van kennis en inspiratie en het zoeken naar 
ontwikkelkansen: de communityaanpak. Via de community’s 
stimuleert BMN helpt individuele werkgevers op weg om aan de 
slag te gaan met mobiliteit. Binnen de Metropoolregio gebeurt dit 
via Slim Schoon Onderweg. Doel is binnen het Programma A50 
deze werkgeversbenadering, gedragsbeïnvloeding en 
fietsstimulering door te zetten en in te zetten op een 
corridoraanpak. Voor de A50 zijn met name de community ’s 
Nijmegen, Oss, Uden, Veghel en Son/Ekkersrijt van belang.

Activiteiten De volgende activiteiten worden in ieder geval voorzien:

• Analyse van de benodigde ‘plus’ op de reeds lopende 
initiatieven, zodat besluitvorming over extra inzet mogelijk 
wordt om te streven naar een gezamenlijke corridoraanpak

• Deelname en betrokkenheid werkgevers, community-vorming, 
locatiegerichtheid/potentie (maatwerk)

• Effectmeting (meetbaarheid afspraken werkgevers).
• Afstemming met initiatiefprojecten BRT en hubs (bv. over te 

maken afspraken werkgevers).
• Opstellen position paper, formuleren afspraak over inzet, 

organisatie en uitvoering

Verwacht resultaat van deze 
stap

• Inzicht in ‘plus’-pakket bovenop lopende initiatieven (inhoud, 
proces, mogelijke bekostiging en organisatie)

• Inzicht in relatie doelen A50.

Planning • Q4 2021: opzet uitvraag BMN/Metropoolregio.
• Q1 2022: Analyse BMN/Metropoolregio
• Q2 2022: conclusies onderzoek bekend  

(uitbouwen/vernieuwen, realiseren wederkerigheid)

Organisatie • Provincies Noord-Brabant
• Metropoolregio Arnhem Nijmegen
• Bedrijfsleven community’s BMN Uden/Veghel, Nijmegen etc.

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q2 2022: uitvraag + analyse ‘plus’
• Eind Q2 2022: besluitvorming vervolgstappen

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Regionale Uitvoeringsagenda Noordoost-Brabant
• Krachtenbundeling Smart Mobility SmartwayZ.NL
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Projectnaam Werkgeversbenadering/gedrag/fietsstimulering

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Regionale Uitvoeringsagenda Noordoost-Brabant
• Krachtenbundeling Smart Mobility SmartwayZ.NL

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• Q1 2020: vaststelling Krachtenbundeling Smart Mobility, 

Programmaraad SmartwayZ.NL
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda 
• Q1 2021: vaststelling Samenwerkingsagenda Regio Noordoost 

Brabant, Uitvoeringsplan

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget <In te vullen>

Raming kosten project <In te vullen>

Al beschikbaar budget

Initiator <In te vullen>

Partij x <In te vullen>

Partij y <In te vullen>

Partij z <In te vullen>

Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>



27

Projectformulier Fiets-/loopverbindingen, stallingscapaciteit Station Oss

Projectnaam Fiets-/loopverbindingen, stallingscapaciteit station Oss

Contactpersoon:  

Organisatie Gemeente Oss (stalling station Oss), voor overige zaken ligt lead 
bij de gemeenten en ondersteunt de regio hierin.

Naam Ellen Neelen (Oss), PM (overig)

Emailadres

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 10 september 2021

Inhoudelijk kader Hubs, stations en haltes zijn gebaat bij goede fiets- en 
loopverbindingen (voor- en natransport) naar woon-/
werkgebieden en bij goede en voldoende stallingscapaciteit. Op 
diverse plekken in het bus- en spoornetwerk (bushaltes en 
treinstations) ontbreken goede fiets- en loopverbindingen en/of is 
onvoldoende stallingscapaciteit (o.a. station Oss). Om een 
alternatief voor de automobilisten die dagelijks kampen met files 
op de A50, te zijn moet de gehele keten op orde zijn, zodat 
sprake is van een comfortabele deur-tot-deurreis.

