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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

Op 24 juni 2002 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de volgende
interessante documenten.:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/06/24/uitkomsten-landelijke-ov-en-
spoortafel-16-juni
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-notitie-opgave-afbakening-en-
omgeving-corridor-utrecht-duitse-grens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-notitie-opgave-afbakening-en-
omgeving-goederenroutering-noordoost-europa
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-actie-agenda-ov-knooppunten  

Deze documenten zijn leerzaam in de een aantal dossiers waarmee u ook bezig bent. Hoe
wordt straks de corridor Amsterdam - Heerenveen - Groningen - Duitse grens beschreven
in de verschillende onderzoeken naar de Lelylijn? Wat betekent het voor de verschillende
OV knooppunten? 

Waarom krijgt u deze informatie onder een collegebrief als Statenlid en lid van de
gemeenteraad? Dit helemaal al in context met het Deltaplan.

Hoop dat u de informatie nuttig gaat gebruiken in de debatten met de gedeputeerden en
wethouders. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/06/24/uitkomsten-landelijke-ov-en-spoortafel-16-juni
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/06/24/uitkomsten-landelijke-ov-en-spoortafel-16-juni
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/06/24/uitkomsten-landelijke-ov-en-spoortafel-16-juni
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-notitie-opgave-afbakening-en-omgeving-corridor-utrecht-duitse-grens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-notitie-opgave-afbakening-en-omgeving-corridor-utrecht-duitse-grens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-notitie-opgave-afbakening-en-omgeving-corridor-utrecht-duitse-grens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-notitie-opgave-afbakening-en-omgeving-goederenroutering-noordoost-europa
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-notitie-opgave-afbakening-en-omgeving-goederenroutering-noordoost-europa
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-notitie-opgave-afbakening-en-omgeving-goederenroutering-noordoost-europa
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-actie-agenda-ov-knooppunten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2022/06/24/bijlage-actie-agenda-ov-knooppunten



 


 


 Pagina 1 van 3  


Ministerie van 


Infrastructuur en 


Waterstaat 
 


Rijnstraat 8  


2515 XP  Den Haag 


P ostbus 20901 


2500 EX Den Haag 
 


T    070-456 0000 


F   070-456 1111 


 
Ons kenmerk 


IENW/BSK-2022/149598 


 
Bijlage(n) 


3 


  


> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Postbus 20018 


2500 EA  DEN HAAG 


  


Datum 24 juni 2022 


Betreft Uitkomsten Landelijke OV- en Spoortafel 16 juni 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


In deze brief informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van de Landelijke OV- en 


Spoortafel van 16 juni jl. Aan de OV en Spoortafels voer ik samen met de 


bestuurders van decentrale overheden, vervoerders, ProRail en 


reizigersorganisaties het strategische gesprek over de toekomst van het OV. In 


het overleg is stilgestaan bij het beleidsprogramma van IenW 1 en de uitwerking en 


voortgang van het Toekomstbeeld OV.  


 


Beleidsprogramma IenW 


Naar aanleiding van het beleidsprogramma van IenW is met de partijen van de 


Landelijke OV- en Spoortafel het gesprek gevoerd over de aantrekkelijkheid van 


het OV in de komende jaren en op de langere termijn. De partijen hebben de 


gezamenlijke ambitie om het openbaar vervoer en het spoorgoederenvervoer een 


belangrijke rol te laten spelen bij het duurzaam verbinden in binnen- en 


buitenland, het faciliteren van de woningbouwopgave en bij het opvangen van de 


groeiende behoefte aan mobiliteit. De wil om het OV juist na de COVID-19 crisis in 


de volle breedte voor reizigers weer aantrekkelijk te maken is groot. Daarbij is het 


naast actuele vraagstukken rond het voorzieningenniveau in 2023 van belang ook 


breder te kijken naar de rol van het OV en het goederenvervoer voor de bijdrage 


aan oplossingen voor brede maatschappelijke opgaven zoals klimaat, stikstof, 


verstedelijking en de economische en sociale ontwikkeling.  


 


Eerder is met het Toekomstbeeld OV23 door alle partijen een aantrekkelijk en 


uitdagend perspectief neergezet voor de lange termijn. De deelnemers hebben 


besproken dat er nu behoefte is aan een uitwerking waarin inzichtelijk wordt 


gemaakt welke gezamenlijke stappen en keuzes op de korte en middellange 


termijn gezet moeten worden op weg naar 2040, ook gezien de beschikbare 


financiële middelen bij alle partijen. Daarbij blijven de investeringen in de 


robuuste basis rond beheer en onderhoud, maar ook in bijvoorbeeld extra 


vervoerscapaciteit, baanstabiliteit en energievoorziening noodzakelijk. Daarbij 


werd aan de tafel specifiek aandacht gevraagd voor de rol die het samenhangende 


                                                 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Kamerstuk 35 925 XII, nr. 106 
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Kamerstuk 23645, nr. 685 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Kamerstuk 23645, nr. 746 
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spoorsysteem kan spelen bij de ontsluiting en bereikbaarheid van 


woningbouwgebieden, waarvoor deze robuuste basis in het gezamenlijke belang 


is.  


 


Richting het najaar wordt in het programma Toekomstbeeld OV gewerkt aan het 


inzichtelijk maken van deze inzet en keuzes. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de 


bijdrage die de voorstellen voor de verbetering van het OV, voor innovaties en 


voor verduurzaming – ook in combinatie met andere modaliteiten – kunnen 


leveren aan de eerdergenoemde opgaven rond bereikbaarheid, klimaat, 


verstedelijking en economische en sociale ontwikkeling. 


Voortgang Toekomstbeeld OV 


Aan de tafel is verder gesproken over de inhoudelijke uitwerking van een aantal 


gezamenlijk tot stand gekomen producten uit het Toekomstbeeld OV. De 


afgelopen periode is gewerkt aan de Actie-agenda OV-knooppunten, het concept 


Bus Rapid Transit (BRT) en het inzichtelijk maken van mogelijke ontwikkelstappen 


op enkele spoorcorridors waarop voor de verdere ontwikkeling van het nationale 


netwerk maatgevende keuzes aan de orde zijn. Deze studies helpen om stappen 


en keuzes te identificeren op weg naar 2040.  


 


De deelnemers hebben de gezamenlijk actie-agenda OV-knooppunten vastgesteld. 


Deze stuur ik uw Kamer als bijlage bij deze brief mee, zoals toegezegd in het 


notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 


11 april jl. OV-knooppunten zijn cruciaal voor het goed functioneren van het 


mobiliteitssysteem en het faciliteren van een drempelloze deur-tot-deurreis voor 


de reiziger. Daarnaast zijn het ook steeds meer de locaties voor ruimtelijke 


ontwikkelingen, zoals woningbouw. De agenda biedt inzicht in de locaties en de 


diversiteit aan opgaven van een landsdekkend netwerk van ca. 700 OV-


knooppunten. Daarmee geeft de agenda invulling aan de motie Minhas en Van 


Ginneken om nader onderzoek te doen naar ov-hubs en de spreiding hiervan4. 


Ook biedt de agenda een overzicht van 150 OV-knooppunten waar in eerste 


instantie de focus op ligt. Dit inzicht draagt bij aan nadere programmering en 


besluitvorming over mogelijke investeringen in OV-knooppunten vanuit het MIRT. 


Bij de vaststelling en uitvoering van de Actie-agenda is aandacht gevraagd voor 


de verbinding met deelmobiliteit en de overstap van auto naar OV. De agenda 


bevat concrete afspraken en acties over samenwerking en de ontwikkeling en 


uitwisseling van instrumenten, kennis en data. Dit vraagt inzet van alle betrokken 


partijen. Vanuit het ministerie van IenW benutten we de inzichten uit de Actie-


agenda OV-knooppunten ook voor de nieuwe visie op stations in de 


Stationsagenda, die ik uw Kamer eind 2022 toestuur. Naast de activiteiten op het 


gebied van OV-knooppunten werkt het ministerie van IenW ook op verschillende 


manieren aan andere hubs, zoals deelmobiliteit- en goederenhubs. 


 


Daarnaast is gesproken over de kansen van BRT. Dit concept kan een aanvulling 


zijn op het bestaande OV dat snel en adaptief gerealiseerd kan worden en 


daarmee ook interessant is voor de woningbouwopgave. Er is besproken om de 


kansen voor BRT te pakken en integraal mee te wegen als optie voor het 


realiseren van betere verbindingen tussen woningen en hun omgeving. Om dit 


mogelijk te maken concretiseren we de komende periode wat van gezamenlijke 


partijen nodig is om BRT verder te brengen. Een belangrijk aspect daarin is het 


                                                 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 925 A, nr. 46. 
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ontwikkelen van kaders en oplossingen voor het bieden van voldoende 


doorstroming voor BRT op hoofd- en onderliggend wegennetwerk. 


 


Voor het landelijk spoornetwerk zijn twee notities vastgesteld die ingaan op de 


opgave rondom de Goederenroutering Noordoost Europa (GNOE) en de corridor 


Utrecht – Arnhem – Duitse grens. Een keuze over de goederenroutering richting 


Noordoost Europa is in het Toekomstbeeld OV eerder als randvoorwaarde 


genoemd voor de lange termijn doorgroei op het spoor van zowel personen- als 


goederentreinen. Een complex dossier, ook omdat het hier om veel en soms ook 


tegenstrijdige belangen gaat. Partijen spraken opnieuw uit het vervolg met 


betrokkenheid van alle belanghebbenden partijen vorm te willen geven. Om hier 


voldoende aandacht voor te hebben, is afgesproken een apart bestuurlijk overleg 


te organiseren over hoe het vervolgproces ingericht kan worden. Uitvoering van 


de motie De Groot c.s.5, die verzoekt om een onderzoek naar de maatschappelijke 


en economische meerwaarde van een concreet projectalternatief (de zogenaamde 


Noordtak van de Betuweroute), is vooralsnog dus niet aan de orde omdat we met 


bovengenoemde afspraken samen met belanghebbenden eerst grip en inzicht 


willen krijgen op de opgave en de nut en noodzaak. Verder studeren over de 


routering van goederen richting Noordoost Europa is dan ook nodig.  


 


De corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens is een belangrijke ader voor 


internationaal, nationaal en regionaal vervoer. Uit het onderzoek blijkt dat enkele 


structurerende keuzes zoals de baanvaksnelheid en bediening van IC-stations 


noodzakelijk zijn om een ontwikkelpad te kunnen schetsen voor de toekomst. 


Deze structurerende keuzes worden de komende periode nader onderzocht. 


Hiermee is een eerste stap gezet met het in kaart brengen van 


toekomstbestendige investeringen voor deze corridor, zoals verzocht in de motie 


Bouchallikh en Van Ginneken6. 


 


Al met al kijk ik terug op een zeer waardevol gesprek. In het najaar spreek ik 


opnieuw met betrokkenen bij de Landelijke OV en Spoortafel om de 


bovengeschetste keuzes en nadere uitwerking van het Toekomstbeeld OV te 


bespreken.  


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


drs. V.L.W.A. Heijnen 


                                                 
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35925 XII, nr. 24 
6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 29984, nr. 962 








> Notitie opgaven, afbakening en omgeving 
(eindversie)


Spoorcorridor
Utrecht – Arnhem –
Duitse grens


Opgesteld door: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Gelderland, 


Provincie Utrecht, ProRail, NS en FMN


21-6-2022
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Managementsamenvatting


1. Inleiding en context


2. Opgaven


3. Oplossingsrichtingen spoor


4. Afbakening


5. Vervolgaanpak


6. Omgeving en organisatie


Inhoudsopgave
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Context en advies


Rijk, decentrale overheden en de OV-sector werken gezamenlijk aan een uitwerking van het 


Toekomstbeeld OV. Partijen hebben gezamenlijk besloten de belangrijkste corridors van 


Nederland uit te werken in zogenaamde corridorstudies. De corridor Utrecht –Arnhem –


Duitse grens (hierna UAD) behoort tot deze groep. Het is de belangrijkste spoorcorridor naar 


Duitsland en onderdeel van het Europese TEN-T netwerk (Rhine Alpine Corridor). Om de 


urgente capaciteitsknelpunten op te lossen en verschillende ambities op deze corridor - op 


internationaal, nationaal en regionaal niveau - te realiseren zijn aanpassingen en 


optimalisaties in de infrastructuur noodzakelijk. Het resultaat van de eerste stap van de 


corridorstudie is deze notitie Opgaven, Afbakening en Omgeving (hierna: OAO-notitie). 


Het advies is te starten met een gericht vervolgonderzoek en besluitvorming voor te bereiden 


voor het BO MIRT najaar 2022. Hierin kan dan het gewenste eindbeeld voor de corridor 


worden vastgesteld. Het streven is ook besluitvorming te realiseren over de eerste 


ontwikkelstap passend binnen de financiële kaders.


Kernopgaven


Het doel in deze fase is het vaststellen op welke wijze de opgaven op regionaal, nationaal en 


internationaal verenigd kunnen worden en wat realistische opties zijn voor een toekomstige 


uitwerking op het spoor. In een gezamenlijk proces is een aantal kernopgaven voor de 


corridor gedefinieerd. De vier kernopgaven zijn als volgt gedefinieerd:


> Integrale bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio’s en verstedelijkingslocaties 


behouden en verbeteren: 


> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in Utrecht en omgeving


> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in regio FoodValley


> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in regio Arnhem-Nijmegen


> Voldoende capaciteit voor de verwachte reizigersvraag op de gehele corridor. En specifiek 


de spoorcapaciteitsknelpunten tussen Arnhem en Zevenaar en tussen Utrecht en 


Veenendaal.


> Goede, snelle en frequente verbindingen tussen de grote stedelijke agglomeraties (Utrecht 


– Arnhem) en regio’s en middelgrote steden (Arnhem – Duitse grens). 


> Goede verbinding met Duitsland en een duurzaam, aantrekkelijk en betrouwbaar 


alternatief voor korte afstand vliegverkeer.


Capaciteitsknelpunten


De urgentie van investeringen op deze corridor wordt duidelijk uit de Integrale 


Mobiliteitsanalyse van het Rijk (hierna: IMA). Zowel tussen Arnhem en Zevenaar, als tussen 


Utrecht en Veenendaal, ontstaan in de toekomst capaciteitsknelpunten. 


Managementsamenvatting
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Utrecht – Arnhem: structurerende keuzes noodzakelijk


De ambities op de UAD-corridor zijn hoog. Er worden veel wensen geprojecteerd op een nu 


al druk bereden spoorweg. De puzzel is complex en keuzes beïnvloeden en/of conflicteren 


elkaar of leiden tot hoge kosten. Het is, om de stap naar een MIRT-onderzoek of MIRT-


verkenning te zetten, noodzakelijk om een keuze tussen de verschillende (beleids-)opties 


te maken, zodat het aantal te onderzoeken varianten en scenario’s beperkter wordt. Uit de 


analyse naar deze corridor komt een aantal structurerende keuzes op dit baanvak naar 


voren. Een structurerende keuze betekent dat richting wordt gegeven in dilemma’s en te 


onderzoeken scope. Het gaat om de volgende structurerende keuzes:


> Frequentie Intercity bediening station Ede-Wageningen;


> 200 km/uur wel/niet onmogelijk maken;


> Wel/geen Intercity halte Utrecht Koningsweg.


Arnhem – Duits grens: eerste stappen zijn duidelijk


Er spelen op dit moment geen conflicterende keuzes ten oosten van Arnhem richting 


Duitse grens. Uit de analyse volgt dat er op dit trajectdeel wel een aantal keuzes 


voorliggen, gekoppeld aan de daarvoor benodigde investeringen. De eerste twee 


ontwikkelstappen zijn duidelijk en opgenomen in een adaptief ontwikkelplan. De 


daaropvolgende stappen moeten wel nog uitgewerkt worden. 
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Resultaat OAO: routekaart Utrecht – Arnhem en adaptief ontwikkelplan Arnhem – Duitse grens


Op basis van de structurerende keuzes en beschikbare kennis uit de analyse is het mogelijk 


om een routekaart voor het traject Utrecht – Arnhem te schetsen die inzicht geeft in 


mogelijke stappen en de samenhang van verschillende keuzes en koppeling met beschikbare 


middelen. 


Voor het traject Arnhem – Duitse grens spelen deze structurerende keuzes niet en zijn de 


eerste ontwikkelstappen al concreet uitgewerkt voor het adaptieve ontwikkelplan en het 


eindbeeld. Deze stappen bestaan uit de realisatie van een RegioExpresen mogelijk 


> Ontwikkelstap 1A: realisatie 1x per uur een RegioExpres. Hiermee worden de urgente 


capaciteitsknelpunten opgelost, regio’s sneller met elkaar verbonden, internationale 


verbindingen sneller en kunnen alle extra reizigers als gevolg van de 


verstedelijkingsopgave ook in de toekomst mee met de trein. De investeringskosten zijn 


geraamd op €91 – €133 miljoen. 


> Ontwikkelstap 1B: realisatie vrije kruising Arnhem-Oost, 2x per uur een RegioExpresen 


(mogelijk) een verhoging van de frequentie naar station Arnhem Presikhaaf naar 4x per 


uur. De extra investeringskosten van deze stap zijn nog niet geraamd, maar liggen naar 


verwachting (op basis van studies uit het verleden) op minstens €100 miljoen. Dit is 


uiteraard wel afhankelijk van de eisen en wensen, bijvoorbeeld vanuit de omgeving ten 


aanzien van de inpassing. De verstedelijkingsopgave Arnhem-Oost is hierin een belangrijk 


raakvlak.


Vervolgproces


Om te komen tot de antwoorden op de structurerende keuzes, een compleet ontwikkelplan 


voor de gehele corridor inclusief een breed gedragen eindbeeld zijn diverse vervolgvragen 


opgesteld. Het uitwerken van deze vervolgvragen is noodzakelijk om een goede afweging te 


kunnen maken en besluitvorming te organiseren in het BO MIRT van het najaar 2022. De 


doelstelling is om niet alleen besluitvorming te laten plaatsvinden over de plannen, maar ook 


daadwerkelijk de formele trajecten te starten om de eerste ontwikkelstappen gezamenlijk te 


realiseren. 
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1.1 Aanleiding


Rijk, decentrale overheden en de OV-sector werken gezamenlijk aan uitwerking van het 


Toekomstbeeld OV. In februari 2019 zijn de contouren van het Toekomstbeeld OV 2040 


vastgesteld, waarin bestuurlijk de gezamenlijke ambities voor het OV van de toekomst zijn 


geformuleerd. Het programma heeft in 2020 en 2021 een Ontwikkelagenda opgesteld dat in 


de vorm van een menukaart mogelijke maatregelen en acties beschrijft om het OV te 


verbeteren richting 2040. In de ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV zijn mogelijke 


bouwstenen (productstappen) per corridor opgenomen. Op basis van deze ontwikkelagenda 


heeft de stuurgroep Toekomstbeeld OV besloten tot het uitvoeren van corridorstudies.


Eén van de corridorstudies betreft Utrecht –Arnhem –Duitse grens, de belangrijkste 


spoorcorridor naar het Oosten en Duitsland. Om de verschillende ambities op deze corridor -


op internationaal, nationaal en regionaal niveau - te realiseren zijn investeringen in de 


infrastructuur noodzakelijk. In de periode van juli 2021 tot maart 2022 hebben Rijk, 


vervoerders en de betrokken provincies Utrecht en Gelderland toegewerkt naar een integrale 


en kansrijke uitwerking van de opgave op alle schaalniveaus. Ook zijn, in samenwerking met 


betrokken stakeholders, de opgaven en ambities op en rond het spoor verkend. Het resultaat 


is beschreven in deze notitie Opgaven, Afbakening en Omgeving (hierna: OAO).


1.2 Doel OAO Utrecht – Arnhem – Duitse Grens 


De OAO beoogt een overzichtelijke en concrete beschrijving te geven van de brede opgave en 


de spoorinhoudelijke rondom deze corridor. De OAO is een inventarisatie naar de mobiliteits-


en verstedelijkingsaspecten, waarbij de focus in de besluitvorming ligt op dat deel wat spoors


is en bij de spoorse voorzieningen hoort (zoals knooppunten, inpassing infrastructuur etc.). 


De OAO beschrijft een door betrokken partijen gedragen beeld van de opgaven, belangen en 


oplossingsrichtingen en nadere onderzoeksvragen. Daarnaast worden de belangrijkste 


structurerende keuzes op de corridor blootgelegd ten behoeve van een mogelijk vervolg. 


Deze uitwerking vervult hiermee belangrijk voorwerk voor het maken van afwegingen voor 


een eventueel MIRT besluit door het kabinet. In de Landelijke Spoortafel in mei 20022 wordt 


besloten over het uitvoeren van een vervolgstudie. 


1.3 Besluit stuurgroep MIRT en Toekomstbeeld OV 


In het BO MIRT van 25 en 26 november 2020 is besloten gezamenlijk te werken aan de 


spoorverbinding Utrecht – Arnhem – Duitsland. De afspraken die daarover gemaakt zijn: 


> ICE Amsterdam-Ruhrgebied-Frankfurt: Rijk en regio onderschrijven de ambitie het huidige 


ICE reisproduct Amsterdam-Frankfurt te verbeteren en gaan hierover samen met 


Nederlandse en Duitse partners in gesprek
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> Spoorverbinding Utrecht-Arnhem: Rijk en regio spreken af om in het kader van het 


Toekomstbeeld OV en de lange termijnopties voor de Berlijntrein in het komende jaar de 


ontbrekende beslisinformatie over de ontwikkeling op de spoorverbinding Utrecht-


Arnhem gezamenlijk uit te werken. 


In de stuurgroep Toekomstbeeld OV is in april 2021 ingestemd met het uitvoeren van een 


select aantal spoorcorridorstudies onder landelijke regie. Eén van deze corridorstudies betreft 


Utrecht – Arnhem – Duitse grens. De spoorlijnen naar Rhenen en Doetinchem zijn onderdeel 


van de scope, gelet op dat deze treindiensten ook de corridor (grotendeels) gebruiken. In 


verband met de verstedelijkingsopgave Arnhem-Oost is ook het traject tot en met Arnhem 


Presikhaaf toegevoegd aan de scope. 


In de contouren van Toekomstbeeld OV is geconstateerd dat op deze corridor sprake kan zijn 


van een win-win wanneer opgaven en oplossingsrichtingen worden gecombineerd. In de 


ontwikkelagenda TBOV is geconstateerd dat de spooruitwerking nog optimalisaties vraagt, 


ook in combinatie met de uitwerking van de verstedelijkingsopgaven, om te komen tot een 


integrale en kansrijke uitwerking en gedragen toekomstbeeld met oplossingsrichting richting 


en na 2040.


1.4 Het doorlopen proces


In dit traject is met belanghebbenden de breedte van de ambities en zijn de opgaven verkend 


op en rond de corridor. Op verschillende manieren is er met belanghebbende samengewerkt 


om hun perspectief op de opgaven en ambities in kaart te brengen. Vanaf juli 2021 waren de 


processtappen als volgt:


Stap 1. Verkenning breedte van de opgave en bepalen kernopgaven


Als start is een stakeholderanalyse opgesteld op basis van een beknopte bureaustudie van 


relevante documenten. Vervolgens zijn in deze stap vier verschillende workshops over 


ambities en opgaven met ieder een eigen focusgebied georganiseerd: Internationaal, 


Nationaal, Oost en Midden. Een deel van de resultaten is opgenomen in hoofdstuk 2. Voor de 


integrale stakeholderanalyse wordt verwezen naar de bijlage bij deze OAO. 


Stap 2. Inhoudelijke uitwerking door ProRail


ProRail heeft samen met vervoerders een spoorinhoudelijke uitwerking uitgevoerd om te 


komen tot kosteneffectieve oplossingen (productverbeteringen) op deze corridor. Tevens 


heeft ProRail een overzicht gemaakt van de onderzochte bouwstenen uit de vorige fase van 


TBOV 2040. Deze resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van deze OAO. 
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Stap 3. Synergie sessie: confrontatie inhoudelijke uitwerking en kernopgaven


De synergie is verkend tussen de uitkomsten van de vier workhops ambities en opgaven en de 


spoorinhoudelijke uitwerking door ProRail en vervoerders. De eerste synergie sessie stond in 


het teken van herkenning van de opgaven en het toetsen van de spoorinhoudelijke 


uitwerking. De tweede synergie sessie was gericht op het samenbrengen van opgaven en 


inhoud om toe te werken naar pakketten ter besluitvorming. In deze stap heeft nader 


onderzoek plaatsgevonden naar de verstedelijkingsopgave (afgesproken 


woningbouwaantallen per regio en de opname hiervan in de Integrale Mobiliteitsanalyse 


(IMA)). Tussen de synergie sessies door hebben er twee brede stakeholderbijeenkomsten 


plaatsgevonden met het doel om te informeren over de uitkomsten van de vier workshops en 


de ambities en opgaven aan te scherpen. 


Stap 4. Komen tot oplossingsrichtingen met combinaties van maatregelen


Onderzocht is welke combinaties van maatregelen verder uitgewerkt kunnen worden. De 


verschillende oplossingsrichtingen zijn getoetst op de kernopgaven en vervolgens nader 


uitgewerkt. De uitgewerkte oplossingsrichtingen zijn tijdens een derde synergiesessie 


gedeeld, getoetst en aangescherpt door de deelnemende partijen. De globale resultaten zijn 


opgenomen in hoofdstuk 4. 


Stap 5. Bepalen bijdrage kernopgave aan oplossingsrichtingen


De oplossingsrichtingen gescoord op de kernopgaven. Vraag was in welke mate de 


oplossingsrichtingen een bijdrage leveren aan de kernopgaven op de corridor. 


Stap 6. Keuze in oplossingsrichtingen voor verdere uitwerking


Voor het vervolgonderzoek moet een keuze gemaakt worden welke oplossingsrichtingen 


verder uitgewerkt gaan worden in een volgende fase. Hiervoor worden de dillema’s benoemd 


en de vervolgstappen voor het onderzoek bepaald ter voorbereiding op de besluitvorming. In 


een brede stakeholderbijeenkomst zijn de resultaten gedeeld. De vervolgvragen zijn 


benoemd in hoofdstuk 5.
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In dit traject is er, gezamenlijk met belanghebbenden, de breedte van de ambities en 


opgaven verkend op en rond de corridor. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven hebben 


belanghebbenden op hun perspectief op de opgave kunnen inbrengen. Het in beeld brengen 


van de opgaven en ambities is in eerste instantie gedaan op basis van de relevante 


documenten, het opstellen van een stakeholderanalyse, vier verschillende workshops met 


ieder een eigen focusgebied: Internationaal, Nationaal, Oost en Midden. Vervolgens is er 


tijdens de synergiesessie de confrontatie gezocht tussen de opgehaalde ambities en opgaven 


bij stakeholders met de inhoudelijke uitwerking door ProRail. Tijdens deze sessie zijn de 


kernopgaven geformuleerd. De kernopgaven en andere uitkomsten van de synergiesessie zijn 


breed gedeeld tijdens twee stakeholderbijeenkomsten, waar deze uitkomsten zijn getoetst. 


2.1 Conclusies stakeholderanalyse


In de eerste stap zijn de belangen, standpunten en ingebrachte punten beschreven van 


partijen die een betrokkenheid hebben op de spoorcorridor. Op basis hiervan is een 


stakeholderanalyse opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd.  


Alles overziend is de belangrijkste conclusie dat er veel verschillende opgaven zijn in en rond 


de spoorcorridor en dat de urgentie duidelijk wordt gevoeld om juist nu de spoorcorridor 


Utrecht-Arnhem-Duitse grens te verbeteren. Partijen verwachten een groei in het aantal 


reizigers op het spoor door 1) de autonome groei in mobiliteit, 2) de verschillende 


verstedelijkingsopgave in Arnhem, Utrecht en tussengelegen locaties, 3) door substitutie van 


internationale reizigers van luchtvaart naar openbaar vervoer en 4) de gevolgen van de 


mobiliteitstransitie met een verschuiving van aandeel OV in de modal split in en rondom 


stedelijke regio’s. Deze groei en ambities hebben een verschillende uitwerking op de 


schaalniveaus van de corridor.


Partijen geven verschillende richtingen aan om deze groei te faciliteren. Een veel genoemde 


wens van stakeholders is het oplossen van (verwachte) capaciteitsknelpunten op de corridor 


en het verkorten van reistijden tussen steden. Ook is benoemd de frequentie te verhogen op 


het spoor en nieuwe stations aan te leggen nabij (toekomstige) woningbouwlocaties om 


verstedelijkingsopgaven te faciliteren. Een aandachtspunt in de uitwerking op deze corridor is 


deze koppeling met ruimtelijke trajecten. Dit geldt zowel voor de verstedelijkingsopgave in de 


regio Utrecht, verwoord in de door rijk en regio vastgestelde rapportage Utrecht Nabij, als de 


gecombineerde verstedelijkingsopgave in de regio Arnhem Nijmegen FoodValley. 


2. Opgaven
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Partijen geven aan dat zij verwachten dat er op verschillende locaties gebrek is aan ruimte 


voor infrastructurele aanpassingen op en rondom het spoor en dat er spanning is met de 


leefbaarheid van woongebieden aan het spoor. Kernelement is ook dat het een grote 


uitdaging is om voldoende financiering te krijgen voor alle ingebrachte wensen, maatregelen 


en oplossingen. De betaalbaarheid van het totale pakket blijft voor het vervolg vragen om een 


nadere verdieping en het zoeken naar win-win oplossingen.  


Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor raakvlakken. Er is een sterk raakvlak met 


goederenvervoer en dan met name in capaciteit en leefbaarheid rondom spoorknooppunt 


Arnhem (en Emplacement Arnhem Oost). Ook is de spoorcorridor onderdeel van een veel 


grotere verbinding tussen Amsterdam en het Rhein-Ruhrgebied en dienen de internationale 


belangen integraal meegenomen te worden in de uitwerking. Tevens zijn er verschillende 


spoor en OV-verbindingen die de corridor kruisen of aan takken.


2.2 Opgaven


De stakeholderanalyse en de workshops zijn vertaald in een aantal kernopgaven voor de 


corridor. Deze kernopgaven worden gebruikt om te komen oplossingsrichtingen (vanuit het 


inhoudelijke traject) en zijn input voor de voorbereiding van besluitvorming. De vier 


kernopgaven zijn de volgende:


Hierna worden deze kernopgaven nader toegelicht.


Kernopgave 1: integrale bereikbaarheid van de regio’s en verstedelijkingslocaties behouden en 


verbeteren


Het doel van deze kernopgave is de verschillende regio’s langs de corridor integraal 


bereikbaar te houden. Wegens de autonome groei, én de groei die de verstedelijking met zich 


meebrengt zal voor het openbaar vervoer in de regio’s een verbetering nodig zijn. Ondanks 


dat er (op meer stedelijk niveau) al een mobiliteitstransitie gaande is, is de regio nu en in de 


toekomst nog erg afhankelijk van de auto.
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1. Integrale bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio’s en verstedelijkingslocaties 


behouden en verbeteren: 


> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in Utrecht en omgeving


> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in regio FoodValley


> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in regio Arnhem-Nijmegen


2. Voldoende capaciteit voor de verwachte reizigersvraag op de gehele corridor. En 


specifiek de spoorcapaciteitsknelpunten tussen Arnhem en Zevenaar en tussen Utrecht 


en Veenendaal.


3. Goede, snelle en frequente verbindingen tussen de grote stedelijke agglomeraties 


(Utrecht – Arnhem) en regio’s en middelgrote steden (Arnhem – Duitse grens). 


4. Goede verbinding met Duitsland en een duurzaam, aantrekkelijk en betrouwbaar 


alternatief voor korte afstand vliegverkeer.







Het spoor biedt een oplossing om de verwachte mobiliteitsgroei te faciliteren gericht op 


duurzame vormen van mobiliteit. Daarnaast kan het bijdragen aan het ontlasten van de 


snelweg A12, waar tussen Utrecht, Arnhem en de Duitse grens dagelijks files staan.


De verstedelijkingsopgaven langs de corridor hebben impact op de reizigersaantallen. Binnen 


de verstedelijkingsstrategieën (zie onderstaande kaarten met woningaantallen) wordt ingezet 


om de nieuwe woningen zoveel mogelijk te bouwen in binnenstedelijke of anderszins 


optimaal bereikbare plekken. Het openbaar vervoer heeft een belangrijke rol in het opvangen 


van de groei door verstedelijking en deze locaties aantrekkelijk en toegankelijk houden voor 


bewoners, economie, recreatie en het vestigingsklimaat. 


Kernopgave 1A: faciliteren van groei in Utrecht en omgeving


De nieuwste prognose (Bus, tram en Metro) van integrale mobiliteitsanalyse (zomer 2021) 


laat zien dat de Randstadprovincies sterk groeien en daarvan provincie Utrecht zelfs 


bovengemiddeld groeit. De regio Utrecht verwacht dat deze groei nog hoger is als gevolg van 


lokaal beleid gericht op de mobiliteitstransitie. 


Belangrijke verklaring voor de sterke groei is de verstedelijkingsopgave; de mobiliteit in de 


Randstad groeit met bijna 30%. In de periode 2025-2035 gaat het om een groei van 16% tot 


35%. Deze groei vindt voor een deel in en rondom de stad Utrecht plaats. Dit komt door de 


woningbouwontwikkeling in en rond de stad en doordat Utrecht Centraal een belangrijk 


knooppunt is in het regionale en nationale mobiliteitsnetwerk, waaronder spoor en OV. Het 


Rijk verwacht knelpunten in zowel het spoornetwerk als het tram- en busnetwerk. In de 


ochtendspits worden op verschillende intercity-verbindingen naar Utrecht volle treinen 


verwacht. Een verbetering van het openbaar vervoer in en rond Utrecht en het oplossen van 


de knelpunten is nodig. In het traject is het belang aangedragen om onderzoek te verrichten 


naar een regionaal OV in Utrecht dat de groei aan kan.


Het huidig OV-systeem is in Utrecht en omgeving sterk gericht op één multimodale 


hoofdknoop – Utrecht Centraal – die ook een belangrijke functie vervult in het nationale en 


internationale OV-netwerk. Rijk en regio zijn het er over eens dat de afwikkeling rondom 


Utrecht Centraal een knelpunt wordt. De capaciteit van het station en spoor is voldoende, 


echter is er belemmering in de afwikkeling van lopen, OV en Fiets rondom Utrecht Centraal. 


De drukte heeft ook invloed op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de stationsomgeving 


en binnenstad. Dit is een van de centrale opgaven binnen de UNed samenwerking en ook het 


IMA erkent deze opgave.
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Het is van belang dat de regio’s langs de corridor integraal bereikbaar zijn. Wegens de 


autonome groei, de groei door de mobiliteitstransitie én de groei die de verstedelijking in 


de regio's Utrecht, FoodValley en Arnhem-Nijmegen met zich meebrengt zullen de 


reizigersaantallen in het openbaar vervoer groeien.







Naast Utrecht Centraal wordt ook de verbinding met Utrecht Science Park (USP) gezien als 


een belangrijke locatie op de corridor. In het gebied Utrecht-Oost (van Rijnsweerd en USP 


naar Lunetten) wordt een uitbreiding verwacht van 6.900 – 19.300 woningen en 7.500 –


12.000 arbeidsplaatsen. Een oplossing die bijdraagt aan de opgave en grote samenhang kent 


met deze corridorstudie is de ontwikkeling van station Koningsweg. Het ontwikkelen van 


stationsgebied Lunetten/Koningsweg als satellietlocatie voor USP-gerelateerde bedrijvigheid 


is een belangrijk uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling van het USP. Aanvullend is 


voor het totale knooppunt Bunnik (dus het binnenstedelijk stationsgebied én stationsgebied 


Bunnik-Zuid) is een opgave van 5.000 woningen opgenomen in de regionale ruimtelijke visie 


(IRP).


Kernopgave 1B: faciliteren van groei in de regio FoodValley


De corridor is van groot belang voor de regio FoodValley vanwege de verbinding (spoor en 


weg) met de Randstad, de Regio Arnhem-Nijmegen en het Duitse achterland. In de regio 


FoodValley zijn Veenendaal en Ede-Wageningen belangrijke verstedelijkingslocaties (voor een 


groot deel onderdeel van de Groene Metropool Regio). Met een groot tekort aan woningen, 


gaat de regio een grote groei doormaken met circa 40.000 woningen (huidig inwoneraantal 


365.000) rondom stations en centra en transformatie van bestaande verouderde 


bedrijventerreinen. Daarnaast is het van belang dat de mobiliteitstransitie doorzet richting 


OV. De regio werkt aan (hoogwaardig) openbaar vervoer tussen de kernen en heeft de 


ambitie voor nieuwe stations Ede-West (op de lijn Utrecht – Arnhem) en Veenendaal Zuid (op 


de lijn De Haar – Rhenen) op de corridor. Door de woningbouw en de mobiliteitstransitie 


zullen de reizigersaantallen groeien. Daarom is het van belang is om goede bereikbaarheid te 


behouden of te verkrijgen op locaties waar een woningbouwimpuls plaatsvindt. De 


FoodValley biedt voor bedrijven een interessant vestigingsklimaat en zullen daar steeds meer 


bedrijven zich gaan vestigen en dat trekt nieuwe reizigers (klanten en werknemers) aan. Ook 


voor de Wageningen Universiteit blijft goede bereikbaarheid van groot belang.


21-6-2022Toekomstbeeld OV 12







Kernopgave 1C: faciliteren van groei in regio Arnhem-Nijmegen 


Eén van de verstedelijkingsopgaven van de Groene Metropool is Arnhem-Oost met een groei 


van circa 8.000 tot 10.000 woningen. Dit gebied is nauw verweven met de opgave op het 


spoor met Spoorzone Arnhem-Oost. Deze opgaven zijn sterk verweven zijn met de 


toekomstige verstedelijking en de leefbaarheid in dit deel van Arnhem. Door de woningbouw 


zullen de reizigersaantallen groeien. Het is daarom van belang is om goede bereikbaarheid te 


behouden of te verkrijgen op locaties waar een woningbouwimpuls plaatsvindt. 


Eén van de opgaven is ook het bereikbaar houden van de Liemers (gemeenten Duiven, 


Montferland, Westervoort en Zevenaar) en het verbeteren van de bereikbaarheid van de 


Achterhoek door een snellere verbinding (RegioExpres).


Ten oosten van Arnhem Centraal wordt de corridor gebruikt door meerdere treindiensten. In 


de treindienst van de Achterhoek naar Arnhem ontstaan capaciteitsknelpunten (tussen 


Arnhem en Zevenaar in de regionale treinen). Dit blijkt zowel uit de IMA van het Rijk als de 


reizigersprognoses van de provincie. Op deze verbinding hebben treinen nu onvoldoende 


capaciteit. De oplossing hiervoor is de RegioExpres, waar de provincie Gelderland, samen met 


onder andere ProRail al onderzoek naar doet. 


Bij het bepalen van de maatregelen is ook gekeken naar de andere opgaven op de A12-


corridor. Naast het capaciteitsknelpunt zijn er ten oosten van Arnhem nog andere 


knelpunten: 


> De A12 (Velperbroek) is één van de grootste fileknelpunten van Nederland (plek 2);


> Regionale treindiensten en internationale treinen (ICE) hinderen elkaar. De ICE en de 


regionale treinen willen beide gebruik maken van hetzelfde spoor op hetzelfde tijdstip. Dat 


kan niet, er is maar 1 spoor per richting beschikbaar. Landinwaarts wordt daarom de ICE 


vertraagd (extra reistijd), richting Duitsland mag de ICE voor en is de regionale trein 4 


minuten langzamer.


Tot slot kunnen de ambities om capaciteit, frequentie en snelheid te vergroten op het spoor 


van de A12-corridor betekenen dat alle spoorwegovergangen uitgefaseerd zullen worden. Er 


is benoemd dat er een spanningsveld zal ontstaan hoe en waar er met name voor langzaam 


verkeer ongelijkvloerse kruisingen kunnen worden ingepast. De oplossingen voor 


spoorkruisingen moeten goed aansluiten op de lokale behoeftes voor langzaam 


verkeersverbindingen.
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2. Opgaven en afbakening
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Ontwikkelingen demografie en economie


De bevolking groeit in de MIRT-regio Oost-Nederland in WLO-Hoog met 9% tot 2040. In WLO-


Laag is sprake van een stabilisatie. De bevolking in Noordwest-Nederland bli jft groeien in zowel 


WLO-Laag als WLO-Hoog (+8% tot +23%). Het aantal banen en beroepsbevolking kent in beide 


gebieden een meer divers patroon. Als gevolg van sterkere demografische ontwikkeling richting 


2040 groeit ook de mobiliteit. 


De mobiliteit in de MIRT-regio Noordwest groeit sterker dan in de rest van Nederland in zowel 


WLO-Laag als WLO-Hoog (5 tot 39% in aantal kilometers). Het gebruik van de trein, bus, tram en 


metro en de e-bike nemen zowel in het hoge als in het lage scenario toe. Ondanks dat de 


bevolking groeit in WLO-Laag daalt het gebruik van de auto (-3% in kilometers), in Hoog neemt 


het autogebruik toe (+38% in kilometers). De MRA en MRU kennen nu en in 2040 andere 


mobiliteitspatronen dan de rest van Noordwest-Nederland. Op de relatie met de centra vanuit 


de regio en de rest van Nederland speelt het OV (BTM en trein) een grote rol. 


In Oost-Nederland bli jft het totaal aantal verplaatsingen en de verplaatsingskilometers in WLO-


Laag tot 2040 ongeveer geli jk. Per vervoerswijze zien we wel verschil: het gebruik van de trein 


groeit terwijl  het gebruik van de auto en bus krimpt. In WLO-Hoog groeien het aantal 


verplaatsingen en de verplaatsingskilometers met respectievelijk 10% en 31%. De auto groeit 


met 33%, de trein stijgt zowel in het lage als het hoge scenario (21% en 39%). 


Potentiële bereikbaarheidsopgaven


In WLO-Laag bli jft de bereikbaarheid van het aantal banen, ondanks de afname van het aantal 


banen, in grote delen van Oost-Nederland toenemen richting 2040. In de Achterhoek neemt de 


bereikbaarheid van banen af vanwege het wegtrekken van banen. In toenemende mate doen 


zich in WLO-Hoog potentiële capaciteitsknelpunten voor op de oost-westverbindingen langs de 


A1 en A12. Ontwikkelingen voor weg en spoor stapelen en komen samen op deze oost-


westverbindingen. In WLO-Hoog heeft de congestie op een deel van het wegennet een 


negatieve impact op de ontwikkeling van de bereikbaarheid in delen van Gelderland. Deze zijn 


te vinden op de A12 (Arnhem-Utrecht) en A50. Op de corridor A12 is in het hoge scenario ook 


sprake van een capaciteitsopgave in de trein. In de sprinters moeten in de spits reizigers staan of 


is het druk rondom de steden. Dit is het geval tussen Nijmegen – Cuijk en Arnhem – Zevenaar. 


Kijkend naar het (HOV-)bussysteem dan valt op dat in Nijmegen naar verwachting 


capaciteitsknelpunten optreden in de spits.


Grote delen van MIRT regio Noordwest-Nederland kennen een grotere bereikbaarheid van 


aantallen banen binnen acceptabele reistijd dan gemiddeld in Nederland. In zowel het Lage als 


het Hoge scenario neemt bereikbaarheid toe, gedreven door de toename van het aantal banen 


op korte afstand (verdichting). In de steden loopt in WLO-Laag en WLO-Hoog in het OV de 


mobiliteitsvraag tegen de capaciteitsgrenzen aan. In Utrecht is dit richting Utrecht (met name 


IC-treinen) als in de stad (met name tram en bussen). Het wegennet rondom Utrecht raakt in 


WLO-Hoog verzadigd door toename van verplaatsingen en verplaatsingskilometers. Hierdoor 


neemt de bereikbaarheid van banen vanuit de regio af. Met deze verzadiging van hoofd- en ook 


onderliggend wegennet vertraagt ook het busvervoer in de regio. 


Integrale mobiliteitsanalyse 2040







Kernopgave 2: voldoende capaciteit op de gehele corridor


Deze kernopgave op de corridor is het faciliteren van voldoende capaciteit voor de verwachte 


reizigersvraag op de verschillende schaalniveaus: internationaal, nationaal, regionaal en 


goederenvervoer. Deze corridor kenmerkt zich, naast groeiende nationale en regionale 


reizigersstromen, door een substantiële én groeiende internationale verbinding tussen de 


Randstad en Rhein-Ruhr. De groeiambities voor (inter)nationaal en regionaal vervoer zorgen 


nu en in de nabije toekomst voor conflicten op de drukke delen in het netwerk. Zonder extra 


spoorcapaciteit gaat de groei van het internationale vervoer dan ten koste van de het 


nationaal/regionaal belang of vice versa. Er is dus meer capaciteit nodig en dat vraagt 


investeringen. Ook is er spanning tussen toenemend personenvervoer per spoor op de A12 


corridor en goederenvervoer (Goederenroutering Noordoost Europa, hierna: GNOE). Ten 


oosten van Arnhem is er reeds onvoldoende capaciteit. Internationaal vervoer en regionaal 


vervoer hinderen hier elkaar, hetgeen leidt tot uitbuigingen (en dus langere reistijden, zoals 


ook onder kernopgave 1C al is genoemd). 


Binnen deze kernopgaven is het in eerste instantie de wens om optimaal gebruik te maken 


van het ‘bestaande’ infrastructuur aanbod. Met de PHS wordt hier tot 2030 aan gewerkt. 


Binnen enkele jaren zal er helderheid ontstaat over de programmering en daarmee in welke 


mate dit voldoende zal zijn. Capaciteitsvergroting is door middel van infrastructurele 


maatregelen in de toekomst nodig en dat vraagt om afgewogen keuze. Randvoorwaarde 


hierbij is dat de bestaande vervoersstromen van nationaal en regionaal belang ook profiteren 


van de beoogde infrastructurele verbetering.


IMA-knelpunten op de corridor


> Voor spoorcapaciteitsknelpunten gaat het om Arnhem-Zevenaar voor reizigers én 


goederen (WLO-laag/hoog) en Utrecht-Veenendaal voor reizigers (WLO-hoog). 


> Voor weg betreft het bijna de gehele A12 als knelpunt (WLO-hoog)


> Voor het onderliggende netwerk is er een opgave in en rond Utrecht (WLO-laag/hoog)


Kernopgave 3: Goede, snelle en frequente verbindingen tussen de grote stedelijke 


agglomeraties en regio’s en middelgrote steden


Op de corridor is het van belang om goede, snelle en frequente verbindingen tussen de grote 


stedelijke agglomeraties (Utrecht – Arnhem) en regio’s en middelgrote steden (Arnhem –


Duitse grens)


Hoogfrequente stedenring Utrecht – Arnhem 


Een kernopgave op de corridor is om te komen tot een goede, snelle en hoogfrequente 


verbinding tussen stedelijke centra van Stedelijk Netwerk Nederland (Ontwikkelagenda 


Toekomstbeeld OV). Tussen de steden Amsterdam, Zwolle, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven, 


Breda, Den Haag-Rotterdam, en Utrecht wordt verder ingezet op een verhoging van het 


huidige openbaarvervoersaanbod. Met snellere en frequentere OV-verbindingen komen deze 


economische kerngebieden in Nederland ‘dichter’ bij elkaar en neemt de reistijd tussen de 


steden op de corridor (Utrecht en Arnhem) af. 
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Wensen voor een snelheidsverhoging of een viersporige verbinding kunnen mogelijk een 


grote impact op leefbaarheid hebben langs de economische kerngebieden én zijn financieel 


uitdagend. Een belangrijk aandachtspunt is het voorkomen dat nieuwe (IC-)stations een 


negatieve invloed hebben op deur-tot-deur reistijd tussen de grote steden.


Hoogwaardig OV in en tussen regio’s Arnhem – Duitse grens (-Achterhoek)


Ten oosten van Arnhem speelt deze kernopgave ook. Alleen hier gaat het dan om het sneller 


verbinden van regio’s en middelgrote steden. De snelheid op de corridor is hier laag, 


waardoor het openbaar vervoer voor veel mensen geen alternatief is. Het dichterbij elkaar 


brengen van deze gebieden Achterhoek/ Liemers - Arnhem – Nijmegen – Randstad, is 


essentieel voor de leefbaarheid en bereikbaarheid. Andersom geldt ook dat een snelle 


verbinding ertoe leidt dat meer personeel beschikbaar komt voor bedrijven in deze regio’s. 


Kernopgave 4: goede verbinding met Duitsland en duurzaam, aantrekkelijk en betrouwbaar 


alternatief voor vliegverkeer tot 6 uur


Goede verbindingen tussen de Randstad en het Ruhrgebied en tussengelegen halteplaatsen is 


essentieel voor de economische- en kenniscentra. Het biedt een duurzaam, aantrekkelijk en 


betrouwbaar alternatief voor het korte afstand vliegverkeer tot 6 uur reistijd in Noordwest 


Europa. Dit versterkt de positie van Schiphol als intercontinentale hub. De aansluiting op 


Duitse verbindingen dient goed en efficiënt te zijn. Deze kernopgave heeft betrekking op het 


garanderen van de internationale bereikbaarheid. De corridor is een belangrijk onderdeel van 


de verbinding tussen de MRA en het Rhein-Ruhrgebied en de Europese Rhine Alpine Corridor. 


Op landelijk niveau, maar ook steden als Utrecht en Arnhem, geven alle stakeholders aan dat 


een snelle en robuuste verbinding tussen Nederlandse en Duitse economische centra (met 


tussengelegen stations) en universiteiten belangrijk is. De verbinding met het Europese 


spoornetwerk kan worden versterkt en is essentieel voor de positie van Nederland in Europa. 


Andere relevante verbindingen richting Duitsland betreffen de IC-Berlijn, Arnhem-Düsseldorf 


(RE19) en Eindhoven-Düsseldorf (RE13). Doorontwikkeling van het internationaal 


treinvervoer in frequentie en snelheid is noodzakelijk vanwege de mobiliteitsgroei en de hoge 


ambities van alle stakeholders om internationale treinverkeer te stimuleren als duurzame 


vervoervorm op de middellange afstand, als alternatief voor en in aanvulling op het vliegtuig. 


Dit draagt ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen en is ook opgenomen in het huidige 


regeerakkoord. Er dient aansluiting gezocht te worden op concrete verbeterplannen van de 


Duitse overheid, zoals “Deutschlandtakt” en “TEE 2.0”. Vanuit Duits perspectief is er wel het 


punt van aandacht de beperkte capaciteit van bestaande en toekomstige infrastructuur. Tot 


slot brengt de wens vanuit de Europese Unie voor Open Toegang ook uitdagingen met zich 


mee in o.a. de capaciteit op het spoor.


In de Duitse en Nederlandse plannen zijn de grensovergangen in Zevenaar, Oldenzaal en 


Venlo allen van belang. Op alle drie de verbindingen vindt onderzoek plaats. Advies vanuit de 


workshops is om de resultaten van de verschillende studies met elkaar te vergelijken voordat 


er afwegingen gemaakt worden over investeringen. 
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2.3 Raakvlakken


Verstedelijkingsopgave Utrecht en Arnhem Nijmegen FoodValley


In beide verstedelijkingsopgaves is nog niet exact duidelijk waar de toe te voegen woningen 


precies gerealiseerd gaan worden. Hoewel het ontwerpprincipe wordt toegepast dat 


woningen dichtbij OV-knooppunten gerealiseerd gaan worden, zal de uiteindelijke locatie van 


deze woningen het aantal reizigers beïnvloeden en daarmee ook de keuzes die gemaakt 


moeten worden. Een goed voorbeeld hiervan is de situatie rondom de stations Bunnik en de 


stations in Veenendaal. De verstedelijkingsopgave is daarom onderdeel van kernopgave 1. 


Gedurende het proces heeft veel afstemming plaatsgevonden met de betrokkenen die 


werken aan de verstedelijkingstrategieën. 


Corridor Amsterdam – Berlijn


Nederland kent verschillende grensovergangen via het spoor met Duitsland. De meeste 


grensovergangen betreffen kort grensoverschrijdende verbindingen tussen grensregio’s. Er 


zijn twee verbindingen vanuit Nederland met omliggende Europese metropolen. Dit betreft 


de verbinding Amsterdam – Arnhem – Köln (ICE) e.v. en Amsterdam – Hengelo – Berlijn. 


In Toekomstbeeld OV is aangegeven dat vervoerkundig en ruimtelijk economisch het 


zwaartepunt op de as Amsterdam – Arnhem – Duisburg – Köln – Frankfurt en verder ligt. De 


mogelijke opties om deze verbinding te verbeteren zijn in deze OAO weergegeven. Voor de 


verbinding richting Berlijn zijn in Toekomstbeeld OV naast de huidige route, de route met 


overstap via Arnhem en een alternatieve route over Zwolle als rechtstreekse verbinding 


richting Berlijn nader onderzocht. Ook in Duitsland zijn beide corridors opgenomen in 


Deutschlandtakt (het toekomstbeeld voor het Duitse spoorwegnet). Op beide corridors zijn 


productverbeteringen (frequentieverhogingen en reistijdverkortingen en investeringen in 


beeld. Reizigers met bestemming Berlijn hebben ook een reismogelijkheid via Utrecht –


Arnhem – Duitse grens met een overstap in Duisburg (met ICE Amsterdam – Duisburg en daar 


overstappen op de ICE van Duisburg naar Berlijn. Vanwege de reismogelijkheden (met of 


zonder overstap) richting Berlijn is er daarmee een (beperkte) vervoerkundige relatie tussen 


beide corridors. Logistiek is er geen samenhang tussen beide corridors. Inhoudelijk kunnen de 


corridorstudies daarom afzonderlijk bestudeerd worden. 


Echter, bij het bepalen van investeringen op de lange afstandsverbindingen richting Duitsland 


is een integrale afweging over middelen nodig. Beide corridors moeten daarom na het 


opstellen van de OAO’s samengebracht worden om een besluit te nemen over het vervolg en 


mogelijke verbeteringen op de corridors. In de voorbereiding corridor Amsterdam – Berlijn 


worden de internationale, nationale en regionale productverbeteringen op de corridor 


Amsterdam – Twente onderzocht. De IC Berlijn verbindt Amsterdam met grote steden in 


Noord Duitsland (Osnabrück, Hannover, Berlijn). In de studie zal het gaan om onderzoek naar 


verbeteringen van de bestaande route via Amersfoort of een alternatieve route via Zwolle 


naar Hengelo. 
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Goederenvervoer (GNOE)


De groeiambities voor personen- en goederenvervoer leiden in de periode 2030-2040 tot 


conflicten op de drukke delen in het spoornetwerk. Om de groeiambitie te realiseren wordt 


onder meer gezocht naar meer flexibiliteit in de huidige verdeling van capaciteit tussen 


personen – en goederenvervoer op het spoor. In de ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV is 


een keuze over de goederenroutering Rotterdam – Noordoost Europa gedefinieerd als een 


cruciale interventie voor de lange termijn. Het (voor)onderzoek naar de goederenroutering 


van Rotterdam/Roosendaal naar Noordoost Europa heeft een raakvlak met de corridor 


Amsterdam – Utrecht – Duitse grens. In dit vooronderzoek voor GNOE wordt nut en noodzaak 


van alternatieve goederenrouteringen onderzocht. In bepaalde routeringsopties kunnen de 


goederentreinen van Rotterdam en/of Roosendaal via de Betuweroute, Arnhem en Zutphen 


richting de grensovergang Bentheim[1] gaan rijden. Het raakvlak van het vooronderzoek naar 


GNOE en de corridor is afhankelijk van de keuze van de goederenroutering wel of niet door 


Arnhem:


> Keuze voor goederenroutering door Arnhem richting Zutphen: De goederentreinen rijden 


dan door het knooppunt Arnhem en belasten samen met het toenemende 


reizigersverkeer (Utrecht – Arnhem, Arnhem – Emmerich, Arnhem – Zevenaar, IJssellijn) 


de sporen door Arnhem. Daarvoor zijn in en rondom Arnhem maatregelen nodig, 


waaronder een vrije kruising bij Velperbroek-aansluiting en overige maatregelen. Bij een 


keuze van de goederenroutering via Arnhem en de Twentekanaallijn ontstaat er wellicht 


een mogelijkheid voor een IC verbinding tussen Arnhem en Enschede;


> Keuze voor de goederenroutering niet door Arnhem (bijvoorbeeld via Betuweroute en 


N18 tracé). Er is een beperkt raakvlak met ontwikkelingen op de A12 corridor. De knoop 


Arnhem wordt hiermee ontlast en er ontstaan wellicht meer mogelijkheden voor 


personenvervoer ten oosten van Arnhem Centraal. Ook de omgevingshinder daalt, 


waardoor er planologisch ruimte komt voor extra treinen en mogelijke verstedelijking in 


en rond Arnhem.


Internationale ontwikkelingen


Beschrijving van internationale ontwikkelingen en beelden vanuit Duitsland. 


Duitsland ontwikkelt nu het Deutschland-Takt 2030+. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met 


het programma Toekomstbeeld OV in Nederland. In afstemming met Duitsland (Deutschland-


Takt) ontstaat het volgende beeld voor de internationale verbindingen via Emmerich. 


> Amsterdam –Köln/Frankfurt 1-2 IC(E) per uur; elk uur met overstap in Duisburg naar 


Berlijn. 


> Om het uur naar München; enkele keren per dag naar Basel, overige treinen rijden tot 


Köln; 


> In Nederland 160, 200 km/uur of sneller op het traject Utrecht – Arnhem – Duitse grens; 


[1] In het kader van PHS (GON studie, Goederen Oost Nederland) is eerder onderzoek gedaan naar herroutering


van het goederenverkeer. De staatssecretaris heeft destijds (2014) de route via kopmaken Deventer als 


voorkeursroute aangewezen.
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3.1 Referentiesituatie


In de bestaande situatie rijden tussen Utrecht en Arnhem 6 IC’s per uur, 1 ICE per 2 uur en 2 


Sprinters Utrecht – Rhenen (in spitsuren 2 treinen extra naar Veenendaal Centrum en 2 


Sprinters Ede-Wageningen – Arnhem. Op de lijn Arnhem – Duitse grens rijdt 1 ICE per 2 uur. 


Voor de ontwikkeling op het spoor richting 2030 is een landelijk referentie-lijnvoeringsmodel


vastgesteld (model 6basis), uitgaande van realisatie van de vastgestelde beleid MIRT 


investeringen.  Op de lijn Utrecht – Arnhem – Duitse grens is het treinproduct als volgt (# 


treinen per richting): 


> 1 ICE Amsterdam – Köln – Frankfurt per 2 uur 


> 6 IC’s per uur Schiphol – Utrecht - Arnhem (waarvan er 4 doorrijden naar Nijmegen) 


> 4 Sprinters per uur Utrecht – Veenendaal/Rhenen 


> 2 Sprinters per uur Ede-Wageningen – Arnhem 


Op het traject Utrecht Arnhem rijden de IC’s (6 per uur) om de 10 minuten. De ICE rijdt non-


stop. Alle 6 IC’s stoppen in Ede-Wageningen. De IC’sstoppen in Driebergen-Zeist (4 stops per 


uur) of in Veenendaal-De Klomp (2 stops per uur). De 4 Sprinters Utrecht –


Veenendaal/Rhenen zijn niet regelmatig over het uur verdeeld (ongeveer 10/20 ligging). 


Traject Arnhem – Duitse grens (# treinen per richting) 


> 1 ICE Amsterdam – Köln – Frankfurt per 2uur 


> 1 RE per uur Arnhem – Düsseldorf 


> 4 Sprinters per uur Arnhem – Doetinchem (2x door naar Winterswijk) 


Als de ICE rijdt is ook hier sprake van een afwijking van patroontijden. De afwijkingen lopen 


op tot 4 minuten. In de huidige dienstregeling is de ICE van Amsterdam naar de Duitse grens 


een aantal minuten versneld. Hiervoor is de dienstregeling van Sprinters aangepast (kleine 


afwijkingen van patroontijden)


3. Oplossingsrichtingen spoor
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3.2 Nationaal en internationaal reizigersvervoer


De hieronder opgenomen reizigersaantallen zijn gebaseerd op analyses TBOV 2040 van 2020. 


Meer recente berekeningen zoals de IMA of binnen de MIRT-verkenning OV en Wonen met 


behulp van een regionaal verkeersmodel kunnen een ander beeld geven.


Nationaal vervoer 


In 2018 maken ca 55.000 reizigers per dag gebruik van het traject (drukste deel: Bunnik –


Utrecht). Richting 2040 neemt het aantal reizigers toe. Het vervoer neemt op het drukste 


deel van het traject toe naar 67.000 tot 80.200 reizigers per dag. Dit is een groei van 20-45% 


t.o.v. 2018. Op het oostelijke gedeelte van het traject reizen er dagelijks 21.000 reizigers 


tussen Arnhem en Winterswijk. Richting 2040 neemt ook hier het aantal reizigers toe, waarbij 


de grootste groei (meer dan 20%) tussen Arnhem en Doetinchem zal plaatsvinden. Tussen 


Doetinchem en Winterswijk is de groei als gevolg van de demografische ontwikkelingen meer 


beperkt (tot 20%).  Het aantal in en uitstappers op de stations is weergegeven in 


onderstaande figuur, De stations Utrecht Centraal en Arnhem Centraal en de stations tussen 


Utrecht en Ede-Wageningen hebben de grootste groeipotentie. 


Internationaal vervoer 


De lijn Amsterdam – Utrecht – Arnhem – Duitse grens is een belangrijke internationale 


corridor. Hier verbindt de ICE hoofdcentra Amsterdam, Utrecht en Arnhem met de 


Metropoolregio Rijn-Ruhr en verder. De ICE rijdt nu 1x per 2 uur per richting. De frequentie 


van de ICE kan eenvoudig worden verdubbeld naar 1x per uur op de bestaande 


infrastructuur. Dit kent wel samenhang met het goederenvervoer. Tevens rijden er 


nachttreinen van Amsterdam naar Wenen en Zürich. Tussen Arnhem en Emmerich rijdt ook 


een regionale trein naar Düsseldorf. In 2018 passeerden ca 1,3 miljoen reizigers de 


grensovergang bij Emmerich (ca. 3.500 reizigers per dag). Naar verwachting neemt de 


vervoeromvang richting 2040 toe tot 2,5-3,0 miljoen reizigers per jaar. Uitgangspunt in deze 


prognose is dat de frequentie van de ICE is verdubbeld en 1x/ uur rijdt. 