Activiteiten De lead voor de stationsstallingcapaciteit voor station Oss ligt bij 
de gemeente Oss. 

De lead voor goede fiets- en loopverbindingen (voor- en 
natransport) en overige stallingscapaciteiten bij stations/haltes ligt 
bij de gemeenten in samenhang met de regio’s. De volgende 
activiteiten worden in ieder geval voorzien:

• In samenwerking met de gemeenten opstellen van een  
analyse van de benodigde fiets- en loopverbindingen en/of 
stallingscapaciteit, zodat besluitvorming over extra inzet 
mogelijk wordt.

• In samenwerking met NS/ProRail analyseren van bij NS-
Stations benodigde extra stallingscapaciteit.

• In samenwerking met Noord-Brabant analyseren van 
knelpunten/oplossing mbt stalling (H)OV-haltes

• Hierbij aansluiting zoeken bij de HUB-initiatiefstudie en 
ondersteuningsprojecten deelmobiliteit en voor-/natransport.

• Relatie leggen met bestaande initiatieven zoals binnen 
SmartwayZ.NL (deelmobiliteit) en Nationaal Toekomstbeeld 
Fiets.

Verwacht resultaat van deze 
stap

• Analyse van hoeveelheid extra benodigde stallingscapaciteit en 
aanvullend benodigde fiets- en loopverbindingen, relatie  
doelen A50, inclusief locaties en kosten

Planning • Q4 2021: opzet uitvraag gemeenten, NS/ProRail.
• Q3 2022: Analyse gemeenten, NS/ProRail
• Q2 2022: conclusies onderzoek bekend

Organisatie • Regio Noordoost Brabant
• Metropoolregio Arnhem Nijmegen
• Gemeenten
• Provincies als concessieverlener voor bus
• NS, ProRail
• Gemeenten in de lead, Regio Noordoost Brabant en 

metropoolregio Arnhem Nijmegen ondersteunen hierbij
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Projectnaam Fiets-/loopverbindingen, stallingscapaciteit station Oss

• NS, ProRail
• Gemeenten in de lead, Regio Noordoost Brabant en 

metropoolregio Arnhem Nijmegen ondersteunen hierbij

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q2 2022: uitvraag + analyse
• Eind Q2 2022: besluitvorming vervolgstappen

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Regionale Uitvoeringsagenda Noordoost-Brabant
• Mobiliteitsvisie Provincie Gelderland

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Regionale Uitvoeringsagenda Noordoost-Brabant
• Mobiliteitsvisie Provincie Gelderland
• Studie (H)OV-haltes stallingscapaciteit/kwaliteit (Goudappel)

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda 
• Q1 2021: vaststelling Mobiliteitsvisie Gelderland
• Q1 2021: vaststelling Samenwerkingsagenda Regio Noordoost 

Brabant, Uitvoeringsplan

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget <In te vullen>

Raming kosten project <In te vullen>

Al beschikbaar budget

Initiator <In te vullen>

Partij x <In te vullen>

Partij y <In te vullen>

Partij z <In te vullen>

Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>

NB: Het ligt voor de hand om de ondersteuningsprojecten Fiets-/loopverbindingen - stallingscapaciteit Station Oss, 
Elektrische deelmobiliteit op hubs/stations/haltes en Voor- en natransport van/naar hubs in samenhang op te  
pakken. Voor deze drie projecten ligt het initiatief bij de gemeenten en kunnen de regio’s (Noordoost Brabant en 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen) hierin ondersteunen. Bovendien is er sprake van een grote samenhang met de 
hubstudie A50 die als initiatiefproject wordt opgepakt.
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Projectformulier Elektrische deelmobiliteit op hubs/stations/haltes

Projectnaam (Elektrische/gewone) deelmobiliteit op  
hubs/stations/haltes

Contactpersoon:  

Organisatie Lead bij de gemeenten en ondersteunt de regio hierin

Naam PM

Emailadres

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 10 september 2021

Inhoudelijk kader Hubs/stations/OV-haltes in stedelijk gebied zijn gebaat bij goede 
elektrische deelmobiliteit (auto’s, scooters, e.d.), zoals Nijmegen, 
Oss, Uden, Veghel, Eindhoven. In samenhang met de hub-studie 
(initiatiefproject) moet nader ingezoomd worden de  
benodigde/gewenste deelmobiliteit bij overige hubs/stations/OV- 
haltes in het netwerk. Om een alternatief voor de automobilisten 
die dagelijks kampen met files op de A50, te zijn moet de gehele 
keten op orde zijn, zodat sprake is van een comfortabele deur-tot-
deurreis.

Activiteiten De gedachte is dat de lead voor dit project bij de gemeenten ligt, 
waarbij de regio Noordoost Brabant en de metropoolregio Arnhem 
Nijmegen kunnen ondersteunen. De volgende activiteiten worden 
in ieder geval voorzien:

• In samenwerking met de projectleider van de hub-studie 
opstellen van een analyse van de benodigde deelmobiliteit, bij 
hubs/stations/OV-haltes, inclusief bv aanhaking op bestaande 
initiatieven (in de markt) en pilots, zodat besluitvorming over 
extra inzet mogelijk wordt.

• In samenwerking met NS/ProRail analyseren van bij NS-
Stations benodigde elektrische deelmobiliteit.

• Hierbij ook te onderzoeken in hoeverre marktpartijen 
geïnteresseerd zijn in exploitatie.

• Hierbij aansluiting zoeken bij de HUB-initiatiefstudie en 
ondersteuningsprojecten fiets-/loopverbindingen, 
stallingscapaciteit en voor-/natransport.

• Relatie leggen met bestaande initiatieven zoals binnen 
SmartwayZ.NL (deelmobiliteit)

Verwacht resultaat van deze 
stap

• Analyse door gemeenten van de benodigde deelmobiliteit, 
inclusief bv aanhaking op bestaande initiatieven (in de markt, 
SmartwayZ.NL) en pilots, inclusief locaties en kosten in 
samenhang met de hubstudie (initiatiefproject).

Planning • Q4 2021: Opzet uitvraag
• Q1 2022: Analyse, inclusief stations (NS/ProRail) 
• Q3 2022: Conclusies onderzoek bekend

Organisatie • Regio Noordoost Brabant
• Metropoolregio Arnhem Nijmegen
• Gemeenten, Ns, ProRail
• Provincies als concessieverlener voor bus
• Gemeenten in de lead, Regio Noordoost Brabant en 

metropoolregio Arnhem Nijmegen ondersteunen hierbij



30

Projectnaam (Elektrische/gewone) deelmobiliteit op  
hubs/stations/haltes

• Gemeenten in de lead, Regio Noordoost Brabant en 
metropoolregio Arnhem Nijmegen ondersteunen hierbij

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q2 2022: uitvraag + analyse
• Eind Q3 2022: besluitvorming vervolgstappen (Strategie)

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Regionale Uitvoeringsagenda Noordoost-Brabant
• Mobiliteitsvisie Provincie Gelderland

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Regionale Uitvoeringsagenda Noordoost-Brabant
• Mobiliteitsvisie Provincie Gelderland
• Mobiliteitshubs in Meijerijstad, Betekenis & potentie, 2020.