Landelijke samenhang 


Utrecht is een groot knooppunt waar meerdere spoorlijnen samenkomen. Met name de 


verbinding Utrecht – Schiphol/Amsterdam kent een grote interactie met de verbinding 


Utrecht – Arnhem. In de huidige situatie rijden namelijk alle treinen vanuit de richting 


Arnhem door richting Amsterdam.
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Arnhem is ook een knooppunt van spoorlijnen. Er is interactie met de IJssellijn (Nijmegen –


Arnhem – Zutphen) en de lijn Arnhem - Zevenaar – Doetinchem. In Arnhem stappen veel 


reizigers over van de regionale treinen (van/naar Doetinchem en Winterswijk) op de IC 


treinen richting de Randstad (vice versa). Op de lijn Arnhem – Nijmegen rijden naast de IC’s


Amsterdam– Nijmegen ook 2 IC’sRoosendaal – Nijmegen – Arnhem – Zwolle, 4 Sprinters 


Arnhem – Nijmegen en 2 Sprinters Arnhem – Elst – Tiel. 


Goederentreinen 


Het goederenverkeer op de spoorlijn Utrecht – Arnhem is beperkt. Er is geen regulier 


goederenverkeer maar de lijn is wel in gebruik als omleidingsroute. Tussen Arnhem en 


Emmerich is er intensief goederenverkeer vanaf Zevenaar als de Betuweroute invoegt en het 


goederen- en reizigersverkeer samen gebruik maken van de lijn naar Emmerich en verder 


naar Oberhausen. Op de spoorlijn Elst – Arnhem – Zutphen rijden dagelijks een beperkt 


aantal goederentreinen (5-10 per dag). Een belangrijke goederenstroom van Amsterdam naar 


de Betuweroute rijdt door het knooppunt Utrecht richting Geldermalsen. Op het deeltraject 


Amsterdam en Utrecht Centraal – Utrecht Vaartsche Rijn rijden de goederentreinen en 


Sprinters Breukelen – Utrecht – Driebergen over dezelfde sporen.


3.3 Geïnventariseerde oplossingsrichtingen en samenhang


Een groot deel van de uitwerkingen in de vorige fase van Toekomstbeeld OV sluit aan op de 


geformuleerde opgaven en benoemde raakvlakken. Uit de inventarisatie volgen ook enkele 


“nieuwe” bouwstenen die (in sommige gevallen) nog niet in detail zijn onderzocht maar die 


wel op verzoek van regionale partijen in de verstedelijkingsstrategie naar boven komen en 


een belangrijke koppeling hebben met de corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens. 


In de onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde bouwstenen opgenomen en is 


aangegeven welke eerder in het kader van Toekomstbeeld OV zijn onderzocht en welke 


nieuwe bouwstenen het betreft. 
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Eerder onderzochte bouwsteen “Nieuwe” bouwsteen
IC’s naar Heyendaal Station Ede West
Utrecht – Arnhem met IC+ en IC stop Koningsweg 


(v160)


Station Arnhem Oost / Velperbroek


HST Oost met IC+ en IC-stop Koningsweg (v200) Emplacement Arnhem Oost
Utrecht – Arnhem hoogfrequent (8x p.u. incl. Ede-


Wageningen)t en IC-stop Koningsweg (v160)


Verhoging frequentie Presikhaaf


Breukelen – Utrecht – Driebergen – Zeist 


hoogfrequente sprinter (6x p.u.) (bij integrale 


viersporigheid Utrecht – Arnhem)


Station Zevenaar Oost


Station Veenendaal-Zuid
Utrecht Arnhem met een geïntegreerde ICE en 


sprinter station Koningsweg


RegioExpres 
Doortrekking van de Valleilijn naar Arnhem







3.4 Eerder onderzoek TBOV


In de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV zijn in 2020 meer dan 100 bouwstenen in heel 


Nederland in gezamenlijkheid onderzocht. Op basis van dit eerdere onderzoek schetsen we 


hieronder de conclusies uit deze fase. 


Geen van de onderzochte bouwstenen op de corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens werd, 


met name vanwege de hoge investeringskosten, direct als kansrijk bestempeld. De hoge 


kosten worden vooral veroorzaakt doordat bij snelheidsverhoging naar 200 km/uur de hele 


lijn viersporig moet worden, en leiden technische eisen tot hoge kosten (inpassing, geen 


overwegen, doorrijdsporen zonder perrons, nieuw Tractie en Energievoorziening, 


spoorafstanden etc.). Wel bevatten de onderzochte bouwstenen interessante elementen. Zo 


is een losliggende ICE qua exploitatie noodzakelijk en heeft de snelheidsverhoging met een 


snelle (IC+) verbinding tussen Utrecht en Arnhem mogelijk potentie. De doorgroei op de 


corridor i.c.m. een losliggende ICE is afhankelijk van het uitbreiden van de vervoercapaciteit 


tussen Schiphol – Amsterdam wat gerealiseerd kan worden door de aanleg van de NZ-lijn.


Een hoogfrequente Sprinter Driebergen-Zeist – Breukelen kent een negatieve exploitatie door 


beperkte reizigersaantallen en is afhankelijk van andere impactrijke bouwstenen (Uitbreiding 


van de spoorcapaciteit tussen Utrecht – Driebergen-Zeist). Een nieuw station Veenendaal-


Zuid is potentieel kansrijk, onder voorwaarde van een significante nieuwbouwontwikkeling bij 


Veenendaal-Zuid. Deze bouwsteen heeft maar een beperkte netwerksamenhang, hierover 


kan in principe los van andere bouwstenen worden besloten.


De RegioExpres -de treindienst Winterswijk-Arnhem die tussen Doetinchem en Arnhem als 


sneltrein rijdt- die de Achterhoek sneller met Arnhem verbindt is kansrijk. Het 


capaciteitsprobleem op deze lijn wordt opgelost en de regionale bereikbaarheid van de 


Achterhoek wordt verbeterd door de snellere verbinding met Arnhem en de rest van 


Nederland. Ook vanuit de exploitatie gezien is het een interessante bouwsteen, omdat zowel 


bij 1x/uur als bij 2x/uur met dezelfde hoeveelheid materieel gereden kan worden en meer 


reizigers worden vervoerd. Om de RegioExpres 1x/uur te rijden is een spoorverdubbeling 


tussen Didam en Doetinchem De Huet nodig. De investeringskosten voor 2x/uur een 


RegioExpres, de vrije kruising bij Velperbroek, dienen meerdere ambities (bv. meer en 


snellere treinen Duitsland – Nederland en de verstedelijkingsopgave) en versterkt de 


robuustheid van het netwerk.


Doortrekking van de Valleilijn is een wens van de regio FoodValley en de Federatie 


Mobiliteitsbedrijven Nederland (hierna: FMN). Wanneer deze doortrekking gerealiseerd 


wordt, ontstaat een directe verbinding tussen Amersfoort Centraal en Arnhem Centraal. De 


stoptrein tussen Ede-Wageningen en Arnhem Centraal komt in dit geval te vervallen, de 


stations Wolfheze en Oosterbeek worden dan door de nieuwe verbinding bediend. In 2018 


hebben het Ministerie van IenW en provincie Gelderland besloten deze verbinding niet te 


realiseren. Hoewel beide treindiensten nu al rijden, kan de doortrekking niet worden 


gerealiseerd, omdat de benodigde infrastructuur op station Ede-Wageningen ontbreekt.
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3.5 Structurerende keuzes op de corridor noodzakelijk


Op deze corridor bestaan veel verschillende wensen. Er worden veel ambities geprojecteerd 


op een (nu grotendeels) tweesporig baanvak. De puzzel is daarmee complex en keuzes 


beïnvloeden elkaar of leiden tot hoge kosten. Het is, om de stap naar verdiepend 


vervolgonderzoek te zetten, noodzakelijk om een keuze tussen de verschillende (beleids-) 


opties te maken zodat het aantal te onderzoeken varianten en scenario’s beperkter wordt. 


Om inzicht te geven in de dilemma’s en de daaruit voortkomende structurerende keuzes is 


gebruikt gemaakt van de informatie uit de spoorinhoudelijke rapportage die, in het kader van 


deze corridorstudie, is opgesteld door de spoorsector. In deze rapportage zijn een aantal 


mogelijke lijnvoerings-/bedieningsmodellen uitgewerkt, inclusief de daarvoor noodzakelijke 


aanpassingen aan de infrastructuur en een globale inschatting van de investeringskosten. 


Vervolgens is er een beslisboom als visualisatie van de gepresenteerde inhoud ontwikkeld.


Belangrijk uitgangspunt voor de corridor is de Referentie lijnvoering 6 Basis (PHS), waarin 


1x/uur een RegioExpreswordt ingepast zonder investeringen binnen de scope Utrecht –


Arnhem – Duitse grens. Hierover moet echter nog besloten worden, zoals in onderstaande 


alinea wordt toegelicht. 


Arnhem-Duits grens: keuzes gemaakt, eindbeeld moet nog bepaald worden


Er spelen op dit moment geen structurerende keuzes ten oosten van Arnhem richting de 


Duitse grens. Op dit trajectdeel zijn de keuzes voor de korte termijn gemaakt en de 


maatregelen inclusief investeringen in beeld. De belangrijkste constatering is dat er een 


capaciteitsknelpunt ten oosten van Arnhem is en dat dit opgelost wordt met 1x (en 


doorgroeiend naar 2x) per uur de RegioExpres (inclusief realisatie van het benodigde 


dubbelspoor Didam – Doetinchem De Huet). Het gevolg hiervan is dat daarmee de 


infrastructuur aan de oostzijde van het station Arnhem Centraal “vol” is. De frequentie van de 


ICE kan binnen deze dienstregeling nog eenvoudig worden verdubbeld naar 1x per uur (deze 


rijdt nu 1x per 2 uur), maar daarna passen er geen treinen meer bij.  


Het toevoegen van meer treinen (zoals een 2de RegioExpresof extra treinen naar Arnhem 


Presikhaaf) vraagt om een vrije kruising Velperbroek-aansluiting (Arnhem Oost) om een 


aantal treinstromen onafhankelijk van elkaar te kunnen afwikkelen. Deze investeringskosten 


kunnen meerdere ambities dienen zoals meer en snellere treinen Duitsland – Nederland, 


verbetering van de IJssellijn, andere routering goederen tussen Rotterdam en Bad Bentheim 


en het versterkt de robuustheid van het netwerk. Daarnaast is hier ook een relatie met de 


voorgenomen gebiedsontwikkeling in Arnhem. De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen 


(GMR) heeft in het kader van de verstedelijkingsstrategie plannen voor 


gebiedsontwikkelingen rondom Arnhem Oost. Het is belangrijk duidelijkheid te krijgen over 


het globale ruimtebeslag van de toekomstige infrastructuur. Dit maakt het mogelijk de 


woningbouwopgave in dit gebied in te tekenen. De stap na de vrije kruising is nog niet in 


beeld. Dit hangt vooral af van de keuze met betrekking tot de snelheid op het traject. 
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Structurerende keuzes Utrecht – Arnhem 


In de analysefase van de corridor studies komt een aantal structurerende keuzes naar voren. 


Het gaat om de volgende dilemma’s:


> Oplossen (IMA) capaciteitsknelpunten (inclusief losleggen ICE) 


> Frequentie IC bediening Ede-Wageningen


> 200 km/uur wel/niet onmogelijk maken


> Wel/geen IC halte Koningsweg


Keuze 0 en 1: IMA knelpunten oplossen en IC bediening Ede – Wageningen 


Als partijen het eens zijn over het doel om capaciteitsknelpunten op de corridor op te lossen 


is het mogelijk om hier verschillende varianten in te kiezen die een groot effect hebben op de 


kosten en verdeling van baten op de corridor. Het is mogelijk om met grotendeels de 


bestaande infrastructuur de knelpunten in de IC op te lossen, de ICE te waarborgen en te 


versnellen tussen Utrecht en Arnhem door het toepassen van een logistieke maatregel en 


daarmee de infrastructuur beter/anders te benutten. 


De logistieke maatregel betreft het introduceren van een 3-treinensysteem op de corridor 


Utrecht – Arnhem. De huidige binnenlandse dienstregeling is een 2-treinensysteem waarin 


onderscheid wordt gemaakt naar IC’sen Sprinters. Bij een 3 treinensysteem wordt een IC+ 


geïntroduceerd die non-stop rijdt tussen Utrecht en Arnhem. Door de combinatie van IC en 


IC+ is het mogelijk om extra treinen te reijden. Daarnaast zorgt deze non-stop IC+ voor een 


kortere reistijd tussen Arnhem/Nijmegen (en achterland) en Utrecht/Randstad. Voor het 


rijden van meer IC’s om de IMA spoorknelpunten in de spits op te lossen is geen uitbreiding 


van infrastructuur nodig. De minimale kosten van deze aanpassingen zijn € 280 – 285 mln., 


met name voor maatregelen voor overwegen, baan en energievoorziening. Indien een 


snelheidsverhoging gewenst is, zullen de kosten stijgen met ongeveer €300 miljoen 


(160km/uur) tot 5.000 – 10.000 mln. voor (200km/uur). De logistieke maatregel betekent 


echter dat de bediening ten opzichte van de referentiesituatie verslechtert van station Ede-


Wageningen (van 6x/uur. naar 4x/uur een IC) en station Maarn (van 4x/uur naar 2x/uur een 


sprinter). Om deze bediening te behouden/te verhogen zijn investeringen noodzakelijk:


> Ede-Wageningen: Bediening met 8x/uur vergt een investering van 1.005 – 3.085 mln. Euro 


(de kortere reistijd van Arnhem naar Utrecht is dan niet mogelijk)


> Maarn: bediening van 4x/uur vergt een investering van € 250 mln. – 1.300 mln. 


Koppeling met de opgaven op de corridor


Het introduceren van een snelle IC+ tussen Utrecht en Arnhem levert een bijdrage aan 


nationaal versnellen van de Stedenring. Reizigers tussen Arnhem/Nijmegen/Achterhoek en de 


Randstad profiteren hiervan (Reistijdvoordeel van 6-8 min voor 40.000 dagelijkse doorgaande 


reizigers tussen Utrecht en Arnhem). De verlaging van frequentie op Ede-Wageningen en 


Maarn levert naar verwachting geen capaciteitsknelpunt op maar zorgt er wel voor dat de 


bereikbaarheid van deze stations afneemt. Door het investeren van ca. 1 – 3 mld. kan de 


bediening van Ede – Wageningen verhoogd worden naar 8x/uur. Dit levert een 


reistijdvoordeel op van 3,75 min voor 20.000 dagelijkse in/uitstappers, maar hierdoor hebben 


doorgaande reizigers geen reistijdvoordeel. 
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Keuze 2: 200 km/u wel/niet onmogelijk maken


In zowel de Tweede Kamer als vanuit de decentrale overheden is gevraagd om te


onderzoeken wat het betekent om de internationale verbinding richting Duitsland te


versnellen naar 160 km/uur of 200 km/uur. In potentie biedt het verhogen van de snelheid de


volgende reistijd winst voor de 4000-5000 dagelijkse internationale reizigers:


> 160 km/uur: 3 min (t.o.v. referentie met 140 km/uur)


> 200 km/uur: 6-8 min (t.o.v. referentie met 140 km/uur) 


De toename naar 160 km/uur is grotendeels mogelijk op de bestaande infrastructuur en


vraagt maatregelen zoals het wegnemen van overwegen, ERTMS en voldoende tractie- en


energievoorziening. De kosten hiervan worden geraamd op circa € 300 mln. De stap naar 200


km/uur. vraagt een specifiek ontwerp van de infrastructuur en een uitbreiding naar een


volledig viersporig traject (vier sporen, geen overwegen, doorrijdsporen zonder perrons,


nieuw Tractie- en Energievoorzieningsysteem, spoorafstanden etc. ). De uitbreiding heeft een


grotere impact op de omgeving, zeker bij de doorsnijding van plaatsen Bunnik, Maarn, Ede,


e.a.) en komt met hoge kosten € 5.000 – 10.000 mln. Ook binnenlandse reizigers profiteren


van de reistijdwinst en de benodigde infra waardoor veel ambities mogelijk worden. Een


nieuw TEV systeem heeft grote impact voor het materieel en de exploitatie van de


binnenlandse treindienst.


Ook bij een gefaseerde invoer dient vooraf een afweging gemaakt te worden of in de


toekomst een verhoging naar 200 km/uur wenselijk wordt geacht. In beginsel kan de keuze


voor het realiseren van infrastructuur die geschikt is voor snelheden van 200 km/uur worden


uitgesteld. Echter, wanneer uitbreiden van de infrastructuur nodig is vanwege eerder en


verderop beschreven keuzes ligt de vraag voor of die uitbreidingen voorbereid moeten


worden op een snelheid van 200 km/uur. Daarbij zijn 3 keuzes te maken:


> Direct realiseren 200 km/uur van integrale 4-sporigheid op 200 km/uur: hierdoor wordt 


een maximale bijdrage geleverd aan alle 4 opgaven op de corridor maar deze komen direct 


met hoge kosten (Utrecht – Arnhem € 5 - 10 miljard en Arnhem – Duitse grens € 1 – 2,5 


mld.) en een grote impact op de omgeving. Tevens is een aanpassing in het materieel (bi-


courant) en energievoorziening (3kv/25kv) het gevolg. 


> Wel voorbereiden op een toekomstige baanvaksnelheid van 200 km/uur: Investeringen 


in infra uitbreidingen ten behoeve van eerste productstappen zijn hoger. Meerkosten 


betreffen investeringen in spoor+baan, maar nog niet in TEV en bovenleiding. Het nadeel 


hiervan is dat de meerkosten niet meteen de maximale baten op leveren. De kosten 


hiervan zijn momenteel nog onduidelijk en zouden indien gewenst een vervolgvraag zijn. 


> Niet voorbereiden op een toekomstige baanvaksnelheid van 200 km/uur: Geen éxtra 


Investeringen in infra uitbreidingen ten behoeve van eerste productstappen. 200 km/uur 


niet meer realiseerbaar op bestaand baanvak (tenzij tegen zeer hoge kosten en forse 


desinvesteringen voor de locaties waar is geïnvesteerd). Een minder vergaand scenario is: 


Niet toekomstvast te ontwerpen voor 200 km/uur, maar wel in ruimtebeslag rekening te 


houden met latere snelheidsverhoging naar 200 km/uur. De kosten hiervan zijn 


momenteel nog onduidelijk en zouden indien gewenst een vervolgvraag zijn. 
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Keuze 3: IC halte Koningsweg


In het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma UNed wordt in de verkenning OV en 


Wonen gestudeerd op de het mogelijk maken van een station Koningsweg (Sprinter of IC). De 


concrete vervoerkundige effecten hiervan worden in de MIRT verkenning OV en wonen UNed


onderzocht.


Om een IC-station Koningsweg te realiseren is uitbreiding van de infrastructuur nodig in de 


vorm van viersporigheid Utrecht – Driebergen (verwachte  kosten tussen 750 – 1.500 mln. 


euro). De inpassing van een IC station is complex vanwege de kruising met de A27 en passage 


Bunnik. De investering maakt ook een hoogfrequente sprinter mogelijk. 


Het realiseren van een het station Koningsweg als IC halte heeft verschillende effecten op de 


corridor. Door de inpassing van IC-Koningsweg moet de frequentie van de IC bediening van de 


stations Veenendaal de Klomp en/of Driebergen worden verlaagd. Bij een snelheid van 140 


km/uur zijn er in totaal 8 intercity stops/uur te verdelen over deze stations. Bij de keuze voor 


160 km/uur is dit effect nog groter en zijn er 6 intercity stops/uur te verdelen. De bediening 


van IC Koningsweg kan in theorie nog hoger zijn indien er meer IC’s tussen Amsterdam en 


Utrecht gaan rijden en er een keerspoor wordt gerealiseerd op Koningsweg of rond 


Driebergen-Zeist. Daarnaast heeft het toevoegen van een IC-stop Koningsweg effect op de 


reistijd van reizigers tussen Utrecht en Arnhem. 


Het realiseren van een sprinterhalte Koningsweg heeft, mits de frequentie gelijk blijf aan de 


huidige situatie, relatief weinig impact en is minder complex. Dit is echter wel afhankelijk van 


de mate waarin dit station moet zijn voorbereid op verdere doorgroei naar een volwaardig IC-


station of naar een hoogfrequente sprinterbediening. 


Koppeling met de opgaven op de corridor


IC station Koningsweg kan een bijdrage leveren aan de ‘verstedelijking’ in de regio Utrecht, 


het verminderen van de toevoer van/naar het station Utrecht Centraal en de ontlasting van 


de buscorridor in de binnenstad. Het reistijdvoordeel voor IC reizigers Koningsweg (ca 8.000 


dagelijkse reizigers volgens berekeningen TBOV) is circa 10 minuten (schatting)*.


De bijdrage van IC-station Koningsweg aan nationale versnelling tussen steden en regio’s kan 


afhankelijk van de uitwerking op de rest van de corridor verschillend uitvallen. Een 


aanvullende IC stop kan voor extra reistijd in het systeem zorgen of heeft effect op het aantal 


IC-stops van Driebergen of evt. De Klomp. De effecten zijn afhankelijk van een nadere 


uitwerking.


*Binnen de MIRT-verkenning OV en Wonen worden berekeningen gemaakt met behulp van een nieuw regionaal verkeersmodel 


dat minder grofmazig is dan het model dat bij het Toekomstbeeld OV is gebruikt.


21-6-2022Toekomstbeeld OV 26







Het doel van deze OAO is het beschrijven van mogelijke stappen op de spoorcorridor en de 


mogelijke afbakening die hierbij gekozen kan worden. Op basis van een routekaart en 


adaptief stappenplan worden de verschillende stappen in het spoornetwerk geschetst en 


wordt aangegeven welke afbakening passend is op basis van beschikbare middelen en 


opgaven die gediend moeten worden. Voor het traject Utrecht – Arnhem is het gelet op de 


structurerende keuzes alleen mogelijk een routekaart te schetsen (= welke keuzes kunnen er 


in de toekomst gemaakt worden en in welke volgorde). Voor het traject Arnhem – Duitse 


grens zijn de eerste ontwikkelstappen wel duidelijk vastgelegd en is er al sprake van een 


(begin van het) adaptief ontwikkelplan. Een deel van deze stappen zijn afhankelijk van 


maatregelen elders op het netwerk, waaronder capaciteitsvergroting in Amsterdam.


4.1 Ontwikkelstappen Utrecht - Arnhem


Voor het traject Utrecht – Arnhem is het gelukt om de structurerende keuzes en hun 


gevolgen globaal in beeld te brengen. De effecten van de structurerende keuzes en de 


daaraan gekoppelde investeringskosten zijn echter dusdanig groot van omvang, dat er op dit 


moment nog geen concrete ontwikkelstappen bepaald kunnen worden. Hiervoor is eerst een 


gericht vervolgonderzoek nodig, zodat de gewenste besluitvorming zorgvuldig kan 


plaatsvinden. In onderstaande afbeelding is zijn de verwacht ontwikkelstappen weergegeven 


waarin 3 stappen worden onderscheiden incl. de structurerende keuzes. 


4. Afbakening
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4.2 Ontwikkelstappen Arnhem – Duitse grens


Voor het traject Arnhem – Duitse grens zijn de eerste ontwikkelstappen vastgelegd. 


Ontwikkelstap 1A: realisatie 1x per uur een RegioExpres. 


De investeringskosten van deze maatregel zijn geraamd op €91 – €133 miljoen. Met deze 


maatregel wordt de het capaciteitsknelpunt op dit deel van de corridor opgelost. Er wordt 


bijgedragen aan de verstedelijkingsopgave Arnhem Nijmegen FoodValley, ook de reizigers als 


gevolg van de 16.000 extra te bouwen woningen langs het traject kunnen in de toekomst 


gewoon met de trein mee. De RegioExpres leidt tot snellere verbindingen tussen de 


Achterhoek en Arnhem Nijmegen en de Randstad en tot slot wordt ook bijdragen aan het 


verbeteren van de internationale verbinding, doordat het tijdsconflict op het spoor wordt 


opgelost. Deze stap vergemakkelijkt hiermee het 1x/uur rijden van een ICE. De MKBA laat 


zien dat de kosteneffectiviteit van het project goed is. 


Ontwikkelstap 1B: realisatie vrije kruising Arnhem-Oost, 2x per uur een RegioExpresen 


(mogelijk) een verhoging van de frequentie naar station Arnhem Presikhaaf*


De extra investeringskosten van deze stap zijn nog niet geraamd, maar liggen naar 


verwachting -op basis van studies uit het verleden- op minstens €100 miljoen. Dit is uiteraard 


wel afhankelijk van de eisen en wensen, bijvoorbeeld vanuit de omgeving. De 


verstedelijkingsopgave Arnhem-Oost is hierin een belangrijk raakvlak. Hier liggen ook kansen, 


bijvoorbeeld voor het verminderen van de barrièrewerking van het spoor en het vergroten 


van de perroncapaciteit van Arnhem Centraal.  


Ontwikkelstap 2 (en verder)


De invulling van deze ontwikkelstappen en het eindbeeld is nog niet duidelijk. Hier spelen in 


ieder geval de volgende thema’s: 


> Toekomstige snelheid op het baanvak (ook in relatie tot Utrecht – Arnhem); 


> Aantal sporen Arnhem – Duitse grens (ook in relatie tot de overwegen op dit traject); 


> Bereikbaarheid/beschikbaarheid emplacementen Arnhem Berg en Arnhem Goederen. 


In hoofdstuk 5 en 6 wordt beschreven hoe de ontwikkelstappen in het vervolgonderzoek 


bepaald. 
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4.3 Afbakening


De stakeholdersanalyse heeft aangetoond dat er veel ambities leven op de corridor. De 


meeste ambities kunnen in het gerichte vervolgonderzoek in de volgende fase een plek 


krijgen. Tegelijkertijd betekent afbakening ook dat een aantal ambities niet tot de scope van 


de volgende fase behoren. Dit gaat om de volgende geïnventariseerde wensen:


> Aanpassingen Emplacement Arnhem goederen; 


> Nieuwe stations Ede-West, Arnhem-Oost en Zevenaar-Oost. 


Hieronder worden deze bouwstenen nader toegelicht waarbij de koppeling met de opgave 


beschreven is en op basis van expert judgement is aangegeven in welke deel van het 


ontwikkelpad een dergelijke bouwsteen realistisch wordt geacht en of het zinvol is om deze in 


de vervolguitwerking nader te onderzoeken. 


Station Ede-West


Station Ede-West is een wens van de regio FoodValley. De locatie van dit door de regio 


gewenste station is tussen de stations Veenendaal De Klomp en Ede-Wageningen. Ede-West 


kan bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid van de daar mogelijk gedachte 


nieuwbouwlocatie. Voor de bediening van een nieuw station is een extra Sprinterdienst nodig 


tussen tenminste Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. In alle onderzochte modellen rijden 


alleen IC’s op dit deeltraject. Voor het rijden van extra Sprinter is uitbreiding naar vier sporen 


noodzakelijk. Onderzoek naar een nieuw station is pas zinvol in een variant met volledige 


viersporigheid (HST 200 km/uur).


Station Arnhem-Oost


Station Arnhem-Oost is een wens die is ingebracht door zowel de Groene Metropoolregio als 


de gemeente Arnhem. De locatie van het gewenste station is niet volledig vastgelegd en 


varieert tussen Velperbroek aansluiting (op zowel de corridor als de IJssellijn Zwolle –


Roosendaal) en enkele honderden meters naar het oosten (alleen op de corridor). Een nieuw 


station Arnhem-Oost kan mogelijk bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid van (een 


deel van de) nieuwbouwlocatie Arnhem Oost. Op het druk bereden traject met 2 sporen door 


het centrum van Arnhem is een extra station niet inpasbaar. Verder onderzoek naar een 


nieuw station is pas zinvol bij een spooruitbreiding naar vier sporen, zodat de snelle treinen 


(Internationale treinen, Intercity’s en RegioExpres) langzame treinen kunnen passeren De 


reizigerspotentie is naar verwachting (zeer) beperkt, mede doordat andere stations (Arnhem 


Velperpoort en Arnhem Presikhaaf) dichtbij liggen. De bereikbaarheid van nieuwbouwlocatie 


Arnhem-Oost wordt daarom nader onderzocht met een andere bouwsteen, de verhoging van 


de frequentie naar Arnhem Presikhaaf. 


Emplacement Arnhem goederen


Extra ruimte voor woningbouw kan gevonden worden door het bestaande emplacement 


Arnhem goederen (nu in gebruik als opstellocatie voor reizigerstreinen) uit te plaatsen naar 


een nader te onderzoeken locatie. Dit betekent dat elders in de regio/Nederland een 


alternatieve locatie gerealiseerd zal moeten worden. Momenteel wordt een 


haalbaarheidsstudie opgestart naar de uitplaatsing van het emplacement Arnhem Oost.
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Verhoging frequentie Arnhem Presikhaaf


Frequentieverhoging van de Sprinters naar station Presikhaaf (van 2x naar 4x/uur) kan 


mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van woningbouw in Arnhem 


Oost. Er zijn meerdere opties om de frequentieverhoging te realiseren. Een extra (keer)spoor 


op station Arnhem Presikhaaf lijkt hiervoor nodig. De capaciteit van het traject met 2 sporen 


van Arnhem naar Velperbroek wordt al intensief benut en is een belangrijke vervolgvraag. In 


een scenario zonder goederenverkeer door Arnhem zijn de mogelijkheden naar verwachting 


groter (GNOE variant N18 tracé). Deze bouwsteen wordt in het vervolg wel nader onderzocht. 


Zevenaar-Oost


Station Zevenaar-Oost is een wens die is ingebracht door de Groene Metropoolregio. De 


locatie van dit door de regio gewenste station is tussen Zevenaar en Didam. Dit station is in 


het verleden meerdere malen onderzocht. In 2013 door provincie Gelderland, ProRail, 


Stadsregio Arnhem Nijmegen en gemeente Zevenaar besloten is dit station niet realiseren. In 


2020 zijn conform de bestuurlijk gemaakte afspraken deze conclusies nogmaals getoetst. 


Hieruit zijn geen andere inzichten gekomen.


> Het station is niet inpasbaar in de dienstregeling; 


> Daarnaast blijkt uit eerder vervoeronderzoek van Arriva en Connexxion dat de 


reizigerspotentie beperkt is, ook doordat andere stations dichtbij liggen;


> Het station past niet in de ontwikkeling van de RegioExpres (zelfde situatie als station 


Arnhem-Oost) of één van de benoemde opgaven; 


> De voordelen van dit station voor mensen in de directe omgeving wegen niet op tegen de 


nadelen voor doorgaande reizigers, zoals ook is gebleken in een MKBA. De 


verstedelijkingsopgave brengt hier geen verandering in. De woningen zijn grotendeels 


gerealiseerd en er is gekozen om de fietsverbinding naar de stations Zevenaar en Didam 


(beide ongeveer 2km) te verbeteren. 


Deze wens wordt daarom in het vervolgonderzoek niet nader onderzocht.
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De corridor is één van de belangrijkste spoorcorridors van Nederland. De OAO toont aan dat 


de spoorlijn Utrecht – Arnhem – Duitse grens veel kan bijdragen om de opgestelde opgaven 


in te vullen. Ook is de urgentie duidelijk, want wanneer er niks gedaan wordt ontstaan er 


capaciteitsproblemen. De verbinding blijft daarnaast langzaam, dit beperkt zeker de potentie 


van de ICE treinen naar Duitsland. Tegelijkertijd is de conclusie ook dat er veel ambities leven 


bij de verschillende partijen en dat grote investeringen nodig zijn als alle ambities 


gerealiseerd dienen te worden. Een gerichte verdieping op de structureerde keuzes is 


noodzakelijk om zorgvuldig een afweging te kunnen maken in deze dilemma’s. Hierdoor kan 


nut en noodzaak van maatregelen ook beter onderbouwd worden. Het voorstel van deze 


OAO is om de volgende fase, een gericht vervolgonderzoek, te starten dat leidt tot 


besluitvorming in het BO MIRT najaar 2022. 


Het resultaat van de volgende fase is: 


> Het ophalen van alle benodigde beslisinformatie om antwoord te kunnen geven op de 


structurerende keuzes:


> Oplossen (IMA) capaciteitsknelpunten (inclusief losleggen ICE);


> Toekomstige snelheid (wel of geen 200km/uur mogelijk maken); 


> Bediening van station Ede-Wageningen (aantal IC’s); 


> Bediening van station Utrecht Koningsweg (wel/geen IC). 


> Een eindbeeld (inclusief ontwikkelplan) voor de spoorcorridor Utrecht – Arnhem – Duitse 


grens passend binnen de structurerende keuzes;


> Een beslissing* te nemen voor een eerste ontwikkelstap voor de spoorcorridor Utrecht –


Arnhem – Duitse grens passend binnen het eindbeeld en de structurerende keuzes. 


De resultaten worden gebundeld in één “beslisdocument A12-corridor”. Besluitvorming vindt 


plaats in het BO MIRT najaar 2022. 


*Het streven is beslisinformatie gereed te hebben om een startbeslissing te nemen. De 


Spelregels MIRT bepalen dat de voorwaarde voor een Startbeslissing is dat er zicht is op 


financiering van 75% van de kosten van de meest voor de hand liggende oplossing, in het 


geval van de corridor de eerste ontwikkelstap. Hiertoe wordt een separaat traject 


“financiering” uitgevoerd.


Onderstaande uitwerking beschrijft de vervolgstappen die gezet kunnen worden om tot de 


gezamenlijk besluiten te komen. Er zijn vervolgvragen geïdentificeerd die noodzakelijk zijn 


voor een besluit over de verdere afbakening. Tegelijkertijd wordt het proces geschetst om het 


eindbeeld te bepalen, inclusief de verschillende ontwikkelstappen. Tot slot wordt ook 


ingegaan op de benoemde raakvlakken langs de corridor. 


5. Vervolgaanpak
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5.1 Structuur vervolgonderzoek


Na vaststelling van deze OAO in de Landelijke Spoortafel van mei 2022 kan het 


vervolgonderzoek gestart worden. In totaal worden er drie verschillende onderzoeksvragen 


onderscheiden. De structurerende keuzes, eindbeelden -inclusief ontwikkelplannen- voor de 


trajecten Utrecht – Arnhem en Arnhem – Duitse grens worden gecombineerd in het 


beslisdocument corridor. Tegelijkertijd worden ook de financiële mogelijkheden in beeld 


gebracht. Specifiek wordt gekeken naar de Europese Unie, hiervoor worden specialisten van 


alle opdrachtgevers ingeschakeld. Duidelijk moet worden of, en onder welke voorwaarden 


het mogelijk is cofinanciering van de EU te krijgen. 


De financiële mogelijkheden bepalen uiteindelijk welke eerste ontwikkelstap gezet kan 


worden, zowel ten westen als ten oosten van Arnhem. Besluitvorming vindt plaats in het BO 


MIRT najaar 2022. Het streven is een startbeslissing, zodat een MIRT-verkenning gestart kan 


worden. De structuur wordt hieronder schematische weergegeven: 


5.2 Inhoudelijke vervolgvragen


Op basis van de stakeholder-analyse en afstemming in het projectteam komen de volgende 


vervolgvragen naar voren. Deze aanvullende vragen zijn een hulpmiddel om dit najaar 


besluiten te nemen over de structurerende keuzen en scope afbakening van een te starten 


MIRT onderzoek/verkenning. De inhoudelijke vervolgvragen worden gesplist op thema. 


Onderstaande vragen vormen een aanzet, maar deze lijst is nog niet uitputtend en definitief.  


Utrecht – Arnhem


Doelstelling: het opstellen van een eindbeeld inclusief ontwikkelplan voor de A12-corridor 


tussen Utrecht en Arnhem.


Structurerende keuze 1: 200km/uur/ snelheid op het baanvak


> Reistijdenmatrix voor de snelheden en productformule (Utrecht – Arnhem en 


tussenliggende stations):


> 200km/uur; 


> 160km/uur + ICE 180km/uur;


> 160km/uur;


> 140km/uur + ICE 160km/uur;


> 140km/uur.


> Grove inschatting van de investeringskosten voor de verschillende scenario’s*. 
*De meeste scenario’s zijn al in beeld gebracht. Doel is informatie op te leveren over mogelijke besparingen t.o.v. 


de 200 km/uur variant en de logistieke gevolgen. Specifiek wordt gekeken naar de inpassing in Bunnik en Maarn 


(en besparingsopties). 
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Structurerende keuze 2: bediening station Ede-Wageningen: 


Vervolgonderzoek naar 3 scenario’s: 


> Geen IC-plus, 8x per uur Ede-Wageningen; 


> 2x per uur IC-plus, 6x per uur Ede-Wageningen; 


> 4x per uur IC-plus, 4x per uur Ede-Wageningen.  


De scenario’s worden onderzocht op: 


> Logistieke inpasbaarheid; 


> Connectiviteit (rechtstreekse verbindingen, hierin wordt specifiek gekeken naar de 


verbinding Ede-Wageningen - Nijmegen);


> Reistijden en vervoereffecten. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt in:


> Bezetting per trein in de ochtendspits;


> In- en uitstappers per station;


> Eventuele effecten van de verstedelijking worden globaal meegenomen (een 


gedetailleerde uitwerking van de verstedelijkingslocaties is niet tijdig beschikbaar).  


> Benodigde infrastructuur en een indicatie van de investeringskosten; 


> Exploitatie. 


Een aantal zaken, zoals de inpassing en de infrastructuur, is voor deze OAO onderzocht. 


Onderzoek is uiteraard geen doel op zich, indien beschikbaar en van voldoende kwaliteit 


wordt er dus gebruik gemaakt van bestaand onderzoek. De uitwerking is van een globaal 


niveau passend bij deze fase. 


Structurerende keuze 3: Utrecht Koningsweg


> Dienstregeling: wat zijn de gevolgen van een Intercity stop Koningsweg op de andere 


tussengelegen Intercity stations (Driebergen-Zeist, Veenendaal De Klomp en Ede-


Wageningen)? 


> Dienstregeling: wat zijn de effecten en mogelijkheden van het inruilen van Koningsweg 


tegen de IC-status van station Driebergen-Zeist? 


> Indien geen station Koningsweg zou worden aangelegd: wat zijn de mogelijkheden om de 


treindienst tussen (Breukelen –) Utrecht  Centraal – Driebergen-Zeist uit te breiden naar 6 


of 8 sprinters per uur (ook in relatie tot aantal stops op Maarn)? Hier wordt gekeken naar 


dezelfde thema’s als genoemd onder structurerende keuze 2.


Tussen de structurerende keuzes bestaan raakvlakken. Zo is de snelheid bepalend voor het 


aantal “te verdelen” tussenstops van Intercity’s. Het toevoegen van extra stations leidt 


mogelijk tot langere reistijden. Reistijden zijn weer afhankelijk van het bedieningsmodel. 


Daarnaast zijn keuzes afhankelijk van ontwikkelingen elders op het netwerk (zoals het 


realiseren van de NoordZuidlijn). De samenhang tussen de keuzes wordt geborgd, doordat de 


keuzes integraal en door dezelfde werkgroep uitgewerkt worden. 


Na de structurerende keuzes wordt het eindbeeld bepaald. De volgorde in ontwikkelstappen 


en het eindbeeld worden afgewogen ten opzichte van de kernopgaven, netwerkeffecten, 


haalbaarheid en draagvlak. 
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Arnhem – Duitse grens


Doordat er geen structurerende keuzes zijn op het baanvak Arnhem – Duitse grens is de 


opbouw van het vervolgonderzoek hier anders als tussen Utrecht – Arnhem. De uitwerking 


van ontwikkelstap 1A, de planuitwerking van 1x per uur de RegioExpres is al gestart en vindt 


buiten de A12-corridorstudie plaats. Hier kan zelfs in november al een projectbeslissing 


genomen worden. 


Ontwikkelstap 1B is de locatie Arnhem-Oost, één van de sleutelgebieden voor zowel de 


verstedelijkingsopgave Arnhem – Nijmegen – FoodValley als de ontwikkeling van de A12-


corridor. Hier komen de ruimtelijke en mobiliteitssporen letterlijk samen. Ontwikkelstap 1B 


behelst op dit moment: 


> 2x per uur een RegioExpres;


> Verhoging van de frequentie naar station Arnhem Presikhaaf naar 4x per uur.


Om beide productverbeteringen te realiseren is minimaal een vrije kruising Arnhem-Oost 


nodig. Vanuit de verstedelijkingstrategie bestaat de sterke wens om duidelijkheid te krijgen 


over het (toekomstige) ruimtebeslag van het spoor en de vrije kruising in het bijzonder. Ook 


vraagt men aandacht voor de fasering van eventuele aanpassingen aan het spoor. 


Het gerichte vervolgonderzoek moet antwoord geven op de volgende hoofdvragen: 


> Welke logistieke aanpassingen en/of inframaatregelen zijn noodzakelijk?


> Wat is (bij benadering) het verwachte ruimtebeslag van de vrije kruising Arnhem-Oost? 


(hiervoor wordt geput uit de bestaande informatie die eerder in het kader van PHS is 


uitgewerkt). Indien van toepassing: het verwachte ruimtebeslag van de overige 


aanpassingen aan het spoor in dit gebied? 


Onderstaande deelvragen vormen een aanzet en hulpmiddel om bovenstaande hoofdvragen 


te beantwoorden:


> Blijft het baanvak Arnhem – Duitse grens in het eindbeeld tweesporig of is er sprake van 


drie of vier sporen? En wat is de invloed van een keuze Goederenroutering Noordoost 


Europa hierop? 


> Wat is de invloed van de gekozen baanvaksnelheid hierop? 


> Wat zijn de mogelijkheden om de barrièrewerking van het spoor te verminderen? En 


welke mogelijkheden biedt de vrije kruising hiertoe?


> Wat betekent het doorrijden van treinen naar Arnhem Presikhaaf voor de perroncapaciteit 


op station Arnhem Centraal? 


Na ontwikkelstap 1B volgen nog andere ontwikkelstappen, waarna uiteindelijk het eindbeeld 


wordt bereikt. Het bepalen hiervan gebeurt op dezelfde wijze als voor het traject Utrecht –


Arnhem. De geambieerde baanvaksnelheid en daaraan gekoppeld hoeveelheid sporen 


vormen in de volgende fase een belangrijke onderzoeksopgave. 
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Beslisdocument


In het beslisdocument worden alle resultaten gebundeld. Voor beide deeltrajecten wordt het 


eindbeeld inclusief de ontwikkelstappen geschetst. Deze zullen tevens gescoord worden op 


verschillende beoordelingscriteria. De kernopgaven, netwerkeffecten, externe effecten, 


haalbaarheid en draagvlak zijn onderdelen waar nu aan gedacht wordt. Hoe de beoordeling 


precies wordt vormgegeven is nog niet duidelijk, een MKBA behoort tot één van de 


mogelijkheden.  Een aanzet voor de toetsing op kernopgaven is hieronder weergegeven:


Financieringsinstrumentarium EU, rijk, regie en derden


Specialisten van de opdrachtgevers zullen een kort plan van aanpak opstellen voor het 


gerichte vervolgonderzoek. Vanwege de voorbereiding van het BO MIRT zullen de financiële 


mogelijkheden uiterlijk september 2022 in beeld moeten zijn. Gelet op de rol van deze 


corridor in het Europese TEN-T netwerk wordt bij de ontwikkelstappen en het eindbeeld 


zeker gekeken of aan de Europese voorwaarden voldaan kan worden voor cofinanciering. 


5.3 Timing andere studies op de corridor


In het vervolgonderzoek en het voorbereiden van de besluitvorming moet afstemming 


plaatsvinden met een aantal parallelle trajecten. Dit wordt hieronder toegelicht: 


Verkenning UNed OV en Wonen


In de zomer van 2022 worden in de regio Utrecht enkele hiermee samenhangende studies 


afgerond, zoals de MIRT-verkenning OV en Wonen en de UNed Gebiedsverkenning oost 


waarin ingegaan wordt op de ontwikkeling van knooppunt Utrecht Koningsweg als onderdeel 


van de verstedelijkingsstrategie van stad en regio. Binnen de regio wordt dan naar 


verwachting een standpunt ingenomen over station Koningsweg en het gewenste 


bedieningsniveau. Dit standpunt is van grote invloed op deze structurerende keuze. 


Onderzoeksprogramma GNOE


In de Landelijke Spoortafel vindt, parallel aan deze OAO, ook het gesprek plaats over de OAO 


GNOE. De koppeling is van belang gezien het effect op de omgeving en spoorcapaciteit op de 


corridor.
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Planuitwerking RegioExpres


Provincie Gelderland, ProRail, gemeente Doetinchem en gemeente Montferland zijn in 


januari 2022 begonnen met de planuitwerking om 1x per uur de RegioExpres mogelijk te 


maken. Ook de ruimtelijke procedure is gestart. Met het Ministerie is afgesproken dat in het 


BO MIRT najaar 2022 besluitvorming over de realisatie plaats zal vinden. Beide trajecten 


komen dus samen in het BO MIRT. De planuitwerking is dan gereed, waarmee er voor dit 


specifieke geval direct een projectbeslissing genomen wordt.


Verstedelijkingstrategie Utrecht


De gebiedsonderzoeken UNed, waarin de ontwikkelopgaven van de regio worden 


geconcretiseerd, zullen rond het zomerreces van 2022 worden opgeleverd. Samen met het 


MIRT-onderzoek OV en Wonen is dit een bouwsteen voor een afspraak in het BO MIRT najaar 


2022 over een vervolgstap. De positie van station Utrecht Koningsweg binnen deze 


grootstedelijke ontwikkelingen is een van de onderwerpen waarover de regio dan een 


standpunt zal innemen. Beide trajecten komen hiermee dus samen in het BO MIRT.  


Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen FoodValley


In de verstedelijkingsstrategie worden de resultaten van A12-corridorstudie meegenomen. 


Daarnaast zijn specifiek vanuit de verstedelijkingsstrategie een aantal vragen aan het gerichte 


vervolgonderzoek toegevoegd. Deze zijn reeds in paragraaf 5.2 benoemd.  
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In dit hoofdstuk wordt de organisatie- en besluitvormingsstructuur toegelicht. Wie wordt 


wanneer op welke manier betrokken? Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 


> Een klein uitvoeringsgericht en flexibel kernteam dat snel schakelt en zorgt dat de doelen 


behaald worden; 


> Een bredere klankbordgroep die binnen de afgebakende scope hun belangen inbrengt; 


> Themagerichte werkgroepen die de inhoudelijke uitvoering oppakken.  


6.1 Governance


In de onderstaande afbeelding wordt de governance voor de volgende fase weergegeven. 


Kernteam


De komende fase van de corridor wordt getrokken door compact kernteam. Zij zijn 


verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en geven sturing aan zowel de inhoudelijk als 


procesmatige voortgang. Ook bereiden zij het directeurenoverleg voor. Het kernteam bestaat 


uit de volgende partijen: 


> Opdrachtgevers: Ministerie van IenW, provincie Utrecht en provincie Gelderland. 


> Spoorsector: ProRail, NS (mede namens NS International) en FMN. 


Alle partijen hebben 1 vertegenwoordiger in het kernteam. Het streven is een ondersteuner 


vanuit één van de partijen toe te voegen ten behoeve van het projectsecretariaat. 


Directeurenoverleg


Het directeurenoverleg is formeel opdrachtgever van het vervolgonderzoek. De 


opdrachtgevers nemen deel aan het directeurenoverleg en zijn vertegenwoordigd op 


managementniveau. Dit overleg geeft inhoudelijk richting en stuurt op het budget. Hier vindt 


besluitvorming plaats op ambities, koers, inzet, capaciteit en middelen. Dit overleg behandelt 


een onderwerp altijd, voordat het bestuurlijk wordt behandeld. De opdrachtgevende partijen 


streven naar unanimiteit in de keuzes, maar het is mogelijk dat dit vanuit de verschillende 


rollen en verantwoordelijkheden niet wordt bereikt. In dat geval vindt escalatie plaats naar de 


bestuurders. Het directeurenoverleg komt ongeveer één keer per kwartaal samen.   


6. Omgeving en organisatie
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BO MIRT najaar 2022


In het BO MIRT najaar 2022 vindt besluitvorming plaats over de resultaten van het 


vervolgonderzoek. Alle resultaten worden gebundeld in een beslisdocument, waarna er een 


Go/No-Go beslissing volgt op de voorstellen. Gelet op de raakvlakken en de urgentie op de 


corridor is het noodzakelijk tot concrete keuzes en investeringsvoorstellen te komen. 


Klankbordgroep


In de klankbordgroep nemen partijen deel die direct belang hebben bij de richting in dit 


onderzoek. Partijen brengen hun belangen in, maar binnen de eerder beschreven afbakening. 


De klankbordgroep wordt periodiek georganiseerd en heeft als concreet doelen: 


> Informeren over de voortgang; 


> Reflectie op de voortgang;


> Bespreken van raakvlakken. 


De volgende partijen zijn, naast het kernteam, onderdeel van de klankbordgroep: 


> U10;


> Regio FoodValley;


> Groene Metropoolregio;


> 8RHK (regio Achterhoek); 


> Gemeente Arnhem; 


> Gemeente Utrecht; 


> Gemeente Ede. 


Gelet op de structurerende keuzes en verstedelijkingsopgave zijn de gemeenten Arnhem, 


Utrecht en Ede specifiek toegevoegd. Het uitgangspunt is dat de overige gemeenten in deze 


klankbordgroep vertegenwoordigd worden via hun regionale orgaan. 


Bredere informatiebijeenkomst


Naast de klankbordgroep vinden ook bredere informatiebijeenkomsten plaats. Het doel van 


deze bijeenkomsten is partijen die een belang hebben te informeren over de voortgang. De 


deelnemers worden aangedragen door kernteam. Hierbij wordt nu gedacht aan de overige 


gemeenten en reizigersorganisaties. 


Raakvlakoverleg


De verschillende verstedelijkingsopgaven hebben impact op de corridor. Daarom willen wij 


periodiek een raakvlakoverleg organiseren om af te stemmen met de verschillende 


verstedelijkingsstrategieën in de regio’s. Tijdens dit overleg informeren de trajecten elkaar 


over de stappen die worden genomen en kan de inbreng meegenomen worden. Deelnemers 


zijn de opdrachtgevende partijen, het Ministerie van BZK, en een vertegenwoordig van 


desbetreffende regio. 
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Er wordt geen apart overleg voor het raakvlak goederenvervoer georganiseerd. De lijnen 


binnen de opdrachtgevende partijen zijn kort, dus is hier geen noodzaak voor. Wanneer er 


raakvlakken zijn op dit thema, zoals rondom Arnhem-Oost, dan worden deze in het kernteam 


behandeld. Mocht de noodzaak er zijn voor een verdiepende werksessie, dan wordt deze 


uiteraard wel georganiseerd. Ook voor het belangrijkste raakvlak op de corridor, de MIRT-


verkenning OV- en wonen, wordt geen apart overleg georganiseerd. Hier geldt hetzelfde als 


voor het goederenvervoer. De provincie Utrecht zal vanuit het kernteam dit raakvlak 


bewaken. 


Internationale partners


De verbinding met Duitsland is één van de opgaven. Hiervoor is afstemming met de Duitse 


partners noodzakelijk, zoals het Ministerie van Verkeer, Deutsche Bahn en het Land 


Nordrhein-Westfalen. In de komende fase zullen er gesprekken plaatsvinden. Deze vinden 


plaats door vertegenwoordigers van het kernteam.   


Werkgroepen


De indeling van de werkgroepen vindt plaats aan de hand van de deeltrajecten. Er wordt in 


eerste instantie een splitsing gemaakt tussen Utrecht – Arnhem en Arnhem – Duitse grens. 


Dit gebeurt om drie redenen: 


> Ten oosten van Arnhem zijn de structurerende keuzes ingevuld. Ten westen van Arnhem is 


hier naar verwachting (veel) meer tijd voor nodig; 


> De verstedelijkingsopgave in Arnhem-Oost (sleutelgebied) vraagt om duidelijkheid over 


het globale ruimtebeslag van het spoor (nu en in de toekomst). Door de splitsing kan deze 


duidelijkheid mogelijk sneller gegeven worden; 


> Er kan efficiënter gewerkt worden in kleine groepen en mensen worden niet belast met 


onderwerpen buiten hun regio. 


De samenhang tussen de deeltrajecten wordt bewaakt door het kernteam. De werkgroepen 


worden mogelijk ondersteund door een bureau ten behoeve van de verslaglegging. 


De ambities op de corridor zijn hoog, dit geldt ook voor de investeringskosten. Tegelijkertijd is 


deze corridor een TEN-T corridor (Rhine-Alpine). Dit betekent dat Nederland mogelijk -en 


onder de juiste voorwaarden- een beroep kan doen op Europese cofinanciering van de 


investeringen, mits deze aan de juiste voorwaarden voldoen. Gelet op het belang van dit 


thema wordt hiervoor een separate werkgroep ingericht, deze bestaat uit specialisten van de 


opdrachtgevers. De regie hiervoor ligt bij het Ministerie. Daarnaast zal deze werkgroep ook 


de mogelijkheden van financiering van de Rijksoverheid, provincies, regionale overheden en 


derden verkennen. 
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Managementsamenvatting 


 


Voor u ligt de notitie Opgave, Afbakening en Omgeving (OAO-notitie) voor de Goederencorridor 


Noordoost Europa (GNOE). Dit document geeft een zorgvuldige beschrijving van de tot nu toe bekende 


informatie over de opgave, geeft inzicht in de belangen en komt met een advies voor mogelijke 


vervolgstappen. Deze vervolgstappen zijn pas aan de orde na bestuurlijke behandeling en 


besluitvorming, voorzien in Q2 2022. De OAO-notitie GNOE is in de maanden oktober 2021 tot maart 


2022 tot stand gekomen met de actieve inbreng van de relevante stakeholders. Concreet gaat het om 


vertegenwoordigers vanuit de overheden in de diverse landsdelen, de regio’s in oost-Nederland, de 


spoorbeheerder, de personenvervoerders op het spoor, de spoorgoederensector, georganiseerde 


bewoners- en reizigersorganisaties, de verladers, de zeehavens, de chemieclusters en branche- en 


werkgeversorganisaties1. 


 


Aanleiding 


De stuurgroep Toekomstbeeld OV heeft in april 2021 ingestemd met het uitvoeren van een select aantal 


spoorcorridorstudies onder landelijke regie. Eén van deze corridorstudies betreft de 


spoorgoederencorridor vanuit West en Zuid Nederland richting Noordoost Europa. In de 


Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 (februari 2021) wordt, op basis van uitgebreid onderzoek, 


geconstateerd dat een (andere) keuze voor spoorgoederenroutering van West en Zuid Nederland naar 


Duitsland en verder naar Noordoost Europa een randvoorwaardelijke bouwsteen is voor het oplossen 


van meerdere vervoersknelpunten in het land en het adequaat kunnen faciliteren van het 


goederenvervoer richting 2040. Deze netwerkinterventie is onderdeel van de ‘robuuste basis’ en wordt 


als randvoorwaarde gezien om doorgroei van het reizigers- en goederenvervoer te accommoderen en 


de ambities op het gebied van OV in Nederland te kunnen realiseren.  


 


In een spoortechnische probleemverkenning van de goederenroutering Noordoost Europa (bijlage 1) 


wordt geconstateerd dat de huidige route via Weesp nu al niet aan de basisvoorwaarden voor 


goederenvervoer voldoet en lokaal voor hinder en overlast zorgt.  


De (verwachte) groei van zowel het goederen– als het reizigersvervoer per spoor zorgt ervoor dat de 


bestaande routes via de Randstad (Rotterdam - Gouda – Breukelen – Amsterdam Zuidoost – Weesp – 


Amersfoort en Roosendaal – Tilburg – Utrecht – Amersfoort), maar ook de route via de IJssellijn en 


kopmaken Deventer, onvoldoende capaciteit bieden voor de ontwikkeling van het goederen- én het 


reizigersvervoer en dat het aantal en de ernst van capaciteitsknelpunten alleen maar toenemen. Ook 


hinder en overlast voor de omgeving zal nog verder toenemen. Met de maatregelen voor het robuust 


netwerk 2030-2035 wordt de capaciteit maximaal benut.  


 


Gegeven deze constateringen is het noodzakelijk te kijken naar mogelijke alternatieven voor de 


routering van de goederentreinen op de ‘west-oost verbinding’ in Nederland. Om zo het 


spoorgoederenvervoer adequaat te kunnen faciliteren, op de bestaande route meer capaciteit te 


creëren voor de groeiambities van het openbaar vervoer per spoor en de ervaren hinder en overlast te 


verminderen. Meer specifiek betekent dit dat moet worden gekeken naar een alternatieve routering van 


goederentreinen tussen de Zeehavens en railterminals in West en Zuid Nederland en Vlaanderen 


enerzijds en de grensovergang bij Oldenzaal/Bad Bentheim anderzijds. 


 


 


 


 


 
1 Een overzicht van alle betrokken organisaties staat in de bijlage. 
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Doelen, ambities en opgaven 


Een oplossing in het kader van GNOE draagt op verschillende schaalniveaus aan meerdere 


(maatschappelijke) opgaven bij en beperkt zich niet tot de initiële opgave van knelpunten op het spoor. 


Deze OAO-notitie zet een vijftal doelen/ambities centraal. Op de thema’s achter deze doelen/ambities 


spelen verschillende relevante en veelal forse en brede maatschappelijke opgaven. Deze informatie is in 


onderstaand overzicht samengevat, inclusief verwijzing naar vigerend beleid en wetgeving. De 


hoofddoelstelling van GNOE is als volgt geformuleerd:  


 


Bovenliggend doel van (een mogelijke andere route van) de Goederencorridor Noordoost Europa is om efficiënt, 


betrouwbaar en duurzaam goederenvervoer te faciliteren dat zo min mogelijk omgevingshinder veroorzaakt, 


voldoet aan de wet- en regelgeving voor natuur, leefbaarheid en gezondheid en bijdraagt aan een duurzaam en 


klimaatneutraal Nederland.  


Het moet bezien worden in een breed perspectief met meerdere opgaven en doelen. Het doorontwikkelen van deze 


spoorgoederencorridor naar het Europese en Aziatische achterland draagt bij aan nationale doelen van 


verstedelijking, faciliteert de groei van vervoer op het spoor voor zowel personen als goederen en draagt bij aan de 


innovatie en de sterke economische positie van Nederland distributieland in een dynamische wereld. 


 


Volgende stap: onderzoeksprogramma GNOE 


Op basis van de huidige en recente prognoses (onder andere de Welvaart en Leefomgeving scenario’s 


(WLO) en de integrale Mobiliteitsanalyse (IMA)) van zowel het goederen- als personenvervoer per spoor 


is geconstateerd dat er richting 2040 knelpunten op het spoornetwerk zullen ontstaan. Een robuuste 


routering van GNOE draagt bij aan het oplossen van knelpunten en het kunnen realiseren van 


groeiambities voor goederen- en personenvervoer.  


 


In deze OAO-notitie wordt geconstateerd dat voorafgaand aan een vervolgproces voor GNOE nadere 


verdieping en uitwerking nodig is om zaken goed af te bakenen en om nut en noodzaak van een 


alternatieve routering steviger te onderbouwen. Voor GNOE wordt een aanpak voorgesteld waarbij, na 


instemming met de OAO-notitie, in het jaar 2022 wordt gestart met het uitvoeren van een 


onderzoeksprogramma.  
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Het onderzoeksprogramma GNOE is gegroepeerd rond drie hoofdthema’s: 


1. Nut en noodzaak / probleemanalyse: Over welke (spoor)goederenstromen hebben we het? 


Wanneer treden er vervolgens problemen op, waar treden deze problemen op, hoe groot zijn ze en 


voor wie is het een probleem?  


Met het beantwoorden van deze vraag moet het nut en de noodzaak van een mogelijk andere 


goederenroutering op een navolgbare manier worden onderbouwd en de (verwachte) problemen 


worden geëxpliciteerd (in tijd, locatie, etc.) 


2. Oplossingsrichting: Is een robuuste routering voor GNOE de enige en juiste oplossingsrichting? 


Welke effecten kennen mogelijke oplossingsrichtingen? 


Met het beantwoorden van deze vraag moet duidelijk worden of en zo ja welke (andere) 


goederenroutering(en) daadwerkelijk de passende oplossing kan zijn bij het probleem en de 


opgaven die worden gezien. 


3. Invulling GNOE-proces: Hoe kan een vervolgproces passend worden ingevuld?  


Met het beantwoorden van deze vraag moet de scope (inhoudelijk en procesmatig, maar ook 


gericht op organisatie, besluitvorming en omgevingsmanagement) worden bepaald van de nadere 


invulling van het GNOE-proces. 
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Het onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen richt zich op: 


A. Routevarianten 


B. Niet infrastructurele ingrepen 


C. No-regret maatregelenpakket 


Streven is om deze onderdelen in een samenhangend adaptief ontwikkelpad in beeld te brengen.  


 


A. De volgende vijf routevarianten (A1 t/m 5) worden gelijkwaardig in beschouwing genomen: 


▪ Via Weesp: Rotterdam - Gouda – Breukelen – Amsterdam Zuidoost – Weesp – Amersfoort.- 
Deventer.- Hengelo – Bad Bentheim (bestaande route) 


▪ Kop maken Deventer: Betuweroute – Elst -Arnhem – Deventer – Hengelo – Bad Bentheim 
(bestaande route) 


▪ Twente Kanaallijn: Betuweroute – Arnhem - Twentekanaal (Zutphen - Lochem - Hengelo) - Bad 
Bentheim  


▪ N18-tracé: Betuweroute – Zevenaar – N18 tracé / Achterhoek – Enschede – Bad Bentheim 
(meerdere (sub)varianten denkbaar)  


▪ Via Duitsland: Betuweroute – Zevenaar – Emmerich – via een nader te bepalen tracé naar de lijn 
Bentheim—Osnabrück (meerdere (sub)varianten denkbaar)  


NB: 


1. Voor de bestaande routes richt het onderzoek zich op optimaliseren en beter benutten.  


2. Voor de route(s) door Duitsland geldt dat hierover eerst overeenstemming met Duitsland moet worden bereikt 
alvorens hier dieper op kan worden ingezoomd. Het is daarmee niet ondenkbaar dat in deze onderzoeksfase 
voor deze route(s) minder diepgaande informatie in beschouwing kan worden genomen dan voor de andere 
varianten.  