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda 
• Q1 2021: vaststelling Mobiliteitsvisie Gelderland
• Q1 2021: vaststelling Samenwerkingsagenda Regio Noordoost 

Brabant, Uitvoeringsplan

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget <In te vullen>

Raming kosten project <In te vullen>

Al beschikbaar budget

Initiator <In te vullen>

Partij x <In te vullen>

Partij y <In te vullen>

Partij z <In te vullen>

Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>

NB: Het ligt voor de hand om de ondersteuningsprojecten Fiets-/loopverbindingen - stallingscapaciteit Station Oss, 
Elektrische deelmobiliteit op hubs/stations/haltes en Voor- en natransport van/naar hubs in samenhang op te  
pakken. Voor deze drie projecten ligt het initiatief bij de gemeenten en kunnen de regio’s (Noordoost Brabant en 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen) hierin ondersteunen. Bovendien is er sprake van een grote samenhang met de 
hubstudie A50 die als initiatiefproject wordt opgepakt.
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Projectformulier Voor- en natransport van/naar hubs

Projectnaam Voor- en natransport van/naar hubs

Contactpersoon:  

Organisatie Lead bij de gemeenten en ondersteunt de regio hierin

Naam PM

Emailadres

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 10 september 2021

Inhoudelijk kader Hubs zijn gebaat bij goed voor-en natransport naar  
woongebieden, bedrijventerreinen, etc.. Doel is een comfortabele 
deur-tot-deur reis aan te bieden. In samenhang met de hub-  
studie (initiatiefproject) moet nader ingezoomd worden het 
benodigde/gewenste voor- en natransport bij hubs. 

Activiteiten De gedachte is dat de lead bij de gemeenten ligt, waarbij de regio 
Noordoost Brabant en de metropoolregio Arnhem Nijmegen 
ondersteuning bieden. De volgende activiteiten worden in ieder 
geval voorzien:

• In samenwerking met de projectleider van de hub-studie 
(initiatiefproject) opstellen van een analyse van het  
benodigde/gewenste voor- en natransport bij hubs, zodat 
besluitvorming over extra inzet mogelijk wordt.

• Afstemming met HUB-initiatiefstudie en 
ondersteuningsprojecten deelmobiliteit, voor-/natransport en 
fiets-/loopverbindingen en stallingscapaciteit.

• Relatie leggen met bestaande initiatieven zoals binnen 
SmartwayZ.NL (deelmobiliteit) en Nationaal Toekomstbeeld 
Fiets.

Verwacht resultaat van deze 
stap

• Analyse van het benodigde/gewenste voor- en natransport bij 
hubs, relatie doelen A50, inclusief locaties en kosten.

Planning • Q4 2021: Opzet uitvraag
• Q1 2022: Analyse 
• Q3 2022: Conclusies onderzoek bekend

Organisatie • Metropoolregio Arnhem Nijmegen
• Gemeenten
• Provincies als concessieverlener voor bus
• Gemeenten in de lead, Regio Noordoost Brabant en 

metropoolregio Arnhem Nijmegen ondersteunen hierbij

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q2 2022: uitvraag + analyse
• Eind Q3 2022: besluitvorming vervolgstappen

Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Regionale Uitvoeringsagenda Noordoost-Brabant
• Mobiliteitsvisie Provincie Gelderland

Bron-/onderliggende relevante 
documenten

• Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant
• Regionale Uitvoeringsagenda Noordoost-Brabant
• Mobiliteitsvisie Provincie Gelderland
• Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF)
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Projectnaam Voor- en natransport van/naar hubs

• Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF)

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda 
• Q1 2021: vaststelling Mobiliteitsvisie Gelderland
• Q1 2021: vaststelling Samenwerkingsagenda Regio Noordoost 

Brabant, Uitvoeringsplan

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget <In te vullen>

Raming kosten project <In te vullen>

Al beschikbaar budget <In te vullen>

Initiator <In te vullen>

Partij x <In te vullen>

Partij y <In te vullen>

Partij z <In te vullen>

Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>

NB: Het ligt voor de hand om de ondersteuningsprojecten Fiets-/loopverbindingen - stallingscapaciteit Station Oss, 
Elektrische deelmobiliteit op hubs/stations/haltes en Voor- en natransport van/naar hubs in samenhang op te  
pakken. Voor deze drie projecten ligt het initiatief bij de gemeenten en kunnen de regio’s (Noordoost Brabant en 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen) hierin ondersteunen. Bovendien is er sprake van een grote samenhang met de 
hubstudie A50 die als initiatiefproject wordt opgepakt.
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Projectformulier Logistiek - Modal shift weg naar water