 


 
 


B. Niet infrastructurele ingrepen 


Het in beeld brengen van interventies (niet infrastructureel van aard) om meer ruimte te creëren voor 


spoorgoederenvervoer op de corridor van West en Zuid Nederland naar Noordoost Europa. Daarbij kan 


worden gedacht aan beleidsmatige interventies op het reizigersvervoer, zoals prijsbeleid, meer 


thuiswerken, maatregelen voor spitsmijding, die tot een betere balans leiden tussen reizigers- en 


goederenvervoer. 


 


C. No-regret maatregelenpakket 


De realisatie van een geoptimaliseerde route of van nieuwe routes vergt veel tijd. De verwachting is dat 


de benodigde planprocessen zo’n tien jaar vergen. Daarna volgt de realisatie die afhankelijk van de 


oplossing ook veel tijd zal kosten. 


Naast het onderzoeken van bovenstaande vijf routes is het derhalve nodig om op relatief korte termijn al 


verbeteringen mogelijk te maken in een uit te werken No-regret maatregelenpakket voor bijvoorbeeld 


740 meter goederentreinen. Waarbij uiteraard ook de bredere doelen (tegengaan hinder, faciliteren 


verstedelijking, faciliteren groei personenvervoer) in acht worden genomen.  


Variant


Via Weesp


Via Duitsland (n.t.b.)


Variant
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Organisatie GNOE 


Voor GNOE is reeds een projectorganisatie ingericht die ook in de volgende fase(n), met enige 


aanpassingen, kan worden gecontinueerd en worden uitgebouwd al naar gelang de fase waarin het 


onderzoeksprogramma zich bevindt. 


 


De dagelijkse aansturing ligt bij het kernteam 


GNOE waarin verschillende rollen samenkomen. 


De diverse inhoudelijke onderzoeken worden, 


voor zover vanuit GNOE aangestuurd, 


voornamelijk in werkgroepen uitgevoerd.  


In het programmateam komen alle resultaten 


samen en worden beslispunten voorbereid. De 


aansturing vindt in het voorstel plaats vanuit een 


Stuurgroep GNOE.  


 


Het programmateam en kernteam organiseren 


minimaal drie keer per jaar een brede 


klankbordsessie waarin alle betrokken partijen 


kunnen reflecteren op wat er is bereikt en 


kunnen adviseren over voorlopige uitkomsten en 


te nemen besluiten. 


 


GNOE is vanwege de breedte van de opgave te groot voor alleen IenW. Uitgangspunt voor het 


vervolgproces is dan ook dat er actieve betrokkenheid wordt georganiseerd vanuit de andere 


ministeries. Het gaat dan om de ministeries van BZK (t.a.v. verbinding van diverse overheden en 


partners en de mogelijke gevolgen voor ruimtelijke ordening en de woningbouwopgave in de diverse 


landsdelen) en EZK (t.a.v. het economische belang van transport en de klimaat- en 


duurzaamheidsopgave).  


 


Besluitvorming over OAO-notitie GNOE 


De nu voorliggende OAO-notitie wordt via de stuurgroep Toekomstbeeld OV (voorjaar 2022) 


geagendeerd voor de landsdelige OV- en Spoortafels, de landelijke Spoorgoederentafel en het 


bestuurlijk overleg spoorgoederenvervoer Oost Nederland. Deze gremia stellen een advies op over het 


vervolg. Deze adviezen worden doorgeleid naar de Landelijke OV en Spoortafel (LOVST) die nog voor de 


zomer van 2022 zal plaatsvinden. Daar valt het besluit over een vervolgproces. Gelet op de belangen en 


impact in het oostelijk deel van het land, wordt voorgesteld  om voor de behandeling van dit onderwerp 


aan de Landelijke OV- en spoortafel, naast de provincies Gelderland en Overijssel, bestuurders uit de 


vier regio’s in Oost Nederland uit te nodigen. 
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Mogelijk vervolg na het onderzoeksprogramma 


De eerste vervolgstap, bij een besluit om verder te gaan met GNOE, is dus het uitvoeren van het 


onderzoeksprogramma GNOE. De uitkomsten van alle onderzoeken komen uiteindelijk samen in een 


integrale beslisnotitie die wordt voorgelegd aan de Landelijke OV- en Spoortafel. Op basis van de 


bespreking in de Landelijke OV- en Spoortafel komt de bewindspersoon van IenW tot een voorstel voor 


het vervolgproces voor de Goederencorridor Noordoost Europa. Onderdeel van dat besluit zal een 


voorstel/keuze in routevarianten zijn die in een eventueel vervolg worden meegenomen. Pas dan is er 


ook zicht of dit een vervolg in termen van MIRT-procedures zal zijn. Hier kan op dit moment nog niet op 


vooruit worden gelopen.  


 


Hieronder is dat totale proces vanaf de OAO-notitie tot het besluit over het vervolg schematisch 


weergegeven. Essentieel is dus dat pas na afronding van het onderzoeksprogramma op basis van een 


beslisnotitie GNOE wordt besloten over een mogelijk vervolg.  
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GNOE onderdeel van Europese goederencorridor North Sea-Baltic 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


De spoorgoederencorridor North Sea – Baltic verbindt de Noordzeehavens in België, 


Nederland en Duitsland enerzijds met het centraal en oost Europese achterland: Tsjechië, 


Polen en de Baltische Staten. 


 


Deze corridor sluit aan op de corridor naar Scandinavië (Scandinavian - Mediterranean 


Corridor) en de lijnen over de Zijderoute via Rusland naar China. 


 


Bron en meer informatie: Rail Freight Corridor North Sea – Baltic (link) 
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1 Inleiding, aanleiding en context  


1.1 Inleiding 


In de stuurgroep Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040) is in april 2021 ingestemd met het uitvoeren 


van een select aantal spoorcorridorstudies onder landelijke regie. Eén van deze corridorstudies betreft 


de spoorgoederencorridor vanuit West en Zuid Nederland richting Noordoost-Europa (voortaan GNOE). 


De definitiefase van deze corridorstudie wordt onder regie van het Rijk (ministerie van IenW) uitgevoerd. 


 


Vanwege het nationale impact op de afwikkeling van spoorverkeer op deze corridor is een regierol van 


het Rijk op dit thema evident. Om deze regierol op te pakken is een eerste stap (= definitie-/ 


ordeningsfase) gezet. De vraag daarin is of én hoe met deze opgave aan de slag moet worden gegaan. 


Hierin staan een probleemanalyse en een brede inventarisatie van stakeholders en hun belangen 


centraal. Het resultaat is vastgelegd in deze notitie Opgave, Afbakening en Omgeving (‘OAO- notitie’). 


Deze wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de landelijke OV en Spoortafel. Hiermee wordt in de 


basis aangesloten op de aanpak en het proces van de andere corridorstudies die onder landelijke regie 


worden uitgevoerd. De OAO-notitie beschrijft op een waardevrije wijze een door betrokken partijen 


gedragen beeld van de opgaven, belangen en het nadere onderzoeksproces.  


 


Leeswijzer  


In het vervolg van hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de inhoudelijke aanleiding voor de corridorstudie 


GNOE, de huidige situatie, het doel en resultaat en de gevolgde werkwijze. 


Hoofdstuk 2 beschrijft de doelen en ambities, de opgaven en de randvoorwaarden voor GNOE en hoe 


vanuit vijf ambities gekomen kan worden tot een robuuste keuze. 


Hoofdstuk 3 bakent de opgave af in een onderzoeksprogramma met meerdere onderzoeksvragen en 


een voorstel voor het samenbrengen van de onderzoeksresultaten in een beslisnotitie GNOE. 


Hoofdstuk 4 behandelt de governance, de programmaorganisatie, het stakeholdermanagement en de 


besluitvorming. 


In vijf bijlagen wordt ingegaan op de spoortechnische probleemverkenning (door ProRail), de historie, 


de verder uitgewerkte onderzoeksvragen, de opbrengst van de gesprekken met de betrokken 


stakeholders en de documentenbibliotheek. 


 


1.2 Aanleiding opstarten onderzoek naar GNOE  


In de Ontwikkelagenda TBOV 2040 wordt, op basis van uitgebreid onderzoek, geconstateerd dat een 


robuuste basis van het spoornetwerk het fundament is waarop verdere ambities kunnen worden 


gerealiseerd. Een (andere) keuze voor goederenroutering van West en Zuid Nederland naar Duitsland en 


verder naar Noordoost Europa is onderdeel van deze robuuste basis. Het is een randvoorwaardelijke 


bouwsteen voor het oplossen van meerdere vervoersknelpunten in het land en het adequaat faciliteren 


van het goederenvervoer richting 2040. Daarnaast is deze netwerkinterventie randvoorwaardelijk om de 


doorgroei van het reizigers- en goederenvervoer te accommoderen en de ambities op het gebied van OV 


in Nederland te kunnen realiseren. 


 


In lijn met de analyses in het kader van TBOV 2040 wordt in de probleemverkenning van de 


goederenroutering Noordoost Europa (bijlage 1) geconstateerd dat de huidige route via Weesp nu al 


niet aan de basisvoorwaarden voor goederenvervoer voldoet en voor veel lokale hinder en overlast in de 


vorm van trillingen en geluid zorgt.  


Bij de (verwachte) groei van zowel het goederen– als het reizigersvervoer per spoor, volgens de IMA 


prognose2, wordt verwacht dat de bestaande routes via de Randstad (Rotterdam - Gouda – Breukelen – 


 
2 IMA staat voor Integrale Mobiliteitsanalyse 2021. De IMA prognoses zijn beleidsarme prognoses, dus excl. EU 


Green Deal en Fit-for-55. 
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Amsterdam Zuidoost – Weesp – Amersfoort en Roosendaal – Tilburg – Utrecht – Amersfoort), maar 


ook de route via de IJssellijn en kopmaken Deventer, onvoldoende capaciteit bieden voor de 


ontwikkeling van het goederen- én het reizigersvervoer en dat het aantal en de ernst van de knelpunten 


alleen maar toenemen. Daarnaast zal ook hinder en overlast voor de omgeving nog verder toenemen. 


Deze problematiek speelt landelijk en op verschillende schaalniveaus. 


 


Gegeven deze constateringen is gestart te kijken naar alternatieven voor de routering van de 


goederentreinen op de oost-west verbinding in Nederland, om op de bestaande routes een grotere 


capaciteit te creëren voor de groeiambities van het openbaar vervoer per spoor en de ervaren hinder en 


overlast te verminderen. Meer specifiek betekent dit dat gekeken moet worden naar een alternatieve 


routering van goederentreinen tussen de Zeehavens en railterminals in West en Zuid Nederland en 


Vlaanderen en grensovergang bij Oldenzaal/Bad Bentheim. Een robuuste (en mogelijk andere) routering 


van de goederentreinen zou er bovendien voor zorgen dat de hierboven genoemde opgaven en ambities 


tegen lagere investeringskosten kunnen worden gerealiseerd.  


 


1.3 Huidige situatie GNOE 


Het onderzoek naar GNOE kan worden gezien als een vervolg op eerdere onderzoeken naar de optimale 


goederenroutering door Oost-Nederland. Het goederenvervoer tussen West en Zuid Nederland en de 


grensovergang Oldenzaal / Bad Bentheim rijdt nu via de route Rotterdam, Gouda, Woerden, Breukelen, 


Amsterdam Zuidoost, Weesp, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Hengelo, Almelo en gaat bij Oldenzaal 


de grens over richting Bad Bentheim. Ook wordt er gebruik gemaakt van de route via de IJssellijn 


waarbij goederentreinen via Arnhem en kopmaken Deventer hun route vervolgen naar Bad Bentheim. 


Het goederenvervoer vanuit Vlissingen en Antwerpen richting Bad Bentheim rijdt nu via Den Bosch, 


Utrecht, Den Dolder, Amersfoort, Apeldoorn e.v. en via de route Den Bosch-Meteren (Betuweroute)-Elst-


Deventer. 


Een uitgebreid historisch overzicht van eerdere studies en besluiten is opgenomen in bijlage 2. 


 


1.4 Doel en resultaat 


Doel en resultaat van de OAO-notitie zijn het op waardevrije wijze beschrijven van het gedeeld beeld van 


de opgaven en belangen en het schetsen van de (mogelijke) stappen in een vervolgproces. Een 


robuuste (en mogelijk andere) routering van goederentreinen door Nederland treft vele belangen en 


kent daarmee vele en diverse stakeholders. Het opstarten van deze definitie-/ ordeningsfase heeft er 


mede toe geleid dat diverse stakeholders inmiddels bij het ministerie van IenW informeren naar de 


status en voortgang en zich uitspreken over de – in hun ogen – gewenste oplossing.  


Een keuze voor een mogelijk andere goederenroutering is een inhoudelijk en procesmatig complexe 


opgave vanwege de samenhang binnen het bredere spoornetwerk, de vele belangen die het raakt en de 


en de forse investeringen die (naar alle waarschijnlijkheid) nodig zullen zijn. Dit vraagt een zorgvuldig en 


grondig onderzoeks- en besluitvormingsproces. Een dergelijk proces kent een lange doorlooptijd, 


waarbij besluitvorming over eventuele vervolgstappen steeds stapsgewijs volgt na bestuurlijke 


behandeling. 


 


1.5 Gevolgde werkwijze 


Dialoog met de omgeving is een belangrijke randvoorwaarde geweest bij de start van deze definitie-/ 


ordeningsfase. Deze OAO-notitie is dan ook tot stand gekomen in een breed proces met betrokkenheid 


van een groot aantal stakeholders. Het ministerie van IenW heeft ProRail en adviesbureau APPM 


gevraagd voor de directe ondersteuning bij het opstellen van de OAO-notitie. 


 


ProRail heeft in dat kader een spoortechnische probleemverkenning (zie bijlage 1) uitgevoerd, waarin 


knelpunten worden geconstateerd op het spoornetwerk in Nederland in de combinatie van personen- en 
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goederentreinen. Daardoor wordt een robuuste (en mogelijk andere) routering voor GNOE als mogelijke 


oplossing gezien. 


 


APPM heeft onder andere 22 stakeholders individueel gesproken over de door hen ervaren opgaven en 


knelpunten en over aandachtspunten voor de OAO-notitie GNOE en de stappen daarna. De lijst van 


betrokken stakeholders en de essentie van hun inbreng in de gesprekken is opgenomen in bijlage 4. 


Vertegenwoordigers van deze 22 organisaties vormden samen een klankbordgroep voor de OAO-


notitie3. Het betreft overheidspartijen uit de diverse landsdelen aangevuld met vertegenwoordigers van 


de subregio’s in Oost-Nederland, de zeehavens, de spoorvervoerders (voor goederen en reizigers), 


landelijke werkgevers- en brancheorganisaties, bewonersorganisaties, ROVER en ProRail.  


 


De betrokkenheid in deze fase lag primair op ambtelijk niveau, bestuurders zijn nog niet direct 


betrokken. Hiervoor is gekozen vanwege het waardevrije karakter de OAO-notitie. Deze wordt 


uiteindelijk wel op de diverse bestuurlijke tafels aan de orde gesteld, waarbij iedere individuele partij ook 


haar eigen bestuurlijke duiding aan het product kan geven. 


 


Uit de brede klankbordgroep is een projectteam geformeerd dat dichter op het proces heeft kunnen 


meewerken aan deze notitie. Dit projectteam is vijfmaal bijeen geweest om te spreken over de 


voortgang, de voorbereiding van brede bijeenkomsten van de klankbordgroep en over de OAO-notitie. 


Bij dit projectteam is geprobeerd de diverse ‘geledingen’ uit de sector vertegenwoordigd te hebben. 


 


Het projectteam bestond, naast medewerkers van IenW, ProRail en APPM, uit: 


▪ Aart Kinds, provincie Overijssel 


▪ Rolf Kloosterman, provincie Gelderland  


▪ Maarten Balk, vertegenwoordiger Zuidelijke Randstad (MRDH) 


▪ Hans Marinus, vertegenwoordiger Noordelijke Randstad (MRA) 


▪ Maurits van Schuylenburg /Jaap Jelle Feenstra, Havenbedrijf Rotterdam en BOZ 


▪ Michiel Graafland, DB Cargo 


▪ Hans Willem Vroon, RailGood 


▪ Kees den Otter, FMN/Arriva 


▪ Jan-Hoite van Hees, NS 


 


De brede klankbordgroep, waarbij gemiddeld 50 stakeholders aanwezig waren, is tweemaal bijeen 


geweest, op 15 november en 14 december 2021. Tijdens de eerste bijeenkomst is vooral gesproken 


over de ambities, de opgaven en knelpunten, de randvoorwaarden en uitgangspunten en de mogelijke 


oplossingsrichtingen. De tweede sessie is gebruikt om verder van gedachten te wisselen over de 


afbakening en aanpak voor een vervolgstap en over de omgeving en de organisatie van een 


vervolgstap. De input uit beide sessies is in deze OAO-notitie verwerkt.  


 


Daarnaast is een eindconcept van de OAO-notitie voorgelegd aan alle deelnemende organisaties in de 


klankbordgroep met de mogelijkheid hierop een schriftelijke reactie te geven. En er is een apart overleg 


geweest met ambtelijke vertegenwoordigers van de Cleantech Regio, de Regio Twente, de Achterhoek 


en de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen over de verwerking van hun reacties. Deze reacties zijn 


meegenomen in voorliggende eindversie. 


  


 
3 Een overzicht van de partijen in de klankbordgroep (incl. de opbrengst van de gesprekken) staat in bijlage 4. 
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1.6 Opbrengst analysefase 


Zoals aangegeven is deze OAO-notitie, met de uitwerking van de opgaven en de afbakening van de 


mogelijke vervolgaanpak, mede gebaseerd op de analysefase waarin bestaande documenten en 


onderzoeken zijn bekeken en een individuele gespreksronde met stakeholders plaatsvond. De 


belangrijkste aanbevelingen, noties en aandachtspunten uit deze analysefase laten zich als volgt 


samenvatten: 


• Benadruk de urgentie om met het thema GNOE aan de slag te gaan. Het goed faciliteren van 


spoorgoederenvervoer draagt bij aan een breed scala aan maatschappelijke opgaven.  


• Met de inzichten uit TBOV 2040 zijn nut en noodzaak van een herroutering van GNOE nog niet 


volledig aangetoond. Het gaat om meer dan capaciteitsknelpunten. 


• Creëer een proces waarin partijen schouder aan schouder komen te staan met oog voor elkaars 


belangen. 


• Betrek alle stakeholders op gelijkwaardige manier in het proces, zowel nu als in de toekomst.  


• Personen- en goederenvervoer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Opgaven en oplossingen 


kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zorg voor goede afstemming met andere 


corridorstudies. 


• Zorg voor een gedeeld beeld over de toekomstverwachtingen (de prognoses) ten aanzien van 


vervoersstromen van personen en goederen in heel het land.  


• Streef naar oplossingen die zoveel mogelijk positieve effecten met zich mee brengen, maar 


onderken ook eventuele negatieve effecten en heb oog voor alle betrokkenen.  


• Breng mogelijke oplossingsrichtingen op gelijkwaardige wijze en zorgvuldig in beeld en wees 


maximaal transparant over uitgangspunten en (tussen)resultaten. 


• Kijk goed naar de landen om ons heen en maak opgaven, ambities en mogelijke 


oplossingsrichtingen vroegtijdig bespreekbaar met onze buurlanden.  


• Breng ‘rust’ op het dossier door duidelijke afspraken over hoe verder te gaan en heb daarbij oog 


voor de opgaven en benodigde maatregelen tot het moment van realiseren van een robuuste 


oplossing. 


 


Om kleuring te geven aan bovenstaande punten zijn in het kader op de volgende pagina enkele 


kenmerkende quotes uit de gespreksronde met de stakeholders opgenomen.  
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Quotes uit de interviews 


 
“Weegt de concurrentiepositie van de Nederlandse havens zwaarder dan een prettig woon- en 


leefklimaat in het oosten van het land?”.  


 


“Nederland heeft drie Ten-T corridors die niet voldoen aan de EU-eisen.“ 
 
“Gewenst eindbeeld over 20 jaar: Een netwerk dat voldoet aan verdrag van Warnemünde (3e spoor, 3 
volwaardige grensovergangen), via Venlo en Oldenzaal het achterland bereiken. Nieuwe bestemmingen, 
klanten en bedrijven bereiken. Groeipotentie van Rotterdam ook faciliteren. Verdienvermogen van 
Nederland.” 
 
“Geef heel duidelijk aan dat GNOE de oplossing is voor meerdere grote capaciteitsproblemen voor 
reizigerstreinen in brede Randstad.” 
 
“Goed om GNOE breder te bekijken: het gaat niet alleen om capaciteit, maar ook om de overlast die in het 
land wordt ervaren.” 
 
“We willen een goed beeld krijgen van de impact van alle 5 tracés voor de omgeving.” 
 
“Leg de link met de A12 corridor en de Berlijntrein, daar kruisen de twee elkaar.” 
 
“Altijd rekening houden met externe veiligheid, geluid en trillingen. Doorkruising van dicht bewoonde 
gebieden vermijden.” 
 
“Het vraagstuk is groter dan IenW en vraagt een bredere betrokkenheid. Belangrijk dat ook de ministeries 
van BZK en EZ betrokken zijn. Daarnaast ook zorgen voor goede Europese aanhaking.” 
 
“GNOE is een essentiële schakel in de netwerkontwikkeling, voor ontwikkeling van zowel personen- als 
goederenvervoer. De gemene deler uit het proces van TBOV is ‘omklappen’ van de goederenroutering 
vanuit Weesp naar Oost-Nederland.” 
 
“Er moet voldoende infra beschikbaar zijn om duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Goederenvervoer 
over het spoor mag niet betekenen dat groei van reizigersvervoer in de weg gezeten wordt, taart moet 
groter gemaakt worden.” 
 
“Ga doorstuderen op de 5 varianten. Gezamenlijk onderzoek is belangrijk (gefinancierd door IenW), hoeft 
niet per se een MIRT onderzoek te zijn. Belangrijk om een integraal onderzoek naar GNOE te doen 
(reizigers- en goederenvervoer).” 
 
“Koppelkansen met reizigersvervoer: leg geen nieuwe spoorlijn alleen voor goederenvervoer aan. 
RegioExpres Arnhem-Doetinchem eventueel doortrekken naar Enschede, met extra stations in Eibergen, 
Haaksbergen.” 
 
“De EU Green Deal zet in op een versnelling van de overgang naar duurzame en slimme mobiliteit. In de 
eerste plaats moet een aanzienlijk deel van de 75 % van het vervoer in de EU die nu over de weg 
plaatsvindt, voortaan via het spoor en de binnenwateren moeten geschieden.” 
 
“Werk aan het stapsgewijze ontvlechting van internationaal persoenen- en spoorgoederenvervoer naar 
het Oosten.” 
 
“Zorg dat in de propositie de innovaties om extra overlast te beperken worden meegenomen.” 
 
“Reizigers- en goederenvervoer zitten elkaar niet alleen in de weg maar hebben elkaar juist ook voor de 
oplossingen nodig.” 
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2 Opgave 


2.1 Doelen en ambities, opgave en knelpunten, beleid en regelgeving 


Dit hoofdstuk beschrijft de doelen en ambities waar GNOE een bijdrage aan kan leveren. Ook wordt 


ingegaan op de daarbij behorende opgaven en knelpunten. Tot slot worden relevant beleid en wetgeving 


benoemd. 


Bijlage 1 bevat een door ProRail opgestelde probleemverkenning gebaseerd op bestaande informatie 


uit TBOV 2040 en de IMA (Integrale MobiliteitsAnalyse) 2021. Deze analyse schetst een goed beeld van 


de spoortechnische knelpunten en uitdagingen.  


 


De hoofddoelstelling van GNOE is als volgt geformuleerd: 


 


Het doel van de Goederencorridor Noordoost Europa is om efficiënt, betrouwbaar en duurzaam 


goederenvervoer te faciliteren dat zo min mogelijk omgevingshinder veroorzaakt, voldoet aan de wet- 


en regelgeving voor leefbaarheid en gezondheid en bijdraagt aan een duurzaam en klimaatneutraal 


Nederland. Het doorontwikkelen van deze spoorgoederencorridor naar het Europese en Aziatische 


achterland draagt bij aan nationale doelen van verstedelijking, faciliteert de groei van vervoer op het 


spoor voor zowel personen als goederen en draagt bij aan de innovatie en de sterke economische 


positie van Nederland distributieland in een dynamische wereld. 


 


 


Tabel 2.1 Ambities, opgaven en uitgangspunten voor GNOE 


 


De navolgende paragrafen gaan nader in op de vijf doelen en ambities en beschrijven per onderdeel de 


opgaven en knelpunten en het relevante kader in termen van beleid en regelgeving. 
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A. Naar een robuust en betrouwbaar spoorsysteem om de groei van personen en goederen te 


faciliteren 


 


Een van de grootste uitdagingen voor het spoornetwerk is dat er ruimte is en blijft voor zowel (groei 


van) reizigersvervoer als voor goederenvervoer. De IMA laat een sterk groeiende vervoervraag richting 


2040 zien4, ingegeven door onder andere bevolkingsgroei en economische groei. Uit TBOV 2040 is 


duidelijk geworden dat er in de mogelijkheden voor ontwikkeling van het spoornetwerk nadrukkelijk 


moet worden gekeken naar de samenhang tussen beide. Ambities voor personenvervoer zijn soms 


alleen te realiseren als we bereid zijn te investeren in goederenroutes. 


Een oplossing voor een robuust en betrouwbaar spoorsysteem moet een substantiële bijdrage leveren 


aan efficiënt, betrouwbaar, flexibel en duurzaam spoorgoederenvervoer. Deze oplossing moet 


toekomstbestendig zijn in de zin dat deze voldoende ruimte op het spoor creëert om de toekomstige 


vraag naar spoorgoederen- en personenvervoer te kunnen faciliteren. Daarnaast dient een oplossing 


voor GNOE niet alleen invulling te geven aan het eindbeeld op de lange termijn, maar ook aan de 


tussenoplossingen om op de korte en middellange termijn beheerst in te groeien naar het eindbeeld.   


Opgave en knelpunten: De groei van 


goederen- en reizigersvervoer op het spoor 


veroorzaakt nu al capaciteitsknelpunten. Deze 


knelpunten nemen bij de voorziene groei van 


het reizigers- en goederenvervoer en de 


voorgestelde ambities in de Ontwikkelagenda 


van TBOV 2040 verder toe en kunnen niet 


door het huidige netwerk worden 


gefaciliteerd.  


De huidige goederenroutering (via Weesp, 


maar ook via kopmaken Deventer) naar 


Noordoost Europa loopt door dichtbebouwde stedelijke gebieden in zowel de Randstad als in Oost- 


en Zuid Nederland. De huidige routering zorgt voor omgevingshinder (geluid, trillingen en externe 


veiligheid) in steden en dorpen langs het tracé.  


Daarnaast is deze huidige routering voor de goederenvervoerders niet efficiënt door de extra 


omrijdafstand, de relatief lange transporttijden daardoor en door de noodgedwongen stops 


onderweg om reizigerstreinen te laten passeren en vanwege de mindere betrouwbaarheid door de 


samenloop met intensief reizigersverkeer op het spoor.  


Hierdoor voldoen de huidige goederenrouteringen via Weesp en kopmaken Deventer niet aan de 


basisvoorwaarden van het spoorgoederenvervoer. Ook voldoen de spoorlijnen op de route niet 


volledig aan de Europese TEN-T voorschriften, zijnde ERTMS, 740 meter treinlengte, 22,5 ton aslast 


bij 100 km/uur. Wel is de route geëlektrificeerd (ook een TEN-T voorschrift)5. TEN-T is het trans-


Europese vervoernetwerk. De TEN-T voorschriften dienen om de Single European Railway Area 


(SERA, één Europese spoorwegruimte) te realiseren. 


Ook zit het huidige spoorsysteem aan z’n capaciteit om nieuwe woningbouwlocaties ook met 


openbaar vervoer goed te ontsluiten. Frequentieverhogingen of een schaalsprong in bediening zijn 


vaak vanuit de extra vervoervraag gewenst, maar regelmatig niet te realiseren op het huidige 


spoornetwerk. 


 
4 Een samenvatting van de IMA voor spoorgoederenvervoer staat in de documentenbibliotheek.  
5 TEN-T is het trans-Europese vervoernetwerk. De TEN-T voorschriften dienen om de Single European Railway Area 
(SERA, één Europese spoorwegruimte) te realiseren. 


In relatie tot de goederenroute naar NO Europa via 


Weesp gaat het om ambities en capaciteitsopgaven 


op de volgende trajecten: 


a. Amsterdam / Schiphol – Utrecht 


b. SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) 


c. Gooilijn 


d. Rotterdam - Utrecht 


e. Den Haag – Utrecht 


f. HSL Schiphol - Rotterdam 


g. (Den Haag –) Rotterdam – Dordrecht / Breda 


h. (Amersfoort-) Wierden - Hengelo 
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Beleid en regelgeving: De goederencorridor Noordoost-Europa via grensovergang Bad Bentheim is 


onderdeel van het Europese netwerkwerk van goederencorridors: TEN-T. In lijn met bovenstaande 


opgaven en knelpunten is het dan ook een logische randvoorwaarde dat GNOE voldoet aan de 


Europese TEN-T voorschriften en de basisvoorwaarden voor een concurrerend 


spoorgoederenvervoer dat verladers en havens bedient in Nederland en Europa.  


Ook het in 1992 met Duitsland besloten Verdrag van Warnemünde, waarin is afgesproken dat er drie 


in benutting gelijkwaardige grensovergangen met Duitsland zijn, is een randvoorwaarde voor GNOE. 


Op dit moment voldoet Nederland niet aan deze afspraak. 


Een ander relevant Europees verdrag is dat voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor 


(RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses). 


Dit verdrag stelt specifieke constructie-eisen voor vaste tanks van ketelwagens waarin gevaarlijke 


stoffen worden vervoerd. De kwaliteitseisen voor het onderstel van de wagon worden geregeld in 


andere internationale spoorwetgeving. 


In het kader van PHS (Programma Hoogfrequent Spoorgoederenvervoer) is voor het 


goederenvervoer naar Bad Bentheim door de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van 


Infrastructuur & Waterstaat gekozen voor de route via de Betuweroute en de variant kopmaken 


Deventer en besloten te wachten met vervolgstappen totdat de ontwikkeling van het 


goederenvervoer uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk maakt (link).  


Tot slot is er het Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer van juni 2018, om het toenemend 


goederenvervoer over de weg te beperken en verladers te verleiden meer gebruik te maken van het 


spoor (link). 


  Bestaande spoorgoederenroutes 


De huidige routes van belangrijkste herkomsten Rotterdam / Roosendaal via Bentheim naar 


bestemmingen in Noord Oost Europa zijn hieronder op kaart weergegeven. Concreet gaat het om de 


volgende routes: 


• Rotterdamse haven en Roosendaal via Rotterdam – Gouda – Weesp – Amersfoort – Hengelo 


• (België –) Roosendaal – Breda – Tilburg – Den Bosch – Utrecht – Amersfoort – Hengelo 


• Rotterdamse haven via Betuweroute / Roosendaal via Breda – Meteren en verder via Elst – Arnhem – 


Deventer (IJssellijn) – Hengelo 


De capaciteit op de routes via Amersfoort en IJssellijn is beperkt. In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de 


bestaande routes en het functioneren daarvan. 


Het rijden van transit treinen (bijvoorbeeld van Antwerpen via Nederland naar Bad Bentheim) is voor het 


spoorgoederenvervoer een recht onder de EU-regelgeving voor vrije markt.  
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B. Blijvend innoveren voor een sterke economie 


 


Nederland zet in op het versterken van de economie door te blijven innoveren. Mede door haar 


geografische ligging heeft Nederland een sterk logistiek systeem en een goede uitgangspositie om 


Europees en mondiaal een belangrijke rol te kunnen blijven spelen. De mainports (de grote zeehavens) 


en de transportsector spelen daarin een belangrijke rol. Enerzijds om aan de ambities voor schoon 


vervoer te kunnen voldoen en anderzijds om de nieuwe ladingsstromen die als gevolg van de 


energietransitie ontstaan te faciliteren. Het Rijksbeleid op dit thema is kaderstellen voor GNOE.  


Opgave en knelpunten: Ontwikkelingen op gebied van klimaat en energietransitie zijn enorm, de 


uitdaging is dat de infrastructuur op orde is om dat te faciliteren. De energietransitie betekent dat er 


nieuwe ladingstromen ontstaan zowel nationaal en internationaal. Nederland kan op die markt een 


stevige positie verwerven. Dat is goed voor onze eigen energietransitie en voor de positie van 


Nederland als handelsland. 


 


De positie van de Nederlandse havens en chemieclusters staat onder druk door economische, 


geopolitieke, technologische en maatschappelijke veranderingen. De afgelopen decennia is het 


zwaartepunt van de internationale handel naar het Oosten verplaatst. Het Oosten (Azië) is niet meer 


in opkomst, maar is al de plek waar veel productie plaatsvindt die bestemd is voor de rest van de 


wereld. Door die verschuiving verschuiven ook ladingstromen. Met als gevolg dat het economische 


zwaartepunt van Europa verschuift naar het oosten. Met name de havens in oost en zuid Europa 


groeien fors. Om onze voordelen in concurrentie met deze havens te handhaven, zijn investeringen 


in onze havens en de achterlandverbindingen noodzakelijk.  


 


Ook de (economische) agglomeratiekracht van onze stedelijke netwerken moet blijvend 


onderhouden worden. Uit onderzoek van de OESO (link) blijkt dat het belangrijk is dat onze steden 


een goede positie hebben in internationale, nationale en regionale netwerken. Investeren in die 


netwerken is dan de opgave. Herrouteren van spoorgoederenvervoer biedt mogelijkheden om de 


stedelijke netwerken tegen lagere kosten op te waarderen dan wanneer goederentreinen over de 


bestaande routes blijven rijden. In essentie komt dit neer op het zoveel mogelijk scheiden van 


reizigers- en goederenstromen.  


Uit de Havennota 2020 - 2030 (november 2020): 


“De Nederlandse zeehavens met het logistieke netwerk van binnenhavens en achterlandverbindingen over weg, 
water en spoor zijn belangrijk voor Nederland als handelsland en als vestigingsplaats voor bedrijven.” 


“het achterlandnetwerk over weg, water en spoor en de prestaties van de binnenhavens en bovengemiddelde 
multimodale logistieke knooppunten zijn medebepalend om te concurreren met andere zeehavens die in meer of 
mindere mate hetzelfde achterland bedienen”. 


 


Uit de Goederenvervoeragenda (ministerie van IenW, juli 2019): 


 


“Nederland streeft ernaar om in 2050 een logistiek systeem te hebben dat zowel concurrerend, emissievrij als 


veilig is. Het netwerk van Nederlandse waterwegen, autowegen, spoorwegen en buisleidingen wordt anno 2050 


niet alleen optimaal benut, maar is bovendien in onderlinge samenhang ontwikkeld. Modaliteiten functioneren 


daarbij als elkaars achtervang. Vrachten kunnen met een minimum aan kosten, procedures en tijdverlies 


wisselen van transportmodaliteit. De investeringen die nodig zijn om dit alles te realiseren zijn publiek, privaat 


en/ of publiek-privaat en zullen op een vernieuwende manier worden geregeld. Adequate informatievoorziening 


zal er zo voor zorgen dat de license to operate van logistiek en goederenvervoer in ons land gegarandeerd blijft. 


Nederlanders zullen tussen nu en 2050 ervan doordrongen raken dat het systeem van logistiek en 


goederenvervoer niet alleen een belangrijke bijdrage levert aan het verdienvermogen en de welvaart in ons land, 


maar tevens dusdanig is ingericht dat ze optimaal bijdraagt aan leefbaarheid en welzijn.” 
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Beleid en regelgeving: De topsector logistiek is één van de negen topsectoren van Nederland, 


waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om de internationale toppositie in 


handel en logistiek te behouden en verder uit te bouwen. De ambitie van deze topsector is als volgt: 


Nederland heeft een internationale toppositie in de afwikkeling van goederenstromen, als 


ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en is een land met een aantrekkelijk 


vestigings- en innovatieklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. De ambitie voor na 


2020 wordt op dit moment verder uitgewerkt.   
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C. Gezonde, aantrekkelijke en veilige leefomgeving: 


Hoewel spoorgoederenvervoer wordt gezien als de meest veilige en duurzame vorm van transport kent 


het ook negatieve effecten. In dat kader is de ambitie dat het geen afbreuk mag doen aan een gezonde, 


aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Bij eventueel nieuw aan te leggen tracés is het streven om deze 


zoveel mogelijk met bestaande infrastructuur te bundelen en goed in het landschap in te passen. Een 


goederencorridor naar Noordoost Europa moet de (soms ernstige) hinder die omwonenden ervaren 


significant beperken en voldoen aan (robuuste) wet- en regelgeving wat betreft deze thema’s.  


Opgave en knelpunten: Op sommige onderdelen van de huidige route(s) waar bebouwing en 


aanwezigheid van mensen langs de route sterk geconcentreerd is, doen zich steeds meer 


knelpunten voor ten aanzien van de omgevingshinder van het spoor. Grenswaarden worden bereikt 


of soms overschreden. Dit zet de kwaliteit van de leefomgeving onder druk. Zonder maatregelen 


lijkt er geen of slechts ruimte voor verdere groei. Ook speelt het vraagstuk van de overwegveiligheid 


en een zorgvuldige inpassing van infrastructurele ingegrepen. Bij die inpassing dient zorgvuldig om 


te worden gegaan met natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten. 


Beleid en regelgeving: Uitgangspunt voor GNOE is een robuuste wet- en regelgeving voor 


leefbaarheid en gezondheid. De nieuwe Omgevingswet speelt hierin een belangrijke rol. Deze wet, 


waarin veiligheid samen met gezondheid centraal staan, beoogt meer samenhang/integraliteit en 


afwegingsruimte in relatie tot veiligheid in brede zin.  


Ook de Regeling basisnet in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, (inclusief eventuele wijzigingen 


daarin die voortvloeien uit het lopende programma Robuust Basisnet) en de Wet Milieubeheer 


(geluidswetgeving) zijn een uitgangspunt voor het vervolgproces. Streven is om een eventuele 


nieuw aan te leggen route zoveel mogelijk met bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld snelwegen) 


te bundelen en met respect voor omgeving, mens en milieu en buiten de woonkernen om in te 


passen. Hiervoor is het (provinciale) natuur- en landschapsbeleid op de betreffende locatie 


uitgangspunt. Voor een Tracébesluit (aanleg nieuw spoor) zijn er richtlijnen voor trillingen. Deze 


staan in de Beleidsregel Trillinghinder Spoor.  


Uiteraard dienen vervolgonderzoeken in te spelen op nieuwe en veranderende regelgeving en 


methodieken.  


 


Geluid 


“In de Wet milieubeheer staan regels om geluidsoverlast langs het spoor te verminderen en te voorkomen. Er 


zijn bijvoorbeeld regels voor de maximale geluidsbelasting op gevels van woningen langs het spoor. Ook 


gelden er grenzen aan de hoeveelheid geluid (geluidsplafonds). Is er meer geluid langs het spoor dan het 


geluidsplafond toestaat? Dan moet ProRail maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van 


raildempers of (hogere) geluidsschermen.” 
 
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/maatregelen-overlast-omwonenden-spoor 


Basisnet spoor 


“Gevaarlijke stoffen vervoeren is risicovol. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer 


van gevaarlijke stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater en spoor 


gegarandeerd. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. 


Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt op een zo veilig mogelijke 


manier. Het Basisnet maakt gemeenten verder duidelijk waar nog nieuwe kwetsbare objecten mogen worden 


gebouwd, zoals woningen.” 


 
Zie ook o.a. https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/basisnet/ 
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Trillingen 


“Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige 


hinder van de trillingen die treinen veroorzaken.” 
Bron: https://www.rivm.nl/trillingen-langs-spoor 


 


“Voor trillingen door rijdende treinen op bestaande spoorwegen zijn nog geen wettelijke normen. Het RIVM 


ontwikkelt op dit moment in opdracht van het ministerie van IenW een standaardmanier om trillingen te 


berekenen. Bij grootschalige vernieuwingen van het spoor moet ProRail wel onderzoek doen naar trillingen.” 
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/maatregelen-overlast-omwonenden-spoor 
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D. Nederland duurzaam en klimaatneutraal: 


Goederenvervoer over het spoor kan een bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheids- en 


klimaatdoelen, omdat het (in relatie tot vervoer via de weg) een schonere en duurzamere manier is om 


goederen te vervoeren. 


Opgave en knelpunten: Spoorgoederenvervoer is in tegenstelling tot het wegvervoer veel 


schoner en duurzamer; de bijdrage aan schadelijke stoffen (emissies van CO2 en stikstof) is 


veel lager (zie ook onderstaande tabel). Vervoer via het water stoot over het algemeen minder 


uit dan via de weg, maar ook de uitstoot van vervoer over water is op dit moment in belangrijke 


mate hoger dan met de elektrische trein, met name voor wat betreft fijnstof en stikstof (NOx). 


(o.a. Stream, CE Delft 2016). 


De benodigde mobiliteitstransitie van weg naar spoor (“modal shift”) gaat echter niet vanzelf. 


Een level playing field (gelijk speelveld) ten opzichte van vervoer via de weg en voldoende 


concurrerende spoorcapaciteit op interoperabele spoorlijnen (die voldoen aan de TEN-T 


voorschriften) maakt spoorgoederenvervoer in de basis aantrekkelijker. Een fijnmazig 


geëlektrificeerd Europees vervoersnetwerk bestaat al. 


Beleid en regelgeving: Het Nationaal Klimaatakkoord schrijft voor dat Nederland in 2030 49% 


minder CO2 uitstoot dan in 1990. Met de Europese Green Deal wordt een netto uitstoot van 


broeikasgassen van nul tegen 2050 voorgeschreven. Duurzaam goederenvervoer kan hier een 


grote bijdrage aan leveren.  


  


Figuur 2.2, Klimaatakkoord, onderdeel mobiliteit samengevat 
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Vervoermiddel 
 


Broeikas-
gassen (CO


2
, 


Methaan) 


CO VOS (vluchtige 
organische 
stoffen) 


No
x
 Fijnstof  


Vrachtwagen g/tkm 111 0,077 0,036 0,232 0,005 


Trein g/tkm 16 0,010 0,002 0,025 0,001 


Binnenvaartschip g/tkm 31 0,076 0,098 0,403 0,008 


Figuur 2.3, Goederentrein schoonste vorm van transport, bron: Umweltbundesamt, TREMOD 6.21 


(11/2021) 


 


  


Afspraak uit het Klimaatakkoord (2019): 


“Tevens neemt de Rijksoverheid in samenspraak met sectorpartijen maatregelen in de binnenvaart en 


het spoor om capaciteitsknelpunten weg te nemen en vlot en betrouwbaar vervoer mogelijk te maken. De 


maatregelen voor het spoor worden vanuit het bestaande maatregelenpakket spoorgoederenvervoer 


samen met de vervoerders/sector opgepakt.” 


EU-ambities in Greendeal en Fit for 55: 


“De Europese Commissie presenteerde in december 2019  de ‘Duurzame en slimme mobiliteitsstrategie’ 


waarmee invulling wordt gegeven aan de Green Deal. In de Green Deal hebben EU-lidstaten afgesproken 


om tegen 2050 de CO2-uitstoot met 90 procent terug te dringen. De Commissie zet in de 


mobiliteitsstrategie in op een radicale verschuiving van goederen en passagiers naar het spoor.” 


De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 55% omlaag ten opzichte van het niveau van 1990. 


Deze doelstelling wil de Europese Commissie realiseren door haar ‘Fit for 55’-pakket. Het pakket bestaat 


uit een tiental wetsvoorstellen, die moeten zorgen voor de realisatie van de doelstellingen van de Green 


Deal. Het uiteindelijke doel: Europa in 2050 een klimaatneutraal continent. 
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E. Voldoende ruimte voor verstedelijking  


Er is een grote urgentie om tot 2030 één miljoen nieuwe woningen te bouwen in Nederland. De behoefte 


is vooral groot in de stedelijke gebieden van Nederland, waarbij bouwen nabij knooppunten van 


openbaar vervoer een veel nagestreefde ambitie is. Hierover heeft het Rijk reeds meerdere 


verstedelijkingsakkoorden gesloten en gebiedsprogramma’s gestart met de betreffende stedelijke 


regio’s. Verder maakt het Rijk maakt met 14 NOVI-verstedelijkingsgebieden afspraken over de 


woningbouw. In die gebieden kunnen circa 600.000 woningen worden gebouwd. Voor acht van die 


gebieden zijn/worden woondeals gesloten tussen Rijk en regio, waarbij woningbouwopgaven ook zijn 


gekoppeld aan investeringen in het mobiliteitssysteem. In het regeerakkoord is voor investeringen in 


mobiliteit gekoppeld aan woningbouw €7,5 miljard gereserveerd. 


Overigens slaat de totale verstedelijkingsopgave in Nederland niet alleen in de Metropoolregio’s en de 


14 NOVI-gebieden neer. Ook buiten deze gebieden is er een stevige opgave waarover regionale 


afspraken (met het Rijk) worden gemaakt. Ook voor deze gebieden zijn er woondeals in voorbereiding, 


zoals in bijvoorbeeld Apeldoorn en Deventer.  


Het effect van een alternatieve goederenroutering die de steden en dorpen in zowel Oost en Midden 


Nederland en in de Randstad zoveel mogelijk ontziet, is tweeledig voor de verstedelijking: Enerzijds 


ontstaat er meer ruimte om rondom het spoor te verdichten doordat het groepsrisico lager uitvalt. 


Anderzijds ontstaat er capaciteit op het spoor om deze verstedelijkingslocaties op een duurzame 


manier via het spoor te ontsluiten. De verwachting is dat met een herroutering van het 


spoorgoederenvervoer ambities voor woningbouw en reizigersvervoer tegen lagere kosten kunnen 


worden gerealiseerd dan in het geval goederentreinen de bestaande routes blijven gebruiken. 


Opgave en knelpunten: Nederland staat voor een grote woningbouw- en verstedelijkingsopgave. 


Binnenstedelijk verdichten is één van de manieren om invulling te geven aan deze opgave. 


Gemeenten kiezen hierbij steeds vaker ervoor om langs bestaande OV-lijnen en knooppunten te 


verdichten, ook om de mobiliteitstransitie en autoluwe steden mogelijk te maken. De omvang en 


groei van het goederenvervoer leidt tot hinder van bestaande woningen en beperkt deze 


woningbouw langs het spoor en beperkt de mogelijkheden voor intensivering van het (regionaal, 


nationaal en internationaal) reizigersverkeer op deze corridors.  


Beleid en regelgeving: Het waarmaken van de verstedelijkingsafspraken tussen regio’s en het Rijk 


dient uitgangspunt te zijn voor een verdere uitwerking van GNOE. 
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2.2 Van vijf ambities naar een samenhangende oplossingsrichting 


De ambities, opgaven en randvoorwaarden die hiervoor zijn beschreven, beslaan een breed palet aan 


beleidsthema’s met een sterke onderlinge samenhang. Zo wordt met het ruimte creëren op het spoor 


mogelijk om een verdergaande substitutie te realiseren van transport over de weg naar het spoor, zoals 


in het klimaatbeleid voorzien. En wordt het met een mogelijk andere route van de goederentreinen naar 


Noordoost Europa mogelijk om de woningbouwopgave in Nederland (langs en vlakbij het spoor) te 


realiseren. Tegelijk hebben bepaalde oplossing verdergaande effecten voor de leefomgeving hetgeen 


vraagt om een stevige inzet op maatregelen deze effecten te vermijden. 


 


De uitdaging is om de komende jaren tot een robuuste oplossing te komen die de diverse ambities en 


daaraan gekoppelde belangen verenigt.  


 


Procesmatig is het belangrijk dat meerdere publieke partijen zich eigenaar voelen van de brede opgave 


van GNOE. Meerdere ministeries, waaronder die van IenW, BZK en EZK, samen met een aantal 


landsdelen en de regio’s in Oost Nederland. 


 


Een belangrijk onderdeel van de GNOE aanpak is dat een aantal (alternatieve) goederenrouteringen 


gelijkwaardig worden beschouwd en onderzocht. Er zijn meerdere routeringsalternatieven in beeld om 


breed te verkennen. Doel is om vanuit deze alternatieven tot een selectie te komen van kansrijke 


routeringsalternatieven.  


 


Het onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen richt zich op: 


A. Routevarianten 


B. Niet infrastructurele ingrepen 


C. No-regret maatregelenpakket 


Streven is om deze onderdelen in een samenhangend adaptief ontwikkelpad in beeld te brengen en in 
de tijd te zetten.  


 


A. De volgende vijf routevarianten (A1 t/m 5) worden gelijkwaardig beschouwd: 


1. Via Weesp: Rotterdam - Gouda – Breukelen – Amsterdam Zuidoost – Weesp – Amersfoort.- 
Deventer.- Hengelo – Bad Bentheim (bestaande route) 


2. Kop maken Deventer: Betuweroute – Elst -Arnhem – Deventer – Hengelo – Bad Bentheim 
(bestaande route) 


3. Twente Kanaallijn: Betuweroute – Arnhem - Twentekanaal (Zutphen - Lochem - Hengelo) - Bad 
Bentheim  


4. N18-tracé: Betuweroute – Zevenaar – N18 tracé / Achterhoek – Enschede – Bad Bentheim 
(meerdere (sub)varianten denkbaar)  


5. Via Duitsland: Betuweroute – Zevenaar – Emmerich – via een nader te bepalen tracé naar de lijn 
Bentheim—Osnabrück (meerdere (sub)varianten denkbaar)  


NB: 


• Voor de bestaande routes richt het onderzoek zich op optimaliseren en beter benutten.  


• Voor de route(s) door Duitsland geldt dat hierover eerst overeenstemming met Duitsland moet worden bereikt 
alvorens hier dieper op kan worden ingezoomd. Het is daarmee niet ondenkbaar dat in deze onderzoeksfase 
voor deze route(s) minder diepgaande informatie in beschouwing kan worden genomen dan voor de andere 
varianten.  


 


B. Niet infrastructurele ingrepen 


Het in beeld brengen van interventies (niet infrastructureel van aard) om meer ruimte te creëren voor 


spoorgoederenvervoer op de corridor van West en Zuid Nederland naar Noordoost Europa. Daarbij kan 


worden gedacht aan beleidsmatige interventies op het reizigersvervoer, zoals prijsbeleid, meer 
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thuiswerken, maatregelen voor spitsmijding, die tot een betere balans leiden tussen reizigers- en 


goederenvervoer. 


 


 


C. No-regret maatregelenpakket 


De realisatie van een geoptimaliseerde route of van nieuwe routes vergt veel tijd. De verwachting is dat 


de planprocessen zo’n tien jaar vergen en de realisatie wellicht ook weer tien jaar. 


 


Naast het onderzoeken van bovenstaande vijf routes is het derhalve ook nodig om op relatief korte 


termijn al verbeteringen mogelijk te maken in een uit te werken No-regret maatregelenpakket voor 


bijvoorbeeld 740 meter goederentreinen. Waarbij uiteraard ook de bredere doelen (tegengaan hinder, 


faciliteren verstedelijking, faciliteren groei personenvervoer) in acht worden genomen.  


 


 
 


Figuur 2.4 Mogelijke routes GNOE 
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3 Afbakening en aanpak  


3.1 Onderzoeksprogramma GNOE 


Deze OAO-notitie laat zien dat er brede meerwaarde kan worden bereikt met een robuuste interventie op 


de Spoorgoederencorridor Noordoost Europa, maar dat de aard en omvang, door onderzoek naar nut en 


noodzaak en naar oplossingsrichtingen, nader moet worden onderbouwd. Als deze conclusie ook in de 


bestuurlijke overleggen (landelijke en landsdelige OV- en spoortafel en goederenspoortafel e.d.) wordt 


gedeeld is dat aanleiding om met het dossier GNOE verdere stappen te zetten. 


 


Het gesprek over opgaven, ambities en knelpunten en over randvoorwaarden en uitgangspunten levert 


op dat niet alle onderdelen voor alle betrekken reeds als voldoende onderbouwd kunnen worden 


beschouwd. Een bijkomend aspect is dat er nog weinig concrete informatie over 


financieringsmogelijkheden bekend is. Vooral dit laatste punt maakt dat de opbrengst van deze OAO-


notitie nog onvoldoende is voor het starten van een corridorstudie in de vorm van bijvoorbeeld een 


MIRT-verkenning waarvoor concreet zicht op financiering een voorwaarde is. 


 


Het voorstel is te starten met een onderzoeksprogramma dat nut en noodzaak op onderdelen nader 


onderbouwt, de probleemanalyse scherper maakt en alle benodigde beslisinformatie oplevert voor een 


eventueel vervolg. Gezien het grote aantal opgaven (hoofdstuk 2) bestaat het onderzoeksprogramma 


en de daaruit resulterende beslisinformatie uit veel onderwerpen waarin (deel)opgaven en -belangen 


dieper worden uitgewerkt. Het onderzoeksprogramma zet hiermee een volgende stap naar een 


eenduidige oplossingsrichting die zoveel mogelijk recht doet aan alle belangen. 


 


In dit hoofdstuk wordt de invulling van het onderzoeksprogramma nader uitgewerkt inclusief een korte 


doorkijk op de besluitvorming over de resultaten van het programma. 


 


In algemene zin geldt dat bij het uitvoeren van de hieronder beschreven onderzoeken zoveel mogelijk 


gebruik moet worden gemaakt van reeds uitgevoerde onderzoeken in het kader van PHS, TBOV, et 


cetera. 


 


Het onderzoeksprogramma is gegroepeerd rond drie hoofdvragen: 


1. Nut en noodzaak / probleemanalyse: Over welke (spoor)goederenstromen hebben we het? 


Wanneer treden er vervolgens problemen op, waar treden deze problemen op, hoe groot zijn ze en 


voor wie is het een probleem?  


Met het beantwoorden van deze vraag moet het nut en de noodzaak van een mogelijk andere 


goederenroutering op een navolgbare manier worden onderbouwd en de (verwachte) problemen 


worden geëxpliciteerd (in tijd, locatie, etc.) 


2. Oplossingsrichting: Is een robuuste routering voor GNOE de enige en juiste oplossingsrichting? 


Welke effecten kennen mogelijke oplossingsrichtingen? 


Met het beantwoorden van deze vraag moet duidelijk worden of en zo ja welke (andere) 


goederenroutering(en) daadwerkelijk de passende oplossing kan zijn bij het probleem en de 


opgaven die worden gezien. 


3. Invulling GNOE-proces: Hoe kan een vervolgproces passend worden ingevuld?  


Met het beantwoorden van deze vraag moet de scope (inhoudelijk en procesmatig, maar ook 


gericht op organisatie en besluitvorming) worden bepaald van de nadere invulling van het GNOE-


proces. 
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Figuur 3.1, Voorstel eerstvolgende processtap na OAO-notitie 


 


Per hoofdvraag zijn reeds enkele deelvragen geformuleerd die hieronder zijn opgenomen. In bijlage 3 


zijn deze meer uitgewerkt in onder andere een aanzet voor de aanpak, de betrokkenheid van partijen en 


de planning. Bij de start van de uitvoering moeten deze onderdelen en de daarin benoemde 


onderzoeksvragen, samen met betrokken partijen, verder worden geëxpliciteerd.  


De onderdelen van het onderzoeksprogramma impliceren een bepaalde mate van volgordelijkheid. Voor 


het goed kunnen beschouwen van oplossingsrichtingen in de vorm van routeringsalternatieven is het 


immers belangrijk te weten met welke goederenstromen (en treinaantallen) rekening moet worden 


gehouden. Tegelijkertijd zijn niet alle onderdelen van de oplossingsrichting afhankelijk van het 


antwoord op de vraag over nut en noodzaak. Bovendien is er de wens voortvarend aan de slag te gaan 


en snel tot resultaten te komen. Om die reden wordt verondersteld dat de drie programmaonderdelen 


vanaf de start parallel in uitvoering worden genomen, waarbij uiteraard de samenhang goed wordt 


bewaakt. Besluitvorming over het vervolg vindt pas plaats nadat alle afzonderlijke onderdelen zijn 


afgerond en de resultaten in samenhang zijn beoordeeld. 


 


 


Ad 1: Nut en noodzaak / Probleemanalyse 


Doel van dit onderdeel is scherper zicht te krijgen op de nut en noodzaak van een meer robuuste 


goederenroutering naar Noordoost Europa. Daarbij is het belangrijk allereerst grip te krijgen op 


toekomstige goederentreinaantallen. En vervolgens te onderbouwen wanneer het een probleem is, waar 


het een probleem is, hoe groot het probleem is en voor wie het een probleem is. Dit vormt een 


belangrijke basis om tot heroverweging van de Goederenrouting Noordoost Europa over te gaan.  


 


Deelvragen: 


a) Wat zijn de goederenstromen van de toekomst en van hoeveel goederentreinen voor de corridor 


van West en Zuid Nederland naar Noordoost Europa moet worden uitgegaan in 2040?  


b) Waar in het spoornetwerk en wanneer treden de netwerkknelpunt(en) op uitgaande van 


vervoerontwikkelingen en ambities voor het OV? 


c) Waar zijn verstedelijkingslocaties langs de routes voorzien en wat zijn de randvoorwaarden voor 


verstedelijking in relatie tot het spoorvervoer (voor reizigers en goederen)? 


d) Waar en in welke mate is er op dit moment sprake van overlast of risico tot overlast door 


spoorgoederenvervoer (geluid, trillingen, externe veiligheid e.d.)? 
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Ad 2: Oplossingsrichtingen 


Is een robuuste routering de enige en juiste oplossingsrichting?  


 


Deelvragen: 


a) Wat zijn mogelijke (beleidsmatige) interventies voor het creëren van meer ruimte voor 


spoorgoederenvervoer op de corridor van West en Zuid Nederland naar Noordoost Europa? 


b) Wat zijn voor de verschillende routeringsvarianten de infrastructurele opgaven, de 


omgevingsfactoren waarmee rekening moet worden gehouden, en wat zijn mogelijke 


meekoppelkansen voor groei van het reizigersvervoer, inclusief een eerste globale inschatting 


van kosten en baten? 


 


  


Samenhangende kansen voor reizigersvervoer zijn er als bijvoorbeeld een bestaande spoorlijn wordt 
opgewaardeerd, waardoor deze ook gebruikt kan worden voor snellere Intercity’s.  
Bij het in beeld brengen van mogelijk nieuwe tracés voor spoorgoederenvervoer is het daarom verstandig om 
deze ook vanuit de potentie voor het reizigersvervoer te bekijken.  


De Tweede Kamer roept het kabinet op om een noordelijke aftakking van de Betuweroute te gaan 


onderzoeken 


Motie De Groot, 4 november 2021 


De Kamer,  


gehoord de beraadslaging,  


constaterende dat de «modal shift»-transitie van goederenvervoer van weg naar spoor een belangrijke bijdrage 


levert aan de ambitie om de filedruk op wegen te verlagen en ambities op het gebied van duurzaamheid te 


vergroten;  


overwegende dat het goederenvervoer over het spoor in de Randstad onder druk staat doordat dit concurreert 


met het personenvervoer over spoor; constaterende dat de spoorgoederentafel de ambitie heeft uitgesproken 


het goederenvervoer over spoor te laten groeien naar 78 miljoen ton in 2040;  


verzoekt de regering de maatschappelijke en economische meerwaarde van de zogenaamde Noordtak van de 


Betuweroute te onderzoeken, te bekijken op welke wijze deze gerealiseerd kan worden en de Kamer hierover in 


Q1–2022 te informeren,  


en gaat over tot de orde van de dag. 
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Ad 3: Invulling GNOE-proces 


Hoe kan een vervolgproces passend worden ingevuld?  


 


Deelvragen: 


a) Wat is het beleid voor (spoor)goederenvervoer van Nederland, België  Duitsland en de EU i.r.t. 


GNOE? En wat is de impact van de nieuwe TENT-verordening? 


b) Wat is een passend afweegkader voor een robuuste GNOE-oplossingen (incl. effect op 


wegverkeer)? 


c) Welke investeringen zijn nodig voor de oplossingsrichtingen en wat zijn mogelijke 


investeringsstrategieën voor GNOE? 


d) Wat wordt de volgende stap in het GNOE-proces, hoe organiseren we deze en hoe worden 


stakeholders betrokken? 


 


  


Naar aanleiding van motie Schonis heeft de staatsecretaris van IenW in een brief (d.d. 25 november 2021) 


aan de Tweede Kamer het volgende gemeld over een op te stellen spoorgoederenvisie 


 


“Vraag 2. Welke stappen zijn er gezet in de uitvoering van de motie-Schonis c.s. (Kamerstuk 35570-XIII, nr. 62), 


die in november 2020 is ingediend, waarin de regering wordt verzocht met een visie te komen op het 


spoorgoederenvervoer analoog aan het Toekomstbeeld OV 2040, waarbij het huidig functioneren van het 


Basisnet Spoor en vraagstukken over geluid- en trillingenhinder ook worden betrokken? 


 


Antwoord op vraag 2. Om een goede visie te maken, is het belangrijk om het huidige beleid en het 


maatregelenpakket spoorgoederenvervoer en de subsidieregeling spoorgoederenvervoer te evalueren en 


daarvan te leren. Beide evaluaties zijn in gang gezet en worden dit jaar afgerond. Deze evaluaties zijn een 


belangrijke basis om met de nieuwe visie aan de slag te gaan. In 2022 verwacht ik u de spoorgoederenvisie toe 


te kunnen sturen. Daarbij betrek ik ook de ambities van de Europese Commissie (Fit for 55 en de Green Deal) 


en het nieuwe regeerakkoord. Voor het functioneren van het Basisnet Spoor loopt een apart programma 


Robuust Basisnet Spoor.” 
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3.2 Beslisinformatie samenbrengen tot besluit over vervolg 


De antwoorden op de deelvragen worden samengevat in een beslisdocument GNOE. Deze zal de 


volgende onderdelen kennen: 


• de doelen en ambities; 


• de opgave en probleemanalyse;  


• oplossingsrichtingen (scope);  


• compleet afweegkader;  


• financiën en investeringsstrategie;  


• governance, betrokken partijen;  


• besluitvorming;  


• voorstel en aanpak voor vervolgstap. 


 


Met alle beslisinformatie voorhanden en geordend, kan worden beoordeeld of er voldoende basis is 


voor een aansluitende corridorstudie. Veel overwegingen spelen daarin een rol, zoals de hardheid van 


de knelpunten en opgaven, de ambities van partijen om stappen te willen zetten en tot 


oplossingsrichtingen te willen komen die de eigen belangen overstijgen. Ook overeenstemming over de 


uit te werken oplossingen en de financiële vooruitzichten voor het kunnen bekostigen van een oplossing 


spelen een belangrijke rol.  


 


Als er gekozen wordt voor het starten van een planproces dan zullen met name de financiële 


vooruitzichten in sterke mate bepalen of al voor een MIRT-Onderzoek of een MIRT-Verkenning kan 


worden gekozen. Aanbevolen wordt gericht te onderzoeken waar Nederland een beroep kan doen op 


Europese medefinanciering. Zo zijn CEF-middelen beschikbaar voor investeringen om te voldoen aan de 


TEN-T-criteria. Bij een verkenning zal bij de start al duidelijkheid moeten zijn dat een groot deel van de 


middelen van een gewenste oplossing beschikbaar zijn of komen. 


 


Figuur 3.2, Mogelijke processtappen na afronden onderzoeksprogramma 
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4 Omgeving / organisatie en besluitvorming 


4.1 Inleiding 


Gelet op de scope van het onderzoeksprogramma voor GNOE, de samenhang binnen het (inter-) 


nationale spoornetwerk en de te zetten vervolgstappen, is het logisch en van belang ook dit 


onderzoeksprogramma onder nationale regie uit te voeren. Dit hoofdstuk licht de beoogde 


organisatiestructuur en besluitvormingsstructuur nader toe. Daarbij wordt ook de koppeling gelegd met 


de (huidige) organisatie van het programma Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV).  


 


4.2 Programmaorganisatie onderzoeksprogramma GNOE 


Onderstaand figuur schetst de organisatie voor het onderzoeksprogramma GNOE. Deze is zodanig 


vormgegeven dat er vanaf de start een robuuste organisatie staat die kan ‘meegroeien’ met de fase 


waarin het programma zich bevindt en waarin (zo nodig langjarig) continuïteit kan worden 


gewaarborgd. Centraal in deze organisatie staat het Kernteam dat de integrale aansturing van het 


programma verzorgt. De programmamanager binnen het kernteam is het centrale aanspreekpunt en 


eindverantwoordelijk. Onder het figuur worden de verschillende organisatieonderdelen toegelicht. 


Figuur 4.1, Inrichting programmaorganisatie GNOE 


 


Kernteam GNOE 


Het vervolg van de GNOE corridorstudie wordt getrokken door een compact kernteam, dat zowel 


verantwoordelijk is voor de inhoudelijke als de procesmatige voortgang. Gelet op scope en complexiteit 


van het vraagstuk, verdient het aanbeveling het kernteam GNOE in te richten vanuit de IPM-benadering 


(integraal projectmanagement). Uitgangspunt van deze benadering is dat taken, rollen en 


verantwoordelijkheden helder worden gespecificeerd en duidelijk worden belegd bij verschillende 


personen. Niet alle rollen zullen bij aanvang in volle omvang zijn benodigd. Maar door vanaf de start in 


deze structuur te werken, ontstaat een goed beheersbaar proces en wordt gebouwd aan een robuuste 


projectorganisatie gericht op meerjarige betrokkenheid. Hiermee wordt ook de continuïteit 


gewaarborgd.  
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De te onderscheiden rollen in het kernteam GNOE zijn: 


• Programmamanagement, verantwoordelijk voor de algemene aansturing. De programmamanager 


is formeel de trekker van het geheel en eerste aanspreekpunt. Als ‘opdrachtnemer’ van de 


stuurgroep legt hij/zij ook verantwoording af aan de stuurgroep GNOE. Tevens is de 


programmamanager voorzitter van het programmateam.  


• Programmabeheersing, verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s op alle 


beheersaspecten van het programma/proces. 


• Technische management, verantwoordelijk voor de technisch-inhoudelijke inbreng. 


• Contractmanagement, verantwoordelijk voor alles op het gebied van inkoop en aanbesteding. 


• Omgevingsmanagement, verantwoordelijk voor het draagvlak en de relatie met de omgeving en 


stakeholders.  


Het kernteam werkt vanuit een duidelijk programmaplan dat is vastgesteld door de Stuurgroep GNOE 


en daarmee draagvlak heeft van alle stakeholders. Daarmee vormt het tevens het kader van waaruit 


wordt gerapporteerd door het kernteam.  


 


Omdat het kernteam ‘in opdracht van’ en op basis van een duidelijk programmaplan werkt, opereert het 


in die zin dus ook neutraal en objectief ten opzichte van het vraagstuk en de opgave van GNOE. De rol 


en verantwoordelijkheid in het kernteam moet daarmee dus los staan van het belang van de 


moederorganisaties van de kernteamleden. Dit is een aandachtspunt dat continu moet worden bewaakt 


Voor de samenstelling van het kernteam is het belangrijk te kijken naar welke persoon van welke 


organisatie de betreffende rol het beste kan vervullen. Voldoende beschikbare capaciteit en continuïteit 


zijn daarbij belangrijk aspecten. De concrete personele invulling moet nog nader worden ingevuld, maar 


het ligt in de lijn der verwachting dat vertegenwoordigers van IenW en ProRail rollen binnen het 


kernteam zullen invullen.  


 


Afstemming TBOV 2040 


De programmamanager GNOE verzorgt de aanhaking en afstemming met het programma TBOV. In 


praktische zin verloopt dat via de programmamanager TBOV. Beide managers zorgen er op deze wijze 


voor dat de inhoudelijke scope en raakvlakken goed zijn afgestemd en dat er afstemming plaatsvindt 


over de besluitvorming.  


 


Programmateam GNOE 


Het kernteam GNOE is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het onderzoeksprogramma 


en alles dat daarbij komt kijken. Voordat deze inhoud aan de stuurgroep GNOE wordt voorgelegd, wordt 


deze voorgelegd aan en besproken in het programmateam GNOE. Het programmateam reflecteert op 


de inhoud en zorgt op deze wijze voor aanscherping van die inhoud. Op deze wijze wordt in het 


programmateam ook de relatie gelegd met de omgeving.  


 


De programmateamleden zijn verantwoordelijk voor de inbreng in de nationale samenhang van (regio-) 


specifieke onderwerpen die bij de achterban leven. Hij/zij is in staat snel draagvlak en mandaat te 


regelen bij de achterban voor de keuzes en voorstellen die op landelijk niveau worden gemaakt en een 


relatie hebben met keuzes in de regio en/of bij de achterban. Hij/zij is daarom goed op de hoogte van 


wat er (regionaal) speelt en/of in staat deze input snel te organiseren om tijdig in te brengen in de 


landelijke samenhang. In overleg met de omgevingsmanager uit het kernteam is het programmateamlid 


daarmee ook verantwoordelijk voor de uitlijnen van het regionaal proces in relatie tot het landelijk 


proces.  
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Gezien de lange doorlooptijd van eerste de onderzoeksprogramma en vervolgens een eventuele daarop 


volgende corridorstudie GNOE is continuïteit van inzet en inbreng belangrijk.  


 


Het programmateam bestaat uit een samenstelling van vertegenwoordigers van de belangrijkste 


stakeholdergroepen. Concreet komt dit neer op een vertegenwoordiger van tenminste: 


• Het ministerie van IenW 


• Oost-Nederland, inclusief vier subregio’s* (Cleantech Regio, Regio Arnhem-Nijmegen, Regio 


Achterhoek, Regio Twente) 


• ‘Randstedelijk’ Nederland 


• Bewoners-/belangenorganisaties 


• Goederenvervoer 


• Havens- /chemieclusters 


• Personenvervoer 


• ProRail 


 


*NB: gelet op de grote impact van de GNOE-corridor in Oost-Nederland en het feit dat de 


routealternatieven een behoorlijke spreiding kennen in deze regio, is het voorstel, om naast de provincie 


Gelderland en Overijssel ook de vertegenwoordigers van de subregio’s in Oost-Nederland onderdeel te 


maken van het programmateam. Hiermee ontstaat er een meer ‘natuurlijk evenwicht’ in het 


programmateam en worden de lijnen kort gehouden. Dit biedt de subregio’s gelegenheid informatie uit 


eerste hand mee te krijgen en input ook direct te kunnen geven.  


 


Wanneer de inhoud is besproken met en aangescherpt door het programmateam, wordt deze waar 


nodig door de programmamanager GNOE (in afstemming met de programmamanager TBOV) 


doorgeleid naar de stuurgroep GNOE.  


 


Stuurgroep GNOE 


De stuurgroep GNOE is formeel opdrachtgever van het onderzoeksprogramma GNOE en bestaat uit 


vertegenwoordigers van de relevante stakeholderpartijen (zoals ook vertegenwoordigd in het 


programmateam) op managers-/directieniveau. De stuurgroep stelt de kaders voor het vervolg van de 


studie vast en geeft richting aan of besluit over (deel)resultaten. De Stuurgroep komt naar verwachting 


1x per kwartaal bij elkaar. Afhankelijk van de stakeholderpartij kan er een overlap bestaan tussen de 


vertegenwoordiging in de Stuurgroep GNOE en de Stuurgroep TBOV. Voor de samenhang en borging 


van kwaliteit is dit een pré. 


 


Werkgroepen GNOE 


Het kernteam moet zorgen dat de inhoudelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze inhoud komt 


deels binnen het kernteam zelf tot stand. Voor veel activiteiten zal echter extra / specifieke inzet nodig 


zijn. Voor deze activiteiten worden werkgroepen ingericht die zich specifiek richten op een afgebakend 


onderdeel. Deze onderdelen volgen uit de inhoudelijke activiteiten. Op voorhand wordt gedacht aan 


werkgroepen voor onderdelen als: 


• Beleidsrijke prognoses (spoor)goederenvervoer6 


• Netwerkknelpunten 


• Overlast spoorgoederenvervoer (geluid en trillingen) 


• Relatie met verstedelijking 


• Routeringsalternatieven 


 
6 De marktverkenning zal een bredere scope kennen. Naast input voor het GNOE-proces wordt hij ook gebruikt als onderbouwing 


voor de Spoorgoederenvisie 
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Ook voor minder inhoudelijke thema’s als afweegkader en financieringsstrategie kunnen werkgroepen 


worden ingericht. Het is aan het kernteam om tot een nader voorstel voor werkgroepen te komen.  


 


De werkgroepen worden getrokken door een deelprojectleider. Dit kan een vertegenwoordiger uit het 


kernteam zijn, maar ook iemand uit bijvoorbeeld het programmateam. De deelprojectleider zorgt zelf, in 


afstemming met de programmamanager GNOE, voor de samenstelling van zijn/haar werkgroep. Aan de 


werkgroepen nemen, afhankelijk van het specifieke onderwerp, vertegenwoordigers van meerdere 


stakeholdergroepen deel. Streven is de werkgroepen compact te houden, zodat deze zich ook echt 


kunnen richten op het produceren van inhoud. Afstemming en bespreking van die inhoud vindt via het 


kernteam plaats in het programmateam. Vanuit de werkgroepen worden ook eventuele externe partijen 


aangestuurd die voor specifieke onderdelen worden ingehuurd.  


 


Klankbordgroep 


De klankbordgroep bestaat uit een brede afvaardiging van alle betrokken partijen bij het vraagstuk 


GNOE. Deze wordt op gezette tijden tijdens het proces (voorstel minimaal 3 maal per jaar) 


geïnformeerd via plenaire bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten wordt algemene en specifieke 


informatie gedeeld en worden leden van de klankbordgroep uitgenodigd daarop te reflecteren. De 


klankbordgroep vormt daarmee ook een belangrijke graadmeter voor de besluitvorming over deel- en 


eindproducten vanuit het onderzoeksprogramma GNOE.  


 


In de klankbordgroep participeren in beginsel dezelfde partijen die ook betrokken zijn bij deze OAO-


notitie. In de bijlagen is een overzicht van deze partijen opgenomen. 


 


 


4.3 Stakeholder- en raakvlakkenmanagement 


Het stakeholder- en raakvlakkenmanagement neemt een belangrijke rol in binnen het 


onderzoeksprogramma GNOE. Om die reden wordt dit onderdeel hier nader toegelicht.  


 


De omgevingsmanager uit het kernteam stelt een plan op waarmee het stakeholder- en 


raakvlakkenmanagement wordt geborgd. In de eerste plaats zijn hierin de stakeholders en raakvlakken 


benoemd. In overleg met hen wordt vervolgens aangegeven hoe stakeholders worden betrokken 


gedurende het proces en hoe raakvlakken worden gemanaged. Dit vormt een belangrijk onderdeel in de 


procesbeheersing. Het is denkbaar dat er voor specifieke onderdelen van het vervolgproces ook 


meer/andere stakeholders worden betrokken. Als voorbeeld kunnen hierbij de veiligheidsregio’s worden 


benoemd die op enig moment in het vervolgproces zouden kunnen worden geconsulteerd rondom het 


thema veiligheid en gezondheid.  


 


De omgevingsmanager is op deze wijze ook verantwoordelijk voor het definiëren van de koppelkansen 


en het borgen van de aanpak om die koppelkansen te verzilveren. De omgevingsmanager houdt bij de 


andere kernteamleden, maar ook bij de trekkers van de werkgroepen, vinger aan de pols dat deze 


koppelkansen en raakvlakken voldoende worden meegenomen.  


 


Zoals eerder in dit document aangeven, zullen er naast het landelijke onderzoeksprogramma GNOE ook 


regionale processen (gaan) lopen rond dit thema. Het is aan de omgevingsmanager, samen met de 


regiovertegenwoordigers, om deze processen goed op elkaar uit te lijnen, zowel qua timing als inhoud. 


De omgevingsmanager heeft, samen met de programmamanager GNOE, een belangrijke rol in de 


afstemming over en voorbereiding van de (regionale) besluitvorming. Door tijdig afspraken te maken 


over wat er nodig is voor besluitvorming over (tussen)producten, kan deze besluitvorming goed worden 


ingepland en kunnen verwachtingen over en weer worden gemanaged.  
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Zonder uitputtend te zijn, worden de volgende specifieke raakvlakken op nationaal niveau genoemd:  


• Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer, via het Cluster Infra en Capaciteit  


• Onderzoek spoorcorridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens 


• A1 corridor (wegknelpunt) in samenhang met onderzoek spoorcorridor Amsterdam – Berlijn  


• Citysprinter Oude Lijn (MOVV) 


• Doortrekken Noord-Zuidlijn  


• TEN-T 740 meter studies corridors Zuidoost en Oost  


• ERTMS uitrol 


• STEV 


• Derde spoor Emmerich Oberhausen  


• Programma Robuust Basisnet 


• De Spoorgoederenvisie analoog aan het Toekomstbeeld OV 2040 (conform motie Schonis) 


Meer raakvlakken (ook de meer regionale) worden door de omgevingsmanager in overleg met de 


regiovertegenwoordigers geïdentificeerd, waarna er zo nodig een aanpak voor wordt geformuleerd. 


Afhankelijk van het raakvlak (inhoudelijk en/of procesmatig) kan de afstemming worden geïntensiveerd, 


met als ultieme vorm de constatering dat de samenhang zo groot is dat besluitvorming ook zoveel 


mogelijk in samenhang moet worden bezien. Met name voor de raakvlakken met de corridorstudie 


Utrecht – Arnhem – Duitse grens kan dit spelen.  


 


4.4 Besluitvorming OAO-notitie 


Deze paragraaf richt zich op de besluitvorming over de OAO-notitie in het voorjaar van 2022. Op de 


organisatie van de besluitvorming over de resultaten van het onderzoeksprogramma GNOE (zo snel 


mogelijk na afronding van het onderzoeksprogramma) kan op dit moment nog niet vooruit worden 


gelopen. Hiervoor is nadere afstemming noodzakelijk welke is omschreven in onderzoeksvraag 3d 


(bijlage 3).  


De OAO-notitie is voorbereid door het Kernteam en Programmateam GNOE, waarbij eveneens veel 


inhoud is ‘opgehaald’ bij en afgestemd met de partijen in de klankbordgroep. 


 


Figuur 4.2, Schematische weergave besluitvorming OAO-notitie 
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De besluitvorming over deze OAO-notitie verloopt via bestaande gremia waarbij wordt aangesloten op 


de bestaande besluitvormingsstructuur van het programma Toekomstbeeld OV. Volgordelijk verloopt 


de besluitvorming over deze notitie als volgt. 


• Na afronding van de OAO-notitie in het Programmateam GNOE wordt deze voorgelegd aan de 


Stuurgroep TBOV (31 maart 2022). De Stuurgroep geeft de notitie vrij voor bestuurlijke consultatie 


en agendering bij de bestuurlijke overleggen.  


• Dat betreft allereerst het Bestuurlijk Overleg Spoorgoederen Oost Nederland, de landsdelige OV- en 


Spoortafels en de Spoorgoederentafel. Deze overleggen formuleren een eigen advies over de OAO-


notitie en het voorgenomen besluit. Elk van deze bestuurlijke tafels kent een ambtelijke 


voorbereiding die een belangrijke rol speelt bij het formuleren van het standpunt vanuit de regio’s 


voor de bespreking aan de landelijke OV en Spoortafel. Vanwege de (diversiteit in) belangen van de 


subregio’s in Oost-Nederland is een zorgvuldige en samenhangende ambtelijke voorbereiding van 


het BO Spoorgoederen Oost-Nederland en de Landsdelige OV en Spoortafel Oost-Nederland van 


groot belang.  


• Aan de hand van de bespreking aan de landelijk OV- en Spoortafel komt de bewindspersoon van 


IenW, op basis van het advies en de inbreng vanuit de deelnemers aan deze bestuurlijke tafel, tot 


een voorstel over het vervolg (de start van het onderzoeksprogramma GNOE). In het kader van een 


open en zorgvuldig proces waarbij belanghebbenden, met name in de gebieden waar mogelijke 


oplossingen spelen, actief zijn betrokken, wordt voorgesteld om naast de provincies Gelderland en 


Overijssel bestuurders van de vier regio’s in Oost-Nederland uit te nodigen voor dit onderwerp aan 


de Landelijke OV- en spoortafel. 


• Bij een besluit om op basis van de OAO-notitie verder te gaan met GNOE wordt gestart met het 


uitvoeren van het onderzoeksprogramma. De uitkomsten van alle onderzoeken worden samengevat 


in een integraal beslisdocument, welk tijdens een nieuw weegmoment (zo snel mogelijk na 


afronding van het onderzoeksprogramma) als basis dient voor een besluit over een mogelijk 


vervolgproces van GNOE. Dit besluit wordt wederom door de Landelijke OV en Spoortafel genomen.   


 


Adviesrecht consumentenorganisaties 


Vast onderdeel van de besluitvorming is dat er invulling gegeven wordt aan het adviesrecht van de 


consumentenorganisaties (LOCOV). Daar wordt in het proces van besluitvorming over deze OAO-notitie 


door het ministerie van IenW ruimte voor ingeruimd. Het LOCOV heeft tevens zitting aan de Landelijke 


OV en Spoortafel.   


Brede Rijksvertegenwoordiging in vervolg GNOE-proces 
 
Er wordt grote waarde toegekend aan een brede Rijksvertegenwoordiging in het GNOE-proces. 
Door stakeholders zijn meerdere redenen genoemd om naast IenW ook directe betrokkenheid of 
zelfs medeverantwoordelijkheid te organiseren vanuit andere beleidsterreinen binnen ministeries. 
Het gaat dan om: 


• BZK t.a.v. verbinding van de diverse overheden en partners om in co-creatie beleidsrichtingen 
te bewerkstelligen.  


• BZK t.a.v. de mogelijke gevolgen voor ruimtelijke ordering en de woningbouwopgave in de 
diverse landsdelen.  


• EZK t.a.v. het economische belangen van transport en de klimaat- en duurzaamheidsopgave.  
GNOE is vanwege de breedte van de opgave te groot voor alleen IenW. Uitgangspunt voor het 
vervolgproces is dan ook dat er actieve betrokkenheid wordt georganiseerd vanuit de andere 
ministeries.  
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5 Bijlagen: 


5.1 Bijlage 1. Probleemverkenning 


Onderdeel van de OAO-notitie GNOE is een probleemverkenning naar nut en noodzaak van de 


Goederenroutering Noordoost Europa door ProRail. Deze staat hieronder. 
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1. Uitgangspunt: referentienetwerk reizigersverkeer 2030 


Voor deze probleemverkenning van GNOE is de 


uitgangssituatie het referentienetwerk 2030


• Het referentienetwerk in is het landelijk netwerk van de 


reizigers- en goederenlijnvoeringen op de voorziene 


infrastructuur van 2030. Het spoornetwerk is uitgebreid 


met de in het MIRT opgenomen infraprojecten, 


waaronder de PHS projecten. De werktitel van het model 


   “      ”   


•                            “      ”                      


de uitwerkingen van TBOV 2030 en TBOV 2040, als ook 


voor de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) 2021


• De reizigerslijnvoering is gebaseerd op hoogfrequent 


reizigersvervoer zoals voorgesteld in PHS; Dit houdt in 


                                             C’          


per richting en 4-6 Sprinters per uur per richting rijden 


(zie hiernaast de afbeelding van de referentielijnvoering 


van het reizigersverkeer in 2030) 


Afbeelding: referentienetwerk 6 basis, lijnvoeringen
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1. Uitgangspunt: Referentienetwerk voor goederen


In het referentienetwerk 2030 is de voorziene lijnvoering voor het 


reizigers en goederen opgenomen. Op de hoofdroutes van het 


goederenvervoer zijn in het basisuurpatroon goederenpaden (BUP) 


gereserveerd. Voor de routes van de belangrijkste herkomstgebieden in 


Nederland (de havens van Rotterdam, Amsterdam, Sloe en Antwerpen) 


naar NO Europa via de grensovergang Bentheim zijn dat 


• op de route Rotterdam – Gouda - Weesp – Amersfoort –Deventer -


Bentheim: 2 goederen BUP paden per uur per richting.


• op andere routes: via Utrecht – Amersfoort, via de IJssellijn en op 


het traject Amsterdam - Weesp zijn geen goederen BUP paden 


gereserveerd *). Goederentreinen kunnen wel via deze routes 


rijden, maar in het basisuurpatroon is geen capaciteit gereserveerd. 


• In het programma PHS was voor het goederenverkeer naar 


Bentheim de route via de Betuwelijn en IJsselijn en kopmaken 


Deventer voorzien (GON). In 2014 heeft de staatssecretaris 


                        ‘                 ’       goederenpad


per uur per richting en tevens besloten verder onderzoek naar GON 


uit te stellen tot na 2020. 


• Goederentreinen van Sloe en Antwerpen kunnen gebruik maken 


van de BUP paden via Roosendaal - Rotterdam – Weesp naar 


Bentheim. Deze route is langer dan de huidige route via Utrecht –


Amersfoort.


*) Vandaag rijden er wel goederentreinen via Utrecht – Amersfoort (7-8 


treinen per dag en Ijssellijn (9-11 treinen per dag)


Afbeelding: goederenlijnvoering referentie 2030


Afbeelding: huidge routes Roosendaal - Bentheim
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2. IMA: de basisvoorspellingen laten een sterk 
groeiende vervoervraag richting 2040 zien


In de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA, april 2021) zijn de 


recente prognoses voor het reizigers en goederenvervoer voor 


alle mobiliteiten voor de periode 2030-2050 opgenomen. De 


basisvoorspellingen zijn:


• Een sterk groeiende vervoervraag o.a. door de voorspelde 


bevolkingsgroei, economische groei en autobezit/kosten 


                          ’                   L            


WLO)


• Het reizigersvervoer neemt toe richting 2040 met 18-40% 


• Het goederenvervoer neemt toe richting 2040 met 38-63 %


• De prognoses voor het reizigers en goederenvervoer zijn 


gebaseerd op vastgesteld beleid. Er is in de 


goederenprognoses geen rekening gehouden met mogelijke 


koerswijzigingen bijvoorbeeld als gevolg van Green Deal, 


modal shift beleid of strategische keuzen van verladers. Ook 


voor het reizigersvervoer kan nieuw beleid leiden tot toe- of 


afname van het vervoer.
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2. IMA: vervoergroei geconcentreerd op bepaalde corridors


-


ProRail, januari 2021


Omvang goederenstromen spoorgoederenvervoer per richting 


Realisatie 2019 en goederenprognose 2040 Hoog


Goederenstroom       
im- en export 2019


Goederenstroom 
transit 2019


Goederenstroom 
binnenlands 2019


Goederenstroom       
im- en export 2040


Goederenstroom 
transit 2040


Goederenstroom 
binnenlands 2040


Bron: ProRail, Integrale Mobiliteitsanalyse 2021; deelrapportage spoor en BTM, 2021


Het reizigersvervoer groeit vooral in de Randstad en op 


de corridors van / naar de Randstad. In onderstaande 


afbeelding is de vervoergroei weergegeven voor het 


scenario 2040 WLO hoog t.o.v. 2018.


Het goederenvervoer groeit vooral op de 


internationale corridors. In onderstaande afbeelding is 


de vervoerontwikkeling voor 2040 WLO hoog t.o.v. 


2018 aangegeven. Sterkste groei is er op de routes 


naar Midden / Zuid Europa en Noord Oost Europa 
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2. Prognose goederenverkeer richting grensovergang Bentheim neemt toe


Weesp - Amersoort


2020: 10-12


2040: 50 - 67
Bentheim


2020: 22-26


2040: 55 - 73


IJssellijn


2020: 9-11


2040: 3-4


Gouda


2020: 15-18


2040: 50 - 67


Utrecht - Amf


2020: 7-8


2040: 3


Figuur: aantal goederentreinen 
per dag van/naar grensovergang 
Bentheim, in 2020 en 2040 WLO 
Laag - Hoog 


Amsterdam - Weesp 


2020: 0-1


2040: 2-3


Het goederenverkeer via de grensovergang Bentheim is richting 2040 meer dan verdubbeld (van 22-26 treinen in 2020 naar 55-73 


goederentreinen in 2040). Op de route Rotterdam – Gouda – Weesp – Amersfoort is de relatieve toename nog groter. Dit is mede 


een gevolg van de gewijzigde goederenroutering in Nederland. Het verkeer via de routes Utrecht – Amersfoort en IJssellijn neemt af. 


Het goederenverkeer van de regio Amsterdam naar Bentheim is relatief klein (< 3 per dag).
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2. Goederenroute Noord Oost Europa via Weesp – Bentheim: 
knelpunten capaciteit, kwaliteit en omgevingshinder


• Capaciteit: 


• Op de hoofdroute Rotterdam – Weesp – Bentheim is richting 2040 (WLO Hoog) 
in de goederenpaden onvoldoende capaciteit beschikbaar. Op het traject 
Deventer – Bentheim is sprake van een knelpunt (benutting van de paden > 
75%), op het traject Rotterdam – Weesp – Deventer is er een potentieel 
knelpunt (benutting > 50%). Op het traject Amsterdam – Weesp is geen BUP 
pad / capaciteit gereserveerd.


• Kwaliteit


• Er is onvoldoende flexibiliteit. De benutting van de goederenpaden is hoog en 
neemt verder toe, zodat het goederenverkeer onvoldoende kan inspelen op de 
                “      ”       x                                          
beperkt vanwege het intensieve reizigersverkeer op de trajecten Rotterdam –
Gouda – Weesp – Amersfoort – Deventer - Hengelo


• Het goederenproduct is onvoldoende concurrerend. De reistijden zijn relatief 
lang, wat ook een negatief effect heeft op de exploitatiekosten.


• De infrastructuur voldoet niet aan de basisvoorwaarden, o.a. TEN-T 
basisspecificaties (740 m, ERTMS)


• Er is onvoldoende redundantie. Verstoringen of stremmingen op de route 
leiden tot grote vertragingen voor zowel het reizigers als het goederenverkeer


• Omgevingshinder.


• Grote delen van de route Rotterdam – Gouda – Amsterdam – Amersfoort –
Hengelo – Bentheim voldoen niet aan regelgeving voor geluidhinder en  
externe veiligheid (Basisnet)


• Langs de route door de Randstad wonen relatief mensen, die hinder 
ondervinden van het goederenverkeer (geluidhinder, trillingen, externe 
veiligheid) 
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} Geen of beperkt goederenverkeer, geen BUP pad gespecificeerd


Benutting goederenpaden 50% - 75%


Te weinig goederenpaden 
(benutting >75%)


Non commerciële stop


TEN-T specificatie 


Omgevingshinder op route 


Uitsluiting door reizigerstreinen


Overige knelpunten (niet uitputtend)


2030L


2030H


2040L


2040H


2050L


2050H


Prognose


gereed
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3e spoor 
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0%
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Bron: ProRail, Integrale Mobiliteitsanalyse 2021; deelrapportage spoor en BTM, 2021
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9


2. Knelpunten in reizigerstreinen richting 2040 


In de IMA zijn, uitgaande van de WLO 


prognoses voor het goederen en het 


reizigersvervoer, knelpunten voor het 


goederenvervoer en voor het 


reizigersvervoer geconstateerd. Op een 


aantal trajecten in de Randstad is er 


(tijdens de spitsuren van het 


reizigersvervoer) onvoldoende capaciteit 


in de reizigerstreinen om de voorziene 


reizigersstromen richting 2040 te 


verwerken.


Zie de netwerkkaarten hiernaast


• In WLO Laag zijn er knelpunten in 


 C’ in de Randstad (trajecten 


kleuren oranje en rood). 


• In WLO Hoog neemt het aantal en de  


ernst van de knelpunten toe 


(trajecten kleuren oranje, rood en 


donkerrood)
Max bezettingsgraad in reizigerstreinen in drukste halfuur in 2040 uitgaande van 


WLO laag resp. WLO hoog. Bron IMA 2021
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3. Toekomstbeeld OV: keuze goederenroutering
In januari 2021 is de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV gepresenteerd en aangeboden 


aan de Tweede Kamer. In de Ontwikkelagenda zijn keuzemogelijkheden gepresenteerd om 


invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven van verstedelijking, klimaat en 


duurzaamheid. Daarvoor zijn productverbeteringen / maatregelen voorgesteld voor het 


internationaal, nationaal en regionaal reizigersvervoer in samenhang met de ontwikkeling van 


het goederenvervoer. Het gaat daarbij vooral om meer treinen.


In relatie tot de goederenroute naar Noord Oost Europa via Weesp gaat het om ambities en 


capaciteitsopgaven (oplossen van vervoerknelpunten) op de volgende trajecten


• Amsterdam / Schiphol – Utrecht


• SAAL 


• Gooilijn


• Rotterdam - Utrecht


• Den Haag – Utrecht


• HSL Schiphol - Rotterdam


• (Den Haag –) Rotterdam – Dordrecht / Breda


• Amersfoort - Wierden – Hengelo


Voor het invullen van de opgaven en ambities voor het reizigersvervoer in combinatie met het 


goederenvervoer zijn zeer ingrijpende inframaatregelen noodzakelijk. Het totale pakket is 


               > €                                                                         


lagere investeringskosten worden gerealiseerd als de hoofdgoederenroute naar NO Europa 


niet meer via Weesp, maar via een alternatieve routering wordt geleid (via de Betuweroute en 


dan verder via, nog nader te onderzoeken, routes naar de grensovergang bij Bentheim).


De keuze alternatieve goerderenroutering Noord Oost Europa is in de Ontwikkelagenda 


opgenomen als onderdeel van de robuuste basis en randvoorwaardelijke interventie om de 


ambities van TBOV te kunnen realiseren.


Rapport Ontwikkelagenda Toekomstbeeld 
OV (IenW, januari 2021)
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3. Bij goederenroutering via Weesp zijn ontwikkelingen 
voor reizigersvervoer beperkt


referentie Ontwikkeling nog 


mogelijk


Ontwikkeling niet mogelijk opmerking


Amsterdam/Schiphol - Utrecht 1ICE / 12IC /


4SPR / 4 G


Meer  C’ (8x/u incl


ICE)


• +8  C’ + C 


• + 12  C’ 


vervoerknelpunt


SAAL 8IC / 0 SPR  C’ en Sprinters naar Zuid en 


naar Centraal


Gooilijn 4IC/4SPR/2G Utrecht – Almere


6 SPR Hilversum-Amsterdam


Vervoerknelpunt


Rotterdam - Utrecht 4 IC/ 4SPR/2G Meer IC(+) treinen


Den Haag - Utrecht 4 IC/4 SPR/2G IC+ i.c.m. lightrail


HSL Schiphol - Rotterdam 2 INT / 6 IC Meer  C’ (8x/u) Verhogen frequentie INT Vervoerknelpunt


(Den Haag) Rotterdam –


Dordrecht / Breda


11 INT/IC /


6SPR / 2G


Citysprinter of


Meer INT/IC treinen


Citysprinter en meer INT/IC 


treinen


(Amersfoort-) Wierden – Hengelo 3,5IC/4SPR/2G Opvullen IC paden Meer (IC) treinen


De combinatie van goederenvervoer en reizigersvervoer op de corridor Rotterdam – Gouda – Weesp –


Amersfoort – Bentheim leidt tot een zeer ingrijpend en kostbaar pakket aan maatregelen en is niet realistisch. 


Handhaving van de goederenroutering via Weesp betekent dan dat de voorgestelde ambities en 


capaciteitsopgaven voor het reizigersvervoer op deze trajecten maar beperkt kunnen worden ingevuld. In 


onderstaand overzicht is per deeltraject aangegeven welke ambities voor het reizigersvervoer niet meer 


mogelijk zijn. Ook is aangegeven welke ontwikkelingen (bouwstenen incl. maatregelen) in combinatie met het 


goederenvervoer nog wel mogelijk zijn. Op een aantal trajecten zijn vervoerknelpunten voorzien (onvoldoende 


capaciteit in de reizigerstreinen voor de geprognosticeerde aantallen reizigers).


 


12


4. Samenvatting probleemverkenning


1. De goederenroute naar Noord Oost Europa via de grensovergang Bentheim loopt door de Randstad en 


voldoet nu al niet aan de basisvoorwaarden voor het goederenvervoer. Bij de voorziene groei van het 


goederenvervoer neemt het aantal en de ernst van de knelpunten toe (onvoldoende capaciteit, kwaliteit, 


basisspecificaties, en hinder voor de omgeving).


2. Bij de voorziene groei van het reizigers- en goederenvervoer en de voorgestelde ambities in de 


ontwikkelagenda van TBOV neemt het aantal en de ernst van de knelpunten voor reizigers en goederen 


verder toe.


3. Om de voorziene groei en de TBOV ambities van reizigers en goederen te kunnen realiseren zijn 


(logistieke, infrastructurele, systeem en overige) maatregelen noodzakelijk.


4. Wanneer gekozen wordt voor een alternatieve goederenroute naar NO Europa (niet meer via Weesp), 


kunnen de opgaven en ambities tegen veel lagere investeringskosten worden gerealiseerd.
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5.2 Bijlage 2. Historie en besluitvorming GNOE 


 


1992 Verdrag van Warnemünde 


In 1992 sloot Nederland met Duitsland het Verdrag van Warnemünde, waarin Nederland en Duitsland de 


uitbouw van hun spoorwegen coördineerden. Duitsland verplichtte zich onder andere tot uitbreiding van 


de verbinding via Emmerich–Oberhausen in aansluiting op de Betuweroute, terwijl Nederland zich 


verplichtte tot het aanleggen en verbeteren van verbindingen tussen de Betuweroute en de 


grensovergangen bij Oldenzaal en Venlo (de Noordtak en de Zuidtak). 


 


1996-1999 Besluit Noord Oostelijke Verbindingen van de Betuweroute 


De aanleg van de Betuweroute, de nieuwe goederenlijn tussen de Rotterdamse haven en Emmerich voor 


het goederenvervoer naar Duitsland was gestart. Als vervolg op deze nieuwe west-oost goederenlijn 


werd door het ministerie en de spoorsector geopteerd voor een aftakking naar de richting Bentheim 


voor afwikkeling van het goederenvervoer naar Noordoost Europa. In 1996 is een startbeslissing 


genomen voor de tracé/MER studie naar de Noord Oostelijke Verbinding van de Betuweroute (NOV). 


Diverse varianten voor een nieuwe spoorverbinding vanaf de Betuweroute bij Zevenaar naar Oldenzaal 


of via bestaande spoorlijnen (IJssellijn) of (deels) nieuwe tracés zijn verkend.  


Naar aanleiding van dit onderzoek is in 1999, vanwege twijfel over nut en noodzaak, besloten om geen 


nieuwe tracé vast te stellen, maar maximaal gebruik te maken van bestaande spoorlijnen voor het 


spoorgoederenvervoer. De verwachting was toen dat er tot 2015 naast de bestaande grensovergangen 


geen extra capaciteit voor grensoverschrijdend spoorgoederenvervoer nodig zou zijn. 


 


2010 PHS besluit: keuze 


goederenroutering Rotterdam Bentheim 


via Betuweroute en Arnhem (corridor 


Goederenverbinding Oost Nederland)  


In de PHS voorkeursbeslissing zijn 


maatregelen gekozen om het beoogde 


hoogfrequente reizigers-product 


‘Maatwerk 6/6” en de ontwikkeling van het 


goederenvervoer te accommoderen. Na 


een integrale analyse zijn toekomstvaste 


goederenroutes inclusief capaciteit 


vastgesteld (aantal goederenpaden per 


uur). Voor het accommoderen van het 


goederenverkeer ten noorden van de 


Betuweroute is gekozen voor het spreiden 


van het goederenverkeer volgens het 


“2/2/2” scenario. Dat betekent 2 BUP 


paden via Rotterdam -Weesp, 2 BUP paden 


Amsterdam  –Geldermalsen en 2 BUP 


paden via Arnhem-Deventer naar 


Bentheim. 


 


2013/2014 Vervolgbesluiten PHS leiden tot beperkingen goederenverkeer in PHS situatie 


Een aantal PHS vervolgbesluiten van de staatssecretaris heeft gevolgen voor het goederenverkeer op 


bepaalde routes op het spoornet. Het SAAL MLT besluit (2013) betekende dat er geen rekening 


gehouden wordt met BUP paden voor het spoorgoederenvervoer maar ‘maatwerk’ op de route 


Duivendrecht –Weesp –Amersfoort (en verder naar Bentheim), waarbij maatwerk nog niet is 


gedefinieerd. 


Figuur 5.1 Routering van goederentreinen volgens het 


2/2/2 scenario 







 


 
  48 


Het plan voor het doorstroomstation Utrecht (DSSU, 2013) betekende dat I&W en ProRail geen rekening 


meer houden met een BUP pad op de route Utrecht –Amersfoort. Hierdoor is er geen structurele route 


meer voorzien voor de goederentreinen van Zuid Nederland naar Bentheim via Utrecht-Amersfoort. 


 


2014 PHS besluit (geen) GON (Goederenverbinding Oost Nederland) 


Als uitwerking van het PHS besluit is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur de GON 


tracé/MER gestart en is onderzoek gedaan naar alternatieve routes voor deze goederenverbinding 


tussen Betuweroute –Arnhem –Zutphen (IJssellijn) en dan via de Twentekanaallijn, via kopmaken 


Deventer of via een nieuwe boogverbinding bij Deventer naar Bentheim. Uitgangspunt voor het GON 


tracé/MER onderzoek is capaciteit voor max 36 goederentreinen per etmaal via deze route, te 


faciliteren binnen 1 goederenpad per uur per richting (NB: Naar aanleiding van de herijkte prognoses 


voor het spoorgoederenvervoer in 2012 was de gevraagde capaciteit voor het goederenverkeer 


aangepast van 2 BUP naar 1 BUP pad per uur per richting).  


In 2014 heeft de staatssecretaris besloten voor de variant “kopmaken Deventer” en heeft zij besloten de 


verdere uitwerking van GON uit te stellen tot na 2020. In het besluit van staatssecretaris staat 


aangegeven dat de goederentreinen naar NO Europa vooralsnog via Emmerich kunnen rijden. De 


besluiten waren ingegeven door weerstand in de omgeving van GON, kosten/baten, budgetbeperking 


van het programma PHS en herijking van de goederenprognoses. 


In opdracht van de staatssecretaris heeft Movares in 2014 ook onderzoek gedaan naar (actualisatie 


van) de Noordtak, een nieuwe spoorlijn langs de N18. Deze informatie is gepubliceerd en aan Tweede 


Kamer aangeboden. Destijds werden de investering voor een noordelijke aftakking geraamd op € 1,7 


miljard, met een bandbreedte van € 1,4 tot € 2,1 miljard (incl. BTW, prijspeil 2013).7 


 


2017 NMCA signaleert knelpunt goederenroute naar Oldenzaal 


De NMCA 2017 concludeert dat de goederenroute via Weesp respectievelijk Amersfoort naar Oldenzaal 


grens een knelpunt wordt met structurele goederenpaden naar deze grensovergang in de diverse 


toekomststudies geen rekening meer mee gehouden (a.g.v. de genomen PHS vervolgbesluiten over 


SAAL MLT8 en GON). 


 


2020 Goederenroute naar Oldenzaal via Weesp voor planhorizon 2030 weer hersteld 


In de, in 2020 uitgevoerde, studie “TBOV 2030” is onderzocht of de capaciteitsknelpunten voor reizigers 


en goederen op het spoornetwerk opgelost kunnen worden. In TBOV is voorgesteld de goederenroute 


van Rotterdam naar Bentheim via Weesp te herstellen. Ook de hernieuwde besluitvorming over SAAL in 


2020 is hierop gebaseerd. Treinen van Rotterdam en Roosendaal kunnen via deze routering naar 


Bentheim rijden (2 goederenpaden per uur). Voor treinen van/naar Roosendaal betekent dit wel een 


‘langere route’ dan de huidige route via Utrecht-Amersfoort. Het in de NMCA 2017 gesignaleerde 


capaciteitsknelpunt voor het goederenverkeer in 2030 is daarmee ondervangen. In de formele IenW 


referentie voor 2030 (PHS –6basis) is nu de goederenroute via Weesp opgenomen met 2 paden per uur. 


In de IMA 2021 is deze lijnvoering ook het uitgangspunt. 


 


 
7 Bron: Kamerbrief PHS: kosten en proceduretijd van een Noordtak, 4 februari 2015 


En twee rapporten: 


• “Actualisatie Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding”, mei 2012 3, in opdracht van IenM 
(actualisatie door Movares van de kostenraming die is gemaakt door Movares in 1998);  


• “Quick scan Noordtak Betuweroute”, mei 2014, in opdracht van HbR en provincies Overijssel en 
Gelderland (kostenraming gemaakt door Arcadis).  


 
8 SAAL MLT = corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad middellange termijn 
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2020/2021 Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 


Een alternatieve goederenroute van Rotterdam en 


Roosendaal naar Noordoost Europa is onderdeel 


van de Robuuste Basis van het Toekomstbeeld OV. 


Deze robuuste basis is nodig om de doorgroei van 


het reizigers en goederenvervoer te 


accommoderen en de ambities van het OV in 


Nederland te kunnen realiseren. 


In de Marktvisie ambitienetwerk 


spoorgoederenvervoer (juni 2020) pleit de 


spoorgoederensector voor het realiseren van de 


Noordelijke aftakking als oplossing voor de 


opgaven in de Randstad, maar ook als absolute 


topprioriteit voor het spoorgoederenvervoer. 


 


 


 


 


Referentieprognoses / IMA 2021 


De verwachte vervoerontwikkelingen tot 2050 


zijn recent geactualiseerd en gepubliceerd in de 


IMA (2021). De vervoerprognoses zijn afgeleid 


van de economische scenario’s en vastgestelde 


beleidsuitgangspunten. De socio-economische 


ontwikkelingen zijn afgeleid van de Welvaart en 


Leefomgeving scenario’s (WLO); een hoog en 


een laag scenario. Belangrijke factoren zijn de 


economische groei (1 resp. 2%), 


bevolkingsomvang (5 resp. 20%), ruimtelijk 


spreiding (concentratie in de Randstad) en autobezit/kosten. 


De vervoerprognoses laten een sterk groeiende vervoervraag zien. Het reizigersvervoer groeit richting 


2040 met 18 tot 40%. Het goederenvervoer neemt toe van 42 tot 58-69 mln ton in 2040 (een groei van 


38-63%), waarbij haar marktaandeel ten opzichte van het wegvervoer licht krimpt.  


 


De IMA gaat zowel voor het goederenvervoer als voor het reizigersvervoer over het spoor uit van een 


beleidsarme prognose dus zonder de effecten van beleidsinterventies op basis van bijvoorbeeld het 


klimaatakkoord, de EU Greendeal en een modal shift naar duurzaam vervoer. 


 


  


Figuur 5.2 Ambitiekaart uit Marktvisie 


ambitienetwerk spoorgoederenvervoer 


Figuur 5.3 Groei reizigers en goederenvervoer op het 


spoor 2018-2050 (IMA) (2018=100) 
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5.3 Bijlage 3. Uitgewerkte onderzoeksvragen 


Na een positief bestuurlijk besluit over de eerste vervolgstap in het GNOE proces (naar verwachting 


voor de zomer van 2022) kan worden gestart met het GNOE onderzoeksprogramma. Daarin wordt 


toegewerkt naar zoveel mogelijk concrete beslisinformatie om uiteindelijk ook formele 


onderzoeksstappen te kunnen zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan formele MIRT procedures.  


 


Hieronder volgt een nadere uitwerking van de drie hoofdonderdelen van het onderzoeksprogramma. Per 


onderdeel zijn de onderzoeksvragen geformuleerd en doorlooptijden en onderlinge afhankelijkheden 


aangegeven. Ook is daarbij zoveel mogelijk informatie toegevoegd over welke partijen betrokken zijn.  


Belangrijke notie bij deze voorlopige uitwerking is dat de scope, diepgang, aanpak, betrokkenheid et 


cetera van de verschillende onderzoeksvragen bij aanvang van het onderzoek, in overleg met betrokken 


partners, nader worden geëxpliciteerd. 


 


Ad 1: Nut en noodzaak / probleemanalyse 


Doel van dit onderdeel is scherper zicht te krijgen op de nut en noodzaak van een meer robuuste 


goederenroutering naar Noordoost Europa. Daarbij is het belangrijk allereerst grip te krijgen op 


toekomstige goederentreinaantallen. En vervolgens te onderbouwen wanneer het een probleem is, waar 


het een probleem is, hoe groot het probleem is en voor wie het een probleem is. Dit vormt een 


belangrijke basis om tot heroverweging van de Goederenrouting Noordoost Europa over te gaan.  


 


Deelvragen:  


a) Onderzoeksvraag: Wat zijn de goederenstromen van de toekomst en van hoeveel 


goederentreinen voor de corridor van West en Zuid Nederland naar Noordoost Europa moet 


worden uitgegaan in 2040?  


Aanpak: Opstellen van beleidsrijke prognoses voor het (spoor)goederenvervoer (als 


aanvulling op de referentieprognose van de IMA). In een uit te voeren analyse 


wordt daarbij rekening wordt gehouden met marktverwachtingen voor meer, 


nieuw en andere vervoer (bijvoorbeeld minder kolentransport, maar meer 


containervervoer) en de (Europese) doelstellingen met betrekking tot een 


modal-shift richting spoorvervoer. Hieruit volgt allereerst inzicht in de 


belangrijkste herkomsten en bestemmingen van goederenstromen. Daaruit 


volgens prognoses voor de verdeling over de verschillende modaliteiten, 


waarmee er dus inzicht ontstaat in de goederentreinaantallen in de toekomst. 


Belangrijk dat over deze beleidsrijke prognoses afstemming plaatsvindt met de 


buurlanden Duitsland en België, zodat ook de beelden van die landen in de 


prognoses kunnen worden meegenomen.  


Trekker:  Ministerie van IenW, Programmamanager TBOV 


Opdrachtnemer: ProRail 


Betrokkenen: IenW, EZK, ProRail, transportsector, havens, verladers/chemische industrie … 


Planning: Doorlooptijd van minimaal 6 maanden (NB: Deze onderzoeksvraag is al in gang 


gezet buiten GNOE om. 


 


b) Onderzoeksvraag: Waar in het spoornetwerk en wanneer treden de netwerkknelpunt(en) op 


uitgaande van vervoerontwikkelingen en ambities voor het OV? 


Aanpak: Verdiepend onderzoek naar de netwerkknelpunten op het spoor waarbij 


duidelijker wordt welke knelpunten optreden in relatie tot keuzen in prognose 


scenario’s (WLO Laag-Hoog / nieuw nationaal beleid, opgaven voor 
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verstedelijking, internationaal beleid België/Nederland/Duitsland) en keuzen in 


voorgenomen ambities voor het reizigers en goederenvervoer. In beeld 


brengen waar en wanneer het op het netwerk gaat knellen. Het betreft 


knelpunten voor de benodigde capaciteit op het spoor en kwaliteitsknelpunten 


en omgevingsknelpunten op het bestaande spoor, zowel voor het 


goederenvervoer als het reizigersvervoer. Daarbij gaat het om de eindsituatie 


(2040) maar ook om tussengelegen momenten in de tijd (b.v. 2030). Duidelijk 


moet worden bij welke hoeveelheid treinen ‘het gaat knellen’. Dan is 


bijvoorbeeld ook te bepalen of de Green Deal en Fit for 55 doelstelling mogelijk 


is op de huidige infrastructuur. 


Het beantwoorden van deze onderzoeksvraag hangt samen met die voor de 


deelvragen 1a, 1c, 1d en 3a. 


Trekker:  Ministerie van IenW, Programmamanager TBOV 


Opdrachtnemer: ProRail 


Betrokkenen: IenW, ProRail, Transportsector, Havens, landsdelen, … 


Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 


 


c) Onderzoeksvraag: Waar zijn de bestaande verstedelijkingslocaties en waar zijn 


verstedelijkingslocaties langs de routes voorzien en wat zijn de randvoorwaarden voor 


verstedelijking in relatie tot het spoorgoederenvervoer? 


Aanpak: Het opstellen van een gedetailleerde inventarisatie van de bestaande 


verstedelijking, plus de beoogde verstedelijkingsopgaven en - plannen langs de 


bestaande en de mogelijke alternatieve routeringsalternatieven voor GNOE 


inclusief de randvoorwaarden voor de realisatie van de woningbouwplannen en 


andere relevante bouwplannen: 


• De 14 Verstedelijkingsgebieden uit het Regeerakkoord, bestaande uit in 


ieder geval: 


o NOVI-afspraken (m.n. voor gebieden aan relevante spoorcorridors) 


o Woondeals 


o WBI (Woningbouwimpuls)-gebieden 


• Verstedelijking buiten de 14 Verstedelijkingsgebieden, maar wel aan de 


relevante spoorcorridors  


• de extra benodigde OV-stations en knooppunten 


• De BONS-projecten (Bouwen Boven onder en Naast het Spoor) langs spoor 


en stations 


• Randvoorwaarden vanuit goederenvervoer op verstedelijking (zie ook d. 


hieronder) 


• impact van de verstedelijking op het reizigers-spoorvervoer (capaciteit op 


spoorcorridors en ketens&knopen) 


Trekker: Ministerie van BZK (nog af te stemmen) 


Opdrachtnemer: n.t.b. 


Betrokkenen: BZK, IenW, ProRail, landsdelen,…. 


Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 
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d) Onderzoeksvraag: Waar en in welke mate is in de huidige situatie sprake van overlast of risico tot 


overlast door spoorgoederenvervoer (geluid, trillingen, externe veiligheid e.d.)? 


 


Aanpak: Verdiepend onderzoek naar de overlast die spoorgoederenvervoer in de huidige 


situatie veroorzaakt. Hierbij gaat het onder andere om geluidsoverlast, trillingen 


en externe veiligheid. Waar is er sprake van overlast en hoe verhoudt dit zich tot 


de vigerende geluidswetgeving, Basisnet, en WHO normen rondom trillingen? 


Doel is hiermee de ervaren overlast zoveel mogelijk objectief te kwantificeren, 


zodat bij onderzoeksvraag 2 inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de 


verschillende routevarianten zich hiertoe verhouden. Voor het in beeld brengen 


van effecten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van GIS-analyses en de 


Klachteninventarisatie van ProRail. Er wordt onder andere gekeken naar de 


volgende aspecten: 


• Gezondheid 


• Spoortrillingen 


• Geluid (incl. laagfrequent geluid) 


• Externe veiligheid 


• Luchtkwaliteit 


• Overwegen / overwegveiligheid 


 


Trekker: Ministerie van IenW, … 


Opdrachtnemer: ProRail, … 


Werkgroep: Betrokken landsdelen, vertegenwoordigers Bewoners- en belangenorganisaties, 


mogelijk RIVM 


Planning:  Doorlooptijd circa 4 maanden 
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Ad 2: Oplossingsrichtingen 


Doel van dit onderdeel is te onderzoeken of een robuuste routering de enige en juiste oplossingsrichting 


is en welke effecten mogelijke oplossingsrichtingen hebben.  


 


Deelvragen: 


 


a) Onderzoeksvraag: Wat zijn mogelijke (beleidsmatige) interventies voor het creëren van meer 


ruimte voor spoorgoederenvervoer op de corridor van West en Zuid Nederland naar Noordoost 


Europa? 


Aanpak: Het in beeld brengen van interventies (niet infrastructureel van aard) om meer 


ruimte te creëren voor spoorgoederenvervoer op de corridor van West en Zuid 


Nederland naar Noordoost Europa. Daarbij wordt ook gedacht aan 


(beleidsmatige)interventies die de groei van het reizigersvervoer beperken, 


zoals prijsbeleid, meer thuiswerken, maatregelen voor spitsmijding. 


Trekker: Ministerie van IenW, Programmamanager TBOV 


Opdrachtnemer: KIM (?) 


Betrokkenen: IenW, ProRail, landsdeel Oost (provincies en vier regio’s), FMN, NS, 


goederentransportsector, havens… 


Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 


 


 


b) Onderzoeksvraag: Wat zijn voor de bestaande en routeringsalternatieven de infrastructurele 


opgaven, de omgevingseffecten die optreden en wat zijn mogelijke meekoppelkansen voor groei 


van het reizigersvervoer, inclusief een eerste globale inschatting van kosten en baten? 


Aanpak: Voorgesteld wordt deze onderzoeksvraag in 2 fasen op te pakken: 


 


Fase 1 


Onderzoek op basis van bestaande studies. Dit leidt tot beschrijving van in het 


verleden uitgevoerde studies en beschrijving van hiaten, noodzakelijke 


actualisaties e.d. Het betreft onder andere: 


• Tracé-MER studie PHS Goederen Oost Nederland 


• Trajectnota/MER Noord Oostelijke verbinding 


• Preverkenning TBOV Twentekanaalroute 


Tevens wordt geïnventariseerd en geanalyseerd welke relevante ruimtelijke 


plannen en ontwikkelingen in het gebied aanwezig zijn, zowel ruimtelijk (bijv. 


NOVI, Omgevingsvisies) als op het gebied van natuur en milieu 


(geluidsplafonds, basisnet, natuur/stikstof, et cetera). 


 


Fase 2 


Preverkenning van de noodzakelijke infrastructuur voor elk van de 


routevarianten (via Weesp, IJssellijn met Kopmaken Deventer, Twente 


Kanaallijn, N18 tracé en via Duitsland) mede op basis van aanvullend 


onderzoek: 


• CRS (klanteisspecificaties waaraan infrastructuur moet voldoen) 


• Globale ruimtelijke beschrijving 


• Investeringskosten op basis van kostencategorieën 
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Onderzoek naar de globale externe effecten van het spoorgoederenvervoer in 


de verschillende routevarianten. Hierbij gaat het onder andere om 


geluidsoverlast, trillingen en externe veiligheid. Waar is er sprake van overlast 


en hoe verhoudt dit zich tot de vigerende geluidswetgeving, Basisnet, en WHO 


normen rondom trillingen? De effecten worden niet berekend, maar ingeschat 


op basis van GIS-analyses. Het effectenonderzoek zicht zich op de volgende 


aspecten (waarbij deze voor de bestaande routes in onderzoeksvraag 1d al in 


beeld zijn gebracht): 


• Gezondheid 


• Spoortrillingen 


• Geluid (incl. laagfrequent geluid) 


• Externe veiligheid 


• Natuur en landschap (gebiedsbescherming, soortenbescherming, 


stikstofdepositie) 


• Luchtkwaliteit 


• Bereikbaarheid/landschappelijke inpassing 


• Overwegen / overwegveiligheid 


• Bodem 


• Archeologie 


• Explosieven 


Hierin worden de volgende onderzoeken, beleidsregels en wetgeving 


meegenomen: 


• NOVI (In het Regeerakkoord staat dat BZK die nader uitwerkt. We moeten in 


dit stadium met IenW vaststellen of we daarop wachten of niet) 


• RIVM-rapport: Wonen langs het spoor.  


• Handreiking nieuwbouw en spoortrillingen. (Nog niet wettelijk verplicht)  


• Geluidswetgeving 


• Trilling wetgeving. Enkel nieuw spoor of ook bestaand spoor? 


• Klachteninventarisatie ProRail 


 


De preverkenning wordt voor de verschillende routevarianten op dezelfde wijze 


gedaan, zodat de routevarianten op een gelijkwaardige manier onderzocht 


kunnen worden. Hierbij gelden twee belangrijke opmerkingen/kanttekeningen: 


• De geleverde informatie is nog niet geschikt (gedetailleerd genoeg) voor 


planologische keuze of afweging over routevarianten of vastleggen van 


investeringsbudgetten.  


• Voor de route(s) door Duitsland geldt dat hierover eerst overeenstemming 


met Duitsland moet worden bereikt alvorens hier dieper op kan worden 


ingezoomd. Het is daarmee niet ondenkbaar dat in deze onderzoeksfase 


voor deze route(s) minder diepgaande informatie in beschouwing kan 


worden genomen dan voor de andere varianten 


 


 


Onderzoek naar meekoppelkansen voor reizigersvervoer met bijbehorende 


kosten/baten: 


- meekoppelkansen voor het (inter)nationaal en regionaal reizigersvervoer 


over spoor 
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- meekoppelkansen voor multimodale knooppunten voor goederenvervoer 


en bijdrage aan de modal shift (vermeden interregionaal en 


internationaal wegtransport) 


- Te verwachten meerkosten van de infrastructuur en beschrijving van de 


meerwaarde voor het reizigersvervoer.  


In dit onderzoek meenemen en in een adaptief ontwikkelpad uitwerken wat 


mogelijk (tijdelijke) tussenoplossingen kunnen zijn en wat er nodig is om deze 


te realiseren. Juist vanwege het feit dat realisatie van (eind)oplossingen lang 


op zich kunnen laten wachten, is het ook nodig om op relatief korte termijn al 


verbeteringen mogelijk te maken in een uit te werken No-regret 


maatregelenpakket voor bijvoorbeeld 740 meter goederentreinen. Uiteraard 


geldt ook hierbij dat de bredere doelen (tegengaan hinder, faciliteren 


verstedelijking, faciliteren groei personenvervoer) in acht moeten worden 


genomen.  


Trekker: Ministerie van IenW, Programmamanager GNOE 


Opdrachtnemer: ProRail 


Betrokkenen: IenW, ProRail, landsdeel Oost (provincies en vier regio’s), FMN, NS, 


goederentransportsector, havens? … 


Planning: Doorlooptijd fase 1: circa 3 maanden, fase 2: circa 6 maanden 
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Ad 3: Invulling GNOE-proces 


Doel van dit onderdeel is inzicht te krijgen in hoe een vervolgproces passend kan worden georganiseerd 


en ingevuld. 


 


Deelvragen: 


 


a) Onderzoeksvraag: Wat is het beleid voor (spoor)goederenvervoer van Nederland, België  


Duitsland en de EU i.r.t. GNOE? En wat is de impact van de nieuwe TENT-verordening? 


Aanpak: Het in beeld brengen of opstellen, van het beleid voor spoorgoederenvervoer 


voor Nederland (zie ook pagina 14), België, Duitsland en EU met betrekking tot 


spoorgoederencorridor Noordoost Europa.  


 Analyse van de nieuwe TEN-T EU verordening voor Nederlandse spoornet. 


Trekker: Ministerie van IenW, Programmamanager TBOV 


Opdrachtnemer: n.t.b. 


Betrokkenen: IenW, EZK, ProRail, landsdelen Oost en Zuid,… 


Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 


PM: Voor het beleid van Nederland wordt in 2022 een Nationale Visie 


spoorgoederenvervoer opgesteld buiten het GNOE proces om. 


 Heeft relatie met 1b. 


 


b) Onderzoeksvraag: Wat is een passend afweegkader voor een robuuste GNOE-oplossingen (incl. 


effect op wegverkeer)? 


Aanpak: Het opstellen van een breed afweegkader ten behoeve van het afwegen van 


mogelijke oplossingen in een volgende fase. In een afweegkader zullen 


aspecten van de eerder geformuleerde doelen/ambities, opgaven/knelpunten in 


ieder geval een plek moeten krijgen. Kortom; in hoeverre gaat een oplossing 


bijdragen aan: 


- Blijvend innoveren voor een sterke economie 


- Een robuust, en betrouwbaar spoorsysteem om de groei van personen en 


goederen te faciliteren 


- Gezonde, aantrekkelijke en veilige leefomgeving 


- Nederland duurzaam en klimaatneutraal 


- Voldoende ruimte voor verstedelijking 


De opgave is het afweegkader zo in te richten dat bij toepassing sprake is van 


een zo integraal mogelijk afweging en een zo ‘eerlijk mogelijke’ verdeling van 


lusten en lasten. Hierbij kan een parallel worden getrokken met het samenspel 


tussen thema’s als veiligheid en gezondheid bij de nieuwe Omgevingswet.  


Trekker: Ministerie van IenW, Programmamanager GNOE 


Opdrachtnemer: ntb 


Betrokkenen: IenW, EZ, BZK, ProRail, landsdelen Oost en Zuid, … 


Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 
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c) Onderzoeksvraag: Wat zijn mogelijke investeringsstrategieën voor GNOE? 


Aanpak: Het in beeld brengen van mogelijkheden om toekomstige investerings- en/of 


andere kosten voor GNOE te financieren. 


Trekker: Ministerie van IenW 


Opdrachtnemer: n.t.b. 


Betrokkenen: IenW, EZ, landsdelen, … 


Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 


 


d) Onderzoeksvraag: Wat wordt de volgende stap in het GNOE-proces en hoe organiseren we deze? 