Projectnaam Modal shift van weg naar water

Contactpersoon:  

Organisatie Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA Brabant), 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Naam Hendrik Jan van Engelen (MCA), Johan Leferink (makelaars)

Emailadres

Versiebeheer 0.2, na validatiesessie 10 september 2021

Inhoudelijk kader Volgens onderzoek van Panteia ligt er een potentie aan ‘modal  
shift van weg naar water’ voor met name het gebied rondom 
Nijmegen (niet alleen A50). Schattingen lopen op tot 600 
wegvervoer bewegingen per dag. 

Activiteiten De modal shift van weg naar water moet nog verder worden 
geconcretiseerd; er is sprake van een onderzoeksopgave. De 
volgende activiteiten worden in ieder geval voorzien:

• Onderzoek naar Modal shift (potentie, type, terminals, kosten, 
etc.) in relatie tot A50-potentie.

• Onderzoek in hoeverre er synergievoordelen te behalen zijn 
door samenwerking met het landelijk programma MIRT-
Goederenvervoeraanpak en Smart Logistics (onderdeel 
SmartwayZ.NL).

• Relatie leggen met Topsector Logistiek/Joint Corridors en 
gebruikmakend van lessons learned andere corridors.

• Relatie leggen met reeds lopende verladergebonden  
initiatieven zoals in Veghel (Campina) en ’s-Hertogenbosch 
(Heineken) en met LogiHUBS Gelderland.

Verwacht resultaat van deze 
stap

• Onderzoeksvoorstel inclusief aanpak en scope
• Verkenning perspectief Modal shift inclusief 

probleemverkenning, vraagstelling, potentie, type, terminals, 
kosten, oplossingen, randvoorwaarden, relatie doelen A50, 
keuze/advies (plus synergievoordelen vanuit samenwerking 
met het landelijk programma MIRT-Goederenvervoeraanpak  
en Smart Logistics (onderdeel SmartwayZ.NL).

• Relatie leggen met / samen op trekken met lopende  
initiatieven via de modal shift makelaars die zowel in NBr 
(MCA) en in Gelderland actief zijn.

Planning • Q1 2022: opzet uitvraag onderzoek.
• Q1 2022: uitvraag onderzoek
• Q3 2022: onderzoek gereed

Organisatie • Logistieke bedrijven, Terminal eigenaren
• Provincies Noord-Brabant en Gelderland
• MIRT-Goederenvervoeraanpak
• Smart Logistics (onderdeel SmartwayZ.NL).

Termijn waarop Project speelt • Q4 2021 – Q3 2022: uitvraag + uitvoering onderzoek
• Eind Q3 2022: besluitvorming vervolgstappen
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Beleid/ambitie waarop Project 
is gebaseerd

Bron-/onderliggende relevante 
documenten • Verkenning haven Veghel, Panteia

Bestuurlijke besluiten

Genomen + datum • BO MIRT najaar 2019: besluitvorming MIRT-Onderzoek A50
• BO MIRT najaar 2020: besluitvorming Strategische Agenda

Nog te nemen + planning • Oktober 2021: besluitvorming Stuurgroep A50
• November 2021: BO MIRT

Zijn er al contacten met A50 
projectpartners geweest, zo ja, 
wie en wanneer

• Diverse Stakeholdersbijeenkomsten A50
• Diverse overleggen regiovertegenwoordigers

Onderzoeksbudget <In te vullen>

Raming kosten project <In te vullen>

Al beschikbaar budget <In te vullen>

Initiator <In te vullen>

Partij x <In te vullen>

Partij y <In te vullen>

Partij z <In te vullen>

Totaal <In te vullen>

Dekkingsvoorstel evt tekort <In te vullen>
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