Aanpak: Het formuleren van de wenselijke, maar mogelijk ook noodzakelijke 


vervolgstappen op basis van alle verzamelde beslisinformatie inclusief een 


passende planning en organisatie.  


Vragen die hierbij spelen zijn: 


- Hoe wordt het besluitvormingsproces over de uitkomsten van het 


Onderzoeksprogramma GNOE ingericht? Houden de bestaande 


bestuurlijke gremia hierbij hun rol of is een afzonderlijk Bestuurlijk 


Overleg GNOE gewenst? 


- Is er al voldoende informatie om een planproces te starten?  


- Zo ja, krijgt dit vervolgproces kenmerken van een MIRT-Onderzoek of -


Verkenning en wat zijn de daarbij horende randvoorwaarden in tijd, 


kwaliteit en geld? 


- Welke ruimtelijke ordeningsprocedures komen in het GNOE-proces aan 


de orde? Wat betekent dit voor de scope, het proces en het tijdpad van de 


aanpak? 


- Hoe moet het omgevingsmanagement worden vormgegeven ten 


behoeve van afstemming met relevante stakeholders en ontwikkelingen 


(publiek en privaat)?  


Trekker: Ministerie van IenW 


Opdrachtnemer: n.t.b. 


Betrokkenen: Programmateam GNOE, met medewerking ProRail (Projecten, LJV, CM, …)  


Planning: Doorlooptijd circa 4 maanden  


In de investeringsstrategie ook de mogelijkheden meenemen die de CEF (Financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen) biedt. 


Connecting Europe Facility (CEF) is een subsidieprogramma om het Europese vervoers-, energie- en digitale 
netwerk te verbeteren. Het programma moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de lidstaten van de 
Europese Unie. Zo met het CEF Transport zorgen voor een beter en uitgebreider Europees vervoersnetwerk, het 
CEF Energie voor een veiligere en kostenefficiëntere energievoorziening, en het CEF telecom voor de aanleg en 
verbetering van breedbandnetwerken. 


Het subsidieprogramma bestaat sinds 2014 en maakt deel uit van de EU2020-strategie. Ook na 2020 zal het 
programma worden doorgezet. De miljarden die de Europese Commissie investeert, moeten op hun beurt 
zorgen voor extra investeringen uit de private sector. 


Het programma werkt op basis van oproepen. De CEF richt zich met name op missende grensoverschrijdende 
verbindingen waardoor ook enkele buurlanden in aanmerking komen. Oproepen voor projectvoorstellen worden 
gepubliceerd op de website van INEA (Bron: EU Monitor) 
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5.4 Bijlage 4. Stakeholderoverzicht- en rapportage 


Bij het opstellen van deze OAO-notitie GNOE zijn de volgende partijen betrokken geweest: 


• Ministerie van IenW 


• ProRail 


• Landsdeel Oost, provincies Overijssel en Gelderland) 


• Regio’s binnen Oost Nederland  


• Regio Achterhoek (8RHK Ambassadeurs) 


• Regio Twente  


• Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 


• Cleantech Regio (voorheen: Stedendriehoek) 


• Metropoolregio Amsterdam (provincies Noord-Holland en Flevoland, Vervoerregio Amsterdam en 


gemeenten Amsterdam en Almere) 


• Zuidelijke Randstad (provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag) 


• Landsdeel Midden (provincie Utrecht) 


• Landsdeel Zuid (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 


• Zeehavens  


• Brancheorganisatie Zeehavens,  


• Port of Rotterdam 


• Havenbedrijf Amsterdam  


• Northseaports 


• Spoorgoederenvervoerders  


• DB Cargo  


• RailGood 


• Personenvervoerders spoor  


• NS   


• FMN/Arriva 


• Bewoners-/belangenorganisaties  


• RONA 


• LPOGT  


• Rover 


• Koepelorganisaties  


• VNO/NCW 


• TLN  


• Evofenedex 


• Chemiesector  


• VNCI  


• Sabic 


• G4 (de steden Amsterdam, Rotterdam, den Haag en Utrecht) 


 


De stakeholderrapportage is als losse bijlage (bijlage 4) aan deze OAO-notitie toegevoegd. In deze 


rapportage zijn de uitkomsten van de interviewronde langs bovenstaande partijen beschreven.  
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5.5 Bijlage 5. Documentenbibliotheek 


De documentenbibliotheek bevat veel recente en oudere documenten die relevant zijn voor GNOE. 


Ze zijn gegroepeerd in vijf mappen: 


1. Documenten rond het initiatief voor GNOE (2021 en 2022) 


2. Visiedocumenten spoorgoederenvervoer, havens e.d. 


3. Toekomstbeeld OV 


4. Eerdere onderzoeken voor Goederen Oost Nederland 


5. Documenten Europese Unie 


De documentenbibliotheek wordt op dit moment gevuld en is binnenkort (digitaal) beschikbaar.  
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Nederland 


mooier 


maken 
APPM werkt aan een  mooier Nederland.  


We streven naar een leefbare, bereikbare, 


klimaatbestendige, waterrijke en duurzame 


samenleving.  
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Samenvatting
Nationale en regionale partijen slaan de handen ineen om gezamenlijk zorg te 
dragen voor de ontwikkeling van 700 bestaande en nieuwe OV-knooppunten 
met een opgave. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de 
maatschappelijke opgaven van een bereikbaar en leefbaar Nederland, nu en de 
toekomst. Onze bijdrage is gebundeld in deze Actie-agenda OV-Knooppunten. 
Deze Actie-agenda is het resultaat van jarenlang onderzoek en samenwerking 
vanuit het programma Toekomstbeeld OV (TBOV2040) én de start van een 
nieuw begin waarin we gezamenlijk overgaan tot de uitvoering.


Voor reizigers zijn de doorontwikkeling van het OV-netwerk én van knooppunten van belang. Een 
OV-netwerk kan alleen van toegevoegde waarde zijn indien een reiziger gebruik kan maken van veilige, 
goede en centrale plekken om in-, uit- en over te stappen. Of het nu gaat om een groot stations-
knooppunt, zoals Maastricht of een regionaal OV-knooppunt zoals Druten, al deze locaties vervullen een 
sociale functie en zijn cruciaal voor een drempelloze reis van deur tot deur. Ze bundelen voorzieningen, 
vormen de verbindende schakel tussen modaliteiten en zijn doorslaggevend voor het goed functioneren 
van ons mobiliteitssysteem. 


Daarnaast zijn deze centrale en bereikbare locaties ook plekken om te verblijven en elkaar te ontmoeten. 
Steeds meer zijn het dé locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de woningbouwopgave, nieuwe 
werkgelegenheid en bovenlokale voorzieningen. Een goed OV-knooppunt is niet alleen goed verbonden 
met het OV, maar ook met zijn omgeving. Het succes van Nieuwe Sleutelprojecten, zoals Rotterdam 
Centraal en Utrecht Centraal en de hubs in Groningen en Drenthe laat zien wat voor een grote bijdrage 
knooppuntontwikkeling kan hebben voor een wijk, een gemeente en ook de omliggende regio. Daarmee 
kan het OV-netwerk een belangrijke bijdrage leveren aan urgente maatschappelijke opgaven, zoals 
bereikbaarheid, verstedelijking, duurzaamheid en leefbaarheid van het landelijk gebied.


De doorontwikkeling van bestaande en nieuwe OV-knooppunten is een belangrijke randvoorwaarde voor 
het bereiken van onze ambities op het gebied van duurzame mobiliteit, verstedelijking, leefbaarheid en 
onze ruimtelijk-economische ambities. Tegelijkertijd kost deze doorontwikkeling tijd en geld. Er zijn bijna 
700 OV-knooppunten waar tot 2040 een opgave ligt. De kwaliteit en de capaciteit van bestaande 
OV-knooppunten moet omhoog en nieuwe OV-knooppunten zijn nodig om reizigersgroei en verstedelijking 
te faciliteren en meer mensen te verleiden om van het OV gebruik te maken. De opgaven zijn breed en 
kunnen (gezamenlijk) aanleiding zijn voor integrale knooppuntontwikkeling, denk bijvoorbeeld aan: het 
toevoegen van fietsparkeerplaatsen, verbreden van voetgangerstunnels, toegankelijk maken van haltes en 
perrons, toevoegen van comfortabele voorzieningen om te wachten en het klimaatadaptief inrichten van 
voorpleinen. Experts schatten dat landelijk de komende twintig jaar circa € 250-500 miljoen per jaar nodig is 
om alle opgaven op OV-knooppunten aan te pakken (Ontwikkelagenda TBOV, 2021). De financiering hiervan 
verschilt per project en kan van het Rijk, decentrale overheden, OV-sector en/of private partijen komen. 
Hoewel deze partijen nu ook al jaarlijks investeren in OV-knooppunten, is een dergelijk totaalbedrag nu 
(nog) niet beschikbaar. Er zijn nu keuzes nodig over maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn en 
projecten die op de middellange termijn (2030-2040) worden uitgevoerd. Dit vraagt om een sector- en 
regio-overstijgende aanpak vanuit gezamenlijk belang, met maatwerk per regio (landsdeel) en per locatie.
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Rijk, regio en OV-partijen werkten binnen het programma TBOV voor het eerst aan een gezamenlijke 
landsdekkende agenda voor dit onderwerp. De ambitieuze en adaptieve agenda reikt bouwstenen aan 
voor het bestuurlijke gesprek tussen Rijk en regio. De agenda is het startpunt van een veel nauwere 
samenwerking en frequenter gezamenlijk gesprek in de toekomst. De agenda heeft een adaptief 
karakter. Jaarlijks maken we een update om de meest recente ontwikkelingen mee te nemen en de 
voortgang te tonen.


Het doel van deze Actie-agenda is om te zorgen voor OV-knooppunten van wereldklasse 
door de integrale aanpak van OV-knooppunten te versnellen en besluitvorming op 
regionaal en nationaal niveau te verbeteren.


Waarom is het nodig om samen te werken aan OV-knooppunten?
De toenemende aandacht voor OV-knooppunten vraagt om een integrale aanpak. Op die manier krijgen 
OV-knooppunten een prominentere rol in de ruimtelijke ontwikkeling op (inter)nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Dit gaat niet vanzelfsprekend goed:


• Men is van oudsher gewend om vanuit diverse kokers te werken. Met knooppuntontwikkeling 
brengen we diverse (economische, ruimtelijke en vervoerskundige) disciplines actief bij elkaar. 
Hierdoor voorkomen we dat we suboptimale ontwerpoplossingen kiezen, die niet toekomstbestendig 
zijn. 


• Met de gezamenlijke agenda bevorderen we een sectoroverstijgende samenwerking. Daardoor weten 
we elkaar beter te vinden en zullen partijen elkaar minder verrassen. Door elkaar proactief te 
informeren over voorgenomen ontwikkelingen in een gebied, benutten we de kansen om 
ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en werk met werk te maken.


• Bij een aantal experts, die elkaar steeds beter weten te vinden, is veel kennis en capaciteit 
beschikbaar. Komende jaren maken wij een slag om kleinere gemeenten te helpen bij het opdoen van 
ervaring met knooppuntontwikkeling en slim gebruik te maken van de aanwezige kennis bij anderen. 
Hierdoor verbeteren we de kwaliteit van knooppuntontwikkeling. 


• Deze agenda draagt bij aan gestructureerde beslisinformatie om het gesprek tussen Rijk en regio over 
investeringen in OV-knooppunten te voeren. Voor partijen wordt het transparanter en duidelijker hoe 
knooppunten op bestuurlijke tafels te krijgen en wat de criteria voor besluitvorming en investering 
zijn. Daarnaast kunnen Rijk en regio betere keuzes maken voor de benutting van regionale, landelijke 
of Europese middelen. 


Inzet van alle betrokken partijen is nodig om van deze geïntensiveerde samenwerking een succes te 
maken. Wat aandacht krijgt groeit. Deze inzet betaalt zich uit in efficiëntere en effectievere beleids- en 
besluitvorming. We werken beter en sectoroverstijgend samen, maken slim gebruik van de aanwezige 
kennis, maken veel vaker werk met werk en verrassen elkaar niet meer. Ook maken we hulpmiddelen, 
zoals landelijke werkwijzen (o.a. een nieuwe versie van het Handelingsperspectief OV-knooppunten), 
databronnen en leidraden beschikbaar. Zo ondersteunen wij partijen met het opdoen en vergaren van 
kennis, zodat zij niet zelf het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.







| Programma Toekomstbeeld OV6


De opgave in beeld
De Actie-agenda bevat een concrete uitwerking van de opgaven per landsdeel en op landelijk niveau. In 
de agenda brengen we in beeld waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden en geven we kaders mee hoe 
deze locaties ontwikkeld kunnen worden. De agenda laat zien dat circa 150 van de 700 OV-knooppunten 
is aangewezen als focusknooppunt. Dit zijn knooppunten waar een complexe opgave ligt, waar meerdere 
partijen aan de slag zijn of zeker aan de slag willen met integrale knooppuntontwikkelingen. Het voorstel 
is om deze locaties op korte termijn te agenderen voor een gesprek tussen Rijk en regio, om te bespreken 
wie op deze locaties welke rol heeft en welke bijdrage kan leveren. Op een deel van deze locaties zijn we 
al aan de slag. Daarnaast zijn er tientallen focusknooppunten waar het gesprek over de gewenste ontwik-
kelrichting nog gevoerd moet worden. De Actie-agenda maakt hiermee inzichtelijk hoe groot de golf aan 
benodigde besluiten is die op ons afkomt en dat de benodigde 
budgetten nog bij lange na niet beschikbaar zijn. Daardoor 
wordt het gesprek over ieders bijdrage en een realistische 
fasering daarin extra belangrijk.


Naast de ontwikkeling van specifieke locaties, benoemt de 
Actie-agenda ook thematische bundelopgaven die op veel 
knooppunten spelen. Dit zijn opgaven waarvan de aanpak kan 
bijdragen aan de kracht van zeker ook de kleinere 
OV-knooppunten. Hier ligt bovendien ook veel meerwaarde 
voor kennisuitwisseling over de landsdelen heen. 


Onze aanpak 
Om knooppuntontwikkeling kracht bij te zetten en uitvoering te geven aan de Actie-agenda 
OV-knooppunten zetten we een intensieve programmatische aanpak op. Met alle partners hebben en 
houden we in beeld waar we aan werken en hoe we de samenhang tussen diverse ontwikkelingen 
bewaken. De programmatische aanpak wordt gesteund door alle TBOV partners, het ministerie van BZK 
en Rijkswaterstaat. We nodigen ook andere partijen uit om mee te doen. De aanpak kent meerdere 
onderdelen: 


Knooppuntenregisseurs: Bewaken het integrale gedachtegoed en vormen de linking pin tussen projecten en het landelijke 
programma.


Locatieregisseurs: Bewaken de integrale opgave van een projectlocatie (met verschillende deelprojecten), van initiatief, tot 
onderzoeks- en realisatiefase.


Kernteam en Opdrachtgeversoverleg: Monitoren landelijk knooppuntontwikkeling en de acties uit de Actie-agenda. Versnellen 
waar nodig. Faciliteren en adviseren bij bestuurlijke besluitvorming.


Loket: Een centrale plek met contactpersonen, waar alle partijen met vragen over knooppuntontwikkeling terecht kunnen.


Kennispool: Faciliteert kennisuitwisseling, tools, standaardovereenkomsten en gezamenlijke onderzoeken. Levert kennis en 
eventueel capaciteit aan projecten.


Datateam: Werkt aan het beter ontsluiten en harmoniseren van data over OV-knooppunten om datagedreven beleid en 
ontwikkelingen te stimuleren.
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Landelijk overzicht van de geïnventariseerde 700 OV-knooppunten met een opgave (augustus 2021),  
zie hoofdstuk 2 voor nadere duiding hiervan per landsdeel.
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In de afgelopen jaren heeft het programma Toekomstbeeld OV veel onderzoek 
gedaan naar de ontwikkeling van OV-knooppunten. Eind 2020 zijn de lessen 
uit deze onderzoeken gebundeld.1 Hieronder zijn ze samengevat. Ze geven aan 
de hand van vele illustraties weer wat de opgaven zijn. Dit vormde het 
startpunt voor het opstellen van deze Actie-agenda. 


1  Zie ook Eindrapport Ketens en Knopen, als bijlage bij de Ontwikkelagenda TBOV gepubliceerd in januari 2021.


1. Een OV-knooppunt is de optimale 


verbinding tussen het mobiliteits-


netwerk en de omgeving


OV-knooppunten zijn niet alleen 
plaatsen om comfortabel over te 
stappen. Ze zijn een levendig 
onderdeel van stad of dorp en een 
aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor voorzieningen, ontmoeten, 
wonen en werken. Beide aspecten 
van een OV-knooppunt (knoop-
waarde en plaatswaarde) dienen 
in balans te zijn. 


Illustratie: Enschede de Eschmarke


In 2001 werd OV-knooppunt Enschede 
de Eschmarke geopend ter ontsluiting 
van een grootschalige woningbouw-
locatie, die er nooit is gekomen. Het 
gebrek aan functies nabij het station 
heeft geleid tot een zeer beperkt gebruik 
en sociale veiligheidsproblemen. Een 
belangrijke opgave op OV-knooppunten 
zoals deze is om ze beter in balans te 
brengen met hun omgeving.


2. Een goede interwijkverbinding is 


onderdeel van een goed georgani-


seerd OV-knooppunt


OV-knooppunten vormen door de 
aanwezige weg- en spoorinfra-
structuur vaak een barrière tussen 
omliggende wijken. Het geheel 
wordt beter door aandacht voor 
de ruimtelijke kwaliteit en de 
stedenbouwkundige inpassing van 
een knooppunt in de omgeving. 
 


Illustratie: Dordrecht


Het spoor bij het huidige OV-knooppunt 
Dordrecht vormt een barrière. 
Verdichting rond het station vraagt 
daarmee per definitie om ingrijpende 
maatregelen. De huidige kwaliteit van 
de interwijkverbindingen is gebrekkig. 
Hierdoor kent het station een duidelijke 
achterkant, waar in het park overlast-
problematiek is ontstaan. Een belang-
rijke opgave op OV-knooppunten zoals 
deze is om de spoorse infrastructuur te 
overbruggen en beide kanten van het 
OV-knooppunt te ontwikkelen en beter 
met elkaar te verbinden. Hierdoor wordt 
het meer een geheel en een gebied waar 
inwoners en bezoekers graag komen. 


3. Zet de voetganger op 1 (en de 


fietser op 2)


Alle reizigers en gebruikers van 
een OV-knooppunt zijn op een 
gegeven moment voetganger.  
Bij een goed ontworpen 
OV-knooppunt staat de voetgan-
ger altijd op 1, en is ook voldoende 
oog voor de fietser. Goede loop- 
en fietsroutes dragen bij aan de 
veiligheid, bereikbaarheid en 
beleving van de openbare ruimte. 


Illustratie: Amersfoort Schothorst


Bij OV-Knooppunt Amersfoort 
Schothorst moeten voetgangers op 
diverse locaties hoogteverschillen over-
bruggen en verkeersstromen kruisen. 
Hierdoor is het OV-knooppunt minder 
goed toegankelijk en ontstaan soms 
verkeersonveilige situaties. Een belang-
rijke opgave op OV-knooppunten zoals 
deze is om de verkeersstromen zoveel 
mogelijk te ontvlechten en een groter 
aaneengesloten voetgangersgebied te 
realiseren. 
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4. Een goede organisatie van het 


voor- en natransport verhoogt de 


kwaliteit van het knooppunt en 


zijn omgeving


Reizigers maken gebruik van een 
toenemend aantal verschillende 
modaliteiten om van en naar 
OV-knooppunten te komen: 
lopen, fietsen, auto of OV, maar in 
toenemende mate ook e-bikes, 
e-scooters en verschillende vor-
men van deelmobiliteit. Een 
goede organisatie van al deze 
modaliteiten op het knooppunt en 
in de toeleidende verbindingen 
maakt de overstap sneller en meer 
comfortabel. 
 


Illustratie: 's Hertogenbosch


Om de groei van het busvervoer te 
kunnen accommoderen, dient de capa-
citeit van het busstation op station ’s 
Hertogenbosch met 150% te worden 
vergroot. Dit vergt een aanzienlijk 
ruimte beslag in het gebied. 
Tegelijkertijd is er ook een flinke 
behoefte aan extra fietsparkeerplekken, 
uitbreiding van de infrastructuur en zijn 
er ambities rond verstedelijking. Een 
belangrijke opgave op OV-knooppunten 
zoals deze is om op een integrale 
manier voldoende ruimte te vinden 
voor al deze ruimtevragers en alle 
modaliteiten een logische plek te geven 
op en rondom het OV-knooppunt.


5. Ontwikkeling van 


OV-knooppunten en netwerk 


beïnvloeden elkaar wederzijds


Het OV-netwerk en 
OV-knooppunten zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Keuzes 
in de dienstregeling en routering 
kunnen bepaalde 
OV-knooppunten minder of meer 
aantrekkelijk maken. Ook kunnen 
deze keuzes leiden tot noodzake-
lijke maatregelen op het knoop-
punt, bijvoorbeeld om de 
veiligheid van wachtende reizigers 
te waarborgen. Andersom kunnen 
investeringen in bestaande 
OV-knooppunten (vaak dure) 
investeringen in het netwerk 
helpen voorkomen. 


Illustratie: Culemborg


Op OV-knooppunt Culemborg komt de 
veiligheid van reizigers in het gedrang 
tijdens de spits. De perrons zijn smal en 
reizigers spreiden zich beperkt. De 
verwachting is dat de reizigersaantallen 
in de toekomst alleen maar zullen toe-
nemen vanwege netwerkontwikkeling 
en verstedelijking. Een belangrijke 
opgave op OV-knooppunten zoals deze 
is om de capaciteit en veiligheid van het 
OV-knooppunt te vergroten. Dit is niet 
altijd gemakkelijk in te passen en con-
cureert ook met de ruimteclaim van het 
spoornetwerk en de beoogde 
gebiedsontwikkeling. 


6. Een aangename beleving van de 


knooppunten en hun omgeving 


vergroot de aantrekkingskracht 


van het OV


Een OV-knooppunt faciliteert een 
overstap en is daarmee een 
onderbreking van de reis. Het is de 
uitdaging om OV-knooppunten 
zodanig aantrekkelijk te maken, 
dat de wachttijd als positief wordt 
beleefd. De ervaring van de gehele 
reis is hierdoor beter en dit maakt 
het OV een aantrekkelijkere optie. 
Bovendien trekken voorzieningen 
ook niet-reizigers aan, waardoor 
het hele gebied rondom het 
OV-knooppunt een ruimte-
lijk-economische boost krijgt.  


Illustratie: Enschede Kennispark


De omgeving van OV-knooppunt 
Enschede Kennispark wordt als sociaal 
onveilig ervaren, onder andere door de 
relatief smalle en donkere fiets- en 
voetgangerstunnel. Een belangrijke 
opgave op OV-knooppunten zoals deze 
is om met ontwerpoplossingen het 
onveilige gevoel weg te nemen. 
Daarnaast helpt het om voorzieningen 
in de omgeving toe te voegen die een 
aantrekkende werking hebben en zor-
gen voor levendigheid gedurende de 
hele dag. 
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7. Een multimodaal hubnetwerk 


draagt bij aan autoluwe steden en 


regionale bereikbaarheid


Op veel grote OV-knooppunten in 
stadscentra is weinig ruimte voor 
verdere groei. OV-knooppunten 
aan stadsranden kunnen helpen 
om binnensteden te ontlasten en 
de multimodale overstap (bijvoor-
beeld van de auto naar het OV) te 
faciliteren. Ook in minder stede-
lijke gebieden kan de bereikbaar-
heid met multimodale hubs op 
peil gehouden worden door het 
bundelen van stromen.  
 
 
 


Illustratie: Druten


Busstation Druten speelt een steeds 
belangrijkere rol in de verbinding tussen 
de regio en omliggende steden 
(Nijmegen, ’s Hertogenbosch, Tiel). 
Momenteel bestaat het OV-knooppunt 
uit enkele bushaltes. Een belangrijke 
opgave op OV-knooppunten zoals deze 
is om ook andere modaliteiten, zoals de 
fiets en auto een volwaardige plek te 
geven. Ook is een sterke behoefte om 
de ruimtelijke inrichting te verbeteren 
en meer voorzieningen toe te voegen 
die het wachten en verblijven 
veraangenamen. 


8. Knooppunten kunnen het visite-


kaartje zijn voor een duurzaam en 


klimaatadaptief 


mobiliteitssysteem


OV-knooppunten zijn bij uitstek 
locaties om een bijdrage te leve-
ren aan de klimaatdoelstellingen. 
Tijdens de ontwikkeling van 
OV-knooppunten liggen veel 
kansen voor duurzame oplossin-
gen, bijvoorbeeld op het gebied 
van energieopwekking en -ver-
bruik, materiaalgebruik, klimaat-
adaptiviteit en biodiversiteit. Ook 
kunnen OV-knooppunten bijdra-
gen aan de overstap op duurzame 
modaliteiten en daarmee een 
bijdrage leveren aan de 
mobiliteitstransitie. 


Illustratie: Maastricht


Station Maastricht kent een opgave 
rond het verbinden van de omliggende 
stadsdelen. Daarnaast is hier sprake van 
een monumentaal stationsgebouw. Dit 
is duurzaam in zijn levensloop en zorgt 
voor een bijzondere beleving voor de 
reiziger. Tegelijkertijd betekent de 
monumentale status ook dat er beper-
kingen wat betreft gebouwaanpassin-
gen. Een belangrijke opgave op 
OV-knooppunten zoals deze is om de 
historische waarde te behouden en 
binnen de kaders te zoeken naar toe-
komstbestendige en duurzame 
ontwerpoplossingen. 


9. Een optimaal knooppunt ontstaat 


vanuit een gezamenlijke analyse 


en aanpak


Alle bovenstaande lessen laten 
zien dat op een OV-knooppunt 
vele werelden samenkomen. Er is 
bijna altijd sprake van meerdere 
opgaven en stakeholders hebben 
elkaar nodig om tot de meest 
optimale oplossing te komen. 
Steeds blijkt dat vanuit een inte-
grale, gezamenlijke analyse en 
aanpak de beste resultaten wor-
den geboekt. Het toepassen van 
het Handelingsperspectief 
OV-knooppunten is daarin een 
belangrijke eerste stap. 


Illustratie: Haarlem Nieuw-Zuid


Bij de verkenning van de kansen voor 
een nieuw OV-knooppunt aan de zuid-
kant van Haarlem komen veel vraag-
stukken bij elkaar. De capaciteit voor 
bussen bij station en in binnenstad is 
bereikt, er is een capaciteitsknelpunt op 
de spoorlijn Amsterdam-Haarlem en 
men ziet kansen voor gebiedsontwikke-
ling in het zuiden van de stad. Het 
Handelingsperspectief heeft een bij-
drage geleverd aan het bepalen van de 
opgaven, kansen en de locatie voor dit 
nieuwe OV-knooppunt. Het betrekken 
van een brede groep stakeholders, 
waaronder ontwikkelaars, wijkraden en 
belangenverenigingen, zorgde op deze 
locatie voor een volledige en gedragen 
analyse en ambitie. 
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De volgende partijen hebben meegewerkt aan de Actie-agenda OV-knooppunten en 
committeren zich aan de hierna volgende afspraken en acties:


Momenteel vinden gesprekken plaats over de exacte rol 
van elke partij bij de uitvoering van de Actie-agenda.
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1. Integrale werkwijze


We committeren ons aan een integrale werkwijze rond OV-knooppunten, waarbij oog is voor het 
langetermijnperspectief voor de mobiliteitsfunctie én de ruimtelijke component. We betrekken elkaar 
vroegtijdig en overvallen elkaar niet met plannen.


Om dit te bereiken passen we het Handelingsperspectief 
OV-knooppunten toe als standaard analysestap bij het 
onderzoeken van knooppunten waar partijen gezamenlijk aan 
de slag willen. De analysefase sluiten we af met een set aan 
afspraken, met de taken, rollen en verantwoordelijkheden van 
de verschillende partijen in het vervolg.


We zoeken de samenwerking tussen netwerkontwikkeling en 
knooppunten regelmatig en tijdig op. Als er een netwerk-of 
corridorstudie (voor spoor, bus, tram en/of metro) plaatsvindt dan 
zorgen we er voor dat altijd de (ruimtelijke) impact op en kansen 
voor knooppunten voldoende mee worden genomen. Dit doen 
we ook andersom: we onderzoeken of en in hoeverre knooppun-
tontwikkeling zoals verdichting van woningbouwlocaties en het 
toevoegen van voorzieningen van invloed is op het netwerk.


We streven er ook naar dat in de toekomst geen enkele ambitie 
of (omgevings-)visie op/rond een OV-knooppunt wordt 
vastgesteld, zonder dat alle relevante partijen (bijvoorbeeld 
provincie, ProRail, NS Stations of Rijkswaterstaat) daarin 
meegenomen zijn.


We helpen op plekken en rond knooppunten waar de integrale 
ontwikkeling niet vanzelf tot stand komt en/of het belang van 
knooppuntontwikkeling onvoldoende is meegenomen in 
onderzoeken of projecten, zodat er bijtijds ingegrepen kan 
worden op ambtelijk en (indien nodig) op bestuurlijk niveau. We 
hebben allemaal een functie in het signaleren van knelpunten, 
bijvoorbeeld als er onvoldoende aandacht is voor ruimtelijke 
kwaliteit.


De TBOV partners spreken af de werkwijze uit de Actie-agenda 
vanaf 2022 toe te gaan passen. De partijen die indirect 
betrokken zijn geweest, zoals gemeenten, brengen we op de 
hoogte van deze werkwijze. We gaan in gesprek met hen en 
onderzoeken hoe de integrale werkwijze en landelijke program-
matische aanpak in te passen is in hun processen en hoe dit leidt 
tot verbeterde resultaten. We grijpen regelmatig terug op de 
Actie-agenda en spreken elkaar aan wanneer de afspraken niet 
worden nagekomen of de voortgang op de acties uitblijft.


Acties Termijn


• We organiseren een roadshow en communicatiecampagne naar aanleiding van de Actie-agenda om alle stakeholders mee 
te nemen in de afspraken en voorgenomen werkwijze en om de meerwaarde ervan duidelijk te maken. Hierbij hebben we 
specifieke aandacht voor gemeenteambtenaren en het zo snel mogelijk meenemen van nieuwe raadsleden en wethouders 
na de gemeenteraadsverkiezingen.


• We ontwikkelen in samenwerking met CROW-KpVV workshops, bijeenkomsten en publiceren handreikingen om 
knooppuntprofessionals te bekwamen in de integrale werkwijze. 


• We zetten een eerste stap in het onderzoeken in hoeverre ambities en projecten in bestaande bestemmingsplannen/ 
omgevingsplannen van gemeenten op en rond OV-knooppunten impact hebben op het knooppunt en ondernemen actie 
als relevante partijen zoals bijv. de provincie, ProRail/NS Stations of RWS hier nog niet van op de hoogte zijn.


• We leggen de kaart met OV-knooppunten op de kaart van verstedelijkingslocaties om de kansen en knelpunten tussen 
beide kaarten te ontdekken en hier nadere afspraken over te maken.


• We onderzoeken in hoeverre OV-knooppunten voldoende mee zijn genomen in lopende netwerk-/corridorstudies. 
Vice versa bekijken we of bestaande plannen voor OV-knooppunten voldoende rekening houden met de capaciteit  
van het netwerk en netwerkontwikkelingen. 


• We inventariseren jaarlijks wat de status is van OV-knooppunten en voor welke OV-knooppunten aankomend jaar nader 
onderzoek nodig is. Als dit onderzoek een focusknooppunt betreft, ondersteunen provincie en/of ProRail/NS Stations waar 
nodig bij het toepassen van het Handelingsperspectief. 


2022 
 
 


2022-2023 


2022-2023 
 


2022 en vervolgens jaarlijks 


2022 en vervolgens jaarlijks 
 


2022 en vervolgens jaarlijks
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2. Landelijke samenwerking en kennisuitwisseling


We starten in 2022 met de uitvoering van de Actie-agenda OV-knooppunten  
volgens een gezamenlijk landelijk programma.


We stellen middelen en medewerkers beschikbaar voor de 
invulling van de landelijke programmaonderdelen. Alle partijen 
dragen daarnaast financieel bij aan een budget voor onder-
steuning en onderzoek via het programma Toekomstbeeld 
OV2040. Voor lokale of regionale studies of projecten, die niet alle 
partners raken, worden aparte financieringsafspraken gemaakt


Het programma wordt uitgevoerd door een kernteam. Dit team 
zorgt jaarlijks voor een werkplan, op basis van de afspraken en 
acties uit de Actie-agenda, en komt regelmatig bij elkaar om hier 
voortgang op te boeken. Ook maakt het kernteam jaarlijks – na 
inventarisatie en monitoring van de voortgang – een update van 
de acties en het beeld van de regionale opgaven. Het kernteam 
bespreekt de voortgang van knooppuntontwikkeling, 
voorbeelden van knooppuntontwikkeling, stuurt bij als de 
landelijke doelen en afspraken onvoldoende behaald worden en 
leert van ervaringen om de lessen breder te verspreiden.


Het opdrachtgeversoverleg Actie-agenda OV-knooppunten 
monitort de voortgang van het programma en is hierop 
aanspreekbaar. De stuurgroep TBOV monitort de resultaten op 
hoofdlijnen en richt zich met name op de bijdrage daarvan aan de 
doelen van het bredere TBOV programma en stuurt bij waar nodig.


De voortgang van het programma wordt minstens jaarlijks (in 
het voorjaar) op de landsdelige OV- en Spoortafels besproken. 
Het kernteam stelt een (monitorings-)format op. Dit format 
draagt bij aan het gesprek op de landsdelige OV- en Spoortafels 
en maakt het mogelijk om gezamenlijk te programmeren en 
keuzes te maken.


We richten een loket en kennispool in om knooppuntprofes-
sionals te ondersteunen. 
Het loket vormt een centrale plek met vaste contactpersonen 
waar alle partijen met vragen over knooppuntontwikkeling 
terecht kunnen. Een kennispool van publieke en private partijen 
faciliteert kennisuitwisseling, tools, standaardovereenkomsten, 
gezamenlijke onderzoeken en levert kennis en eventueel 
capaciteit aan projecten. 


We richten een datateam in, met experts en aanspreekpunten 
vanuit de deelnemende organisatie. 
Het datateam werkt conform een werkplan en werkt samen met 
het Kennisnetwerk Knooppunten en Mobiliteitshubs van 
CROW-KpVV om data, kennis en tools te verspreiden en te 
bouwen aan een netwerk van professionals.


Acties Termijn


• We bereiden een format voor landsdelige OV- en Spoortafels voor om jaarlijks een gesprek te voeren over de opgaven, 
status van locaties en de lijst met focusknooppunten, als input voor gezamenlijke programmering.


• We bespreken aan de hand van een format de gebiedsuitwerkingen met de landsdelige OV- en Spoortafels.  
Naar aanleiding hiervan maken we jaarlijks een update van de gebiedsuitwerkingen.


• We stellen een werkplan op voor 2022 en vervolgens jaarlijks, uitgaande van de set aan afspraken en acties  
zoals in de Actie-agenda opgenomen.


• We stellen 500.000 euro beschikbaar vanuit het TBOV2040 budget om het programma in 2022 vorm te geven en 
uitvoering te geven aan de opgenomen afspraken en acties. We bespreken ook hoe de financiering van de acties in de 
hierop volgende jaren duurzaam vormgegeven kan worden.


• We onderzoeken waar we de loketfunctie met vaste contactpersonen kunnen onderbrengen.


• We stellen een centraal punt beschikbaar om de vragen vanuit het loket in behandeling te nemen  
en vragen onder vaste contactpersonen uit te zetten.


• We inventariseren bestaande informatie, kennis, tools, standaardovereenkomsten en onderzoeken voor knooppunt-
ontwikkeling. We ontsluiten deze informatie samen met CROW-KpVV via mobiliteitshubs.nl.


2022 


2022 en vervolgens jaarlijks 


2022 en vervolgens jaarlijks 


2022 
 


2022


2022 


2022
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3. Betere regie en duidelijke aanspreekpunten


We richten de regionale en landelijke regiefunctie op OV-knooppunten steviger in. We geven 
provincies en vervoerregio’s hierin een uitgesproken rol als knooppuntenregisseur die het overzicht 
behoudt en de verbindende schakel vormt tussen het lokale en landelijke niveau. 


Elke provincie en vervoerregio benoemt een knooppunten-
regisseur. Deze volgt en ondersteunt de ontwikkeling van 
knooppunten in de regio, constateert knelpunten en vragen en 
legt waar nodig de link met het landelijk programma. Deze 
regisseur zorgt ook voor een jaarlijkse actualisatie van de 
gebiedsuitwerking, inclusief focusknooppunten. 


Alle andere TBOV partners benoemen ook een knooppuntenre-
gisseur voor OV-knooppunten. Bij ProRail en NS Stations leggen 
deze personen het contact met stationsorganisaties, planont-
wikkelaars en coördineren regionale vertegenwoordiging. 


De knooppuntenregisseurs nemen plaats in het kernteam en 
dragen actief kennis en best practices aan voor de Kennispool.


We bewaken de integrale aanpak van OV-knooppunten ook 
op projectniveau door het benoemen van locatieregisseurs.
We streven er naar dat bij elke locatie waar een verkenning 
plaatsvindt naar een OV-knooppunt een locatieregisseur aan 
wordt gesteld, vanaf de initiatief- of onderzoeksfase tot realisa-
tiefase. Voor bestaande projecten bezien we of deze werkwijze 
al gevolgd wordt of dat het toegevoegde waarde heeft om deze 
rol alsnog te introduceren.


De locatieregisseur bewaakt de integrale opgave en initieert 
overleg om raakvlakken van deelprojecten te bespreken. Hij/zij 
stelt een totaalplanning op en houdt alle partijen betrokken en 


op de hoogte van de ontwikkelingen van deelprojecten. 
De locatieregisseur kan ondersteund worden met kennis 
of capaciteit vanuit de kennispool.


We verdelen onze aandacht over grote en kleine 
OV-knooppunten, over knelpunten en kansen en over 
stedelijk en landelijk gebied. 
Om voldoende te borgen dat onze aandacht verdeeld is en ook 
landelijke aandacht blijft voor kleinere OV-knooppunten in 
landelijk gebied, werken we thematisch aan acht (bundel)
opgaven. Voor elke bundelopgave stellen we een landelijke 
trekker aan. De thematrekker is verantwoordelijk voor het 
bundelen van de kennis en informatie rondom de opgaven. 
Waar aanvullende actie nodig is op een thema, zet de themat-
rekker deze uit.


We werken de komende jaren samen aan het beter inzichte-
lijk maken van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, zodat 
het voor initiatiefnemers duidelijk en transparant is waarom 
keuzes worden gemaakt en wat criteria zijn om in aanmerking 
te komen voor (co-)financiering vanuit bijvoorbeeld provincie 
of Rijk. 
Dit heeft tot doel om langdurige ontwikkelingen te borgen en te 
continueren, wederzijds begrip voor de verschillende belangen 
te creëren en de voorspelbaarheid en kwaliteit van ontwikke-
lingen te verbeteren.


Acties Termijn


• Belanghebbenden bij een focusknoop stellen gezamenlijk een locatieregisseur aan  
om de integraliteit van de focusknoopopgave te bewaken. 


• Knooppuntenregisseurs inventariseren of er sprake is van een locatieregisseur bij focusknopen. We onderzoeken 
gezamenlijk de toegevoegde waarde voor de inzet van een locatieregisseur bij bestaande projecten.


• We stellen kennis en capaciteit (vanuit de kennispool) beschikbaar om de locatieregisseur te ondersteunen.


• We stellen voor iedere bundelopgave een trekker aan. Voor de verschillende bundelopgaven 
zorgen we voor een goede afspiegeling van partijen.


2022-2023 


2022-2023 


2022-2023


2022
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4.  Datagedreven werken


We ondersteunen Rijk, regio’s en gemeenten bij het vormgeven van een datagedreven beleid voor 
integrale knooppuntontwikkeling, onder andere door het inrichten van een digitaal platform voor 
knooppuntdata. 


We stellen als doel om zo veel mogelijk informatie over 
knooppunten en gebruikers van die knooppunten op een 
toegankelijke manier beschikbaar te stellen. We gebruiken 
zoveel mogelijk de website mobiliteitshubs.nl van het CROW om 
deze informatie te ontsluiten. We committeren ons aan het 
eindbeeld van één centraal dataplatform voor OV-knooppunten 
en de stappen daar naartoe.


We stellen informatie beschikbaar door benodigde data met het 
juiste kwaliteitsniveau op te halen en te verwerken tot gebruiks-
vriendelijke en visuele informatie. Daarbij koppelen we bestaande 
en nieuwe tools aan elkaar. We spreken af onder welke voorwaar-
den wij data en informatie onderling delen. We streven naar het 
zoveel mogelijk openbaar en toegankelijk maken van data. We 
hanteren het “ja, tenzij” -principe. Dat betekent dat we in principe 
informatie beschikbaar stellen en zoeken naar een oplossing voor 
data die niet openbaar gemaakt kan of mag worden.


Organisaties die hieraan deelnemen brengen kennis, data en/of 
financiële middelen in om het platform te voeden en (door) te 
ontwikkelen.


We werken aan gezamenlijke definities, tools en methoden 
rond OV-knooppunten.
Hierbij gaan we uit van de wensen van professionals betrokken 
bij knooppuntontwikkeling. 


We starten met de uitwerking van gezamenlijke knooppunt-ty-
pologieën en een uitwerking van de definitie van invloedsge-
bieden van OV-knooppunten. Ook verzamelen we (missende) 
informatie, bijvoorbeeld over knooppuntbeleving, fietsgebruik, 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit van OV-knooppunten. 
Met deze data verrijken we inzichten zoals de opgaven van 
knooppuntontwikkeling en de omvang van deze opgaven.


Acties Termijn


• We publiceren een handreiking voor datagedreven knooppuntbeleid. Deze handreiking bevat ook een (jaarlijks te 
actualiseren) overzicht van andere actuele (data)trajecten.


• We inventariseren de data- en informatiebehoefte en beschikbaarheid van data van stakeholders.


• We werken de aanpak uit om tot een platform voor datagedreven knooppuntbeleid te komen. 


• We onderzoeken welke onafhankelijke partij het beheer van het platform op zich zal nemen.


• We werken het digitaal platform op basis van de behoeften van de gebruikers in fases uit.


• We ontsluiten het Handelingsperspectief (werkwijze, digitaal format en voorbeelden) via het platform.


• We maken afspraken over data delen. Hierbij maken we onderscheid tussen informatie die nodig is (need to have) en 
informatie die wenselijk is (nice to have).


• We maken afspraken over toegang, beheer en eigenaarschap. Hieronder vallen afspraken over het werken met data,  
de rechtenstructuur, het gebruik van niet-openbare data en statische en dynamische data.


• We stellen het platform snel operationeel, zodat informatie beschikbaar is. We passen het platform aan en zorgen ervoor 
dat het platform in zijn uiteindelijke en definitieve vorm operationeel is.


• We evalueren het platform iedere drie jaar met de gebruikers. In deze evaluatie wordt onderzocht of en in hoeverre het 
platform invulling geeft aan de behoefte van gebruikers.


• We ontwikkelen een gezamenlijke en werkbare definitie voor invloedsgebieden. 


• We verwerken de gewenste invloedsgebieden met behulp van GIS software en ontsluiten deze informatie vervolgens 
centraal voor alle knooppunten in Nederland. 


• We spreken af wie (jaarlijks) verantwoordelijk is voor het maken van de invloedsgebieden. De achterliggende methodiek 
met de te doorlopen stappen in GIS zullen worden beschreven in een handleiding.


• We zoeken naar een methode voor het meten van de reizigersbeleving op BTM-knooppunten, zodanig dat de resultaten 
vergelijkbaar zijn met de resultaten van de stationsbelevingsmonitor voor treinstations.


2022-2023 


2022


2023


2023


2023-2025


2022


2022-2023 


2023-2025 


2023-2025 


2026 en daarna 


2022


2023 


2023 


2023
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1.1 Inleiding


In Nederland staan we de komende decennia voor een 
aantal grote maatschappelijke opgaven, zoals bereik-
baarheid, verstedelijking, duurzaamheid en leefbaarheid 
van de stad en het landelijk gebied. Uitdagingen waarin het 
OV – in combinatie met andere modaliteiten – een 
belangrijke bijdrage kan leveren. 


Het OV-netwerk kan niet zonder goede knooppunten zoals 
stations, bus-/tram-/metrohaltes (BTM) en P+R hubs. Deze 
locaties zijn cruciaal voor een drempelloze reis van deur tot 
deur. Ze vormen de verbindende schakel tussen traditi-
onele modaliteiten en nieuwe vervoersconcepten en zijn 
doorslaggevend voor het goed functioneren van ons 
mobiliteitssysteem. 


De Nationale Omgevingsvisie en het Coalitieakkoord 2021 
– 2025 wijst OV-knooppunten (ook wel hubs) bovendien 
aan als dé locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 
de woningbouwopgave, nieuwe werkgelegenheid en 
bovenlokale voorzieningen. Het zijn centrale en bereikbare 
plekken. Daarmee krijgt een OV-knooppunt steeds meer 
betekenis in de ruimtelijke kwaliteit van een stad, dorp en 
regio. Goede OV-knooppunten waarborgen een goede, 
veilige en drempelloze reis van deur-tot-deur. Ze zorgen 
voor de verbinding tussen OV-netwerken en voor de 
verbinding met andere modaliteiten, waaronder nieuwe 
vormen van (deel)mobiliteit.


OV-knooppunten kenmerken zich door de noodzaak tot een integrale ontwikkeling. Geen enkele partij 
kan een OV-knooppunt alleen ontwikkelen en een brede blik is nodig om de ruimteconcurrentie van de 
maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk gezamenlijk toekomstgericht uit te werken. Alléén dan 
kunnen OV-knooppunten voor reizigers en andere gebruikers een aantrekkelijke plek zijn om aan te 
komen, over te stappen, te vertrekken of te ontmoeten en verblijven.


De doorontwikkeling van bestaande en nieuwe OV-knooppunten is geen keuze, maar een belangrijke 
randvoorwaarde voor het bereiken van onze ruimtelijk-economische ambities en doelen op het gebied 
van duurzame mobiliteit. Tegelijkertijd kost deze doorontwikkeling ook tijd en geld. Er zijn bijna 700 
OV-knooppunten waar we tot 2040 een opgave verwachten. Experts schatten dat landelijk de komende 
twintig jaar circa € 250-500 miljoen per jaar nodig is om alle opgaven op OV-knooppunten aan te pakken 
(Ontwikkelagenda TBOV, 2021). De financiering hiervan kan komen van het Rijk, decentrale overheden, 
OV-sector en/of private partijen. Hoewel deze partijen nu ook al jaarlijks investeren in OV-knooppunten, 
is een dergelijk totaalbedrag nu (nog) niet beschikbaar. Om in de komende 20 jaar resultaten te kunnen 
behalen, zijn keuzes nodig over wat op korte termijn realistisch uit te voeren is. Dit vraagt om een sector- 
en regio-overstijgende aanpak vanuit gezamenlijk belang, met maatwerk per landsdeel, en per 
knooppunt.


OV-partijen, Rijk en regio zijn binnen het programma Toekomstbeeld OV (TBOV 2040) voor het eerst aan 
de slag gegaan met een gezamenlijke landsdekkende agenda voor dit onderwerp. In februari 2019 zijn de 


Figuur 1: OV netwerk in breder perspectief (uit: Ontwikkelagenda TBOV, 2021)
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Contouren vastgesteld2. In dit rapport staan de doelen en ontwikkelrichtingen voor 2040. Vervolgens 
hebben de partijen een Ontwikkelagenda opgesteld3. Deze agenda maakt de te nemen stappen tot 2040 
inzichtelijk voor het hele OV-systeem, waaronder knooppunten. Als onderbouwing zijn de landelijke 
uitdagingen voor OV-knooppunten geduid op basis van 9 case studies (zie samenvatting).4 Op basis van 
al deze documenten is afgesproken dat een landelijke aanpak voor OV-knooppunten in een Actie-agenda 
wordt uitgewerkt. Deze eerdere trajecten stonden in het teken van het onderzoeken van de opgaven, het 
expliciteren van een landelijke visie en de ontwikkelstappen. 


De ambitieuze en adaptieve Actie-agenda reikt bouwstenen aan voor acties en faciliteert het bestuurlijke 
gesprek tussen Rijk en regio. Hiermee is deze agenda het startpunt van een veel nauwere samenwerking 
en frequenter gezamenlijk gesprek in de toekomst. 


De Actie-agenda bevat een concrete uitwerking per landsdeel en biedt diverse handvatten voor beleid-
smakers en bestuurders. In de agenda brengen we in beeld waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden en 
geven we kaders mee hoe deze locaties ontwikkeld kunnen worden. Deze agenda zet zich tevens in om 
de lessen overal in Nederland bekend te maken en door te laten dringen in de werkwijze van alle profes-
sionals die met knooppunten werken. Daarmee geeft de Actie-agenda invulling aan de oproep van 
Bureau Spoorbouwmeester om samen te werken aan OV-knooppunten. 5 De Actie-agenda sluit aan bij 
lopende ontwikkelingen en trajecten (deze trajecten zijn uitgewerkt in bijlage 1).


1.2 Doelstelling


De Actie-agenda geeft een landelijk inzicht in de opgaven voor OV-knooppunten richting 2040, inclusief 
een bijbehorende programmatische aanpak om deze opgaven te realiseren. Hiermee beogen de partijen 
integrale knooppuntprojecten te versnellen en besluitvorming op regionaal en nationaal niveau te 
verbeteren. De Actie-agenda: 


• Bevat een overzicht van de regionale focus: OV-knooppunten en thematische bundelopgaven waar 
provincies, vervoerregio’s, ProRail en NS Stations de komende 10-20 jaar aan de slag willen. Op 
sommige van deze locaties wordt een rol voor het Rijk beoogd, en op sommige locaties gaan de 
partijen zelf aan de slag. 


• Brengt beslisinformatie voor bestuurders op orde door complete, gebundelde en vergelijkbare 
informatie per landsdeel aan te bieden. Hiermee faciliteert de agenda het gesprek tussen de partijen 
over een inhoudelijk onderbouwde en gezamenlijke focus en fasering.


• Bevat afspraken voor een betere governance en besluitvorming rond knooppuntprojecten en een 
intensievere landelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen. 


• Biedt handvatten voor datagedreven knooppuntbeleid en draagt bij aan landelijke definities en 
werkwijzen om kennisuitwisseling te bevorderen en knooppuntontwikkeling te professionaliseren. 


2 https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/ienw-specials/2019/07/index
3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/documenten/rapporten/2021/01/29/ontwikkelagenda-


toekomstbeeld-ov
4 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/documenten/rapporten/2020/11/01/eindrapport-


ketens-en-knopen---achtergrondinformatie
5 https://www.spoorbeeld.nl/over-ons/methodes/het-nieuwe-stationskwartier
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Waarom is integrale knooppuntontwikkeling nodig? 
Het knooppunt en netwerk dienen goed in balans te zijn. Een mooie locatie met veel 
voorzieningen is weinig waard zonder een goed mobiliteitsaanbod. Andersom geldt 
hetzelfde: een knooppunt met geweldige OV-verbindingen, maar dat slecht ingericht is en 
weinig kwaliteit biedt, is ook geen goed OV-knooppunt. Vanwege nieuwe technologische 
ontwikkelingen en duurzaamheidsontwikkelingen is een mobiliteitstransitie gaande. 
Reizigers vragen om nieuwe vormen van (deel)mobiliteit. Dit heeft ook consequenties voor 
de functie en inrichting van knooppunten. Alleen een combinatie van kwaliteit en 
capaciteit leidt tot reizigerstevredenheid en verleidt mensen tot toenemend gebruik van 
knooppunten en duurzame vormen van mobiliteit. 


“Zonder knooppunten geen netwerk”


Wat gaat er op dit moment mis? 
Vanwege het groeiende belang van slimme ruimtelijke ontwikkeling en de groei van het OV 
staat knooppuntontwikkeling meer en meer in de belangstelling. Knooppuntontwikkeling 
is een relatief nieuwe discipline waar veel partijen bij betrokken zijn. Geen enkele partij kan 
een knooppunt alleen ontwikkelen. Ook al is één specifieke opgave de aanleiding om met 
een knooppunt aan de slag te gaan, is het altijd verstandig om een integrale analyse uit te 
voeren en werk met werk te maken. Met zo’n integrale aanpak wordt meer kwaliteit 
toegevoegd dan wanneer opgaven individueel en op zichzelf worden opgepakt.
Tegelijkertijd komt integrale knooppuntontwikkeling nog lastig van de grond, waardoor 
soms suboptimale ontwerpoplossingen worden gekozen die korte termijn knelpunten 
oplossen, maar niet toekomstbestendig zijn. Om de integraliteit van de opgave en 
koppeling met de ruimtelijke omgeving te bewaken is een bepaalde mate van regie nodig. 
Er zijn namelijk verschillende partijen (publiek en privaat), verschillende prioriteiten en 
belangen en verschillende tijdschalen. Een vroegtijdige, intensieve samenwerking van alle 
partijen rond knooppunten zorgt voor versnelling van projecten en efficiëntere besluit-
vorming op regionaal en nationaal niveau. Door vanuit het knooppunt de koppeling te 
maken met gebiedsgerichte ambities zijn capaciteits- en kwaliteitswinsten te behalen.
Vanwege de complexiteit van knooppuntontwikkeling is het lastig om de juiste kennis, 
expertise en competenties bij elkaar te brengen. Niet veel professionals krijgen de kans om 
ervaring op meerdere locaties op te bouwen. Het is wenselijk om ervaringen onderling te 
delen zodat partijen niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Het uitwisselen van best 
practices, samenwerkingsovereenkomsten en kennis en ervaring met knooppuntprojecten, 
kan de betrokken partijen helpen.
Daarnaast is het voor veel partijen niet bekend hoe knooppunten op bestuurlijke tafels te 
krijgen en wat de criteria voor besluitvorming en investering zijn. Elk OV-knooppunt voert 
zijn eigen strijd om in aanmerking te komen voor regionale, landelijke of Europese middelen. 
Een gezamenlijk overzicht van opgaven en gesprek over programmering voorkomt 
elle bogenwerk en stimuleert het integrale gesprek over afwegingen en prioriteiten. 
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1.3 Definitie


Een OV-knooppunt is een overstaplocatie waar minimaal één vorm van openbaar vervoer geboden 
wordt, zoals bus-, tram-, metro- en/of treinvervoer. Dit kan worden gecombineerd met nieuwe vormen 
van deelmobiliteit en/of een P+R-functie6. De Actie-agenda richt zich met name op OV-knooppunten 
met een regionale, bovenregionale of (inter-)nationale functie. Hiernaast heeft deze agenda ook 
betrekking op thematische opgaven (bundelopgaven) die op een groot aantal OV-locaties spelen en waar 
de deelnemende partijen de schouders onder willen zetten. 


1.4 Aanpak en uitgangspunten van de Actie-agenda


De Actie-agenda OV-knooppunten is, vanwege de brede betrokkenheid van partijen, hét gezamenlijke 
landelijke visiedocument en overkoepelende afsprakenkader voor OV-knooppunten. Het schetst de 
werkwijze hoe we gezamenlijk met OV-knooppunten om willen gaan en hoe we willen samenwerken om 
de belangrijke opgaven op de juiste wijze op te pakken. De Actie-agenda is opgesteld vanuit het 
programma Toekomstbeeld OV door het kernteam Ketens en Knopen, met medewerking van een groot 
aantal partijen: 


het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat, ProRail, NS Stations, Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland 
(FMN), Samenwerkingsverband DOVA, CROW-KpVV, IPO, Vervoerregio Amsterdam, OV Bureau 
Groningen Drenthe, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Provincie Friesland, Provincie 
Groningen, Provincie Drenthe, Provincie Flevoland, Provincie Noord Holland, Provincie Overijssel, 
Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant, Provincie 
Zeeland en Provincie Limburg. 


Deze partijen geven gezamenlijk en programmatisch vorm aan deze agenda. Hiermee ontstaat een 
actueel en gezamenlijk beeld van de benodigde knooppuntontwikkeling in Nederland tot 2040. 
Tegelijkertijd is de Actie-agenda adaptief en laat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Op basis van 
monitoring en evaluatie leren we steeds meer over wat wel en niet werkt en passen we onze plannen 
aan. De inzichten, afspraken en acties uit de Actie agenda OV-knooppunten zijn dus nooit af. De partijen 
bespreken deze inzichten, afspraken en acties jaarlijks aan de landsdelige OV- en Spoortafels om de 
aanpak verder vorm te geven en fijn te slijpen. Hierbij wordt ook gekeken naar de bijdrage van de agenda 
aan bredere maatschappelijke doelen en ambities. Daarmee faciliteert de agenda een gestructureerd 
jaarlijks gesprek over opgaven en urgentie. Hieruit komt een landelijke gezamenlijke programmering tot 
stand op basis van beschikbare budgetten en capaciteit per organisatie. 


6 Deze Actie-agenda gaat niet uit van hubs in brede zin: deelmobiliteithubs (met één of meerdere vormen van 
deelmobiliteit, zonder OV), goederenhubs en energiehubs vallen buiten scope.
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1.5 Leeswijzer


De Actie-agenda is als volgt opgebouwd:


• Hoofdstuk 2 bevat een concrete uitwerking van de knooppuntopgaven. In dit hoofdstuk brengen we 
in beeld waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden en geven we kaders mee hoe deze locaties 
ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast worden thematische bundelopgaven die op veel knooppunten 
spelen uitgewerkt. Dit zijn opgaven waarvan de aanpak zeker kan bijdragen aan de kracht van ook de 
kleinere OV-knooppunten.


• Hoofdstuk 3 bevat het voorstel voor een intensieve programmatische aanpak, waarin we met alle 
partners in beeld hebben en houden waar we aan werken en hoe we de samenhang tussen diverse 
ontwikkelingen bewaken. Ook bevat het de onderdelen voor een meer datagedreven 
knooppuntenbeleid.


• Hoofdstuk 4 bevat afspraken over het vervolg en de opvolging van de acties uit de Actie-agenda.
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2.1 Inleiding


Landelijke en regionale partijen hebben in 2021 een 
gebiedsgerichte uitwerking gemaakt van de knooppun-
topgaven. Dit zijn knooppunten waar provincies, vervoer-
regio’s en landelijke spelers zoals ProRail en NS Stations 
een gezamenlijke opgave zien. Deze gebiedsgerichte 
uitwerking biedt inzicht in de totaliteit van knooppuntop-
gaven tot en met 2040. Tot 2040 ligt er een opgave voor 
circa 700 knooppunten. Naar verwachting is er € 250 – 500 


miljoen per jaar nodig om deze knooppuntopgaven op te 
pakken (Ontwikkelagenda TBOV, 2021).


Circa 150 van deze locaties zijn tijdens het opstellen van 
deze Actie-agenda aangewezen als focusknooppunt. 
Focusknooppunten zijn knooppunten waar partijen aan de 


slag zijn of zeker aan de slag willen met integrale knoop-


puntontwikkeling. Op een deel van deze locaties zijn al 
projecten gaande, bijvoorbeeld vanuit het MIRT 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport). Daarnaast zijn er ook nog tientallen focus-
knooppunten waar het gesprek over de gewenste ontwik-
kelrichting tussen Rijk en regio nog gevoerd moet worden. 


Hiermee wordt ook inzichtelijk hoe groot de golf aan 
benodigde besluiten is die op ons afkomt. En dat de 
benodigde budgetten nog bij lange na niet beschikbaar 
zijn, waardoor het gesprek over ieders bijdrage en een 
realistische fasering daarin extra belangrijk wordt. 


Naast de ontwikkeling van specifieke locaties, zijn er ook thematische bundelopgaven die op veel 
knooppunten spelen. Dit zijn opgaven waarvan de aanpak bijdraagt aan de kracht van (ook de kleinere) 
OV-knooppunten. Hier ligt bovendien veel meerwaarde voor kennisuitwisseling over de landsdelen heen.


Deze opgaven zijn in 2021 geïnventariseerd en vastgesteld. Deze uitwerking biedt input voor meer trans-
parante investeringskeuzes. Zo ontstaat een steeds beter beeld van wie, wat, waar én wanneer oppakt 
om tot actie te komen. Tegelijkertijd is de uitwerking een momentopname van de opgaven. Dit overzicht 
met opgaven zal jaarlijks geüpdatet worden. Tijdens dit proces zullen er focusknooppunten bijkomen, 
omdat hier nieuwe ontwikkelingen spelen en partijen hier aanvullende aandacht voor hebben gekregen, 
maar kunnen er ook focusknooppunten afvallen, omdat hun ontwikkeling minder urgent is geworden. 


Dit hoofdstuk bevat onze inzet voor de komende jaren en is als volgt opgebouwd:


• Paragraaf 2.2 bevat een overkoepelend beeld van de ontwikkelingen en onderzoeken die op dit 
moment worden uitgevoerd.


• Paragraaf 2.3 bevat de uitwerking van de thematische bundelopgaven.


• Paragraaf 2.4 bevat de landsdelige factsheets. Voor ieder landsdeel is een factsheet gemaakt om de 
stand van zaken (in augustus 2021) op het gebied van knooppuntontwikkeling te laten zien.


Figuur 2: Landelijk overzicht van de geïnventariseerde 700 OV-knooppunten  
met een opgave (augustus 2021)
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2.2 Het landelijk beeld van knooppuntopgaven in Nederland 


Het landelijke kaartbeeld is niet uitputtend, maar geeft een overkoepelend beeld van landelijke ontwik-
kelingen en onderzoeken op het gebied van mobiliteit, netwerkontwikkeling en verstedelijking die direct 
raken aan de ontwikkeling van OV-knooppunten. In totaal zijn er bijna 700 OV-knooppunten waar we tot 
2040 een opgave verwachten. Het totaalbeeld laat zien dat knooppuntopgaven overal spelen, ongeacht 
de regionale diversiteit aan opgaven. 


In het landelijke kaartbeeld is een uitsnede gemaakt van ontwikkelingen en onderzoeken die voort-
vloeien uit landelijke programma’s (MIRT, NOVI en TBOV2040) en waar het Rijk als belangrijke partner bij 
betrokken is:


• De meest intensieve samenwerking tussen Rijk en regio op het gebied van OV-knooppunten vindt 
plaats via het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Sinds 2015 hebben Rijk 
en regio circa vijftig OV-knooppunten in het MIRT aan de orde gehad.7 Deze zijn op de kaart met een 
ster aangegeven. Een deel van die projecten is ondertussen met succes gerealiseerd. Zo zijn de Nieuwe 
Sleutelprojecten, op Amsterdam-Zuid na, opgeleverd en is in de afgelopen jaren een aantal kleinere, 
nieuwe stations geopend. 


• Daarnaast is het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) een van de belangrijkste aanleidingen geweest 
om vanuit het MIRT een groot aantal stations aan te pakken. Hiervan is een deel afgerond (o.a. Delft, 
Driebergen-Zeist, Tilburg), zijn enkele in realisatie (o.a. Geldermalsen, Almere Centrum, 
Ede-Wageningen) en wordt op een aantal locaties nog gestudeerd (o.a. Nijmegen, Den Bosch en 
Amsterdam Sloterdijk). 


• Ook buiten PHS voeren Rijk en regio via het MIRT het gesprek over de doorontwikkeling van een 
aantal OV-knooppunten van bovenregionaal belang. Hierbij is zeker niet altijd netwerkontwikkeling, 
maar ook ruimtelijke kwaliteit en verstedelijking een belangrijke aanleiding, bijvoorbeeld zoals bij 
Amsterdam Lelylaan en Zoetermeer. 


• De combinatie van mobiliteit en verstedelijking is ook de reden om knooppuntontwikkeling in elk van 
de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s in de regio’s rond de vijf grootste steden aan de orde 
te stellen. Vanuit die programma’s lopen diverse onderzoeken waar Rijk en regio samen in optrekken, 
bijvoorbeeld het onderzoek naar Eindhoven Centraal en naar meerdere OV-knooppunten langs de 
Oude Lijn


Het kaartbeeld laat ook een aantal aanvullende samenwerkingen tussen Rijk en regio zien:


• In een aantal gebieden werken Rijk en regio vanuit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan een 
verstedelijkingsstrategie. Soms zijn daarbinnen ook meer afgebakende zoekgebieden gedefinieerd 
voor de verstedelijkingsopgave. De (door)ontwikkeling van OV-knooppunten is veelal 
randvoorwaardelijk om de ambities rondom verstedelijking in deze gezamenlijke strategieën te 
bereiken. Ondanks dat het op dit moment niet altijd aan te wijzen is op welke bestaande of nieuwe 
OV-knooppunten de ontwikkelingen in verstedelijking of het OV-netwerk precies neerslaan, is het 
zeker dat in de komende jaren het gesprek tussen Rijk en regio over deze OV-knooppunten wordt 
geïntensiveerd, mede aan de hand van het Coalitieakkoord 2021-2025. De basis voor deze gesprekken 
is met deze kaart, en de achterliggende informatie gelegd.


7 Als we ook programma’s zoals Fietsparkeren bij stations meenemen, is nog een groter aantal OV-knooppunten aan de 
orde geweest in het MIRT. Op het kaartbeeld zijn echter alleen de locaties opgenomen waarbij de integrale aanleg of 
aanpak van het OV-knooppunt aan de orde was.
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• Vanuit het Programma Toekomstbeeld OV (TBOV) 2040 werken Rijk en regio aan de voorbereiding op 
een aantal corridorstudies op het spoor, zoals o.a. de studie naar de A12 corridor en een studie naar 
alternatieven voor goederenroutering. Ook verkennen Rijk en regio vanuit dit programma enkele 
kansen voor de introductie van een aantal nieuwe Bus Rapid Transit (BRT) verbindingen. Dergelijke 
netwerkontwikkelingen kunnen grote consequenties hebben voor de OV-knooppunten langs deze 
routes. 


Link tussen landsdelige en landelijke kaartbeelden
Het landelijk kaartbeeld maakt ook een verbinding met de landsdelige uitwerkingen door ook de 
focusknopen vanuit de landsdelen weer te geven. In sommige gevallen zijn deze al onderdeel van een 
van de landelijke programma’s. In andere gevallen zijn Rijk en regio nog niet over deze locaties in 
gesprek, maar is in de komende jaren wel te verwachten dat 
deze geagendeerd gaan worden. 


Een sector- en regio overstijgende aanpak 
vanuit gezamenlijk belang, met maatwerk 
per landsdeel en per knooppunt is 
noodzakelijk om deze knooppunten snel 
en effectief aan te pakken. Daarmee is 
er urgentie om aankomende jaren 
gezamenlijk aan de slag te gaan met 
knooppuntontwikkeling. De focus-
knopen vanuit de landsdelen zijn in 
het landelijke kaartbeeld 
opgenomen en zijn in paragraaf 2.4 
verder uitgewerkt. 


Figuur 3: Uitsnede van de 
ontwikkelingen en onderzoeken 
die voort vloeien uit landelijke 
programma's (MIRT, NOVI en 
TBOV 2040)
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2.3 Thematische bundelopgaven spelen op vrijwel alle OV-knooppunten


Elk OV-knooppunt is uniek en heeft 
een eigen identiteit, maar er zijn 
thematische opgaven die op meerdere 
knopen in meerdere landsdelen 
terugkomen. Omdat deze opgaven op 
meerdere plekken terugkomen, is het 
wenselijk om op deze opgaven 
afstemming te zoeken tussen regio’s 
en landelijke partijen, kennis en best 
practices uit te wisselen. In hoofdstuk 
3 beschrijven we hoe we hier invulling 
aan geven. 


Hieronder beschrijven we deze bunde-
lopgaven. Deze bundelopgaven zijn 
een uitwerking van de hoofdopgaven 
uit de Ontwikkelagenda.


Figuur 4: Hoofdopgaven en bundelopgaven


Figuur 5: om knooppunten toekomstbestendig te maken, is op drie onderdelen actie nodig
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Hoofdopgave 1: Verbeteren functionele kwaliteit: de gebruiker ervaart de minimale basiskwaliteit
Door de functionele kwaliteit van OV-knooppunten te verbeteren op alle bestaande en toekomstige 
knooppunten in Nederland, zorgen we dat de basiskwaliteit voor de gebruiker op orde is. Veiligheid en 
betrouwbaarheid zijn voor gebruikers onmisbaar. OV-knooppunten blijven in weer en wind, in licht of 
donker en vroeg of laat op de dag die zekerheid en voorspelbaarheid bieden die de gebruiker ervan 
verwacht. OV-knooppunten zijn inclusief en toegankelijk voor alle (diverse) gebruikers. Samen slaan we 
de handen ineen om de toekomstige gebruiker de basiskwaliteit van OV-knooppunten nu én in de 
toekomst te blijven bieden. 


Hieronder vallen de volgende bundelopgaven:


Robuuste basis


Op een aantal OV-knooppunten is sprake van capaciteitsknelpunten waardoor het comfort en de 
veiligheid van de reiziger in het geding komen. Zo is een aantal grootstedelijke stations uit het jasje 
gegroeid. Op deze locaties is een schaalsprong nodig om comfort en veiligheid te waarborgen. Daarnaast 
zijn er stations benoemd waar opgaven liggen op het gebied van te smalle perrons. Ook op 
BTM-knooppunten kan sprake zijn van te smal ingerichte perrons/haltes en capaciteitsknelpunten, die op 
orde moeten worden gebracht. Om een robuuste basis te creëren voor de doorontwikkeling van het OV, 
zijn maatregelen op deze locaties randvoorwaardelijk om extra groei als gevolg van netwerkkeuzes en/of 
verdichting op te vangen. 


Op deze OV-knooppunten gaan we daarom hoe dan ook aan de slag met de aanpak van knelpunten, 
waarbij we altijd oog houden voor integrale ontwikkelkansen. 


Basiskwaliteit


Een prettig en goed functionerend OV-knooppunt vereist een bepaalde basiskwaliteit. Knooppunten die 
bijdragen aan de kracht van het OV en tegelijkertijd een prettige centrale plek in de omgeving zijn. Deze 
knooppunten moeten meer dan alleen schoon, heel en veilig zijn. Ook de capaciteit van voorzieningen 
(bijvoorbeeld fietsenstallingen of parkeren), toegankelijkheid en duurzaamheid moeten op orde zijn. 
Deze opgaven zijn landelijk programmatisch op te pakken. 


Wanneer we aan de slag gaan met een OV-knooppunt zorgen we er voor dat deze basiskwaliteit altijd op 
orde wordt gebracht. Ook wordt de basiskwaliteit op locaties waar verder geen andere opgaven aan de 
orde zijn programmatisch op orde gebracht. 


Hoofdopgave 2: Verbeteren ruimtelijke kwaliteit: een fijn thuis voor elke gebruiker
De beste OV-knooppunten zijn die knooppunten waar de gebruiker graag verblijft, waar de gebruiker zich 
met gemak en comfort doorheen beweegt, waar stad, dorp en omliggende natuur logisch overlopen in 
een knooppunt en waar de gebruiker tevreden is met de aanwezige voorzieningen. Op OV-knooppunten 
waar deze (ruimtelijke) kwaliteit niet op orde is, of er de wens is om de beleving van OV-knooppunten 
aanzienlijk te verbeteren, maken we gezamenlijk stappen om het de huidige en toekomstige gebruiker 
beter naar de zin te maken.


Hieronder vallen de volgende bundelopgaven:


Prettig verblijven


Een reiziger baseert 25 procent van haar/zijn oordeel over de (totale) reis door de beleving op een 
knooppunt. Knooppunten leveren daarmee een belangrijke aandeel aan de doelstelling van het TBOV om 
een 8 te scoren op het OV. Het is de combinatie van functionaliteit en verblijfskwaliteit die uiteindelijk tot 
prettige en succesvolle knooppunten leidt. Daarmee gaat het ook over de balans tussen de kwaliteit van 
een OV-knooppunt vanuit mobiliteitsperspectief en de kwaliteit van een knooppunt als plek om te 
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verblijven en elkaar te ontmoeten. Een veilige en leefbare omgeving met een hoge kwaliteit van de 
openbare ruimte en de nodige faciliteiten en voorzieningen zijn daarom noodzakelijk. 


Op basis van reizigersbeoordelingen achterhalen we welke OV-knooppunten momenteel weinig geliefd 
zijn onder reizigers; deze pakken we systematisch aan. Bij nieuwe OV-knooppunten zorgen we ervoor dat 
het comfort, de sfeer en de beleving altijd goed op orde zijn. 


Buitenpoorten


Buitenpoorten zijn OV-knooppunten die zich bevinden op het snijvlak van stad en land. Deze buiten-
poorten worden als startpunt gebruikt om van het buitenleven te genieten. Buitenpoorten spelen in op 
het bredere doel om het gebruik van het OV te stimuleren bij recreatieve doeleinden en het bezoek van 
natuurgebieden zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Dit vraagt om een specifieke kwaliteit van de 
onderliggende verbindingen (koppeling met bundelopgave netwerkontwikkeling) en voorzieningen die 
passen bij de recreatieve functie en toerisme (koppeling bundelopgave prettig verblijven). Door de 
kansen rondom buitenpoorten te benutten, wordt het OV ook in daluren beter benut. 


Het concept van Buitenpoorten wordt in de komende decennia door heel Nederland toegepast op de 
locaties die hier geschikt voor zijn, gebruik makend van de ervaringen die er al zijn in bijvoorbeeld de 
provincie Noord-Holland. 


Hoofdopgave 3: Schaalsprong: knooppunten van wereldklasse voor iedereen
Een aantal knooppunten voldoet op korte, middellange of lange termijn niet meer aan de eisen die de 
reiziger stelt. Het is er bijvoorbeeld te druk, te onoverzichtelijk of het knooppunt ligt simpelweg niet meer 
op de goede plek. Het knooppunt van nu sluit niet meer aan op de benodigde functie in de toekomst. 
Door ruimtelijke ontwikkeling, netwerkontwikkeling en/of autonome groei is aanpassing van deze 
OV-knooppunten nodig.


Het verbeteren van de basiskwaliteit is onvoldoende en met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 
komen we niet tot een afdoende oplossing om de kwaliteit van deze knooppunten te borgen. Op veel 
knooppunten zijn de maatschappelijke opgaven zo groot en complex dat een schaalsprong nodig is voor 
de huidige en toekomstige gebruikers. Om verstedelijking, duurzame mobiliteitstransitie en verdere 
economische ontwikkeling mogelijk te maken nemen we deze knooppunten en hun omgeving als één 
geheel stevig onder handen


De schaalsprong van knooppunten, oftewel het vergroten van de capaciteit en kwaliteit, in combinatie 
met een flinke verstedelijkingsopgave, is nodig om OV-knooppunten duurzaam te verbeteren. We 
ontwikkelen deze bestaande OV-knooppunten tot nieuwe knooppunten van wereldklasse die voor de 
reiziger van nu en de gebruiker in 2040 toekomstbestendig zijn.


Hieronder vallen de volgende bundelopgaven:


Netwerkontwikkeling


Veranderingen in het OV-netwerk hebben een grote impact op bepaalde OV-knooppunten en hun 
opgaven. Intensiever gebruik van bepaalde lijnen maakt dat knooppunten op het traject nog meer 
centrale locaties zijn waar wonen, werken en mobiliteit samenkomen. Er vindt een toename plaats van 
het aantal reizigers langs deze corridors. Deze groei is te faciliteren met voldoende transfercapaciteit in 
de gehele knoop en met extra ruimte voor ketenmodaliteiten zoals fiets, BTM en deelvervoer.


In sommige gevallen bieden OV-knooppunten langs een corridor onvoldoende capaciteit om netwerk-
veranderingen op te vangen. Ook kan de afweging gemaakt worden om in een alternatieve corridor te 
investeren, waar wel voldoende capaciteit beschikbaar is. Netwerkkeuzes kunnen er toe leiden dat 
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OV-knooppunten worden overgeslagen. Dit vraagt om aanpassingen aan de perrons en stations. Ook 
keuzes in de goederenroutering hebben impact op (de omgeving van) een knooppunt.


Bij investeringskeuzes in het OV-netwerk maken we de knooppunten direct ook toekomstbestendig. 
Jaarlijks faciliteren we binnen het programma TBOV gesprek over de verhouding tussen landelijke 
netwerkontwikkeling en knooppuntontwikkeling per landsdeel en landelijk.


(Nieuwe) bovenregionale overstapknooppunten


In de mobiliteitstransitie spelen (boven)regionale overstapknooppunten een belangrijke rol. Deze 
knooppunten zijn veelal aan de rand van een stedelijk gebied gelegen of op een plek waar meerdere 
OV-netwerken samenkomen. De opgave op deze knooppunten is om reizigers te verleiden om de 
overstap van auto naar OV te maken. Om de kwaliteit van knooppunten te verbeteren, dient het aantal 
en de kwaliteit van de voorzieningen verbeterd te worden. Deze voorzieningen worden aangepast naar 
de overstapfunctie (van OV naar OV of een P&R functie).


We brengen de belangrijkste bovenregionale overstapknooppunten in beeld en wisselen kennis en 
ervaring uit met alle betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, om de ontwikkeling ervan te 
versnellen.


Hubs: first- & last-mile en deelmobiliteit


Door privaat vervoer (voetganger, fiets, auto, deelvervoer) en openbaar vervoer (trein, BTM, BRT) met 
elkaar te verbinden, kunnen we de mobiliteitsdrukte en het ruimtebeslag in en rond stadskernen 
beperken. Dit vraagt om hubs waar deze vervoersmiddelen samen komen. De opgave is om op deze hubs 
een mobiliteitsfunctie en een functie als ontmoetingsplek met voorzieningen te ontwikkelen. Daarmee 
kunnen de hubs een belangrijke sociaaleconomische functie vervullen. 
We versterken het regionaal openbaar vervoer door gerichte hubontwikkeling te starten.


Verstedelijking


OV-knooppunten worden in stedelijk gebied gezien als dé plekken waar wonen en werkgelegenheid 
gerealiseerd en gecombineerd kan worden in een hoge dichtheid die past bij de omgeving. Dit is ook 
bekend als transit-oriented development. De knooppunten worden daarmee steeds prominentere plekken, 
waarbij reizigers en gebruikers worden gestimuleerd om te fietsen en lopen. Het zijn de centrale en best 
bereikbare plekken in de omgeving. Daarmee groeit ook de opgave om het OV-knooppunt en de 
omgeving op elkaar aan te laten sluiten en de kwaliteit en capaciteit mee te laten groeien met het 
toenemend aantal reizigers en gebruikers.


We zorgen jaarlijks dat ontwikkeling in verstedelijking én knooppuntontwikkeling in de pas blijven lopen 
en dat betrokkenen daarvan op de hoogte zijn. Daarbij sluiten we zo mogelijk aan bij de bestaande 
verstedelijkingsstrategieën en bereikbaarheidsprogramma’s van het ministerie van IenW, het ministerie 
van BZK en de decentrale overheden (voor zowel wonen als mobiliteit).


2.4 Landsdelige uitwerking van de knooppuntopgaven bevat regionale 
accenten en aandachtspunten (versie 2021, jaarlijks te updaten)


Iedere regio heeft eigen accenten in de knooppuntontwikkeling waar zij de komende jaren op focust. In 
zes landsdelige uitwerkingen duiden wij de accenten en aandachtspunten van knooppuntontwikkeling. 
Deze landsdelige uitwerkingen geven inzicht in de landelijke bundelopgaven, gezamenlijk gedragen 
focusknooppunten en alle knooppunten met één of meerdere opgave(n) in de regio. Het doel van de 
landsdelige uitwerkingen is om de betrokken stakeholders op knooppunten met elkaar in gesprek te 
brengen over de opgaven die er spelen op de knooppunten in de regio. De landsdelige uitwerkingen zijn 
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hiermee geen eindbeeld maar een startpunt voor het 
jaarlijkse gesprek tussen Rijk en regio over 
knooppunten. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of er 
knooppunten bij komen of van de kaart af worden 
gehaald.8 De verantwoording van de landsdelige uitwer-
kingen is in bijlage 2 opgenomen.


Noord (eerste inventarisatie, 2021)
Het noordelijke landsdeel bestaat uit de provincies 
Fryslân, Groningen en Drenthe. Goed openbaar vervoer 
is geen doel op zich, maar wel het middel om hogere 
doelen te bereiken. Knooppunten zijn daarin cruciale 
schakels om het openbaar vervoer betaalbaar te 
houden, stedelijk en landelijk gebied (inclusief voorzie-
ningen) bereikbaar te houden en daarmee de 
leefbaarheid te waarborgen. Uitgangspunt daarbij is de 
inclusieve samenleving; ‘Iedereen doet er toe!’. Er is 
daarom extra aandacht voor het aanbod van sociaal-
maatschappelijke voorzieningen op knooppunten. De 
ambitie is dat knooppunten meer en meer ontmoetings-
plaatsen met een passend aanbod van mobiliteit en 
voorzieningen worden. 


De knooppunten zijn in Noord-Nederland ook van stra-
tegisch belang om de transitie naar duurzame mobiliteit 
verder vorm te geven. Laadvoorzieningen, aanbod van 
elektrisch vervoer, stimuleren van fietsen, lokale opwek-
king van duurzame energie zijn allemaal aspecten waar-
aan o.a. op de knooppunten gewerkt wordt. 


De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe kiezen samen met o.a. gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en instellingen bewust voor een brede aanpak van knooppuntopgaven. Vanuit deze aanpak 
wordt de komende jaren de focus gelegd op een aantal specifieke problemen, zoals de toegankelijkheid, 
uitbreiding van (keten)voorzieningen, transferknelpunten, klimaatbestendigheid en de bereikbaarheid 
van knooppunten. De aangegeven focuslocaties zijn goede voorbeelden waar deze kansen worden 
gezien. De ervaringen die hier worden opgedaan, bieden input voor de opgaven op andere knooppunten. 
De knooppuntaanpak blijft echter wel maatwerk. Iedere locatie is uniek, met een andere omgeving, 
andere gebruikers en andere potentie.


Van overkoepelend belang is het gemak voor iedere reiziger om de diverse keuzemogelijkheden te vinden 
en te gebruiken. Een goede informatievoorziening en digitalisering zijn daarbij bijvoorbeeld cruciaal. 


8 In de uitwerkingen is (waar bekend) per locatie de huidige status opgenomen. Daar waar dit nog niet bekend was, kan 
ook dit meegenomen worden in de update in 2022, evenals wat kleinere opmerkingen die in deze versie nog niet zijn 
verwerkt. 


Figuur 6: Knooppuntstatus regio Noord
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Specifiek voor deze regio is de mogelijke komst van nieuwe treinverbindingen, zoals de Lelylijn en de 
Nedersaksenlijn. De eventuele komst zal effect hebben op bestaande knooppunten en de aanleg van 
enkele nieuwe knooppunten vergen. Deze nieuwe knooppunten bieden daarbij wel ruimte voor extra 
woningbouw, zoals het Noorden in het Deltaplan heeft verwoord. Dit biedt ook kansen om de huidige 
verstedelijking meer te spreiden. 


Naast het treinverkeer wordt veel belang gehecht aan de overige modaliteiten. Zo heeft Noord-
Nederland een groot Bus-Rapid-Transit (BRT) netwerk dat de hiaten in het treinnetwerk opvult en de 
bereikbaarheid van de stedelijke centra op peil houdt. Door dit grote BRT netwerk zijn er ook veel 
multimodale knooppunten zonder trein, maar met bus. De goed functionerende P+R-terreinen rondom 
de stad Groningen (zoals P+R hubs Hoogkerk en Haren) zijn hier een goed voorbeeld van. Een 
betrouwbare en snelle doorstroming op de Rijks, provinciale en gemeentelijke wegen is bij deze 
multimodale busknooppunten van belang. Ook een goede inrichting van het voor- en natransport (onder 
andere toegankelijke looproutes, fietsvoorzieningen, bagagevervoer naar de eilanden, overstapmogelijk-
heden naar WMO-vervoer en deelauto’s) draagt bij aan de aantrekkelijkheid en inclusiviteit van het 
(openbaar) vervoer. 


In Noord-Nederland zijn er diverse monumentale stationsgebouwen die hun oorspronkelijke functie 
hebben verloren. Het is een gezamenlijke uitdaging om een passende functie aan deze gebouwen te 
geven, die een bijdrage levert aan het gewenste aanbod van voorzieningen, de aantrekkelijkheid en de 
(sociale) veiligheid van een station.


Figuur 7: Landsdelige uitwerking focusknopen 
regio Noord (augustus 2021)
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Noordvleugel (eerste inventarisatie, 2021)
Het landsdeel Noordvleugel wordt gevormd door de 
provincies Noord-Holland en Flevoland. Inzet op het 
faciliteren van de mobiliteitstransitie en het zo 
mogelijk maken van duurzame verstedelijking staat 
voorop in dit landsdeel. Het verbeteren van de 
ketenmobiliteit is daarom de belangrijkste opgave 
die speelt op veel trein- en busknooppunten. 
Daarbij gaat het om het bieden van voldoende 
capaciteit voor de fiets, goede en veilige fiets- en 
wandelroutes van en naar het knooppunt en het 
aanbieden van voldoende (gereguleerde) capaciteit 
aan P+R. 


Overige opgaven die binnen het landsdeel naar 
voren komen zijn de kwaliteit van de leefbaarheid, 
capaciteit van knooppunten (nu of in de toekomst 
onvoldoende ruimte om het aantal reizigers te 
kunnen opvangen). Qua netwerkontwikkeling zijn er 
met name opgaven in het zuidelijk deel van de 
Noordvleugel. Er wordt in het algemeen met name 
prioriteit gegeven aan knooppunten met een 
regionale functie. 


Naast de grotere opgaven spelen er op veel stations 
kleinere opgaven die het beste gezamenlijk 
aangepakt kunnen worden, te weten de 
zogenaamde bundelopgaven. Thema’s die hierbij 
naar voren komen zijn: 


• Toeristen en recreanten stimuleren om met het openbaar vervoer naar  
natuur en recreatiegebieden te gaan (programma Buitenpoorten). 


• Transferopgaven op veelal kleinere knooppunten 
(o.a. te weinig capaciteit op perrons). 


• Verduurzaming van knooppunten: stations bijvoorbeeld  
energieneutraal maken door aanleg zonnepanelen. 


• Regulering van parkeerterreinen: stimuleren van gebruik door de  
gewenste doelgroepen en oneigenlijk gebruik tegengaan. 


• Stimuleren gebruik openbaar vervoer in tegenspits en daluren. 


• Sociale veiligheid: verblijfskwaliteit en beleving op knooppunten verbeteren.


Figuur 8: Knooppuntstatus regio Noordvleugel
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Noord-Holland kent al een lange traditie daar waar het gaat om knooppuntontwikkeling. Sinds 10 jaar 
heeft de provincie een uitvoeringsprogramma OV-knooppunten. De provincie wil stationsomgevingen 
beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen. Omdat stations belangrijke schakels zijn in de 
reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen, stimuleert de 
provincie nieuwbouw van woningen en bedrijvigheid rondom stations. 


Momenteel wordt er binnen het landsdeel samen met de spoorsector, Vervoerregio Amsterdam en 
gemeenten voor iedere spoorcorridor een regionale ontwikkelagenda opgesteld. Deze agenda bevat een 
integraal pakket aan maatregelen uitgewerkt op het vlak van economie, toerisme en recreatie, gebieds-
ontwikkeling en bereikbaarheid. Het gaat daarbij zowel om korte als middellange termijn maatregelen. 
Doel is dat deze maatregelen gezamenlijk bijdragen aan een beter spoorproduct, bijvoorbeeld in de vorm 
van een betere treinbediening.


Figuur 9: Landsdelige uitwerking focusknopen regio Noordvleugel (augustus 2021)
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Midden (eerste inventarisatie, 2021)
De regio Midden bestaat uit de provincie Utrecht, 
waarbij moet worden opgemerkt dat de regio ook 
veel relaties heeft met de omliggende gebieden. Een 
aantal knooppunten buiten de provincie is voor de 
regio belangrijk. Verstedelijking wordt binnen de 
regio als de belangrijkste reden gezien om met 
knooppunten aan de slag te gaan. Er komen veel 
nieuwe woningen bij, waarbij het doel is deze in de 
nabijheid van knooppunten te bouwen. In Utrecht 
vindt de verstedelijking met name plaats in de 
metropoolpunten en in de nabijheid van zeven 
belangrijke regionale knooppunten. Verder zijn veel 
nieuwe woningen gepland in de regio Amersfoort en 
in de regio Foodvalley. 


Om de stedelijke verdichting te kunnen realiseren in 
een tegelijk leefbare stad moet een aanpassing van 
het mobiliteitssysteem plaatsvinden. Met name 
voor de auto is minder plaats in de stad. 
Mobiliteitshubs nabij snelwegen moeten daarom 
een bijdrage leveren aan de overstap van automobi-
listen naar de stad op een (deel-)fiets of op goed 
openbaar vervoer, eventueel in de vorm van BRT. 


Naast woningbouw zijn er diverse langere termijn 
ambities met impact op knooppunten. Zo is het doel 
om metropoolpoorten en economische clusters te 
maken, landschap beter bereikbaar te maken via de 
buitenpoorten en samenhang in het (multimodale) 
mobiliteitssysteem aan te brengen op alle 
schaalniveaus. 


Op veel gebieden zijn al studies uitgevoerd. Zo zijn er afspraken gemaakt over vier belangrijke spoor-
corridors en worden de A1- en A28-corridor regionaal opgepakt. Bovendien zijn regionale 
BTM-ontwikkelingen in beeld gebracht en lopen er diverse BRT-studies. En binnen de regio Utrecht 
wordt in U Ned-verband een MIRT-verkenning OV en Wonen uitgevoerd.


Naast de netwerkopgaven op de meer langere termijn wordt binnen de regio onderscheid gemaakt 
tussen drie belangrijke kortere termijn opgaven: 
• Ontwikkeling van voldoende en aantrekkelijke multimodale hubs 
• Optimale ontsluiting directe omgeving en tegengaan infra-barrières 
• Op orde brengen basisniveau beheer en onderhoud (schoon, heel en veilig) 


Figuur 10: Knooppuntstatus regio Midden
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Speciaal aandacht in deze regio is voor de ketenvoorzieningen op de knooppunten. De mobiliteitstran-
sitie in de grote steden vraagt om een (blijvende) toename van fietsstallingsplaatsen en aanbod van 
deelmobiliteitsvoorzieningen op regionaal niveau, maar ook in wijken en buurten binnen de steden. 


Prioritaire knooppunten worden gezien op de ontwikkellocaties en bestaande knooppunten met een laag 
reizigersoordeel, onvoldoende basisniveau en te weinig fietsstallingen en overige faciliteiten.


Figuur 11: Landsdelige uitwerking focusknopen regio Midden (augustus 2021)
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Oost (eerste inventarisatie, 2021)
De provincie Gelderland heeft al een selectie van circa 30 knooppunten gemaakt die de komende jaren 
verder onderzocht worden en waar onderzoeks- en deels uitvoeringsmiddelen voor beschikbaar zijn 
vanuit de provincie. Dit zijn knooppunten die bijdragen aan het vergroten van de bereikbaarheid, het 
bevorderen van ketenmobiliteit en het ontlasten van de mobiliteitsdruk in stedelijke gebieden. Hierbij 
ligt de focus op stedelijke hubs, stadsrandhubs en regionale hubs. Daarmee wordt de reiziger gefacili-
teerd bij het maken van de slimste en schoonste keuze op ieder moment. 


Figuur 12: Knooppuntstatus regio Oost


Binnen de provincie Overijssel zijn de opgaven divers. Er spelen opgaven met betrekking tot verstede-
lijking, leefbaarheid, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en de energietransitie. Daarnaast is er specifieke 
aandacht voor dunbevolkte gebieden, een leefbaar platteland, het voorkomen van bereikbaarheidsar-
moede, en een financieel gezond regionaal OV-systeeminzet van bussen en meer P+R-locaties. Een 
selectie van de meest prioritaire knooppunten moet nog worden gemaakt. 


Verstedelijking in dit landsdeel vindt hoofdzakelijk plaats in de regio’s Zwolle, Twente, Arnhem-Nijmegen 
en Foodvalley. Wens is om de woningen zoveel mogelijk in de nabijheid van knooppunten te bouwen. 
Verstedelijking heeft daarom impact op de omliggende knooppunten. Beide provincies kijken daarnaast 
breder naar de gehele stationsomgeving. Hubs moeten een meerwaarde hebben voor het gehele gebied.
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Ook wordt gekeken naar de overige schaalniveaus. Er wordt belang gehecht aan een goed netwerk op 
regionaal, landelijk en internationaal niveau. Zo zijn er diverse oost-westcorridors die de verbinding met 
de Randstad vormen. Veel knooppunten hebben een relatie met andere regio’s en het gebruik van 
stations op deze lijnen zal naar verwachting toenemen. 


Er wordt nagedacht over mogelijke nieuwe internationale treinverbindingen, wat een effect kan 
betekenen voor de aanliggende knooppunten. Daarnaast hebben snelheidsverhogingen op spoorlijnen 
en de keuze voor een bepaald goederentracé impact op knooppunten in de regio.


Figuur 13: Landsdelige uitwerking focusknopen regio Oost (augustus 2021)
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Zuid (eerste inventarisatie, 2021)
Binnen landsdeel Zuid vallen drie provincies: 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De opgaven in 
deze provincies tonen overeenkomsten, maar ook 
duidelijke verschillen. 


In Zeeland wordt het OV-netwerk doorontwikkeld 
met snellere buslijnen in combinatie met fijnmazige 
mobiliteit. Vanwege de extra snelle trein vragen de 
stations in Goes, Middelburg en Vlissingen een 
kwaliteitsimpuls als knooppunt. Vanwege de 
beperkte hoeveelheid spoor wordt ingezet op een 
hoogwaardige noord-zuid busverbinding 
(Rotterdam-Zierikzee-Goes-Terneuzen-Gent). In 
Zierikzee en Terneuzen zijn nieuwe hubs, directer 
aan de hoogwaardige busverbinding nodig. Deze 
busverbinding verbindt tevens het havengebied 
waarin ruim 100.000 mensen werken. 


Met name in de grotere steden in Noord-Brabant 
vindt bevolkingsgroei plaats in diverse clusters. Er 
wordt gericht op het verbeteren en ontwikkelen van 
de huidige knooppunten en het beter verbinden van 
stad en regio met hubs. Bovendien worden nieuwe 
stadsrandhubs toegevoegd aan de randen van 
steden om het autoverkeer af te vangen en reizigers 
verder te vervoeren met het openbaar vervoer. 
Hierbij wordt ook ingezet op samenwerking met 
grote werkgevers. 


De knooppuntopgave in Limburg is heel divers. Er spelen verschillende dynamieken, van vergrijzing in het 
zuiden tot vergroening in het noorden. Ook de samenstelling van huishoudens gaat veranderen. Deze 
ontwikkelingen leiden naar verwachting tot een stabilisatie of lichte groei van de mobiliteit in de regio. 
De opgave (die breder is dan enkel bereikbaarheid) die hierdoor ontstaat vraagt om een specifieke 
aanpak, die zich naast het oplossen van knelpunten ook richt op het realiseren van een kwaliteitsimpuls 
en een mobiliteitstransitie. Het huidige sterke regionale (trein)netwerk met veel knooppunten is daarin 
een goede basis. Het blijven investeren in de kwaliteit van dit unieke netwerk en het versnellen van het 
mobiliteitssysteem zijn belangrijke speerpunten. Dit geldt ook voor de verbindingen met Duitsland en 
België en de raakvlakken tussen goederen- en personenverkeer.


Figuur 14: Knooppuntstatus regio Zuid
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Zuid (eerste inventarisatie, 2021)
Binnen landsdeel Zuid vallen drie provincies: 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De opgaven in 
deze provincies tonen overeenkomsten, maar ook 
duidelijke verschillen. 


In Zeeland wordt het OV-netwerk doorontwikkeld 
met snellere buslijnen in combinatie met fijnmazige 
mobiliteit. Vanwege de extra snelle trein vragen de 
stations in Goes, Middelburg en Vlissingen een 
kwaliteitsimpuls als knooppunt. Vanwege de 
beperkte hoeveelheid spoor wordt ingezet op een 
hoogwaardige noord-zuid busverbinding 
(Rotterdam-Zierikzee-Goes-Terneuzen-Gent). In 
Zierikzee en Terneuzen zijn nieuwe hubs, directer 
aan de hoogwaardige busverbinding nodig. Deze 
busverbinding verbindt tevens het havengebied 
waarin ruim 100.000 mensen werken. 


Met name in de grotere steden in Noord-Brabant 
vindt bevolkingsgroei plaats in diverse clusters. Er 
wordt gericht op het verbeteren en ontwikkelen van 
de huidige knooppunten en het beter verbinden van 
stad en regio met hubs. Bovendien worden nieuwe 
stadsrandhubs toegevoegd aan de randen van 
steden om het autoverkeer af te vangen en reizigers 
verder te vervoeren met het openbaar vervoer. 
Hierbij wordt ook ingezet op samenwerking met 
grote werkgevers. 


De knooppuntopgave in Limburg is heel divers. Er spelen verschillende dynamieken, van vergrijzing in het 
zuiden tot vergroening in het noorden. Ook de samenstelling van huishoudens gaat veranderen. Deze 
ontwikkelingen leiden naar verwachting tot een stabilisatie of lichte groei van de mobiliteit in de regio. 
De opgave (die breder is dan enkel bereikbaarheid) die hierdoor ontstaat vraagt om een specifieke 
aanpak, die zich naast het oplossen van knelpunten ook richt op het realiseren van een kwaliteitsimpuls 
en een mobiliteitstransitie. Het huidige sterke regionale (trein)netwerk met veel knooppunten is daarin 
een goede basis. Het blijven investeren in de kwaliteit van dit unieke netwerk en het versnellen van het 
mobiliteitssysteem zijn belangrijke speerpunten. Dit geldt ook voor de verbindingen met Duitsland en 
België en de raakvlakken tussen goederen- en personenverkeer.


Figuur 14: Knooppuntstatus regio Zuid


Figuur 15: Landsdelige uitwerking focusknopen regio Zuid (augustus 2021)
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Zuidvleugel (eerste inventarisatie, 2021)
De Zuidvleugel bestaat uit de provincie 
Zuid-Holland, waarbinnen de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) een belangrijke rol 
speelt. Het type knooppunten in het landsdeel is 
zeer divers in vergelijking met andere landsdelen. 
Naast trein- en busknooppunten maken ook metro- 
en tramverbindingen onderdeel uit van het 
OV-systeem. Een goede integratie van al deze 
OV-netwerken is complex maar van groot belang 
voor dit dichtbevolkte landsdeel van Nederland. 


Binnen het landsdeel wordt ingezet op een soepele 
reis van deur tot deur in het gehele OV-netwerk. De 
kleinere knooppunten worden daarbij gezien als een 
essentieel onderdeel, omdat ze voor veel reizigers 
de toegang vormen tot het OV-netwerk en de 
verbinding naar de grotere regionale knooppunten. 
Naast nationale verbindingen gaat het ook om het 
daily urban system binnen de regio. De regio heeft als 
ambitie dat knooppunten een fijn en veilig gevoel 
moeten geven aan reizigers, ze moeten als het ware 
aanvoelen als tweede huis. 


Huidige opgaven die worden gezien zijn het 
uitbreiden en verbeteren van fietsstallingen en de 
verstedelijking rondom knooppunten. Daarnaast 
zijn er nieuwe ontwikkelingen die naar verwachting 
de komende jaren een steeds grotere invloed zullen 
hebben op knooppunten. Voorbeelden hiervan zijn 
smart mobility en Mobility as a Service (MaaS). De 
verschillen tussen dichtbevolkte/stedelijke en de 
meer landelijkere gebieden vragen daarbij om een 
verschillende aanpak. 


In de kaart hiernaast zijn alle knopen weergegeven waar er tot 2040 een opgave wordt verwacht. In de 
Actie-agenda wordt een aantal knopen als focusknoop aangemerkt, omdat daar enerzijds een complexe 
verbeteropgave is, en anderzijds er een duidelijke bestuurlijke ambitie ligt om de knoop te verbeteren. 
Voor knopen met een treinverbinding geldt bovendien dat deze worden onderschreven door NS en/of 
ProRail. Een aantal knopen is niet als focusknoop aangemerkt, maar is wel van belang voor de 
Zuidvleugel. Denk hierbij aan de knopen van het gebiedsprogramma Metropolitaan OV en Verstedelijking 
(MOVV) zoals Den Haag Leyenburg en Rotterdam Zuidplein, maar ook knopen buiten MOVV: station 
Hazerswoude-Rijndijk, Nieuwerkerk a/d IJssel, Stellendam en andere knopen. 


Aanvullend wordt een opgave gezien in het verbeteren van de duurzaamheid van knooppunten. Dit 
thema wordt bekeken vanuit twee perspectieven. Enerzijds wordt gekeken naar het beperken van het 
energiegebruik op knooppunten door deze bijvoorbeeld energieneutraal te maken. Anderzijds wordt 
gericht op het kiezen van toekomstbestendige maatregelen die niet alleen op de korte termijn, maar ook 
de langere termijn waardevol zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat er ook sterker wordt ingezet op 
monitoring van relevante parameters.


Figuur 16: Knooppuntstatus regio Zuidvleugel
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Zuidvleugel (eerste inventarisatie, 2021)
De Zuidvleugel bestaat uit de provincie 
Zuid-Holland, waarbinnen de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) een belangrijke rol 
speelt. Het type knooppunten in het landsdeel is 
zeer divers in vergelijking met andere landsdelen. 
Naast trein- en busknooppunten maken ook metro- 
en tramverbindingen onderdeel uit van het 
OV-systeem. Een goede integratie van al deze 
OV-netwerken is complex maar van groot belang 
voor dit dichtbevolkte landsdeel van Nederland. 


Binnen het landsdeel wordt ingezet op een soepele 
reis van deur tot deur in het gehele OV-netwerk. De 
kleinere knooppunten worden daarbij gezien als een 
essentieel onderdeel, omdat ze voor veel reizigers 
de toegang vormen tot het OV-netwerk en de 
verbinding naar de grotere regionale knooppunten. 
Naast nationale verbindingen gaat het ook om het 
daily urban system binnen de regio. De regio heeft als 
ambitie dat knooppunten een fijn en veilig gevoel 
moeten geven aan reizigers, ze moeten als het ware 
aanvoelen als tweede huis. 


Huidige opgaven die worden gezien zijn het 
uitbreiden en verbeteren van fietsstallingen en de 
verstedelijking rondom knooppunten. Daarnaast 
zijn er nieuwe ontwikkelingen die naar verwachting 
de komende jaren een steeds grotere invloed zullen 
hebben op knooppunten. Voorbeelden hiervan zijn 
smart mobility en Mobility as a Service (MaaS). De 
verschillen tussen dichtbevolkte/stedelijke en de 
meer landelijkere gebieden vragen daarbij om een 
verschillende aanpak. 


In de kaart hiernaast zijn alle knopen weergegeven waar er tot 2040 een opgave wordt verwacht. In de 
Actie-agenda wordt een aantal knopen als focusknoop aangemerkt, omdat daar enerzijds een complexe 
verbeteropgave is, en anderzijds er een duidelijke bestuurlijke ambitie ligt om de knoop te verbeteren. 
Voor knopen met een treinverbinding geldt bovendien dat deze worden onderschreven door NS en/of 
ProRail. Een aantal knopen is niet als focusknoop aangemerkt, maar is wel van belang voor de 
Zuidvleugel. Denk hierbij aan de knopen van het gebiedsprogramma Metropolitaan OV en Verstedelijking 
(MOVV) zoals Den Haag Leyenburg en Rotterdam Zuidplein, maar ook knopen buiten MOVV: station 
Hazerswoude-Rijndijk, Nieuwerkerk a/d IJssel, Stellendam en andere knopen. 


Aanvullend wordt een opgave gezien in het verbeteren van de duurzaamheid van knooppunten. Dit 
thema wordt bekeken vanuit twee perspectieven. Enerzijds wordt gekeken naar het beperken van het 
energiegebruik op knooppunten door deze bijvoorbeeld energieneutraal te maken. Anderzijds wordt 
gericht op het kiezen van toekomstbestendige maatregelen die niet alleen op de korte termijn, maar ook 
de langere termijn waardevol zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat er ook sterker wordt ingezet op 
monitoring van relevante parameters.


Figuur 17: Landsdelige uitwerking focusknopen regio Zuidvleugel (augustus 2021)
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3.


Hoe gaan we 
knooppunt-
ontwikkeling 
realiseren?
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3.1 Inleiding


Om knooppuntontwikkeling kracht bij te zetten en uitvoering te geven aan de Actie-agenda 
OV-knooppunten stellen we voor om een intensieve programmatische aanpak in te zetten, waarin we 
met alle partners in beeld hebben en houden waar we aan werken en hoe we de samenhang tussen 
diverse ontwikkelingen bewaken. In dit hoofdstuk werken we de programmatische aanpak verder uit. 


Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd:


• Paragraaf 3.2 bevat een voorstel voor een verbeterde samenwerking en governance. Hierin is 
opgenomen op welke manier we ons committeren aan een integrale werkwijze en hoe we dit onder 
de aandacht brengen bij stakeholders.


• Paragraaf 3.3 bevat de uitwerking van een programmatische aanpak. De invulling van het kernteam, 
het opdrachtgeversoverleg, het loket, de kennispool en het datateam is hierin beschreven.


• Paragraaf 3.4 bevat de uitwerking van de lokale en regionale regiefunctie. De invulling van een 
knooppuntenregisseur, locatieregisseur en thematrekker van een bundelopgave is hierin beschreven.


• Paragraaf 3.5 bevat een visie op datagedreven knooppuntontwikkeling. Deze visie is vervolgens 
vertaald naar afspraken en acties om hieraan invulling te geven.
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3.2 Een verbeterde samenwerking en governance is nodig om knooppunten 
integraal aan te pakken


Vanwege het groeiende belang en het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen op goed bereikbare 
plekken staat knooppuntontwikkeling meer en meer in de belangstelling. Integrale en gezamenlijke 
knooppuntontwikkeling is een relatief nieuwe discipline waar een zeer breed scala aan publieke en 
private partijen bij betrokken is. Sommige decentrale overheden hebben hier een integrale visie op 
OV-knooppuntontwikkeling en een programmatische aanpak voor. Andere regio’s zijn nog niet zo ver. 
Het bij elkaar krijgen van de juiste kennis, expertise en competenties is soms lastig. Met name kleinere 
gemeenten hebben hierbij ondersteuning nodig. Het uitwisselen van best practices en het bieden van 
kennis/ervaring met knooppuntprojecten kan deze gemeenten helpen. Zeker daar waar het gaat over 
grotere projecten en het proces rondom het MIRT. Een relatief beperkt aantal personen heeft hier kennis 
van en ervaring mee, voor velen is het nieuw. Hierdoor ontstaat het risico dat het wiel op veel plekken 
steeds opnieuw uitgevonden wordt.


We committeren ons aan een integrale werkwijze rond OV-knooppunten, 
waarbij oog is voor het langetermijnperspectief voor de mobiliteitsfunctie én 
de ruimtelijke component. We betrekken elkaar vroegtijdig en overvallen 
elkaar niet met plannen.
Om dit te bereiken passen we het Handelingsperspectief OV-knooppunten toe als 
standaard analysestap bij het onderzoeken van knooppunten waar partijen gezamenlijk 
aan de slag willen. De analysefase sluiten we af met een set aan afspraken, met de taken, 
rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in het vervolg.
We zoeken de samenwerking tussen netwerkontwikkeling en knooppunten regelmatig en 
tijdig op. Als er een netwerk-of corridorstudie (voor spoor, bus, tram en/of metro) 
plaatsvindt dan zorgen we er voor dat altijd de (ruimtelijke) impact op en kansen voor 
knooppunten voldoende mee worden genomen. Dit doen we ook andersom: we 
onderzoeken of en in hoeverre knooppuntontwikkeling zoals verdichting van woning-
bouwlocaties en het toevoegen van voorzieningen van invloed is op het netwerk.
We streven er ook naar dat in de toekomst geen enkele ambitie of (omgevings-)visie op/
rond een OV-knooppunt wordt vastgesteld, zonder dat alle relevante partijen (bijvoor-
beeld provincie, ProRail, NS Stations of Rijkswaterstaat) daarin meegenomen zijn.
We helpen op plekken en rond knooppunten waar de integrale ontwikkeling niet vanzelf 
tot stand komt en/of het belang van knooppuntontwikkeling onvoldoende is meegenomen 
in onderzoeken of projecten, zodat er bijtijds ingegrepen kan worden op ambtelijk en 
(indien nodig) op bestuurlijk niveau. We hebben allemaal een functie in het signaleren van 
knelpunten, bijvoorbeeld als er onvoldoende aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit.
De TBOV partners spreken af de werkwijze uit de Actie-agenda vanaf 2022 toe te gaan 
passen. De partijen die indirect betrokken zijn geweest, zoals gemeenten, brengen we op 
de hoogte van deze werkwijze. We gaan in gesprek met hen en onderzoeken hoe de 
integrale werkwijze en landelijke programmatische aanpak in te passen is in hun processen 
en hoe dit leidt tot verbeterde resultaten. We grijpen regelmatig terug op de Actie-agenda 
en spreken elkaar aan wanneer de afspraken niet worden nagekomen of de voortgang op 
de acties uitblijft.
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“Alleen ga je sneller, samen ga je verder”
De institutionele complexiteit is lastig, maar gemeenten, provincies, vervoerregio’s, Rijk, RWS, ProRail, 
NS Stations, vervoerders, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars kunnen een bijdrage aan projecten 
leveren. De betrokkenheid van deze partijen is echter niet altijd eenduidig en helder, zeker in de 
verkennende fases van projecten. In het traject naar de Actie-agenda hebben we hier meer uitwerking 
aan gegeven. In bijlage 3 is per subfase van projecten uitgewerkt waar partijen een rol hebben. 


Acties Termijn


• We organiseren een roadshow en communicatiecampagne naar aanleiding van de 
Actie-agenda om alle stakeholders mee te nemen in de afspraken en voorgenomen 
werkwijze en om de meerwaarde ervan duidelijk te maken. Hierbij hebben we 
specifieke aandacht voor gemeenteambtenaren en het zo snel mogelijk meenemen 
van nieuwe raadsleden en wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen.


• We ontwikkelen in samenwerking met CROW-KpVV workshops, bijeenkomsten en 
publiceren handreikingen om knooppuntprofessionals te bekwamen in de integrale 
werkwijze. 


• We zetten een eerste stap in het onderzoeken in hoeverre ambities en projecten in 
bestaande bestemmingsplannen/ omgevingsplannen van gemeenten op en rond 
OV-knooppunten impact hebben op het knooppunt en ondernemen actie als 
relevante partijen zoals bijv. de provincie, ProRail/NS Stations of RWS hier nog niet 
van op de hoogte zijn.


• We leggen de kaart met OV-knooppunten op de kaart van verstedelijkingslocaties om 
de kansen en knelpunten tussen beide kaarten te ontdekken en hier nadere afspraken 
over te maken.


• We onderzoeken in hoeverre OV-knooppunten voldoende mee zijn genomen in 
lopende netwerk-/corridorstudies. Vice versa bekijken we of bestaande plannen voor 
OV-knooppunten voldoende rekening houden met de capaciteit van het netwerk en 
netwerkontwikkelingen. 


• We inventariseren jaarlijks wat de status is van OV-knooppunten en voor welke 
OV-knooppunten aankomend jaar nader onderzoek nodig is. Als dit onderzoek een 
focusknooppunt betreft, ondersteunen provincie en/of ProRail/NS Stations waar 
nodig bij het toepassen van het Handelingsperspectief. 


2022 
 
 
 


2022-2023 
 


2022-2023 
 
 
 


2022 en vervolgens jaarlijks 
 


2022 en vervolgens jaarlijks 
 
 


2022 en vervolgens jaarlijks
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3.3 Een nieuwe landelijke programmatische aanpak verbindt partijen en 
sectoren, faciliteert en jaagt aan


Vanuit verschillende partijen is de wens om inzichten te bundelen, opgaven landelijk te inventariseren, 
een netwerk te creëren en kennis onderling te delen. Door ervaringen, informatie en data uit te wisselen 
en elkaar verder te helpen, worden opgaven versneld en vooruit geholpen. Om hier invulling aan te 
geven, continueren we de goede samenwerking vanuit TBOV en borgen we de aandacht voor knooppun-
tontwikkeling op een duurzame manier. Deze samenwerking is een middel om nationale doelstellingen 
te behalen en bevindt zich op de interface van TBOV en NOVI. Het samenwerkingsverband verknoopt op 
regionaal en landelijk niveau de OV-, mobiliteits- en ruimtelijke ambities aan elkaar. Daarmee worden de 
kansen voor ruimtelijke inrichting en toekomstvaste investeringen benut. 


We starten in 2022 met de uitvoering van de Actie-agenda OV-knooppunten 
volgens een gezamenlijk landelijk programma.
We stellen middelen en medewerkers beschikbaar voor de invulling van de landelijke 
programmaonderdelen. Alle partijen dragen daarnaast financieel bij aan een budget voor 
ondersteuning en onderzoek via het programma Toekomstbeeld OV2040. Voor lokale of 
regionale studies of projecten, die niet alle partners raken, worden aparte financieringsaf-
spraken gemaakt
Het programma wordt uitgevoerd door een kernteam. Dit team zorgt jaarlijks voor een 
werkplan, op basis van de afspraken en acties uit de Actie-agenda, en komt regelmatig bij 
elkaar om hier voortgang op te boeken. Ook maakt het kernteam jaarlijks – na inventari-
satie en monitoring van de voortgang – een update van de acties en het beeld van de 
regionale opgaven. Het kernteam bespreekt de voortgang van knooppuntontwikkeling, 
voorbeelden van knooppuntontwikkeling, stuurt bij als de landelijke doelen en afspraken 
onvoldoende behaald worden en leert van ervaringen om de lessen breder te verspreiden.
Het opdrachtgeversoverleg Actie-agenda OV-knooppunten monitort de voortgang van het 
programma en is hierop aanspreekbaar. De stuurgroep TBOV monitort de resultaten op 
hoofdlijnen en richt zich met name op de bijdrage daarvan aan de doelen van het bredere 
TBOV programma en stuurt bij waar nodig.
De voortgang van het programma wordt minstens jaarlijks (in het voorjaar) op de 
landsdelige OV- en Spoortafels besproken. Het kernteam stelt een (monitorings-)format 
op. Dit format draagt bij aan het gesprek op de landsdelige OV- en Spoortafels en maakt 
het mogelijk om gezamenlijk te programmeren en keuzes te maken.


We richten een loket en kennispool in om knooppuntprofessionals te 
ondersteunen. 
Het loket vormt een centrale plek met vaste contactpersonen waar alle partijen met vragen 
over knooppuntontwikkeling terecht kunnen. Een kennispool van publieke en private 
partijen faciliteert kennisuitwisseling, tools, standaardovereenkomsten, gezamenlijke 
onderzoeken en levert kennis en eventueel capaciteit aan projecten. 


We richten een datateam in, met experts en aanspreekpunten vanuit de 
deelnemende organisatie. 
Het datateam werkt conform een werkplan en werkt samen met het Kennisnetwerk 
Knooppunten en Mobiliteitshubs van CROW-KpVV om data, kennis en tools te verspreiden 
en te bouwen aan een netwerk van professionals.
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In 2021 is per landsdeel in kaart gebracht op welke locaties knooppunten met opgaven zijn, waar de 
focusknooppunten zich bevinden, welke nieuwe OV-knooppunten gewenst zijn en wat de algemene 
bundelopgaven zijn. Deze gebiedsgerichte en landelijke opgaven zijn opgenomen in deze Actie-agenda 
(zie hoofdstuk 2). De uitvoering van deze agenda wordt opgepakt in een landelijke samenwerking vanuit 
een programmatische aanpak. 


De programmatische aanpak bestaat uit een aantal onderdelen:


• Kernteam en opdrachtgeversoverleg: monitort de uitvoering van landelijke en landsdelige 
knooppuntontwikkeling en de acties uit de Actie-agenda en versnelt, faciliteert en adviseert waar 
nodig bij bestuurlijke besluitvorming. 


• Loket: Het programma bevat een centrale plek met vaste contactpersonen waar alle partijen met 
vragen over knooppuntontwikkeling terecht kunnen. 


• Kennispool: een kennispool van publieke en private partijen faciliteert kennisuitwisseling, tools, 
standaardovereenkomsten, gezamenlijke onderzoeken en levert kennis en eventueel capaciteit aan 
projecten.


• Datateam: een datateam werkt aan het beter ontsluiten en harmoniseren van data over 
OV-knooppunten om datagedreven beleid te stimuleren.


Acties Termijn


• We bereiden een format voor landsdelige OV- en Spoortafels voor om jaarlijks een gesprek te 
voeren over de opgaven, status van locaties en de lijst met focusknooppunten, als input voor 
gezamenlijke programmering.


• We bespreken aan de hand van een format de gebiedsuitwerkingen met de landsdelige OV-  
en Spoortafels. Naar aanleiding hiervan maken we jaarlijks een update van de 
gebiedsuitwerkingen.


• We stellen een werkplan op voor 2022 en vervolgens jaarlijks, uitgaande van de set aan 
afspraken en acties zoals in de Actie-agenda opgenomen.


• We stellen 500.000 euro beschikbaar vanuit het TBOV2040 budget om het programma in 2022 
vorm te geven en uitvoering te geven aan de opgenomen afspraken en acties. We bespreken 
ook hoe de financiering van de acties in de hierop volgende jaren duurzaam vormgegeven kan 
worden.


• We onderzoeken waar we de loketfunctie met vaste contactpersonen kunnen onderbrengen.


• We stellen een centraal punt beschikbaar om de vragen vanuit het loket in behandeling te 
nemen en vragen onder vaste contactpersonen uit te zetten.


• We inventariseren bestaande informatie, kennis, tools, standaardovereenkomsten en 
onderzoeken voor knooppuntontwikkeling. We ontsluiten deze informatie samen met 
CROW-KpVV via mobiliteitshubs.nl.


2022 
 


2022 en 
vervolgens jaarlijks 


2022 en 
vervolgens jaarlijks


2022 
 
 


2022


2022 


2022


In bijlage 3 is een eerste inventarisatie gemaakt van de inzet en capaciteit van partijen om een bijdrage te 
leveren aan de programmatische aanpak.
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3.4 Een lokale en regionale regiefunctie is nodig om de integraliteit van de 
opgave te bewaken


Veel verschillende partijen – zowel publieke als private partijen - zijn betrokken bij knooppuntontwik-
keling. Deze partijen werken volgens verschillende tijdsschalen. De realisatie van gebouwen duurt vaak 
één tot een aantal jaren, de aanleg van infrastructuur kost al gauw vijf tot tien jaren en de (totale) 
gebiedsontwikkeling duurt vaak tientallen jaren. Een bepaalde mate van regie is nodig om partijen bij 
elkaar te brengen en te houden, te zorgen dat er een integrale oplossing komt voor de gedefinieerde 
opgaven en om de koppeling met de ruimtelijke omgeving te bewaken.


We richten de regionale en landelijke regiefunctie op OV-knooppunten 
steviger in. We geven provincies en vervoerregio’s hierin een uitgesproken rol 
als knooppuntenregisseur die het overzicht behoudt en de verbindende 
schakel vormt tussen het lokale en landelijke niveau. 
Elke provincie en vervoerregio benoemt een knooppuntenregisseur. Deze volgt en 
ondersteunt de ontwikkeling van knooppunten in de regio, constateert knelpunten en 
vragen en legt waar nodig de link met het landelijk programma. Deze regisseur zorgt ook 
voor een jaarlijkse actualisatie van de gebiedsuitwerking, inclusief focusknooppunten. 
Alle andere TBOV partners benoemen ook een knooppuntenregisseur voor OV-knoop-
punten. Bij ProRail en NS Stations leggen deze personen het contact met stationsorgani-
saties, planontwikkelaars en coördineren regionale vertegenwoordiging. 
De knooppuntenregisseurs nemen plaats in het kernteam en dragen actief kennis en best 
practices aan voor de Kennispool.


We bewaken de integrale aanpak van OV-knooppunten ook op projectniveau 
door het benoemen van locatieregisseurs.
We streven er naar dat bij elke locatie waar een verkenning plaatsvindt naar een 
OV-knooppunt een locatieregisseur aan wordt gesteld, vanaf de initiatief- of onder-
zoeksfase tot realisatiefase. Voor bestaande projecten bezien we of deze werkwijze al 
gevolgd wordt of da thet toegevoegde waarde heeft om deze rol alsnog te introduceren.
De locatieregisseur bewaakt de integrale opgave en initieert overleg om raakvlakken van 
deelprojecten te bespreken. Hij/zij stelt een totaalplanning op en houdt alle partijen 
betrokken en op de hoogte van de ontwikkelingen van deelprojecten. De locatieregisseur 
kan ondersteund worden met kennis of capaciteit vanuit de kennispool.


We verdelen onze aandacht over grote en kleine OV-knooppunten, over 
knelpunten en kansen en over stedelijk en landelijk gebied. 
Om voldoende te borgen dat onze aandacht verdeeld is en ook landelijke aandacht blijft 
voor kleinere OV-knooppunten in landelijk gebied, werken we thematisch aan acht 
(bundel)opgaven. Voor elke bundelopgave stellen we een landelijke trekker aan. De 
thematrekker is verantwoordelijk voor het bundelen van de kennis en informatie rondom 
de opgaven. Waar aanvullende actie nodig is op een thema, zet de thematrekker deze uit.


We werken de komende jaren samen aan het beter inzichtelijk maken van 
bestuurlijke besluitvormingsprocessen, zodat het voor initiatiefnemers 
duidelijk en transparant is waarom keuzes worden gemaakt en wat criteria 
zijn om in aanmerking te komen voor (co-)financiering vanuit bijvoorbeeld 
provincie of Rijk. 
Dit heeft tot doel om langdurige ontwikkelingen te borgen en te continueren, wederzijds 
begrip voor de verschillende belangen te creëren en de voorspelbaarheid en kwaliteit van 
ontwikkelingen te verbeteren.
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“Kooppunten zijn van iedereen en daarom van niemand.”
Om de brede en integrale belangen binnen OV-knooppunten mee te nemen, is het wenselijk dat één 
partij of persoon zich eigenaar voelt van de integrale opgave. Daarnaast is het wenselijk dat per landsdeel 
regie wordt gevoerd op de voortgang van knooppunten. Voor bundelopgaven met een thematische of 
programmatische aanpak (zie hoofdstuk 2 voor de bundelopgaven) wordt een thematrekker aangesteld.


Acties Termijn


• Belanghebbenden bij een focusknoop stellen gezamenlijk een locatieregisseur aan  
om de integraliteit van de focusknoopopgave te bewaken. 


• Knooppuntenregisseurs inventariseren of er sprake is van een locatieregisseur bij focusknopen.  
We onderzoeken gezamenlijk de toegevoegde waarde voor de inzet van een locatieregisseur bij 
bestaande projecten.


• We stellen kennis en capaciteit (vanuit de kennispool) beschikbaar  
om de locatieregisseur te ondersteunen.


• We stellen voor iedere bundelopgave een trekker aan. Voor de verschillende bundelopgaven 
zorgen we voor een goede afspiegeling van partijen.


2022-2023 


2022-2023 
 


2022-2023 


2022


In bijlage 3 is een eerste inventarisatie gemaakt van de inzet van elk van de rollen 
in verschillende fases van een project.


3.5 Op termijn kan de samenwerking bijdragen aan een gezamenlijk inzicht in 
de prioritering en fasering van projecten per landsdeel


De Ontwikkelagenda van het TBOV 2040 heeft in kaart gebracht dat de komende twintig jaar circa € 
250-500 miljoen per jaar nodig is om de opgaven op OV-knooppunten aan te pakken. Momenteel zijn 
deze middelen (nog) niet beschikbaar, waardoor het gesprek over ieders bijdrage en een realistische 
fasering daarin extra belangrijk wordt. Indien er op termijn een investeringsbudget voor 
OV-knooppunten beschikbaar komt, kan de geïntensiveerde samenwerking bijdragen aan een stroom-
lijning en ondersteuning van de besluitvorming richting het BO MIRT. 


Vanuit een programmatische aanpak kunnen we onderbouwd (ondersteund door kennis per landsdeel en 
datagedreven methodes) inzicht bieden in de selectie, bundeling en fasering van opgaven. Hierbij is het 
wenselijk om vanuit gezamenlijke randvoorwaarden en criteria te werk te gaan. Een eerste denkrichting 
hiervoor staat onderstaand, maar dient verder te worden uitgewerkt zodra er zicht is op budgetten. Als er 
voldoende steun is, dan ligt het voor de hand om een dergelijke agenderende rol bij het kernteam Actie-
agenda OV-knooppunten te beleggen.


Definitieve besluitvorming over investeringen in en financiering van concrete projecten en maatregelen 
loopt via het BO MIRT en mogelijk aanvullende fondsen, zoals het Nationaal Groeifonds en 
Mobiliteitsfonds. 
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Mogelijke randvoorwaarden 
voor knooppuntinvesteringen


Mogelijke criteria voor 
vooruit trekken projecten


Mogelijke criteria voor 
combineren projecten (tot een 
programma of bundelopgave)


• Opgave benoemd als focusknoop-
punt of bundelopgave door 
gezamenlijke partijen


• Capaciteit voor project 
beschikbaar


• Cofinanciering beschikbaar


• Circulaire en duurzame aanpak


Advies:
• Integrale analyse d.m.v. 


Handelingsperspectief uitgevoerd


• Maatschappelijke urgentie


• Noodzakelijke ingrepen vanuit 
netwerkontwikkeling


• Capaciteitsknelpunt / 
veiligheidsrisico


• Momentum i.v.m. andere 
projecten in omgeving (werk met 
werk)


• Landelijke spreiding


• Mix capaciteit en 
kwaliteitsopgaven


• Mix van kleine en grote 
knooppunten


• Aanpak diverse bundelopgaven


We werken de komende jaren samen aan het beter inzichtelijk maken van bestuurlijke 
besluitvormingsprocessen, zodat het voor initiatiefnemers duidelijk en transparant is 
waarom keuzes worden gemaakt en wat criteria zijn om in aanmerking te komen voor (co-)
financiering vanuit bijvoorbeeld provincie of Rijk. Dit heeft tot doel om langdurige ontwik-
kelingen te borgen en te continueren, wederzijds begrip voor de verschillende belangen te 
creëren en de voorspelbaarheid en kwaliteit van ontwikkelingen te verbeteren.


3.6 Datagedreven aanpak bij knooppuntbeleid is het uitgangspunt


Data staat centraal in een toekomstbestendige en integrale aanpak van knooppuntontwikkeling. 
Met deze aanpak, ook wel datagedreven knooppuntontwikkeling, worden inzichten in en rondom 
knooppunten en ontwikkeling van knooppunten vergroot. Dit betekent dat kennis en doorontwikkeling 
van die kennis over het verzamelen, verwerken en analyseren van data een integraal onderdeel worden 
van de aanpak van knooppunten. 


Om breed gedragen keuzes te maken ten aanzien van knooppunten en netwerken, is betrouwbare en 
vergelijkbare informatie nodig. Deze informatie is momenteel vaak niet of versplinterd beschikbaar, 
waardoor het niet eenvoudig is om integrale en breed gedragen keuzes te maken. Door vanuit dezelfde 
data te werken, hebben partijen een gelijk informatieniveau en een gezamenlijk startpunt, waardoor 
tussen partijen een gelijk of eenduidig beeld van de bestaande situatie ontstaat en persoonlijke 
meningen minder belangrijk worden. 


• Bij de ontwikkeling van een knooppunt zijn vaak meerdere partijen betrokken. Data kunnen bijdragen 
aan een gemeenschappelijke taal, gedeelde uitgangspunten, transparantie, gezamenlijk analyseren 
van data, wederzijds begrip en het aanscherpen en afwegen van ambities van de partijen. Daarmee 
wordt de stap gezet van data naar informatie, en vervolgens naar interpretatie van deze informatie. 


• Data kunnen bijdragen aan een gezamenlijk startpunt. Partijen gaan met elkaar in gesprek op basis 
van vastgestelde standaarden en een gemeenschappelijke taal, zoals eenduidige definities van 
invloedgebieden en gedeelde indicatoren. 


• Data kunnen worden gebruikt bij prognoses, waardoor partijen eenzelfde beeld hebben van de 
toekomstige situatie.
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• Het in samenhang bezien van data, kaartmateriaal en dashboards, maakt het mogelijk om 
ontwikkelingen en trends in en rondom knooppunten te duiden. 


• Data kunnen bijdragen aan efficiency in het werkproces, omdat partijen niet iedere keer zelf het wiel 
hoeven uit te vinden.


Bij de besluitvorming rondom OV-knooppunten en bij het ontwikkelen, monitoren en evalueren van het 
knooppuntbeleid speelt beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data een prominente rol. Daarnaast 
zijn veel partijen betrokken. Daarom is het van belang om afspraken te formuleren over het gebruik en 
toepassen van data. Een datagedreven manier van werken vergt ervaring en (in het begin) tijd en geduld. 
Succesfactoren voor een datagedreven manier van werken zijn het (1) kunnen en willen delen van data, 
(2) samen volgen van gekozen indicatoren en (3) samen vergaren, bundelen en ontwikkelen van kennis.


We sluiten aan bij de eerder opgedane inzichten, zoals de verkenning Model Informatieprofiel 
Knooppunten (MIK) van het CROW en de tussenrapportage Beleidsinformatieprofiel Knooppunten (BIK) 
van Vereniging Deltametropool en CROW en overige relevante onderzoeken en ervaringen. 


Om invulling te geven aan onze ambities stellen we gezamenlijk definitie(s) vast, kiezen we databronnen 
en maken we afspraken over het gebruik, beschikbaarheid en controle van data. Ook wordt overeen-
stemming bereikt over de te hanteren reken- en afleidingsregels en over visualisaties van indicatoren. 


Met gezamenlijke databronnen, kaartmateriaal, handreikingen en tools geven we invulling aan deze visie 
op datagedreven knooppuntbeleid. We werken toe naar een platform waar data en informatie en 
voorbeelden van knooppuntontwikkeling openbaar gedeeld en toegankelijk gemaakt worden. Dit draagt 
bij aan het vergroten van de kennis en inzichten van lokale, regionale en landelijke partijen. Daarnaast 
versterkt dit de inzichten en wederzijds begrip rondom datagedreven knooppuntontwikkeling. 


Handelingsperspectief OV-knooppunten
Het Handelingsperspectief is bedoeld als instrument om gezamenlijk de huidige en toekomstige 
situatie van een OV-knooppunt in kaart te brengen. Het Handelingsperspectief is een landelijke 
uniforme werkwijze om met knooppuntontwikkeling aan de slag te gaan. Daarvoor is het van 
belang dat alle betrokken partijen aan één tafel zitten, zodat de relevante gegevens met elkaar 
gedeeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk gedragen beeld van de betreffende 
locatie. Het Handelingsperspectief is geen garantie voor een project, noch voor financiering 
vanuit de deelnemende partijen. Uitkomst van het doorlopen van de stappen in het Handelings-
perspectief kan ook zijn dat slechts één van de partijen iets te doen heeft richting de toekomst. 
Maar dan zijn wel alle partijen op de hoogte en in staat om mee te kijken/reviewen waar nodig.
 In 2019 is een eerste versie van het Handelingsperspectief gepubliceerd9. Afgelopen jaar is het 
Handelingsperspectief verder doorontwikkeld. Dit Handelingsperspectief zal zich verder door 
blijven ontwikkelen, waarbij in de toekomst ook een digitale versie beschikbaar komt. In deze 
digitale versie is het Handelingsperspectief digitaal gekoppeld aan databronnen.


9  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/ov-knooppunten-van-de-toekomst
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Figuur 18: Uitkomst en score handelingsperspectief, voorbeeld Station Amersfoort


We ondersteunen Rijk, regio’s en gemeenten bij het vormgeven van een 
datagedreven beleid voor integrale knooppuntontwikkeling, onder andere 
door het inrichten van een digitaal platform voor knooppuntdata. 
We stellen als doel om zo veel mogelijk informatie over knooppunten en gebruikers van 
die knooppunten op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen. We gebruiken zoveel 
mogelijk de website mobiliteitshubs.nl van het CROW om deze informatie te ontsluiten. 
We committeren ons aan het eindbeeld van één centraal dataplatform voor OV-knoop-
punten en de stappen daar naartoe.
We stellen informatie beschikbaar door benodigde data met het juiste kwaliteitsniveau op 
te halen en te verwerken tot gebruiksvriendelijke en visuele informatie. Daarbij koppelen 
we bestaande en nieuwe tools aan elkaar. We spreken af onder welke voorwaarden wij 
data en informatie onderling delen. We streven naar het zoveel mogelijk openbaar en 
toegankelijk maken van data. We hanteren het “ja, tenzij” -principe. Dat betekent dat we in 
principe informatie beschikbaar stellen en zoeken naar een oplossing voor data die niet 
openbaar gemaakt kan of mag worden.
Organisaties die hieraan deelnemen brengen kennis, data en/of financiële middelen in om 
het platform te voeden en (door) te ontwikkelen.
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Acties Termijn


• We publiceren een handreiking voor datagedreven knooppuntbeleid. Deze handreiking bevat 
ook een (jaarlijks te actualiseren) overzicht van andere actuele (data)trajecten.


• We inventariseren de data- en informatiebehoefte en beschikbaarheid van data van 
stakeholders.


• We werken de aanpak uit om tot een platform voor datagedreven knooppuntbeleid te komen. 


• We onderzoeken welke onafhankelijke partij het beheer van het platform op zich zal nemen.


• We werken het digitaal platform op basis van de behoeften van de gebruikers in fases uit.


• We ontsluiten het Handelingsperspectief (werkwijze, digitaal format en voorbeelden)  
via het platform.


• We maken afspraken over data delen. Hierbij maken we onderscheid tussen informatie die 
nodig is (need to have) en informatie die wenselijk is (nice to have).


• We maken afspraken over toegang, beheer en eigenaarschap. Hieronder vallen afspraken over 
het werken met data, de rechtenstructuur, het gebruik van niet-openbare data en statische en 
dynamische data.


• We stellen het platform snel operationeel, zodat informatie beschikbaar is. We passen het 
platform aan en zorgen ervoor dat het platform in zijn uiteindelijke en definitieve vorm 
operationeel is.


• We evalueren het platform iedere drie jaar met de gebruikers. In deze evaluatie wordt 
onderzocht of en in hoeverre het platform invulling geeft aan de behoefte van gebruikers.


• We ontwikkelen een gezamenlijke en werkbare definitie voor invloedsgebieden. 


• We verwerken de gewenste invloedsgebieden met behulp van GIS software en ontsluiten deze 
informatie vervolgens centraal voor alle knooppunten in Nederland. 


• We spreken af wie (jaarlijks) verantwoordelijk is voor het maken van de invloedsgebieden.  
De achterliggende methodiek met de te doorlopen stappen in GIS zullen worden beschreven  
in een handleiding.


• We zoeken naar een methode voor het meten van de reizigersbeleving op BTM-knooppunten, 
zodanig dat de resultaten vergelijkbaar zijn met de resultaten van de stationsbelevingsmonitor 
voor treinstations.


2022-2023 


2022 


2023


2023


2023-2025


2022 


2022-2023 


2023-2025 
 


2023-2025 
 


2026 en daarna 


2022


2023 


2023 
 


2023


We werken aan gezamenlijke definities, tools en methoden  
rond OV-knooppunten.
Hierbij gaan we uit van de wensen van professionals betrokken bij knooppuntontwikkeling. 
We starten met de uitwerking van gezamenlijke knooppunt-typologieën en een uitwerking 
van de definitie van invloedsgebieden van OV-knooppunten. Ook verzamelen we 
(missende) informatie, bijvoorbeeld over knooppuntbeleving, fietsgebruik, duurzaamheid 
en ruimtelijke kwaliteit van OV-knooppunten. Met deze data verrijken we inzichten zoals 
de opgaven van knooppuntontwikkeling en de omvang van deze opgaven.
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4.


Vervolg  
en opvolging







Programma Toekomstbeeld OV | 5959


Deze agenda bevat een groot aantal ambities, afspraken en acties. Na de publicatie van dit document 
start een kernteam en een opdrachtgeversoverleg met de uitvoering hiervan.10 Zij agenderen, voeren uit, 
monitoren en versnellen waar nodig. Waar nodig leggen ze verbinding met andere lopende programma’s 
en projecten, zoals de bereikbaarheidsprogramma’s en de verstedelijkingsstrategieën. De leden zorgen 
voor draagvlak in de eigen organisaties en bij partners ten behoeve van de bestuurlijke overleggen. Ook 
onderhouden zij contact met partijen die niet direct vertegenwoordigd zijn en enthousiasmeren zij hen 
om mee te werken. 


De uitvoering van de Actie-agenda OV-knooppunten valt onder het programma Toekomstbeeld OV2040. 
De stuurgroep TBOV stelt budget beschikbaar voor de uitvoering van de Actie-agenda en overziet deze 
op enige afstand. De stuurgroep TBOV wordt aan de hand van specials op belangrijke momenten 
inhoudelijk bijgepraat zodat de leden goed advies kunnen geven aan hun bestuurders. De stuurgroep 
TBOV zorgt ervoor dat besluiten in samenhang met de andere werkstromen (zoals de Netwerkuitwerking 
en Bus Rapid Transit) worden doorgeleid richting de bestuurlijke tafels. Daar waar bespreekpunten voor 
de bestuurlijke tafels specifiek OV-knooppunten betreffen en de samenhang met de andere werkstromen 
minder relevant is, kan het Opdrachtgeversoverleg ook rechtstreeks punten voor die tafels agenderen. 
Per onderwerp wordt bekeken of het wel of niet relevant is om het vooraf ook in de Stuurgroep TBOV te 
bespreken. 


Monitoring
De voortgang van de ambities, afspraken en acties in deze Actie-agenda wordt meerdere keren per jaar 
besproken in het kernteam en opdrachtgeversoverleg Actie-agenda OV-knooppunten. Aan het einde van 
elk jaar wordt gerapporteerd over de voortgang. 


De werkgroep Monitoring van het programma TBOV onderzoekt de bijdrage van de uitvoering van de 
Actie-agenda OV-knooppunten aan de doelen en acties van het brede TBOV programma en rapporteert 
hierover. 


Actualisatie
Jaarlijks stelt het kernteam Actie-agenda OV-knooppunten een werkplan op voor het kalenderjaar, 
waarin een geactualiseerde actielijst opgenomen is. 


Ook de kaartbeelden en inzichten over opgaven per locatie en focusknooppunten (Hoofdstuk 2) worden 
jaarlijks geüpdatet en vormen een belangrijke leidraad voor de jaarlijkse werkzaamheden. 


Agendering
Het kernteam agendeert minstens jaarlijks de voortgang van de Actie-agenda OV-knooppunten (in het 
voorjaar) op de landsdelige OV- en Spoortafels. Ook wordt hierbij bepaald welke update van de gebieds-
uitwerkingen nodig is. Op basis van de prioriteiten die uit deze gesprekken komen, besluit het kernteam 
welke OV-knooppunten te agenderen richting de gangbare overleggen ter voorbereiding van het 
jaarlijkse BO MIRT.


10 Het Kernteam en Opdrachtgeversoverleg Actie-agenda OV-knooppunten zijn opvolgers van het eerdere kernteam 
Ketens en Knopen en het Opdrachtgeversoverleg Ketens en Knopen. De naamsverandering markeert de nieuwefase 
waar deze werkstroom in terecht komt, waarbij de uitvoering van de Actie-agenda centraal staat. 
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Figuur 19: organogram en positionering werkstroom OV-knooppunten binnen Toekomstbeeld OV 
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Bijlage 1:  
Parallelle trajecten
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De Actie-agenda hangt samen met en bundelt inzichten uit verschillende lopende regionale en landelijke 
trajecten. De koplopers onder deze trajecten worden geholpen door de Actie-agenda met data, tools en 
kennisuitwisseling. Daar waar knooppuntontwikkeling nog minder onder de aandacht is, helpt de Actie-
agenda hier de aandacht op te vestigen, lessen te delen en waar nodig te faciliteren en aan te jagen.


Toekomstbeeld OV 
In het programma Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV) werken overheden en OV-partijen aan de toekomst 
van het OV. In de Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 uit 2019 zijn knooppunten opgenomen als 
essentieel onderdeel van de drempelloze reis van deur tot deur. Daarmee is OV-knooppunten één van de 
werkstromen binnen TBOV. 


In de Contourennota TBOV zijn drie pijlers uitgewerkt. OV-knooppunten hebben de 
potentie om aan al deze doelstellingen en pijlers een bijdrage te leveren en vormen 
daarmee de grondslag van de Actie-agenda: 


• Focus op de kracht van het OV: Integrale knooppuntontwikkeling versterkt de kracht 
van het OV, door mobiliteit en ruimte in samenhang te ontwikkelen. Frequentiever-
hoging en versnelling van netwerken in combinatie met binnenstedelijke verdichting 
rondom knooppunten, verleiden reizigers te kiezen voor duurzame mobiliteit.


• Drempelloos van deur-tot-deur: Netwerken en modaliteiten die perfect op elkaar 
aansluiten, eenvoudig te gebruiken en vooral zeer bereikbaar (bij voorkeur te voet/
per fiets)


• Veilig, duurzaam en efficiënt OV: Verkeersveilig (conflictvrije routes), sociaal veilig 
(reuring, ogen en oren), etc.


De Contourennota TBOV bevat vijf doelen om vanuit het OV een bijdrage te leveren aan 
maatschappelijke (ruimtelijke) opgaven rondom economie, woningbouw en leefomgeving:


• Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op, in stedelijk gebied is OV samen 
met de fiets het belangrijkste vervoermiddel.


• Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 gemiddeld.
• De gehele OV-sector zero emissie en circulair.
• Nederland is een koploper in innovatie en vernieuwing van het OV.
• We streven – ook met het intensiveren van het OV – naar een voortdurende 


verbetering van veiligheid en minder hinder voor de omgeving.


In de Ontwikkelagenda TBOV uit 2021 worden de te nemen stappen tot 2040 inzichtelijk gemaakt. Een 
eerste ordening van verschillende ontwikkelrichtingen is uitgewerkt in menukaarten. OV-knooppunten 
komen in twee menukaarten duidelijk terug. Menukaart 0 (“Een robuuste basis”) bevat randvoorwaarde-
lijke bouwstenen voor het bereiken van de doelen van Toekomstbeeld OV. Menukaart 7 (“Knooppunten 
van de toekomst”) richt zich op acties om knooppunten toekomstbestendig te maken richting 2040. De 
maatregelen in die laatste menukaart zetten in op (1) het verbeteren van de functionele kwaliteit (2) 
verbeteren van ruimtelijke kwaliteit en (3) schaalsprong. 
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Andere werkstromen binnen TBOV
Naast OV-knooppunten zijn er een aantal andere werkstromen van het programma TBOV 2040:


• In de werkstroom Landelijke Netwerkuitwerking spoor (LNS) vinden corridorstudies plaats naar het 
spoornetwerk. De relevante knooppunten en raakvlakken langs die corridors worden daarin 
meegenomen als onderdeel van de opgave. De inzichten uit de corridorstudies worden andersom ook 
weer meegegeven voor de Actie-agenda.


• In de werkstroom Bus Rapid Transit (BRT) worden kansrijke verbindingen voor BRT in beeld gebracht. 
Ook daar is de kwaliteit en locatie van de hubs een onderdeel van de opgave.


Samenhang met NOVI
Goede knooppuntontwikkeling is in lijn met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin is benoemd dat 
het in samenhang functioneren van het totale mobiliteitssysteem, waaronder multimodale knooppunten 
en stations van nationaal belang is. Ontwikkellocaties worden geselecteerd op nabijheid en goede 
aansluiting op het OV-netwerk. In de NOVI wordt geadviseerd om bedrijvigheid op locaties bij 
knooppunten van infrastructuur te clusteren, om de economische vitaliteit van een regio te bevorderen.


Nationale programma’s
De Actie-agenda hangt samen met het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. In dit programma worden de 
landelijke opgaven op de fietsinfrastructuur (netwerk en stallen) geëxpliciteerd. Daar waar deze opgaven 
zich op of langs OV-knooppunten bevinden, zit samenhang met de Actie-agenda, daarom stemmen we 
nauw met dit traject af. Het NTF wordt in 2022 uitgebracht. 


De Actie-agenda hangt ook samen met de Stationsagenda, waarin IenW in samenwerking met ProRail en 
NS Stations werkt aan een nieuwe Rijksvisie op de kwaliteit van stations. Ook hierin wordt aandacht 
gevraagd voor het functioneren van stations als multimodale knooppunten en de verbinding tussen 
station en omgeving. De Stationsagenda komt in 2022 uit en de wisselwerking met de Actie-agenda 
wordt binnen IenW bewaakt.


Regionale trajecten
Ook beoogt de Actie-agenda zo veel mogelijk aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen zoals bereikbaar-
heids- en gebiedsprogramma’s, waaronder de Rijk-regio programma’s SBaB, MoVe en U Ned. De laatste 
inzichten hieruit zijn zo veel mogelijk in de Actie-agenda overgenomen. 


• In Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) werken het Rijk en de Regio gezamenlijk aan 
mobiliteitsvraagstukken in de metropoolregio Amsterdam. Zo worden samenhangende keuzes 
gemaakt op het gebied van infrastructuur, duurzame mobiliteit en verstedelijking. Hierbij wordt 
verstedelijking zo veel mogelijk rond knooppunten gefaciliteerd. Het programma bevat een specifieke 
werkstroom gericht op multimodale knooppuntontwikkeling. 


• In MoVe werken overheden, infrastructurele netwerkbeheerders en vervoerders in de Zuidelijke 
randstad samen aan versterking van de regionale economie met meer kansen voor mensen en het 
versneld realiseren van 170.000 woningen. Een belangrijk gebiedsgericht project binnen dit programma 
is de ontwikkeling van de Oude lijn tussen Dordrecht en Leiden en de hieraan gelegen OV-knooppunten.


• In U Ned werken Rijk, Provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het 
gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het verstedelijkingsperspectief Utrecht 
Nabij staat centraal in het programma en van daaruit worden diverse programmaonderdelen 
uitgewerkt. Het Programma Knooppunten is een van de onderdelen die op de middellange termijn 
(tot 2030) wordt uitgewerkt. 
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Iedere provincie werkt aan provinciaal mobiliteitsbeleid en een Omgevingsvisie en iedere gemeente 
werkt aan een Structuurvisie, waar ook knooppunten en hubs een plek in krijgen. Daarnaast vinden er op 
regionaal niveau verschillende ontwikkelingen plaats. Zo zijn in verschillende provincies gerichte visies en 
uitvoeringsprogramma’s rond hubs / OV-knooppunten aanwezig, bijvoorbeeld in Noord-Holland, Noord-
Brabant, Groningen, Drenthe en Gelderland. De laatste inzichten daaruit zijn in deze Actie-agenda 
opgenomen en gebundeld.


Door heel het land is veel aandacht voor OV-knooppunten, vaak onder de bredere noemer van hubs. Op 
diverse conferenties en in samenwerkingsverbanden zoals in de Mobiliteitsalliantie wordt hier over 
gesproken en wordt aan kennisuitwisseling gedaan. Ook CROW-KpVV werkt aan een Kennisprogramma 
Knooppunten en Mobiliteitshubs. 


Toekomstbeeld OV (TBOV) 2040
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Ontwikkelagenda TBOV (2021)
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Bijlage 2:  
Toelichting op de 
gebiedsgerichte 
uitwerking per 
landsdeel
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Iedere regio heeft eigen accenten in de knooppuntontwikkeling waar zij de komende jaren op focust. Er 
zijn echter ook overeenkomsten tussen de landsdelen. De knooppuntontwikkeling per landsdeel duiden 
wij hierna in zes landsdelige uitwerkingen.


Deze landsdelige uitwerkingen geven inzicht in (1) de landelijke bundelopgaven, waarbij een specifieke 
regionale duiding is gegeven, (2) gezamenlijk gedragen focusknooppunten en (3) alle knooppunten met 
één of meerdere opgave(n) in de regio op de kaart. Het doel van de landsdelige uitwerkingen is om de 
betrokken stakeholders op knooppunten met elkaar in gesprek te brengen over de opgaven die er spelen 
op de knooppunten in de regio. De landsdelige uitwerkingen zijn hiermee geen eindbeeld maar een 
startpunt voor het jaarlijkse gesprek tussen Rijk en regio over knooppunten. Tijdens dit gesprek wordt 
gekeken of er knooppunten bij komen of van de kaart af worden gehaald.


De zes landsdelige uitwerkingen zijn als volgt opgebouwd:


• schets van de knooppuntopgaven in de regio in tekst;


• gezamenlijk gedragen kaartbeeld met totaaloverzicht van knopen met en een opgave en 
focusknopen;


• weergave bundelopgaven met regionale invulling om de kaart heen; 


• diagram overzicht fases;


• diagram type knopen en aantal knopen met een fietsopgave (uit Nationaal Toekomstbeeld Fiets).


Om tot de landsdelige uitwerkingen van deze hoofdopgaven te komen, zijn drie rondes met betrokkenen 
doorlopen: inventarisatie, verrijking en focus. Iedere ronde zijn werksessies gehouden met de landsdelen. 
Daarnaast is er ook een landelijk spoor gevolgd om tot het landelijk kaartbeeld te komen.
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Toelichting gebruikte terminologie in de landsdelige uitwerkingen


Categorieën knooppunten:
• Knooppunt met opgave(n): knooppunten waar tot 2040 een of meerdere opgaven 


gaan spelen volgens de provincie, vervoerregio of NS Stations en ProRail.


• Focusknooppunt: de belangrijkste knopen waar de provincie/vervoerregio al aan de 
slag is of mee aan de slag wil:


• (Voor zover het treinstations betreft) onderschreven door ProRail/NS Stations


• Met complexe opgaven waarbij meerdere overheidslagen / 
 betrokken partijen nodig zijn


• Zoveel mogelijk gebaseerd op bestuurlijke ambities


• Potentiële nieuwe knoop: locatie waar nu geen knooppunt is maar richting 2040 
mogelijk wel een knooppunt wordt ontwikkeld.


Status focusknooppunten:
• Onderzoek/Initiatief: Fase waarin de integrale knooppuntopgave gezamenlijk in kaart 


wordt gebracht om zicht te krijgen op de vraagstukken die opgelost dienen te 
worden bij de knooppuntontwikkeling (o.a. toepassing Handelingsperspectief) 
inclusief de organisatie van een project met alle betrokken partijen.


• Verkenning/planuitwerking: Gezamenlijk uitwerken van kansrijke oplossingen die een 
antwoord bieden op de integrale opgaven van de knooppuntontwikkeling tot een 
gedeelde voorkeursoplossing waarover besluitvorming tot realisatie mogelijk is.


• Uitvoering/realisatie: Uitvoeren van de werkzaamheden conform de gedeelde 
voorkeursoplossing in één of meerdere fasen en/of deelprojecten.
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Bijlage 3: 
Uitwerking van de 
taken en rollen van 
het programma en 
de partijen 
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Het programma en de partijen hebben verschillende taken en rollen bij OV-knooppuntontwikkeling. In 
onderstaande figuur zijn de verschillende stappen en mogelijkheden uitgewerkt. Hierbij is uit gegaan van 
een gemiddeld project, waarbij een ambitie of idee bij een regionale stakeholder ontstaat. Uiteraard zijn 
er ook projecten waarbij landelijke partijen zoals ProRail of NS Stations een project initiëren. 


Initiatiefnemer hee� ambities op of in de omgeving van een OV-knooppuntIdee /
Initiatief
fase


Geen focusknooppunt, geen gezamenlijke opgave Geen focusknooppunt, wel een gezamenlijke opgave


Focusknooppunt


Initiatiefnemer neemt contact op met de knooppuntenregisseur


Partijen onderzoeken in een ontwerpstudie de variantenVerkenning/
Planuitwerkings
fase


Partijen selecteren een voorkeursvariant – Is er sprake van een MIRT project? Partijen werken dan toe naar een MIRT Voorkeursbeslissing


Uitvoeren projectplan en oplevering OV-knooppuntUitvoering/
Realisatie
fase


Komen tot afspraken over beheer en onderhoud tijdens de exploitatiefase


Nazorg: opstellen en verspreiden van borgingsdocumentatie, nanciële a�andelingen en team ontmantelenExploitatie


Exploiteren OV-knooppunt: beheren en onderhouden knooppunt


In een verkennend gesprek tussen gemeente, provincie/vervoerregio (en ProRail en NS Stations) 
wordt de opgave, ambitie en scope besproken


Initiatiefnemer pakt het zelf op en
informeert overige partijen


Besluit over invulling gezamenlijk onderzoek
en informeren Programmateam


Initiatiefnemer pakt het zelf op en maakt
afspraken over betrokkenheid andere partijen


Partijen brengen met behulp van handelingsperspectief OV-knooppunten (stap 1 en 2) de opgaven, 
ontwikkelingen en ambities in kaart


Partijen sluiten overeenkomst af, zoals een intentie- samenwerkings-, bestuurs- of uitwerkingsovereenkomst. 
Dit bevat de gezamenlijke ambitie, opgave en planning en afspraken over beheer en onderhoud. Partijen verdelen 


onderling de taken en wijzen een locatieregisseur aan  — Is er sprake van een MIRT project? Partijen werken dan toe 
naar een MIRT Startbeslissing.


Partijen werken voorkeursvariant uit in een projectplan. Daarin is oog voor fasering van het project, inclusief 
mogelijkheden om overlast te beperken en reizigersbeleving op peil te houden – Is er sprake van een MIRT project? 


Partijen werken dan toe naar een MIRT projectbeslissing


Partijen sluiten overeenkomst af, zoals een intentie- samenwerkings-, bestuurs- of uitwerkingsovereenkomst, waarin 
de rol en bijdrage van elke partij is vastgelegd, haalbaarheid en maakbaarheid (buca) en planning van het vervolg


Onderzoeks
fase


Stap 3 van het Handelingsperspectief (incl. verdiepend onderzoek) 
wordt uitgevoerd en haalbaarheid wordt bepaaldGeen verdere actie
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Fase
Rol Loket 
OV-knooppunten Rol Kennispool Rol Datateam Rol Kernteam


Partijen met 
een rol


CROW/KpVV Ministerie van IenW  
Ministerie van BZK 
Rijkswaterstaat 
NS Stations 
ProRail 
DOVA 
CROW/KpVv 
IPO 
College van Rijksadviseurs 
Bureau 
Spoorbouwmeester


Ministerie van IenW 
NS Stations 
ProRail 
DOVA 
CROW/KpVv 
(Stads)vervoerders


Ministerie van IenW 
Ministerie van BZK 
NS Stations 
ProRail 
DOVA 
Landsdelen


Idee/ Initiatief • Evt. verwijzen 
initiatiefnemer naar 
juiste 
knooppuntenregisseur.


• Fungeren als algemene 
postbus voor iedereen 
met een vraag over 
knooppuntontwikke-
ling en doorverwijzen 
naar de juiste 
personen. 


• Kennisvragen van 
OV-knooppunt in kaart 
brengen en antwoor-
den formuleren voor 
de veelgestelde vragen. 


• Verbinden initiatiefne-
mer aan locaties met 
vergelijkbare vragen/ 
opgaven, waar 
mogelijk aanreiken 
best practices 


- • Monitoren stand van 
zaken 
focusknooppunten.


• Landelijk overzicht 
bewaken over 
knooppunt-ontwikke-
ling over alle 
landsdelen heen.


• Monitoren behoefte 
verandering in lijst 
focusknooppunten.


Onderzoek - Idem activiteiten 
initiatieffase 


• Verzamelen ingevulde 
Handelings-
perspectieven en 
overige 
onderzoeksresultaten.


• Aanreiken tools, 
werkwijzen, model-
overeenkomsten, etc. 


• In kaart brengen 
behoefte aan 
kennisontwikkeling, 
innovatie en nieuwe 
onderzoeksthema’s. 


• Initiëren en begeleiden 
onderzoeken en 
verspreiden resultaten.


• Kennis nemen van 
databehoefte in deze 
fase, t.b.v. (door)
ontwikkelen van 
instrumenten t.b,v, 
datagedreven 
knooppuntbeleid. 


• Onderzoeken hoe deze 
data te krijgen en 
afspraken maken over 
delen van data. 


• Kennis nemen van 
resultaten onderzoeks-
fase en besluit over 
vervolg.


• Monitoren stand van 
zaken 
focusknooppunten.


• Landelijk overzicht 
bewaken over 
knooppunt-
ontwikkeling over alle 
landsdelen heen.


Verkenning/


Planuitwerking


- Idem activiteiten 
onderzoeksfase 


• Aanreiken overzicht 
van partijen in de 
markt (aannemers, 
architecten, onderzoe-
kers, ingenieurs-
bureaus, project-
regisseurs, etc).


Idem activiteiten 
onderzoeksfase 


Idem activiteiten 
onderzoeksfase


Uitvoering / 
Realisatie


- Idem activiteiten 
onderzoeksfase 


Idem activiteiten 
onderzoeksfase 


Idem activiteiten 
onderzoeksfase 


Exploitatie - Idem activiteiten 
onderzoeksfase 


Idem activiteiten 
onderzoeksfase 


-
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Fase Rol Locatieregisseur Rol Knooppuntenregisseur


Partijen met 
een rol


Gemeenten en ProRail Provincies 
Vervoerregio’s 
Regionale aanspreekpunten bij landelijke partijen (ProRail, NS 
Stations, IenW, BZK, RWS)


Idee/Initiatief - • Link leggen tussen ambities locatie en overige ambities in 
provincie/vervoerregio of langs de corridor.


• Een eventuele link constateren met netwerkontwikkeling 
spoor en verbinden aan ProRail.


• Link leggen tussen initiatiefnemer en Nationaal Programma 
Knooppunten.


• Checken: is het desbetreffende OV-knooppunt in de 
Actie-agenda benoemd als focusknooppunt? En zo niet, zijn er 
redenen om door nieuwe ontwikkelingen de status te 
heroverwegen? 


• Indien gewenst: Inbrengen behoefte verandering in status 
knooppunt aan landsdelige OV- en Spoortafel (zodat ook tijdig 
oog is voor een mogelijke agendering van de locatie voor het 
MIRT)


• Verwachtingen managen van alle betrokken partijen.


Onderzoek • Kennismaken en overzicht krijgen van opgaven, partijen en 
belangen.


• Zorgen voor (bestuurlijk) draagvlak.


• Zorgen voor financieel overzicht en planning.


• Zorgen voor eventuele doorgeleiding naar het MIRT. 


• Betrokkenheid (op afstand) bij invullen Handelingsperspectief.


• Delen ontwikkelingen en resultaten onderzoeksfase met 
Kennispool en Kernteam.


• Bewaken dat er tijdig een locatieregisseur wordt aangesteld.


Verkenning/ 
Planuitwerking


• Bewaken integraliteit en continuïteit.


• Checks met projecten vanuit spoor en BTM-netwerk.


• Zorgen dat alle juiste partijen aangehaakt zijn en blijven.


• Zorgen voor goede afweging belangen alle stakeholders en 
toewerken naar overeenstemming.


• Inspelen op voortschrijdend inzicht.


• Zorgen voor (bestuurlijk) draagvlak.


• Zorgen voor eventuele doorgeleiding naar het MIRT.


• Vastleggen commitment in overeenkomsten.


• Samenstellen van teams


• Signalen en acties doorgeven aan knooppuntenregisseur.


• Betrokkenheid (op afstand) bij verkenning/ planuitwerking.


• Delen ontwikkelingen en resultaten verkenning/ planuitwer-
king fase met Kennispool en Kernteam.


• Bijstaan locatieregisseur met raad en daad.


Uitvoering / 
Realisatie


• Bewaken integraliteit en continuïteit en afspraken uit 
voorgaande fases.


• Zorgen voor vaste overlegmomenten met alle betrokken 
partijen en de overeenkomst(en) erbij houden of er nog 
voldaan aan hetgeen is afgesproken. 


• Zorgen voor zorgvuldige afweging belangen bij (onverwacht-
se) ontwikkelingen.


• Zorgen voor (bestuurlijk) draagvlak.


• Vastleggen wijzigingen in overeenkomsten.


• Zorgen dat alle juiste partijen aangehaakt zijn en blijven.


• Signalen doorgeven aan knooppuntenregisseur.


• Op de hoogte blijven van voortgang realisatie.


• Delen ontwikkelingen en resultaten met Kennispool en 
Kernteam.


• Bijstaan locatieregisseur met raad en daad,


Exploitatie - • Monitoren ontwikkelingen knooppunt en signaleren mogelijke 
(nieuwe) opgaven.
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Bijlage(n) 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

  

Datum 24 juni 2022 

Betreft Uitkomsten Landelijke OV- en Spoortafel 16 juni 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

In deze brief informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van de Landelijke OV- en 

Spoortafel van 16 juni jl. Aan de OV en Spoortafels voer ik samen met de 

bestuurders van decentrale overheden, vervoerders, ProRail en 

reizigersorganisaties het strategische gesprek over de toekomst van het OV. In 

het overleg is stilgestaan bij het beleidsprogramma van IenW 1 en de uitwerking en 

voortgang van het Toekomstbeeld OV.  

 

Beleidsprogramma IenW 

Naar aanleiding van het beleidsprogramma van IenW is met de partijen van de 

Landelijke OV- en Spoortafel het gesprek gevoerd over de aantrekkelijkheid van 

het OV in de komende jaren en op de langere termijn. De partijen hebben de 

gezamenlijke ambitie om het openbaar vervoer en het spoorgoederenvervoer een 

belangrijke rol te laten spelen bij het duurzaam verbinden in binnen- en 

buitenland, het faciliteren van de woningbouwopgave en bij het opvangen van de 

groeiende behoefte aan mobiliteit. De wil om het OV juist na de COVID-19 crisis in 

de volle breedte voor reizigers weer aantrekkelijk te maken is groot. Daarbij is het 

naast actuele vraagstukken rond het voorzieningenniveau in 2023 van belang ook 

breder te kijken naar de rol van het OV en het goederenvervoer voor de bijdrage 

aan oplossingen voor brede maatschappelijke opgaven zoals klimaat, stikstof, 

verstedelijking en de economische en sociale ontwikkeling.  

 

Eerder is met het Toekomstbeeld OV23 door alle partijen een aantrekkelijk en 

uitdagend perspectief neergezet voor de lange termijn. De deelnemers hebben 

besproken dat er nu behoefte is aan een uitwerking waarin inzichtelijk wordt 

gemaakt welke gezamenlijke stappen en keuzes op de korte en middellange 

termijn gezet moeten worden op weg naar 2040, ook gezien de beschikbare 

financiële middelen bij alle partijen. Daarbij blijven de investeringen in de 

robuuste basis rond beheer en onderhoud, maar ook in bijvoorbeeld extra 

vervoerscapaciteit, baanstabiliteit en energievoorziening noodzakelijk. Daarbij 

werd aan de tafel specifiek aandacht gevraagd voor de rol die het samenhangende 

                                                 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Kamerstuk 35 925 XII, nr. 106 
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Kamerstuk 23645, nr. 685 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Kamerstuk 23645, nr. 746 
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spoorsysteem kan spelen bij de ontsluiting en bereikbaarheid van 

woningbouwgebieden, waarvoor deze robuuste basis in het gezamenlijke belang 

is.  

 

Richting het najaar wordt in het programma Toekomstbeeld OV gewerkt aan het 

inzichtelijk maken van deze inzet en keuzes. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de 

bijdrage die de voorstellen voor de verbetering van het OV, voor innovaties en 

voor verduurzaming – ook in combinatie met andere modaliteiten – kunnen 

leveren aan de eerdergenoemde opgaven rond bereikbaarheid, klimaat, 

verstedelijking en economische en sociale ontwikkeling. 

Voortgang Toekomstbeeld OV 

Aan de tafel is verder gesproken over de inhoudelijke uitwerking van een aantal 

gezamenlijk tot stand gekomen producten uit het Toekomstbeeld OV. De 

afgelopen periode is gewerkt aan de Actie-agenda OV-knooppunten, het concept 

Bus Rapid Transit (BRT) en het inzichtelijk maken van mogelijke ontwikkelstappen 

op enkele spoorcorridors waarop voor de verdere ontwikkeling van het nationale 

netwerk maatgevende keuzes aan de orde zijn. Deze studies helpen om stappen 

en keuzes te identificeren op weg naar 2040.  

 

De deelnemers hebben de gezamenlijk actie-agenda OV-knooppunten vastgesteld. 

Deze stuur ik uw Kamer als bijlage bij deze brief mee, zoals toegezegd in het 

notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 

11 april jl. OV-knooppunten zijn cruciaal voor het goed functioneren van het 

mobiliteitssysteem en het faciliteren van een drempelloze deur-tot-deurreis voor 

de reiziger. Daarnaast zijn het ook steeds meer de locaties voor ruimtelijke 

ontwikkelingen, zoals woningbouw. De agenda biedt inzicht in de locaties en de 

diversiteit aan opgaven van een landsdekkend netwerk van ca. 700 OV-

knooppunten. Daarmee geeft de agenda invulling aan de motie Minhas en Van 

Ginneken om nader onderzoek te doen naar ov-hubs en de spreiding hiervan4. 

Ook biedt de agenda een overzicht van 150 OV-knooppunten waar in eerste 

instantie de focus op ligt. Dit inzicht draagt bij aan nadere programmering en 

besluitvorming over mogelijke investeringen in OV-knooppunten vanuit het MIRT. 

Bij de vaststelling en uitvoering van de Actie-agenda is aandacht gevraagd voor 

de verbinding met deelmobiliteit en de overstap van auto naar OV. De agenda 

bevat concrete afspraken en acties over samenwerking en de ontwikkeling en 

uitwisseling van instrumenten, kennis en data. Dit vraagt inzet van alle betrokken 

partijen. Vanuit het ministerie van IenW benutten we de inzichten uit de Actie-

agenda OV-knooppunten ook voor de nieuwe visie op stations in de 

Stationsagenda, die ik uw Kamer eind 2022 toestuur. Naast de activiteiten op het 

gebied van OV-knooppunten werkt het ministerie van IenW ook op verschillende 

manieren aan andere hubs, zoals deelmobiliteit- en goederenhubs. 

 

Daarnaast is gesproken over de kansen van BRT. Dit concept kan een aanvulling 

zijn op het bestaande OV dat snel en adaptief gerealiseerd kan worden en 

daarmee ook interessant is voor de woningbouwopgave. Er is besproken om de 

kansen voor BRT te pakken en integraal mee te wegen als optie voor het 

realiseren van betere verbindingen tussen woningen en hun omgeving. Om dit 

mogelijk te maken concretiseren we de komende periode wat van gezamenlijke 

partijen nodig is om BRT verder te brengen. Een belangrijk aspect daarin is het 

                                                 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 925 A, nr. 46. 
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ontwikkelen van kaders en oplossingen voor het bieden van voldoende 

doorstroming voor BRT op hoofd- en onderliggend wegennetwerk. 

 

Voor het landelijk spoornetwerk zijn twee notities vastgesteld die ingaan op de 

opgave rondom de Goederenroutering Noordoost Europa (GNOE) en de corridor 

Utrecht – Arnhem – Duitse grens. Een keuze over de goederenroutering richting 

Noordoost Europa is in het Toekomstbeeld OV eerder als randvoorwaarde 

genoemd voor de lange termijn doorgroei op het spoor van zowel personen- als 

goederentreinen. Een complex dossier, ook omdat het hier om veel en soms ook 

tegenstrijdige belangen gaat. Partijen spraken opnieuw uit het vervolg met 

betrokkenheid van alle belanghebbenden partijen vorm te willen geven. Om hier 

voldoende aandacht voor te hebben, is afgesproken een apart bestuurlijk overleg 

te organiseren over hoe het vervolgproces ingericht kan worden. Uitvoering van 

de motie De Groot c.s.5, die verzoekt om een onderzoek naar de maatschappelijke 

en economische meerwaarde van een concreet projectalternatief (de zogenaamde 

Noordtak van de Betuweroute), is vooralsnog dus niet aan de orde omdat we met 

bovengenoemde afspraken samen met belanghebbenden eerst grip en inzicht 

willen krijgen op de opgave en de nut en noodzaak. Verder studeren over de 

routering van goederen richting Noordoost Europa is dan ook nodig.  

 

De corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens is een belangrijke ader voor 

internationaal, nationaal en regionaal vervoer. Uit het onderzoek blijkt dat enkele 

structurerende keuzes zoals de baanvaksnelheid en bediening van IC-stations 

noodzakelijk zijn om een ontwikkelpad te kunnen schetsen voor de toekomst. 

Deze structurerende keuzes worden de komende periode nader onderzocht. 

Hiermee is een eerste stap gezet met het in kaart brengen van 

toekomstbestendige investeringen voor deze corridor, zoals verzocht in de motie 

Bouchallikh en Van Ginneken6. 

 

Al met al kijk ik terug op een zeer waardevol gesprek. In het najaar spreek ik 

opnieuw met betrokkenen bij de Landelijke OV en Spoortafel om de 

bovengeschetste keuzes en nadere uitwerking van het Toekomstbeeld OV te 

bespreken.  

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

drs. V.L.W.A. Heijnen 

                                                 
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35925 XII, nr. 24 
6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 29984, nr. 962 



> Notitie opgaven, afbakening en omgeving 
(eindversie)

Spoorcorridor
Utrecht – Arnhem –
Duitse grens

Opgesteld door: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Gelderland, 

Provincie Utrecht, ProRail, NS en FMN
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Managementsamenvatting

1. Inleiding en context

2. Opgaven

3. Oplossingsrichtingen spoor

4. Afbakening

5. Vervolgaanpak

6. Omgeving en organisatie
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Context en advies

Rijk, decentrale overheden en de OV-sector werken gezamenlijk aan een uitwerking van het 

Toekomstbeeld OV. Partijen hebben gezamenlijk besloten de belangrijkste corridors van 

Nederland uit te werken in zogenaamde corridorstudies. De corridor Utrecht –Arnhem –

Duitse grens (hierna UAD) behoort tot deze groep. Het is de belangrijkste spoorcorridor naar 

Duitsland en onderdeel van het Europese TEN-T netwerk (Rhine Alpine Corridor). Om de 

urgente capaciteitsknelpunten op te lossen en verschillende ambities op deze corridor - op 

internationaal, nationaal en regionaal niveau - te realiseren zijn aanpassingen en 

optimalisaties in de infrastructuur noodzakelijk. Het resultaat van de eerste stap van de 

corridorstudie is deze notitie Opgaven, Afbakening en Omgeving (hierna: OAO-notitie). 

Het advies is te starten met een gericht vervolgonderzoek en besluitvorming voor te bereiden 

voor het BO MIRT najaar 2022. Hierin kan dan het gewenste eindbeeld voor de corridor 

worden vastgesteld. Het streven is ook besluitvorming te realiseren over de eerste 

ontwikkelstap passend binnen de financiële kaders.

Kernopgaven

Het doel in deze fase is het vaststellen op welke wijze de opgaven op regionaal, nationaal en 

internationaal verenigd kunnen worden en wat realistische opties zijn voor een toekomstige 

uitwerking op het spoor. In een gezamenlijk proces is een aantal kernopgaven voor de 

corridor gedefinieerd. De vier kernopgaven zijn als volgt gedefinieerd:

> Integrale bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio’s en verstedelijkingslocaties 

behouden en verbeteren: 

> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in Utrecht en omgeving

> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in regio FoodValley

> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in regio Arnhem-Nijmegen

> Voldoende capaciteit voor de verwachte reizigersvraag op de gehele corridor. En specifiek 

de spoorcapaciteitsknelpunten tussen Arnhem en Zevenaar en tussen Utrecht en 

Veenendaal.

> Goede, snelle en frequente verbindingen tussen de grote stedelijke agglomeraties (Utrecht 

– Arnhem) en regio’s en middelgrote steden (Arnhem – Duitse grens). 

> Goede verbinding met Duitsland en een duurzaam, aantrekkelijk en betrouwbaar 

alternatief voor korte afstand vliegverkeer.

Capaciteitsknelpunten

De urgentie van investeringen op deze corridor wordt duidelijk uit de Integrale 

Mobiliteitsanalyse van het Rijk (hierna: IMA). Zowel tussen Arnhem en Zevenaar, als tussen 

Utrecht en Veenendaal, ontstaan in de toekomst capaciteitsknelpunten. 

Managementsamenvatting
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Utrecht – Arnhem: structurerende keuzes noodzakelijk

De ambities op de UAD-corridor zijn hoog. Er worden veel wensen geprojecteerd op een nu 

al druk bereden spoorweg. De puzzel is complex en keuzes beïnvloeden en/of conflicteren 

elkaar of leiden tot hoge kosten. Het is, om de stap naar een MIRT-onderzoek of MIRT-

verkenning te zetten, noodzakelijk om een keuze tussen de verschillende (beleids-)opties 

te maken, zodat het aantal te onderzoeken varianten en scenario’s beperkter wordt. Uit de 

analyse naar deze corridor komt een aantal structurerende keuzes op dit baanvak naar 

voren. Een structurerende keuze betekent dat richting wordt gegeven in dilemma’s en te 

onderzoeken scope. Het gaat om de volgende structurerende keuzes:

> Frequentie Intercity bediening station Ede-Wageningen;

> 200 km/uur wel/niet onmogelijk maken;

> Wel/geen Intercity halte Utrecht Koningsweg.

Arnhem – Duits grens: eerste stappen zijn duidelijk

Er spelen op dit moment geen conflicterende keuzes ten oosten van Arnhem richting 

Duitse grens. Uit de analyse volgt dat er op dit trajectdeel wel een aantal keuzes 

voorliggen, gekoppeld aan de daarvoor benodigde investeringen. De eerste twee 

ontwikkelstappen zijn duidelijk en opgenomen in een adaptief ontwikkelplan. De 

daaropvolgende stappen moeten wel nog uitgewerkt worden. 

21-6-2022Toekomstbeeld OV 4



Resultaat OAO: routekaart Utrecht – Arnhem en adaptief ontwikkelplan Arnhem – Duitse grens

Op basis van de structurerende keuzes en beschikbare kennis uit de analyse is het mogelijk 

om een routekaart voor het traject Utrecht – Arnhem te schetsen die inzicht geeft in 

mogelijke stappen en de samenhang van verschillende keuzes en koppeling met beschikbare 

middelen. 

Voor het traject Arnhem – Duitse grens spelen deze structurerende keuzes niet en zijn de 

eerste ontwikkelstappen al concreet uitgewerkt voor het adaptieve ontwikkelplan en het 

eindbeeld. Deze stappen bestaan uit de realisatie van een RegioExpresen mogelijk 

> Ontwikkelstap 1A: realisatie 1x per uur een RegioExpres. Hiermee worden de urgente 

capaciteitsknelpunten opgelost, regio’s sneller met elkaar verbonden, internationale 

verbindingen sneller en kunnen alle extra reizigers als gevolg van de 

verstedelijkingsopgave ook in de toekomst mee met de trein. De investeringskosten zijn 

geraamd op €91 – €133 miljoen. 

> Ontwikkelstap 1B: realisatie vrije kruising Arnhem-Oost, 2x per uur een RegioExpresen 

(mogelijk) een verhoging van de frequentie naar station Arnhem Presikhaaf naar 4x per 

uur. De extra investeringskosten van deze stap zijn nog niet geraamd, maar liggen naar 

verwachting (op basis van studies uit het verleden) op minstens €100 miljoen. Dit is 

uiteraard wel afhankelijk van de eisen en wensen, bijvoorbeeld vanuit de omgeving ten 

aanzien van de inpassing. De verstedelijkingsopgave Arnhem-Oost is hierin een belangrijk 

raakvlak.

Vervolgproces

Om te komen tot de antwoorden op de structurerende keuzes, een compleet ontwikkelplan 

voor de gehele corridor inclusief een breed gedragen eindbeeld zijn diverse vervolgvragen 

opgesteld. Het uitwerken van deze vervolgvragen is noodzakelijk om een goede afweging te 

kunnen maken en besluitvorming te organiseren in het BO MIRT van het najaar 2022. De 

doelstelling is om niet alleen besluitvorming te laten plaatsvinden over de plannen, maar ook 

daadwerkelijk de formele trajecten te starten om de eerste ontwikkelstappen gezamenlijk te 

realiseren. 

21-6-2022Toekomstbeeld OV 5



1.1 Aanleiding

Rijk, decentrale overheden en de OV-sector werken gezamenlijk aan uitwerking van het 

Toekomstbeeld OV. In februari 2019 zijn de contouren van het Toekomstbeeld OV 2040 

vastgesteld, waarin bestuurlijk de gezamenlijke ambities voor het OV van de toekomst zijn 

geformuleerd. Het programma heeft in 2020 en 2021 een Ontwikkelagenda opgesteld dat in 

de vorm van een menukaart mogelijke maatregelen en acties beschrijft om het OV te 

verbeteren richting 2040. In de ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV zijn mogelijke 

bouwstenen (productstappen) per corridor opgenomen. Op basis van deze ontwikkelagenda 

heeft de stuurgroep Toekomstbeeld OV besloten tot het uitvoeren van corridorstudies.

Eén van de corridorstudies betreft Utrecht –Arnhem –Duitse grens, de belangrijkste 

spoorcorridor naar het Oosten en Duitsland. Om de verschillende ambities op deze corridor -

op internationaal, nationaal en regionaal niveau - te realiseren zijn investeringen in de 

infrastructuur noodzakelijk. In de periode van juli 2021 tot maart 2022 hebben Rijk, 

vervoerders en de betrokken provincies Utrecht en Gelderland toegewerkt naar een integrale 

en kansrijke uitwerking van de opgave op alle schaalniveaus. Ook zijn, in samenwerking met 

betrokken stakeholders, de opgaven en ambities op en rond het spoor verkend. Het resultaat 

is beschreven in deze notitie Opgaven, Afbakening en Omgeving (hierna: OAO).

1.2 Doel OAO Utrecht – Arnhem – Duitse Grens 

De OAO beoogt een overzichtelijke en concrete beschrijving te geven van de brede opgave en 

de spoorinhoudelijke rondom deze corridor. De OAO is een inventarisatie naar de mobiliteits-

en verstedelijkingsaspecten, waarbij de focus in de besluitvorming ligt op dat deel wat spoors

is en bij de spoorse voorzieningen hoort (zoals knooppunten, inpassing infrastructuur etc.). 

De OAO beschrijft een door betrokken partijen gedragen beeld van de opgaven, belangen en 

oplossingsrichtingen en nadere onderzoeksvragen. Daarnaast worden de belangrijkste 

structurerende keuzes op de corridor blootgelegd ten behoeve van een mogelijk vervolg. 

Deze uitwerking vervult hiermee belangrijk voorwerk voor het maken van afwegingen voor 

een eventueel MIRT besluit door het kabinet. In de Landelijke Spoortafel in mei 20022 wordt 

besloten over het uitvoeren van een vervolgstudie. 

1.3 Besluit stuurgroep MIRT en Toekomstbeeld OV 

In het BO MIRT van 25 en 26 november 2020 is besloten gezamenlijk te werken aan de 

spoorverbinding Utrecht – Arnhem – Duitsland. De afspraken die daarover gemaakt zijn: 

> ICE Amsterdam-Ruhrgebied-Frankfurt: Rijk en regio onderschrijven de ambitie het huidige 

ICE reisproduct Amsterdam-Frankfurt te verbeteren en gaan hierover samen met 

Nederlandse en Duitse partners in gesprek
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> Spoorverbinding Utrecht-Arnhem: Rijk en regio spreken af om in het kader van het 

Toekomstbeeld OV en de lange termijnopties voor de Berlijntrein in het komende jaar de 

ontbrekende beslisinformatie over de ontwikkeling op de spoorverbinding Utrecht-

Arnhem gezamenlijk uit te werken. 

In de stuurgroep Toekomstbeeld OV is in april 2021 ingestemd met het uitvoeren van een 

select aantal spoorcorridorstudies onder landelijke regie. Eén van deze corridorstudies betreft 

Utrecht – Arnhem – Duitse grens. De spoorlijnen naar Rhenen en Doetinchem zijn onderdeel 

van de scope, gelet op dat deze treindiensten ook de corridor (grotendeels) gebruiken. In 

verband met de verstedelijkingsopgave Arnhem-Oost is ook het traject tot en met Arnhem 

Presikhaaf toegevoegd aan de scope. 

In de contouren van Toekomstbeeld OV is geconstateerd dat op deze corridor sprake kan zijn 

van een win-win wanneer opgaven en oplossingsrichtingen worden gecombineerd. In de 

ontwikkelagenda TBOV is geconstateerd dat de spooruitwerking nog optimalisaties vraagt, 

ook in combinatie met de uitwerking van de verstedelijkingsopgaven, om te komen tot een 

integrale en kansrijke uitwerking en gedragen toekomstbeeld met oplossingsrichting richting 

en na 2040.

1.4 Het doorlopen proces

In dit traject is met belanghebbenden de breedte van de ambities en zijn de opgaven verkend 

op en rond de corridor. Op verschillende manieren is er met belanghebbende samengewerkt 

om hun perspectief op de opgaven en ambities in kaart te brengen. Vanaf juli 2021 waren de 

processtappen als volgt:

Stap 1. Verkenning breedte van de opgave en bepalen kernopgaven

Als start is een stakeholderanalyse opgesteld op basis van een beknopte bureaustudie van 

relevante documenten. Vervolgens zijn in deze stap vier verschillende workshops over 

ambities en opgaven met ieder een eigen focusgebied georganiseerd: Internationaal, 

Nationaal, Oost en Midden. Een deel van de resultaten is opgenomen in hoofdstuk 2. Voor de 

integrale stakeholderanalyse wordt verwezen naar de bijlage bij deze OAO. 

Stap 2. Inhoudelijke uitwerking door ProRail

ProRail heeft samen met vervoerders een spoorinhoudelijke uitwerking uitgevoerd om te 

komen tot kosteneffectieve oplossingen (productverbeteringen) op deze corridor. Tevens 

heeft ProRail een overzicht gemaakt van de onderzochte bouwstenen uit de vorige fase van 

TBOV 2040. Deze resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van deze OAO. 
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Stap 3. Synergie sessie: confrontatie inhoudelijke uitwerking en kernopgaven

De synergie is verkend tussen de uitkomsten van de vier workhops ambities en opgaven en de 

spoorinhoudelijke uitwerking door ProRail en vervoerders. De eerste synergie sessie stond in 

het teken van herkenning van de opgaven en het toetsen van de spoorinhoudelijke 

uitwerking. De tweede synergie sessie was gericht op het samenbrengen van opgaven en 

inhoud om toe te werken naar pakketten ter besluitvorming. In deze stap heeft nader 

onderzoek plaatsgevonden naar de verstedelijkingsopgave (afgesproken 

woningbouwaantallen per regio en de opname hiervan in de Integrale Mobiliteitsanalyse 

(IMA)). Tussen de synergie sessies door hebben er twee brede stakeholderbijeenkomsten 

plaatsgevonden met het doel om te informeren over de uitkomsten van de vier workshops en 

de ambities en opgaven aan te scherpen. 

Stap 4. Komen tot oplossingsrichtingen met combinaties van maatregelen

Onderzocht is welke combinaties van maatregelen verder uitgewerkt kunnen worden. De 

verschillende oplossingsrichtingen zijn getoetst op de kernopgaven en vervolgens nader 

uitgewerkt. De uitgewerkte oplossingsrichtingen zijn tijdens een derde synergiesessie 

gedeeld, getoetst en aangescherpt door de deelnemende partijen. De globale resultaten zijn 

opgenomen in hoofdstuk 4. 

Stap 5. Bepalen bijdrage kernopgave aan oplossingsrichtingen

De oplossingsrichtingen gescoord op de kernopgaven. Vraag was in welke mate de 

oplossingsrichtingen een bijdrage leveren aan de kernopgaven op de corridor. 

Stap 6. Keuze in oplossingsrichtingen voor verdere uitwerking

Voor het vervolgonderzoek moet een keuze gemaakt worden welke oplossingsrichtingen 

verder uitgewerkt gaan worden in een volgende fase. Hiervoor worden de dillema’s benoemd 

en de vervolgstappen voor het onderzoek bepaald ter voorbereiding op de besluitvorming. In 

een brede stakeholderbijeenkomst zijn de resultaten gedeeld. De vervolgvragen zijn 

benoemd in hoofdstuk 5.
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In dit traject is er, gezamenlijk met belanghebbenden, de breedte van de ambities en 

opgaven verkend op en rond de corridor. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven hebben 

belanghebbenden op hun perspectief op de opgave kunnen inbrengen. Het in beeld brengen 

van de opgaven en ambities is in eerste instantie gedaan op basis van de relevante 

documenten, het opstellen van een stakeholderanalyse, vier verschillende workshops met 

ieder een eigen focusgebied: Internationaal, Nationaal, Oost en Midden. Vervolgens is er 

tijdens de synergiesessie de confrontatie gezocht tussen de opgehaalde ambities en opgaven 

bij stakeholders met de inhoudelijke uitwerking door ProRail. Tijdens deze sessie zijn de 

kernopgaven geformuleerd. De kernopgaven en andere uitkomsten van de synergiesessie zijn 

breed gedeeld tijdens twee stakeholderbijeenkomsten, waar deze uitkomsten zijn getoetst. 

2.1 Conclusies stakeholderanalyse

In de eerste stap zijn de belangen, standpunten en ingebrachte punten beschreven van 

partijen die een betrokkenheid hebben op de spoorcorridor. Op basis hiervan is een 

stakeholderanalyse opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd.  

Alles overziend is de belangrijkste conclusie dat er veel verschillende opgaven zijn in en rond 

de spoorcorridor en dat de urgentie duidelijk wordt gevoeld om juist nu de spoorcorridor 

Utrecht-Arnhem-Duitse grens te verbeteren. Partijen verwachten een groei in het aantal 

reizigers op het spoor door 1) de autonome groei in mobiliteit, 2) de verschillende 

verstedelijkingsopgave in Arnhem, Utrecht en tussengelegen locaties, 3) door substitutie van 

internationale reizigers van luchtvaart naar openbaar vervoer en 4) de gevolgen van de 

mobiliteitstransitie met een verschuiving van aandeel OV in de modal split in en rondom 

stedelijke regio’s. Deze groei en ambities hebben een verschillende uitwerking op de 

schaalniveaus van de corridor.

Partijen geven verschillende richtingen aan om deze groei te faciliteren. Een veel genoemde 

wens van stakeholders is het oplossen van (verwachte) capaciteitsknelpunten op de corridor 

en het verkorten van reistijden tussen steden. Ook is benoemd de frequentie te verhogen op 

het spoor en nieuwe stations aan te leggen nabij (toekomstige) woningbouwlocaties om 

verstedelijkingsopgaven te faciliteren. Een aandachtspunt in de uitwerking op deze corridor is 

deze koppeling met ruimtelijke trajecten. Dit geldt zowel voor de verstedelijkingsopgave in de 

regio Utrecht, verwoord in de door rijk en regio vastgestelde rapportage Utrecht Nabij, als de 

gecombineerde verstedelijkingsopgave in de regio Arnhem Nijmegen FoodValley. 

2. Opgaven

21-6-2022Toekomstbeeld OV 9



Partijen geven aan dat zij verwachten dat er op verschillende locaties gebrek is aan ruimte 

voor infrastructurele aanpassingen op en rondom het spoor en dat er spanning is met de 

leefbaarheid van woongebieden aan het spoor. Kernelement is ook dat het een grote 

uitdaging is om voldoende financiering te krijgen voor alle ingebrachte wensen, maatregelen 

en oplossingen. De betaalbaarheid van het totale pakket blijft voor het vervolg vragen om een 

nadere verdieping en het zoeken naar win-win oplossingen.  

Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor raakvlakken. Er is een sterk raakvlak met 

goederenvervoer en dan met name in capaciteit en leefbaarheid rondom spoorknooppunt 

Arnhem (en Emplacement Arnhem Oost). Ook is de spoorcorridor onderdeel van een veel 

grotere verbinding tussen Amsterdam en het Rhein-Ruhrgebied en dienen de internationale 

belangen integraal meegenomen te worden in de uitwerking. Tevens zijn er verschillende 

spoor en OV-verbindingen die de corridor kruisen of aan takken.

2.2 Opgaven

De stakeholderanalyse en de workshops zijn vertaald in een aantal kernopgaven voor de 

corridor. Deze kernopgaven worden gebruikt om te komen oplossingsrichtingen (vanuit het 

inhoudelijke traject) en zijn input voor de voorbereiding van besluitvorming. De vier 

kernopgaven zijn de volgende:

Hierna worden deze kernopgaven nader toegelicht.

Kernopgave 1: integrale bereikbaarheid van de regio’s en verstedelijkingslocaties behouden en 

verbeteren

Het doel van deze kernopgave is de verschillende regio’s langs de corridor integraal 

bereikbaar te houden. Wegens de autonome groei, én de groei die de verstedelijking met zich 

meebrengt zal voor het openbaar vervoer in de regio’s een verbetering nodig zijn. Ondanks 

dat er (op meer stedelijk niveau) al een mobiliteitstransitie gaande is, is de regio nu en in de 

toekomst nog erg afhankelijk van de auto.
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1. Integrale bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio’s en verstedelijkingslocaties 

behouden en verbeteren: 

> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in Utrecht en omgeving

> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in regio FoodValley

> Faciliteren van verwachte mobiliteitsgroei in regio Arnhem-Nijmegen

2. Voldoende capaciteit voor de verwachte reizigersvraag op de gehele corridor. En 

specifiek de spoorcapaciteitsknelpunten tussen Arnhem en Zevenaar en tussen Utrecht 

en Veenendaal.

3. Goede, snelle en frequente verbindingen tussen de grote stedelijke agglomeraties 

(Utrecht – Arnhem) en regio’s en middelgrote steden (Arnhem – Duitse grens). 

4. Goede verbinding met Duitsland en een duurzaam, aantrekkelijk en betrouwbaar 

alternatief voor korte afstand vliegverkeer.



Het spoor biedt een oplossing om de verwachte mobiliteitsgroei te faciliteren gericht op 

duurzame vormen van mobiliteit. Daarnaast kan het bijdragen aan het ontlasten van de 

snelweg A12, waar tussen Utrecht, Arnhem en de Duitse grens dagelijks files staan.

De verstedelijkingsopgaven langs de corridor hebben impact op de reizigersaantallen. Binnen 

de verstedelijkingsstrategieën (zie onderstaande kaarten met woningaantallen) wordt ingezet 

om de nieuwe woningen zoveel mogelijk te bouwen in binnenstedelijke of anderszins 

optimaal bereikbare plekken. Het openbaar vervoer heeft een belangrijke rol in het opvangen 

van de groei door verstedelijking en deze locaties aantrekkelijk en toegankelijk houden voor 

bewoners, economie, recreatie en het vestigingsklimaat. 

Kernopgave 1A: faciliteren van groei in Utrecht en omgeving

De nieuwste prognose (Bus, tram en Metro) van integrale mobiliteitsanalyse (zomer 2021) 

laat zien dat de Randstadprovincies sterk groeien en daarvan provincie Utrecht zelfs 

bovengemiddeld groeit. De regio Utrecht verwacht dat deze groei nog hoger is als gevolg van 

lokaal beleid gericht op de mobiliteitstransitie. 

Belangrijke verklaring voor de sterke groei is de verstedelijkingsopgave; de mobiliteit in de 

Randstad groeit met bijna 30%. In de periode 2025-2035 gaat het om een groei van 16% tot 

35%. Deze groei vindt voor een deel in en rondom de stad Utrecht plaats. Dit komt door de 

woningbouwontwikkeling in en rond de stad en doordat Utrecht Centraal een belangrijk 

knooppunt is in het regionale en nationale mobiliteitsnetwerk, waaronder spoor en OV. Het 

Rijk verwacht knelpunten in zowel het spoornetwerk als het tram- en busnetwerk. In de 

ochtendspits worden op verschillende intercity-verbindingen naar Utrecht volle treinen 

verwacht. Een verbetering van het openbaar vervoer in en rond Utrecht en het oplossen van 

de knelpunten is nodig. In het traject is het belang aangedragen om onderzoek te verrichten 

naar een regionaal OV in Utrecht dat de groei aan kan.

Het huidig OV-systeem is in Utrecht en omgeving sterk gericht op één multimodale 

hoofdknoop – Utrecht Centraal – die ook een belangrijke functie vervult in het nationale en 

internationale OV-netwerk. Rijk en regio zijn het er over eens dat de afwikkeling rondom 

Utrecht Centraal een knelpunt wordt. De capaciteit van het station en spoor is voldoende, 

echter is er belemmering in de afwikkeling van lopen, OV en Fiets rondom Utrecht Centraal. 

De drukte heeft ook invloed op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de stationsomgeving 

en binnenstad. Dit is een van de centrale opgaven binnen de UNed samenwerking en ook het 

IMA erkent deze opgave.
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Het is van belang dat de regio’s langs de corridor integraal bereikbaar zijn. Wegens de 

autonome groei, de groei door de mobiliteitstransitie én de groei die de verstedelijking in 

de regio's Utrecht, FoodValley en Arnhem-Nijmegen met zich meebrengt zullen de 

reizigersaantallen in het openbaar vervoer groeien.



Naast Utrecht Centraal wordt ook de verbinding met Utrecht Science Park (USP) gezien als 

een belangrijke locatie op de corridor. In het gebied Utrecht-Oost (van Rijnsweerd en USP 

naar Lunetten) wordt een uitbreiding verwacht van 6.900 – 19.300 woningen en 7.500 –

12.000 arbeidsplaatsen. Een oplossing die bijdraagt aan de opgave en grote samenhang kent 

met deze corridorstudie is de ontwikkeling van station Koningsweg. Het ontwikkelen van 

stationsgebied Lunetten/Koningsweg als satellietlocatie voor USP-gerelateerde bedrijvigheid 

is een belangrijk uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling van het USP. Aanvullend is 

voor het totale knooppunt Bunnik (dus het binnenstedelijk stationsgebied én stationsgebied 

Bunnik-Zuid) is een opgave van 5.000 woningen opgenomen in de regionale ruimtelijke visie 

(IRP).

Kernopgave 1B: faciliteren van groei in de regio FoodValley

De corridor is van groot belang voor de regio FoodValley vanwege de verbinding (spoor en 

weg) met de Randstad, de Regio Arnhem-Nijmegen en het Duitse achterland. In de regio 

FoodValley zijn Veenendaal en Ede-Wageningen belangrijke verstedelijkingslocaties (voor een 

groot deel onderdeel van de Groene Metropool Regio). Met een groot tekort aan woningen, 

gaat de regio een grote groei doormaken met circa 40.000 woningen (huidig inwoneraantal 

365.000) rondom stations en centra en transformatie van bestaande verouderde 

bedrijventerreinen. Daarnaast is het van belang dat de mobiliteitstransitie doorzet richting 

OV. De regio werkt aan (hoogwaardig) openbaar vervoer tussen de kernen en heeft de 

ambitie voor nieuwe stations Ede-West (op de lijn Utrecht – Arnhem) en Veenendaal Zuid (op 

de lijn De Haar – Rhenen) op de corridor. Door de woningbouw en de mobiliteitstransitie 

zullen de reizigersaantallen groeien. Daarom is het van belang is om goede bereikbaarheid te 

behouden of te verkrijgen op locaties waar een woningbouwimpuls plaatsvindt. De 

FoodValley biedt voor bedrijven een interessant vestigingsklimaat en zullen daar steeds meer 

bedrijven zich gaan vestigen en dat trekt nieuwe reizigers (klanten en werknemers) aan. Ook 

voor de Wageningen Universiteit blijft goede bereikbaarheid van groot belang.
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Kernopgave 1C: faciliteren van groei in regio Arnhem-Nijmegen 

Eén van de verstedelijkingsopgaven van de Groene Metropool is Arnhem-Oost met een groei 

van circa 8.000 tot 10.000 woningen. Dit gebied is nauw verweven met de opgave op het 

spoor met Spoorzone Arnhem-Oost. Deze opgaven zijn sterk verweven zijn met de 

toekomstige verstedelijking en de leefbaarheid in dit deel van Arnhem. Door de woningbouw 

zullen de reizigersaantallen groeien. Het is daarom van belang is om goede bereikbaarheid te 

behouden of te verkrijgen op locaties waar een woningbouwimpuls plaatsvindt. 

Eén van de opgaven is ook het bereikbaar houden van de Liemers (gemeenten Duiven, 

Montferland, Westervoort en Zevenaar) en het verbeteren van de bereikbaarheid van de 

Achterhoek door een snellere verbinding (RegioExpres).

Ten oosten van Arnhem Centraal wordt de corridor gebruikt door meerdere treindiensten. In 

de treindienst van de Achterhoek naar Arnhem ontstaan capaciteitsknelpunten (tussen 

Arnhem en Zevenaar in de regionale treinen). Dit blijkt zowel uit de IMA van het Rijk als de 

reizigersprognoses van de provincie. Op deze verbinding hebben treinen nu onvoldoende 

capaciteit. De oplossing hiervoor is de RegioExpres, waar de provincie Gelderland, samen met 

onder andere ProRail al onderzoek naar doet. 

Bij het bepalen van de maatregelen is ook gekeken naar de andere opgaven op de A12-

corridor. Naast het capaciteitsknelpunt zijn er ten oosten van Arnhem nog andere 

knelpunten: 

> De A12 (Velperbroek) is één van de grootste fileknelpunten van Nederland (plek 2);

> Regionale treindiensten en internationale treinen (ICE) hinderen elkaar. De ICE en de 

regionale treinen willen beide gebruik maken van hetzelfde spoor op hetzelfde tijdstip. Dat 

kan niet, er is maar 1 spoor per richting beschikbaar. Landinwaarts wordt daarom de ICE 

vertraagd (extra reistijd), richting Duitsland mag de ICE voor en is de regionale trein 4 

minuten langzamer.

Tot slot kunnen de ambities om capaciteit, frequentie en snelheid te vergroten op het spoor 

van de A12-corridor betekenen dat alle spoorwegovergangen uitgefaseerd zullen worden. Er 

is benoemd dat er een spanningsveld zal ontstaan hoe en waar er met name voor langzaam 

verkeer ongelijkvloerse kruisingen kunnen worden ingepast. De oplossingen voor 

spoorkruisingen moeten goed aansluiten op de lokale behoeftes voor langzaam 

verkeersverbindingen.
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2. Opgaven en afbakening
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Ontwikkelingen demografie en economie

De bevolking groeit in de MIRT-regio Oost-Nederland in WLO-Hoog met 9% tot 2040. In WLO-

Laag is sprake van een stabilisatie. De bevolking in Noordwest-Nederland bli jft groeien in zowel 

WLO-Laag als WLO-Hoog (+8% tot +23%). Het aantal banen en beroepsbevolking kent in beide 

gebieden een meer divers patroon. Als gevolg van sterkere demografische ontwikkeling richting 

2040 groeit ook de mobiliteit. 

De mobiliteit in de MIRT-regio Noordwest groeit sterker dan in de rest van Nederland in zowel 

WLO-Laag als WLO-Hoog (5 tot 39% in aantal kilometers). Het gebruik van de trein, bus, tram en 

metro en de e-bike nemen zowel in het hoge als in het lage scenario toe. Ondanks dat de 

bevolking groeit in WLO-Laag daalt het gebruik van de auto (-3% in kilometers), in Hoog neemt 

het autogebruik toe (+38% in kilometers). De MRA en MRU kennen nu en in 2040 andere 

mobiliteitspatronen dan de rest van Noordwest-Nederland. Op de relatie met de centra vanuit 

de regio en de rest van Nederland speelt het OV (BTM en trein) een grote rol. 

In Oost-Nederland bli jft het totaal aantal verplaatsingen en de verplaatsingskilometers in WLO-

Laag tot 2040 ongeveer geli jk. Per vervoerswijze zien we wel verschil: het gebruik van de trein 

groeit terwijl  het gebruik van de auto en bus krimpt. In WLO-Hoog groeien het aantal 

verplaatsingen en de verplaatsingskilometers met respectievelijk 10% en 31%. De auto groeit 

met 33%, de trein stijgt zowel in het lage als het hoge scenario (21% en 39%). 

Potentiële bereikbaarheidsopgaven

In WLO-Laag bli jft de bereikbaarheid van het aantal banen, ondanks de afname van het aantal 

banen, in grote delen van Oost-Nederland toenemen richting 2040. In de Achterhoek neemt de 

bereikbaarheid van banen af vanwege het wegtrekken van banen. In toenemende mate doen 

zich in WLO-Hoog potentiële capaciteitsknelpunten voor op de oost-westverbindingen langs de 

A1 en A12. Ontwikkelingen voor weg en spoor stapelen en komen samen op deze oost-

westverbindingen. In WLO-Hoog heeft de congestie op een deel van het wegennet een 

negatieve impact op de ontwikkeling van de bereikbaarheid in delen van Gelderland. Deze zijn 

te vinden op de A12 (Arnhem-Utrecht) en A50. Op de corridor A12 is in het hoge scenario ook 

sprake van een capaciteitsopgave in de trein. In de sprinters moeten in de spits reizigers staan of 

is het druk rondom de steden. Dit is het geval tussen Nijmegen – Cuijk en Arnhem – Zevenaar. 

Kijkend naar het (HOV-)bussysteem dan valt op dat in Nijmegen naar verwachting 

capaciteitsknelpunten optreden in de spits.

Grote delen van MIRT regio Noordwest-Nederland kennen een grotere bereikbaarheid van 

aantallen banen binnen acceptabele reistijd dan gemiddeld in Nederland. In zowel het Lage als 

het Hoge scenario neemt bereikbaarheid toe, gedreven door de toename van het aantal banen 

op korte afstand (verdichting). In de steden loopt in WLO-Laag en WLO-Hoog in het OV de 

mobiliteitsvraag tegen de capaciteitsgrenzen aan. In Utrecht is dit richting Utrecht (met name 

IC-treinen) als in de stad (met name tram en bussen). Het wegennet rondom Utrecht raakt in 

WLO-Hoog verzadigd door toename van verplaatsingen en verplaatsingskilometers. Hierdoor 

neemt de bereikbaarheid van banen vanuit de regio af. Met deze verzadiging van hoofd- en ook 

onderliggend wegennet vertraagt ook het busvervoer in de regio. 

Integrale mobiliteitsanalyse 2040



Kernopgave 2: voldoende capaciteit op de gehele corridor

Deze kernopgave op de corridor is het faciliteren van voldoende capaciteit voor de verwachte 

reizigersvraag op de verschillende schaalniveaus: internationaal, nationaal, regionaal en 

goederenvervoer. Deze corridor kenmerkt zich, naast groeiende nationale en regionale 

reizigersstromen, door een substantiële én groeiende internationale verbinding tussen de 

Randstad en Rhein-Ruhr. De groeiambities voor (inter)nationaal en regionaal vervoer zorgen 

nu en in de nabije toekomst voor conflicten op de drukke delen in het netwerk. Zonder extra 

spoorcapaciteit gaat de groei van het internationale vervoer dan ten koste van de het 

nationaal/regionaal belang of vice versa. Er is dus meer capaciteit nodig en dat vraagt 

investeringen. Ook is er spanning tussen toenemend personenvervoer per spoor op de A12 

corridor en goederenvervoer (Goederenroutering Noordoost Europa, hierna: GNOE). Ten 

oosten van Arnhem is er reeds onvoldoende capaciteit. Internationaal vervoer en regionaal 

vervoer hinderen hier elkaar, hetgeen leidt tot uitbuigingen (en dus langere reistijden, zoals 

ook onder kernopgave 1C al is genoemd). 

Binnen deze kernopgaven is het in eerste instantie de wens om optimaal gebruik te maken 

van het ‘bestaande’ infrastructuur aanbod. Met de PHS wordt hier tot 2030 aan gewerkt. 

Binnen enkele jaren zal er helderheid ontstaat over de programmering en daarmee in welke 

mate dit voldoende zal zijn. Capaciteitsvergroting is door middel van infrastructurele 

maatregelen in de toekomst nodig en dat vraagt om afgewogen keuze. Randvoorwaarde 

hierbij is dat de bestaande vervoersstromen van nationaal en regionaal belang ook profiteren 

van de beoogde infrastructurele verbetering.

IMA-knelpunten op de corridor

> Voor spoorcapaciteitsknelpunten gaat het om Arnhem-Zevenaar voor reizigers én 

goederen (WLO-laag/hoog) en Utrecht-Veenendaal voor reizigers (WLO-hoog). 

> Voor weg betreft het bijna de gehele A12 als knelpunt (WLO-hoog)

> Voor het onderliggende netwerk is er een opgave in en rond Utrecht (WLO-laag/hoog)

Kernopgave 3: Goede, snelle en frequente verbindingen tussen de grote stedelijke 

agglomeraties en regio’s en middelgrote steden

Op de corridor is het van belang om goede, snelle en frequente verbindingen tussen de grote 

stedelijke agglomeraties (Utrecht – Arnhem) en regio’s en middelgrote steden (Arnhem –

Duitse grens)

Hoogfrequente stedenring Utrecht – Arnhem 

Een kernopgave op de corridor is om te komen tot een goede, snelle en hoogfrequente 

verbinding tussen stedelijke centra van Stedelijk Netwerk Nederland (Ontwikkelagenda 

Toekomstbeeld OV). Tussen de steden Amsterdam, Zwolle, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven, 

Breda, Den Haag-Rotterdam, en Utrecht wordt verder ingezet op een verhoging van het 

huidige openbaarvervoersaanbod. Met snellere en frequentere OV-verbindingen komen deze 

economische kerngebieden in Nederland ‘dichter’ bij elkaar en neemt de reistijd tussen de 

steden op de corridor (Utrecht en Arnhem) af. 
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Wensen voor een snelheidsverhoging of een viersporige verbinding kunnen mogelijk een 

grote impact op leefbaarheid hebben langs de economische kerngebieden én zijn financieel 

uitdagend. Een belangrijk aandachtspunt is het voorkomen dat nieuwe (IC-)stations een 

negatieve invloed hebben op deur-tot-deur reistijd tussen de grote steden.

Hoogwaardig OV in en tussen regio’s Arnhem – Duitse grens (-Achterhoek)

Ten oosten van Arnhem speelt deze kernopgave ook. Alleen hier gaat het dan om het sneller 

verbinden van regio’s en middelgrote steden. De snelheid op de corridor is hier laag, 

waardoor het openbaar vervoer voor veel mensen geen alternatief is. Het dichterbij elkaar 

brengen van deze gebieden Achterhoek/ Liemers - Arnhem – Nijmegen – Randstad, is 

essentieel voor de leefbaarheid en bereikbaarheid. Andersom geldt ook dat een snelle 

verbinding ertoe leidt dat meer personeel beschikbaar komt voor bedrijven in deze regio’s. 

Kernopgave 4: goede verbinding met Duitsland en duurzaam, aantrekkelijk en betrouwbaar 

alternatief voor vliegverkeer tot 6 uur

Goede verbindingen tussen de Randstad en het Ruhrgebied en tussengelegen halteplaatsen is 

essentieel voor de economische- en kenniscentra. Het biedt een duurzaam, aantrekkelijk en 

betrouwbaar alternatief voor het korte afstand vliegverkeer tot 6 uur reistijd in Noordwest 

Europa. Dit versterkt de positie van Schiphol als intercontinentale hub. De aansluiting op 

Duitse verbindingen dient goed en efficiënt te zijn. Deze kernopgave heeft betrekking op het 

garanderen van de internationale bereikbaarheid. De corridor is een belangrijk onderdeel van 

de verbinding tussen de MRA en het Rhein-Ruhrgebied en de Europese Rhine Alpine Corridor. 

Op landelijk niveau, maar ook steden als Utrecht en Arnhem, geven alle stakeholders aan dat 

een snelle en robuuste verbinding tussen Nederlandse en Duitse economische centra (met 

tussengelegen stations) en universiteiten belangrijk is. De verbinding met het Europese 

spoornetwerk kan worden versterkt en is essentieel voor de positie van Nederland in Europa. 

Andere relevante verbindingen richting Duitsland betreffen de IC-Berlijn, Arnhem-Düsseldorf 

(RE19) en Eindhoven-Düsseldorf (RE13). Doorontwikkeling van het internationaal 

treinvervoer in frequentie en snelheid is noodzakelijk vanwege de mobiliteitsgroei en de hoge 

ambities van alle stakeholders om internationale treinverkeer te stimuleren als duurzame 

vervoervorm op de middellange afstand, als alternatief voor en in aanvulling op het vliegtuig. 

Dit draagt ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen en is ook opgenomen in het huidige 

regeerakkoord. Er dient aansluiting gezocht te worden op concrete verbeterplannen van de 

Duitse overheid, zoals “Deutschlandtakt” en “TEE 2.0”. Vanuit Duits perspectief is er wel het 

punt van aandacht de beperkte capaciteit van bestaande en toekomstige infrastructuur. Tot 

slot brengt de wens vanuit de Europese Unie voor Open Toegang ook uitdagingen met zich 

mee in o.a. de capaciteit op het spoor.

In de Duitse en Nederlandse plannen zijn de grensovergangen in Zevenaar, Oldenzaal en 

Venlo allen van belang. Op alle drie de verbindingen vindt onderzoek plaats. Advies vanuit de 

workshops is om de resultaten van de verschillende studies met elkaar te vergelijken voordat 

er afwegingen gemaakt worden over investeringen. 
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2.3 Raakvlakken

Verstedelijkingsopgave Utrecht en Arnhem Nijmegen FoodValley

In beide verstedelijkingsopgaves is nog niet exact duidelijk waar de toe te voegen woningen 

precies gerealiseerd gaan worden. Hoewel het ontwerpprincipe wordt toegepast dat 

woningen dichtbij OV-knooppunten gerealiseerd gaan worden, zal de uiteindelijke locatie van 

deze woningen het aantal reizigers beïnvloeden en daarmee ook de keuzes die gemaakt 

moeten worden. Een goed voorbeeld hiervan is de situatie rondom de stations Bunnik en de 

stations in Veenendaal. De verstedelijkingsopgave is daarom onderdeel van kernopgave 1. 

Gedurende het proces heeft veel afstemming plaatsgevonden met de betrokkenen die 

werken aan de verstedelijkingstrategieën. 

Corridor Amsterdam – Berlijn

Nederland kent verschillende grensovergangen via het spoor met Duitsland. De meeste 

grensovergangen betreffen kort grensoverschrijdende verbindingen tussen grensregio’s. Er 

zijn twee verbindingen vanuit Nederland met omliggende Europese metropolen. Dit betreft 

de verbinding Amsterdam – Arnhem – Köln (ICE) e.v. en Amsterdam – Hengelo – Berlijn. 

In Toekomstbeeld OV is aangegeven dat vervoerkundig en ruimtelijk economisch het 

zwaartepunt op de as Amsterdam – Arnhem – Duisburg – Köln – Frankfurt en verder ligt. De 

mogelijke opties om deze verbinding te verbeteren zijn in deze OAO weergegeven. Voor de 

verbinding richting Berlijn zijn in Toekomstbeeld OV naast de huidige route, de route met 

overstap via Arnhem en een alternatieve route over Zwolle als rechtstreekse verbinding 

richting Berlijn nader onderzocht. Ook in Duitsland zijn beide corridors opgenomen in 

Deutschlandtakt (het toekomstbeeld voor het Duitse spoorwegnet). Op beide corridors zijn 

productverbeteringen (frequentieverhogingen en reistijdverkortingen en investeringen in 

beeld. Reizigers met bestemming Berlijn hebben ook een reismogelijkheid via Utrecht –

Arnhem – Duitse grens met een overstap in Duisburg (met ICE Amsterdam – Duisburg en daar 

overstappen op de ICE van Duisburg naar Berlijn. Vanwege de reismogelijkheden (met of 

zonder overstap) richting Berlijn is er daarmee een (beperkte) vervoerkundige relatie tussen 

beide corridors. Logistiek is er geen samenhang tussen beide corridors. Inhoudelijk kunnen de 

corridorstudies daarom afzonderlijk bestudeerd worden. 

Echter, bij het bepalen van investeringen op de lange afstandsverbindingen richting Duitsland 

is een integrale afweging over middelen nodig. Beide corridors moeten daarom na het 

opstellen van de OAO’s samengebracht worden om een besluit te nemen over het vervolg en 

mogelijke verbeteringen op de corridors. In de voorbereiding corridor Amsterdam – Berlijn 

worden de internationale, nationale en regionale productverbeteringen op de corridor 

Amsterdam – Twente onderzocht. De IC Berlijn verbindt Amsterdam met grote steden in 

Noord Duitsland (Osnabrück, Hannover, Berlijn). In de studie zal het gaan om onderzoek naar 

verbeteringen van de bestaande route via Amersfoort of een alternatieve route via Zwolle 

naar Hengelo. 
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Goederenvervoer (GNOE)

De groeiambities voor personen- en goederenvervoer leiden in de periode 2030-2040 tot 

conflicten op de drukke delen in het spoornetwerk. Om de groeiambitie te realiseren wordt 

onder meer gezocht naar meer flexibiliteit in de huidige verdeling van capaciteit tussen 

personen – en goederenvervoer op het spoor. In de ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV is 

een keuze over de goederenroutering Rotterdam – Noordoost Europa gedefinieerd als een 

cruciale interventie voor de lange termijn. Het (voor)onderzoek naar de goederenroutering 

van Rotterdam/Roosendaal naar Noordoost Europa heeft een raakvlak met de corridor 

Amsterdam – Utrecht – Duitse grens. In dit vooronderzoek voor GNOE wordt nut en noodzaak 

van alternatieve goederenrouteringen onderzocht. In bepaalde routeringsopties kunnen de 

goederentreinen van Rotterdam en/of Roosendaal via de Betuweroute, Arnhem en Zutphen 

richting de grensovergang Bentheim[1] gaan rijden. Het raakvlak van het vooronderzoek naar 

GNOE en de corridor is afhankelijk van de keuze van de goederenroutering wel of niet door 

Arnhem:

> Keuze voor goederenroutering door Arnhem richting Zutphen: De goederentreinen rijden 

dan door het knooppunt Arnhem en belasten samen met het toenemende 

reizigersverkeer (Utrecht – Arnhem, Arnhem – Emmerich, Arnhem – Zevenaar, IJssellijn) 

de sporen door Arnhem. Daarvoor zijn in en rondom Arnhem maatregelen nodig, 

waaronder een vrije kruising bij Velperbroek-aansluiting en overige maatregelen. Bij een 

keuze van de goederenroutering via Arnhem en de Twentekanaallijn ontstaat er wellicht 

een mogelijkheid voor een IC verbinding tussen Arnhem en Enschede;

> Keuze voor de goederenroutering niet door Arnhem (bijvoorbeeld via Betuweroute en 

N18 tracé). Er is een beperkt raakvlak met ontwikkelingen op de A12 corridor. De knoop 

Arnhem wordt hiermee ontlast en er ontstaan wellicht meer mogelijkheden voor 

personenvervoer ten oosten van Arnhem Centraal. Ook de omgevingshinder daalt, 

waardoor er planologisch ruimte komt voor extra treinen en mogelijke verstedelijking in 

en rond Arnhem.

Internationale ontwikkelingen

Beschrijving van internationale ontwikkelingen en beelden vanuit Duitsland. 

Duitsland ontwikkelt nu het Deutschland-Takt 2030+. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met 

het programma Toekomstbeeld OV in Nederland. In afstemming met Duitsland (Deutschland-

Takt) ontstaat het volgende beeld voor de internationale verbindingen via Emmerich. 

> Amsterdam –Köln/Frankfurt 1-2 IC(E) per uur; elk uur met overstap in Duisburg naar 

Berlijn. 

> Om het uur naar München; enkele keren per dag naar Basel, overige treinen rijden tot 

Köln; 

> In Nederland 160, 200 km/uur of sneller op het traject Utrecht – Arnhem – Duitse grens; 

[1] In het kader van PHS (GON studie, Goederen Oost Nederland) is eerder onderzoek gedaan naar herroutering

van het goederenverkeer. De staatssecretaris heeft destijds (2014) de route via kopmaken Deventer als 

voorkeursroute aangewezen.
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3.1 Referentiesituatie

In de bestaande situatie rijden tussen Utrecht en Arnhem 6 IC’s per uur, 1 ICE per 2 uur en 2 

Sprinters Utrecht – Rhenen (in spitsuren 2 treinen extra naar Veenendaal Centrum en 2 

Sprinters Ede-Wageningen – Arnhem. Op de lijn Arnhem – Duitse grens rijdt 1 ICE per 2 uur. 

Voor de ontwikkeling op het spoor richting 2030 is een landelijk referentie-lijnvoeringsmodel

vastgesteld (model 6basis), uitgaande van realisatie van de vastgestelde beleid MIRT 

investeringen.  Op de lijn Utrecht – Arnhem – Duitse grens is het treinproduct als volgt (# 

treinen per richting): 

> 1 ICE Amsterdam – Köln – Frankfurt per 2 uur 

> 6 IC’s per uur Schiphol – Utrecht - Arnhem (waarvan er 4 doorrijden naar Nijmegen) 

> 4 Sprinters per uur Utrecht – Veenendaal/Rhenen 

> 2 Sprinters per uur Ede-Wageningen – Arnhem 

Op het traject Utrecht Arnhem rijden de IC’s (6 per uur) om de 10 minuten. De ICE rijdt non-

stop. Alle 6 IC’s stoppen in Ede-Wageningen. De IC’sstoppen in Driebergen-Zeist (4 stops per 

uur) of in Veenendaal-De Klomp (2 stops per uur). De 4 Sprinters Utrecht –

Veenendaal/Rhenen zijn niet regelmatig over het uur verdeeld (ongeveer 10/20 ligging). 

Traject Arnhem – Duitse grens (# treinen per richting) 

> 1 ICE Amsterdam – Köln – Frankfurt per 2uur 

> 1 RE per uur Arnhem – Düsseldorf 

> 4 Sprinters per uur Arnhem – Doetinchem (2x door naar Winterswijk) 

Als de ICE rijdt is ook hier sprake van een afwijking van patroontijden. De afwijkingen lopen 

op tot 4 minuten. In de huidige dienstregeling is de ICE van Amsterdam naar de Duitse grens 

een aantal minuten versneld. Hiervoor is de dienstregeling van Sprinters aangepast (kleine 

afwijkingen van patroontijden)

3. Oplossingsrichtingen spoor
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3.2 Nationaal en internationaal reizigersvervoer

De hieronder opgenomen reizigersaantallen zijn gebaseerd op analyses TBOV 2040 van 2020. 

Meer recente berekeningen zoals de IMA of binnen de MIRT-verkenning OV en Wonen met 

behulp van een regionaal verkeersmodel kunnen een ander beeld geven.

Nationaal vervoer 

In 2018 maken ca 55.000 reizigers per dag gebruik van het traject (drukste deel: Bunnik –

Utrecht). Richting 2040 neemt het aantal reizigers toe. Het vervoer neemt op het drukste 

deel van het traject toe naar 67.000 tot 80.200 reizigers per dag. Dit is een groei van 20-45% 

t.o.v. 2018. Op het oostelijke gedeelte van het traject reizen er dagelijks 21.000 reizigers 

tussen Arnhem en Winterswijk. Richting 2040 neemt ook hier het aantal reizigers toe, waarbij 

de grootste groei (meer dan 20%) tussen Arnhem en Doetinchem zal plaatsvinden. Tussen 

Doetinchem en Winterswijk is de groei als gevolg van de demografische ontwikkelingen meer 

beperkt (tot 20%).  Het aantal in en uitstappers op de stations is weergegeven in 

onderstaande figuur, De stations Utrecht Centraal en Arnhem Centraal en de stations tussen 

Utrecht en Ede-Wageningen hebben de grootste groeipotentie. 

Internationaal vervoer 

De lijn Amsterdam – Utrecht – Arnhem – Duitse grens is een belangrijke internationale 

corridor. Hier verbindt de ICE hoofdcentra Amsterdam, Utrecht en Arnhem met de 

Metropoolregio Rijn-Ruhr en verder. De ICE rijdt nu 1x per 2 uur per richting. De frequentie 

van de ICE kan eenvoudig worden verdubbeld naar 1x per uur op de bestaande 

infrastructuur. Dit kent wel samenhang met het goederenvervoer. Tevens rijden er 

nachttreinen van Amsterdam naar Wenen en Zürich. Tussen Arnhem en Emmerich rijdt ook 

een regionale trein naar Düsseldorf. In 2018 passeerden ca 1,3 miljoen reizigers de 

grensovergang bij Emmerich (ca. 3.500 reizigers per dag). Naar verwachting neemt de 

vervoeromvang richting 2040 toe tot 2,5-3,0 miljoen reizigers per jaar. Uitgangspunt in deze 

prognose is dat de frequentie van de ICE is verdubbeld en 1x/ uur rijdt. 

Landelijke samenhang 

Utrecht is een groot knooppunt waar meerdere spoorlijnen samenkomen. Met name de 

verbinding Utrecht – Schiphol/Amsterdam kent een grote interactie met de verbinding 

Utrecht – Arnhem. In de huidige situatie rijden namelijk alle treinen vanuit de richting 

Arnhem door richting Amsterdam.
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Arnhem is ook een knooppunt van spoorlijnen. Er is interactie met de IJssellijn (Nijmegen –

Arnhem – Zutphen) en de lijn Arnhem - Zevenaar – Doetinchem. In Arnhem stappen veel 

reizigers over van de regionale treinen (van/naar Doetinchem en Winterswijk) op de IC 

treinen richting de Randstad (vice versa). Op de lijn Arnhem – Nijmegen rijden naast de IC’s

Amsterdam– Nijmegen ook 2 IC’sRoosendaal – Nijmegen – Arnhem – Zwolle, 4 Sprinters 

Arnhem – Nijmegen en 2 Sprinters Arnhem – Elst – Tiel. 

Goederentreinen 

Het goederenverkeer op de spoorlijn Utrecht – Arnhem is beperkt. Er is geen regulier 

goederenverkeer maar de lijn is wel in gebruik als omleidingsroute. Tussen Arnhem en 

Emmerich is er intensief goederenverkeer vanaf Zevenaar als de Betuweroute invoegt en het 

goederen- en reizigersverkeer samen gebruik maken van de lijn naar Emmerich en verder 

naar Oberhausen. Op de spoorlijn Elst – Arnhem – Zutphen rijden dagelijks een beperkt 

aantal goederentreinen (5-10 per dag). Een belangrijke goederenstroom van Amsterdam naar 

de Betuweroute rijdt door het knooppunt Utrecht richting Geldermalsen. Op het deeltraject 

Amsterdam en Utrecht Centraal – Utrecht Vaartsche Rijn rijden de goederentreinen en 

Sprinters Breukelen – Utrecht – Driebergen over dezelfde sporen.

3.3 Geïnventariseerde oplossingsrichtingen en samenhang

Een groot deel van de uitwerkingen in de vorige fase van Toekomstbeeld OV sluit aan op de 

geformuleerde opgaven en benoemde raakvlakken. Uit de inventarisatie volgen ook enkele 

“nieuwe” bouwstenen die (in sommige gevallen) nog niet in detail zijn onderzocht maar die 

wel op verzoek van regionale partijen in de verstedelijkingsstrategie naar boven komen en 

een belangrijke koppeling hebben met de corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens. 

In de onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde bouwstenen opgenomen en is 

aangegeven welke eerder in het kader van Toekomstbeeld OV zijn onderzocht en welke 

nieuwe bouwstenen het betreft. 
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Eerder onderzochte bouwsteen “Nieuwe” bouwsteen
IC’s naar Heyendaal Station Ede West
Utrecht – Arnhem met IC+ en IC stop Koningsweg 

(v160)

Station Arnhem Oost / Velperbroek

HST Oost met IC+ en IC-stop Koningsweg (v200) Emplacement Arnhem Oost
Utrecht – Arnhem hoogfrequent (8x p.u. incl. Ede-

Wageningen)t en IC-stop Koningsweg (v160)

Verhoging frequentie Presikhaaf

Breukelen – Utrecht – Driebergen – Zeist 

hoogfrequente sprinter (6x p.u.) (bij integrale 

viersporigheid Utrecht – Arnhem)

Station Zevenaar Oost

Station Veenendaal-Zuid
Utrecht Arnhem met een geïntegreerde ICE en 

sprinter station Koningsweg

RegioExpres 
Doortrekking van de Valleilijn naar Arnhem



3.4 Eerder onderzoek TBOV

In de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV zijn in 2020 meer dan 100 bouwstenen in heel 

Nederland in gezamenlijkheid onderzocht. Op basis van dit eerdere onderzoek schetsen we 

hieronder de conclusies uit deze fase. 

Geen van de onderzochte bouwstenen op de corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens werd, 

met name vanwege de hoge investeringskosten, direct als kansrijk bestempeld. De hoge 

kosten worden vooral veroorzaakt doordat bij snelheidsverhoging naar 200 km/uur de hele 

lijn viersporig moet worden, en leiden technische eisen tot hoge kosten (inpassing, geen 

overwegen, doorrijdsporen zonder perrons, nieuw Tractie en Energievoorziening, 

spoorafstanden etc.). Wel bevatten de onderzochte bouwstenen interessante elementen. Zo 

is een losliggende ICE qua exploitatie noodzakelijk en heeft de snelheidsverhoging met een 

snelle (IC+) verbinding tussen Utrecht en Arnhem mogelijk potentie. De doorgroei op de 

corridor i.c.m. een losliggende ICE is afhankelijk van het uitbreiden van de vervoercapaciteit 

tussen Schiphol – Amsterdam wat gerealiseerd kan worden door de aanleg van de NZ-lijn.

Een hoogfrequente Sprinter Driebergen-Zeist – Breukelen kent een negatieve exploitatie door 

beperkte reizigersaantallen en is afhankelijk van andere impactrijke bouwstenen (Uitbreiding 

van de spoorcapaciteit tussen Utrecht – Driebergen-Zeist). Een nieuw station Veenendaal-

Zuid is potentieel kansrijk, onder voorwaarde van een significante nieuwbouwontwikkeling bij 

Veenendaal-Zuid. Deze bouwsteen heeft maar een beperkte netwerksamenhang, hierover 

kan in principe los van andere bouwstenen worden besloten.

De RegioExpres -de treindienst Winterswijk-Arnhem die tussen Doetinchem en Arnhem als 

sneltrein rijdt- die de Achterhoek sneller met Arnhem verbindt is kansrijk. Het 

capaciteitsprobleem op deze lijn wordt opgelost en de regionale bereikbaarheid van de 

Achterhoek wordt verbeterd door de snellere verbinding met Arnhem en de rest van 

Nederland. Ook vanuit de exploitatie gezien is het een interessante bouwsteen, omdat zowel 

bij 1x/uur als bij 2x/uur met dezelfde hoeveelheid materieel gereden kan worden en meer 

reizigers worden vervoerd. Om de RegioExpres 1x/uur te rijden is een spoorverdubbeling 

tussen Didam en Doetinchem De Huet nodig. De investeringskosten voor 2x/uur een 

RegioExpres, de vrije kruising bij Velperbroek, dienen meerdere ambities (bv. meer en 

snellere treinen Duitsland – Nederland en de verstedelijkingsopgave) en versterkt de 

robuustheid van het netwerk.

Doortrekking van de Valleilijn is een wens van de regio FoodValley en de Federatie 

Mobiliteitsbedrijven Nederland (hierna: FMN). Wanneer deze doortrekking gerealiseerd 

wordt, ontstaat een directe verbinding tussen Amersfoort Centraal en Arnhem Centraal. De 

stoptrein tussen Ede-Wageningen en Arnhem Centraal komt in dit geval te vervallen, de 

stations Wolfheze en Oosterbeek worden dan door de nieuwe verbinding bediend. In 2018 

hebben het Ministerie van IenW en provincie Gelderland besloten deze verbinding niet te 

realiseren. Hoewel beide treindiensten nu al rijden, kan de doortrekking niet worden 

gerealiseerd, omdat de benodigde infrastructuur op station Ede-Wageningen ontbreekt.
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3.5 Structurerende keuzes op de corridor noodzakelijk

Op deze corridor bestaan veel verschillende wensen. Er worden veel ambities geprojecteerd 

op een (nu grotendeels) tweesporig baanvak. De puzzel is daarmee complex en keuzes 

beïnvloeden elkaar of leiden tot hoge kosten. Het is, om de stap naar verdiepend 

vervolgonderzoek te zetten, noodzakelijk om een keuze tussen de verschillende (beleids-) 

opties te maken zodat het aantal te onderzoeken varianten en scenario’s beperkter wordt. 

Om inzicht te geven in de dilemma’s en de daaruit voortkomende structurerende keuzes is 

gebruikt gemaakt van de informatie uit de spoorinhoudelijke rapportage die, in het kader van 

deze corridorstudie, is opgesteld door de spoorsector. In deze rapportage zijn een aantal 

mogelijke lijnvoerings-/bedieningsmodellen uitgewerkt, inclusief de daarvoor noodzakelijke 

aanpassingen aan de infrastructuur en een globale inschatting van de investeringskosten. 

Vervolgens is er een beslisboom als visualisatie van de gepresenteerde inhoud ontwikkeld.

Belangrijk uitgangspunt voor de corridor is de Referentie lijnvoering 6 Basis (PHS), waarin 

1x/uur een RegioExpreswordt ingepast zonder investeringen binnen de scope Utrecht –

Arnhem – Duitse grens. Hierover moet echter nog besloten worden, zoals in onderstaande 

alinea wordt toegelicht. 

Arnhem-Duits grens: keuzes gemaakt, eindbeeld moet nog bepaald worden

Er spelen op dit moment geen structurerende keuzes ten oosten van Arnhem richting de 

Duitse grens. Op dit trajectdeel zijn de keuzes voor de korte termijn gemaakt en de 

maatregelen inclusief investeringen in beeld. De belangrijkste constatering is dat er een 

capaciteitsknelpunt ten oosten van Arnhem is en dat dit opgelost wordt met 1x (en 

doorgroeiend naar 2x) per uur de RegioExpres (inclusief realisatie van het benodigde 

dubbelspoor Didam – Doetinchem De Huet). Het gevolg hiervan is dat daarmee de 

infrastructuur aan de oostzijde van het station Arnhem Centraal “vol” is. De frequentie van de 

ICE kan binnen deze dienstregeling nog eenvoudig worden verdubbeld naar 1x per uur (deze 

rijdt nu 1x per 2 uur), maar daarna passen er geen treinen meer bij.  

Het toevoegen van meer treinen (zoals een 2de RegioExpresof extra treinen naar Arnhem 

Presikhaaf) vraagt om een vrije kruising Velperbroek-aansluiting (Arnhem Oost) om een 

aantal treinstromen onafhankelijk van elkaar te kunnen afwikkelen. Deze investeringskosten 

kunnen meerdere ambities dienen zoals meer en snellere treinen Duitsland – Nederland, 

verbetering van de IJssellijn, andere routering goederen tussen Rotterdam en Bad Bentheim 

en het versterkt de robuustheid van het netwerk. Daarnaast is hier ook een relatie met de 

voorgenomen gebiedsontwikkeling in Arnhem. De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen 

(GMR) heeft in het kader van de verstedelijkingsstrategie plannen voor 

gebiedsontwikkelingen rondom Arnhem Oost. Het is belangrijk duidelijkheid te krijgen over 

het globale ruimtebeslag van de toekomstige infrastructuur. Dit maakt het mogelijk de 

woningbouwopgave in dit gebied in te tekenen. De stap na de vrije kruising is nog niet in 

beeld. Dit hangt vooral af van de keuze met betrekking tot de snelheid op het traject. 
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Structurerende keuzes Utrecht – Arnhem 

In de analysefase van de corridor studies komt een aantal structurerende keuzes naar voren. 

Het gaat om de volgende dilemma’s:

> Oplossen (IMA) capaciteitsknelpunten (inclusief losleggen ICE) 

> Frequentie IC bediening Ede-Wageningen

> 200 km/uur wel/niet onmogelijk maken

> Wel/geen IC halte Koningsweg

Keuze 0 en 1: IMA knelpunten oplossen en IC bediening Ede – Wageningen 

Als partijen het eens zijn over het doel om capaciteitsknelpunten op de corridor op te lossen 

is het mogelijk om hier verschillende varianten in te kiezen die een groot effect hebben op de 

kosten en verdeling van baten op de corridor. Het is mogelijk om met grotendeels de 

bestaande infrastructuur de knelpunten in de IC op te lossen, de ICE te waarborgen en te 

versnellen tussen Utrecht en Arnhem door het toepassen van een logistieke maatregel en 

daarmee de infrastructuur beter/anders te benutten. 

De logistieke maatregel betreft het introduceren van een 3-treinensysteem op de corridor 

Utrecht – Arnhem. De huidige binnenlandse dienstregeling is een 2-treinensysteem waarin 

onderscheid wordt gemaakt naar IC’sen Sprinters. Bij een 3 treinensysteem wordt een IC+ 

geïntroduceerd die non-stop rijdt tussen Utrecht en Arnhem. Door de combinatie van IC en 

IC+ is het mogelijk om extra treinen te reijden. Daarnaast zorgt deze non-stop IC+ voor een 

kortere reistijd tussen Arnhem/Nijmegen (en achterland) en Utrecht/Randstad. Voor het 

rijden van meer IC’s om de IMA spoorknelpunten in de spits op te lossen is geen uitbreiding 

van infrastructuur nodig. De minimale kosten van deze aanpassingen zijn € 280 – 285 mln., 

met name voor maatregelen voor overwegen, baan en energievoorziening. Indien een 

snelheidsverhoging gewenst is, zullen de kosten stijgen met ongeveer €300 miljoen 

(160km/uur) tot 5.000 – 10.000 mln. voor (200km/uur). De logistieke maatregel betekent 

echter dat de bediening ten opzichte van de referentiesituatie verslechtert van station Ede-

Wageningen (van 6x/uur. naar 4x/uur een IC) en station Maarn (van 4x/uur naar 2x/uur een 

sprinter). Om deze bediening te behouden/te verhogen zijn investeringen noodzakelijk:

> Ede-Wageningen: Bediening met 8x/uur vergt een investering van 1.005 – 3.085 mln. Euro 

(de kortere reistijd van Arnhem naar Utrecht is dan niet mogelijk)

> Maarn: bediening van 4x/uur vergt een investering van € 250 mln. – 1.300 mln. 

Koppeling met de opgaven op de corridor

Het introduceren van een snelle IC+ tussen Utrecht en Arnhem levert een bijdrage aan 

nationaal versnellen van de Stedenring. Reizigers tussen Arnhem/Nijmegen/Achterhoek en de 

Randstad profiteren hiervan (Reistijdvoordeel van 6-8 min voor 40.000 dagelijkse doorgaande 

reizigers tussen Utrecht en Arnhem). De verlaging van frequentie op Ede-Wageningen en 

Maarn levert naar verwachting geen capaciteitsknelpunt op maar zorgt er wel voor dat de 

bereikbaarheid van deze stations afneemt. Door het investeren van ca. 1 – 3 mld. kan de 

bediening van Ede – Wageningen verhoogd worden naar 8x/uur. Dit levert een 

reistijdvoordeel op van 3,75 min voor 20.000 dagelijkse in/uitstappers, maar hierdoor hebben 

doorgaande reizigers geen reistijdvoordeel. 
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Keuze 2: 200 km/u wel/niet onmogelijk maken

In zowel de Tweede Kamer als vanuit de decentrale overheden is gevraagd om te

onderzoeken wat het betekent om de internationale verbinding richting Duitsland te

versnellen naar 160 km/uur of 200 km/uur. In potentie biedt het verhogen van de snelheid de

volgende reistijd winst voor de 4000-5000 dagelijkse internationale reizigers:

> 160 km/uur: 3 min (t.o.v. referentie met 140 km/uur)

> 200 km/uur: 6-8 min (t.o.v. referentie met 140 km/uur) 

De toename naar 160 km/uur is grotendeels mogelijk op de bestaande infrastructuur en

vraagt maatregelen zoals het wegnemen van overwegen, ERTMS en voldoende tractie- en

energievoorziening. De kosten hiervan worden geraamd op circa € 300 mln. De stap naar 200

km/uur. vraagt een specifiek ontwerp van de infrastructuur en een uitbreiding naar een

volledig viersporig traject (vier sporen, geen overwegen, doorrijdsporen zonder perrons,

nieuw Tractie- en Energievoorzieningsysteem, spoorafstanden etc. ). De uitbreiding heeft een

grotere impact op de omgeving, zeker bij de doorsnijding van plaatsen Bunnik, Maarn, Ede,

e.a.) en komt met hoge kosten € 5.000 – 10.000 mln. Ook binnenlandse reizigers profiteren

van de reistijdwinst en de benodigde infra waardoor veel ambities mogelijk worden. Een

nieuw TEV systeem heeft grote impact voor het materieel en de exploitatie van de

binnenlandse treindienst.

Ook bij een gefaseerde invoer dient vooraf een afweging gemaakt te worden of in de

toekomst een verhoging naar 200 km/uur wenselijk wordt geacht. In beginsel kan de keuze

voor het realiseren van infrastructuur die geschikt is voor snelheden van 200 km/uur worden

uitgesteld. Echter, wanneer uitbreiden van de infrastructuur nodig is vanwege eerder en

verderop beschreven keuzes ligt de vraag voor of die uitbreidingen voorbereid moeten

worden op een snelheid van 200 km/uur. Daarbij zijn 3 keuzes te maken:

> Direct realiseren 200 km/uur van integrale 4-sporigheid op 200 km/uur: hierdoor wordt 

een maximale bijdrage geleverd aan alle 4 opgaven op de corridor maar deze komen direct 

met hoge kosten (Utrecht – Arnhem € 5 - 10 miljard en Arnhem – Duitse grens € 1 – 2,5 

mld.) en een grote impact op de omgeving. Tevens is een aanpassing in het materieel (bi-

courant) en energievoorziening (3kv/25kv) het gevolg. 

> Wel voorbereiden op een toekomstige baanvaksnelheid van 200 km/uur: Investeringen 

in infra uitbreidingen ten behoeve van eerste productstappen zijn hoger. Meerkosten 

betreffen investeringen in spoor+baan, maar nog niet in TEV en bovenleiding. Het nadeel 

hiervan is dat de meerkosten niet meteen de maximale baten op leveren. De kosten 

hiervan zijn momenteel nog onduidelijk en zouden indien gewenst een vervolgvraag zijn. 

> Niet voorbereiden op een toekomstige baanvaksnelheid van 200 km/uur: Geen éxtra 

Investeringen in infra uitbreidingen ten behoeve van eerste productstappen. 200 km/uur 

niet meer realiseerbaar op bestaand baanvak (tenzij tegen zeer hoge kosten en forse 

desinvesteringen voor de locaties waar is geïnvesteerd). Een minder vergaand scenario is: 

Niet toekomstvast te ontwerpen voor 200 km/uur, maar wel in ruimtebeslag rekening te 

houden met latere snelheidsverhoging naar 200 km/uur. De kosten hiervan zijn 

momenteel nog onduidelijk en zouden indien gewenst een vervolgvraag zijn. 
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Keuze 3: IC halte Koningsweg

In het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma UNed wordt in de verkenning OV en 

Wonen gestudeerd op de het mogelijk maken van een station Koningsweg (Sprinter of IC). De 

concrete vervoerkundige effecten hiervan worden in de MIRT verkenning OV en wonen UNed

onderzocht.

Om een IC-station Koningsweg te realiseren is uitbreiding van de infrastructuur nodig in de 

vorm van viersporigheid Utrecht – Driebergen (verwachte  kosten tussen 750 – 1.500 mln. 

euro). De inpassing van een IC station is complex vanwege de kruising met de A27 en passage 

Bunnik. De investering maakt ook een hoogfrequente sprinter mogelijk. 

Het realiseren van een het station Koningsweg als IC halte heeft verschillende effecten op de 

corridor. Door de inpassing van IC-Koningsweg moet de frequentie van de IC bediening van de 

stations Veenendaal de Klomp en/of Driebergen worden verlaagd. Bij een snelheid van 140 

km/uur zijn er in totaal 8 intercity stops/uur te verdelen over deze stations. Bij de keuze voor 

160 km/uur is dit effect nog groter en zijn er 6 intercity stops/uur te verdelen. De bediening 

van IC Koningsweg kan in theorie nog hoger zijn indien er meer IC’s tussen Amsterdam en 

Utrecht gaan rijden en er een keerspoor wordt gerealiseerd op Koningsweg of rond 

Driebergen-Zeist. Daarnaast heeft het toevoegen van een IC-stop Koningsweg effect op de 

reistijd van reizigers tussen Utrecht en Arnhem. 

Het realiseren van een sprinterhalte Koningsweg heeft, mits de frequentie gelijk blijf aan de 

huidige situatie, relatief weinig impact en is minder complex. Dit is echter wel afhankelijk van 

de mate waarin dit station moet zijn voorbereid op verdere doorgroei naar een volwaardig IC-

station of naar een hoogfrequente sprinterbediening. 

Koppeling met de opgaven op de corridor

IC station Koningsweg kan een bijdrage leveren aan de ‘verstedelijking’ in de regio Utrecht, 

het verminderen van de toevoer van/naar het station Utrecht Centraal en de ontlasting van 

de buscorridor in de binnenstad. Het reistijdvoordeel voor IC reizigers Koningsweg (ca 8.000 

dagelijkse reizigers volgens berekeningen TBOV) is circa 10 minuten (schatting)*.

De bijdrage van IC-station Koningsweg aan nationale versnelling tussen steden en regio’s kan 

afhankelijk van de uitwerking op de rest van de corridor verschillend uitvallen. Een 

aanvullende IC stop kan voor extra reistijd in het systeem zorgen of heeft effect op het aantal 

IC-stops van Driebergen of evt. De Klomp. De effecten zijn afhankelijk van een nadere 

uitwerking.

*Binnen de MIRT-verkenning OV en Wonen worden berekeningen gemaakt met behulp van een nieuw regionaal verkeersmodel 

dat minder grofmazig is dan het model dat bij het Toekomstbeeld OV is gebruikt.
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Het doel van deze OAO is het beschrijven van mogelijke stappen op de spoorcorridor en de 

mogelijke afbakening die hierbij gekozen kan worden. Op basis van een routekaart en 

adaptief stappenplan worden de verschillende stappen in het spoornetwerk geschetst en 

wordt aangegeven welke afbakening passend is op basis van beschikbare middelen en 

opgaven die gediend moeten worden. Voor het traject Utrecht – Arnhem is het gelet op de 

structurerende keuzes alleen mogelijk een routekaart te schetsen (= welke keuzes kunnen er 

in de toekomst gemaakt worden en in welke volgorde). Voor het traject Arnhem – Duitse 

grens zijn de eerste ontwikkelstappen wel duidelijk vastgelegd en is er al sprake van een 

(begin van het) adaptief ontwikkelplan. Een deel van deze stappen zijn afhankelijk van 

maatregelen elders op het netwerk, waaronder capaciteitsvergroting in Amsterdam.

4.1 Ontwikkelstappen Utrecht - Arnhem

Voor het traject Utrecht – Arnhem is het gelukt om de structurerende keuzes en hun 

gevolgen globaal in beeld te brengen. De effecten van de structurerende keuzes en de 

daaraan gekoppelde investeringskosten zijn echter dusdanig groot van omvang, dat er op dit 

moment nog geen concrete ontwikkelstappen bepaald kunnen worden. Hiervoor is eerst een 

gericht vervolgonderzoek nodig, zodat de gewenste besluitvorming zorgvuldig kan 

plaatsvinden. In onderstaande afbeelding is zijn de verwacht ontwikkelstappen weergegeven 

waarin 3 stappen worden onderscheiden incl. de structurerende keuzes. 

4. Afbakening
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4.2 Ontwikkelstappen Arnhem – Duitse grens

Voor het traject Arnhem – Duitse grens zijn de eerste ontwikkelstappen vastgelegd. 

Ontwikkelstap 1A: realisatie 1x per uur een RegioExpres. 

De investeringskosten van deze maatregel zijn geraamd op €91 – €133 miljoen. Met deze 

maatregel wordt de het capaciteitsknelpunt op dit deel van de corridor opgelost. Er wordt 

bijgedragen aan de verstedelijkingsopgave Arnhem Nijmegen FoodValley, ook de reizigers als 

gevolg van de 16.000 extra te bouwen woningen langs het traject kunnen in de toekomst 

gewoon met de trein mee. De RegioExpres leidt tot snellere verbindingen tussen de 

Achterhoek en Arnhem Nijmegen en de Randstad en tot slot wordt ook bijdragen aan het 

verbeteren van de internationale verbinding, doordat het tijdsconflict op het spoor wordt 

opgelost. Deze stap vergemakkelijkt hiermee het 1x/uur rijden van een ICE. De MKBA laat 

zien dat de kosteneffectiviteit van het project goed is. 

Ontwikkelstap 1B: realisatie vrije kruising Arnhem-Oost, 2x per uur een RegioExpresen 

(mogelijk) een verhoging van de frequentie naar station Arnhem Presikhaaf*

De extra investeringskosten van deze stap zijn nog niet geraamd, maar liggen naar 

verwachting -op basis van studies uit het verleden- op minstens €100 miljoen. Dit is uiteraard 

wel afhankelijk van de eisen en wensen, bijvoorbeeld vanuit de omgeving. De 

verstedelijkingsopgave Arnhem-Oost is hierin een belangrijk raakvlak. Hier liggen ook kansen, 

bijvoorbeeld voor het verminderen van de barrièrewerking van het spoor en het vergroten 

van de perroncapaciteit van Arnhem Centraal.  

Ontwikkelstap 2 (en verder)

De invulling van deze ontwikkelstappen en het eindbeeld is nog niet duidelijk. Hier spelen in 

ieder geval de volgende thema’s: 

> Toekomstige snelheid op het baanvak (ook in relatie tot Utrecht – Arnhem); 

> Aantal sporen Arnhem – Duitse grens (ook in relatie tot de overwegen op dit traject); 

> Bereikbaarheid/beschikbaarheid emplacementen Arnhem Berg en Arnhem Goederen. 

In hoofdstuk 5 en 6 wordt beschreven hoe de ontwikkelstappen in het vervolgonderzoek 

bepaald. 
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4.3 Afbakening

De stakeholdersanalyse heeft aangetoond dat er veel ambities leven op de corridor. De 

meeste ambities kunnen in het gerichte vervolgonderzoek in de volgende fase een plek 

krijgen. Tegelijkertijd betekent afbakening ook dat een aantal ambities niet tot de scope van 

de volgende fase behoren. Dit gaat om de volgende geïnventariseerde wensen:

> Aanpassingen Emplacement Arnhem goederen; 

> Nieuwe stations Ede-West, Arnhem-Oost en Zevenaar-Oost. 

Hieronder worden deze bouwstenen nader toegelicht waarbij de koppeling met de opgave 

beschreven is en op basis van expert judgement is aangegeven in welke deel van het 

ontwikkelpad een dergelijke bouwsteen realistisch wordt geacht en of het zinvol is om deze in 

de vervolguitwerking nader te onderzoeken. 

Station Ede-West

Station Ede-West is een wens van de regio FoodValley. De locatie van dit door de regio 

gewenste station is tussen de stations Veenendaal De Klomp en Ede-Wageningen. Ede-West 

kan bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid van de daar mogelijk gedachte 

nieuwbouwlocatie. Voor de bediening van een nieuw station is een extra Sprinterdienst nodig 

tussen tenminste Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. In alle onderzochte modellen rijden 

alleen IC’s op dit deeltraject. Voor het rijden van extra Sprinter is uitbreiding naar vier sporen 

noodzakelijk. Onderzoek naar een nieuw station is pas zinvol in een variant met volledige 

viersporigheid (HST 200 km/uur).

Station Arnhem-Oost

Station Arnhem-Oost is een wens die is ingebracht door zowel de Groene Metropoolregio als 

de gemeente Arnhem. De locatie van het gewenste station is niet volledig vastgelegd en 

varieert tussen Velperbroek aansluiting (op zowel de corridor als de IJssellijn Zwolle –

Roosendaal) en enkele honderden meters naar het oosten (alleen op de corridor). Een nieuw 

station Arnhem-Oost kan mogelijk bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid van (een 

deel van de) nieuwbouwlocatie Arnhem Oost. Op het druk bereden traject met 2 sporen door 

het centrum van Arnhem is een extra station niet inpasbaar. Verder onderzoek naar een 

nieuw station is pas zinvol bij een spooruitbreiding naar vier sporen, zodat de snelle treinen 

(Internationale treinen, Intercity’s en RegioExpres) langzame treinen kunnen passeren De 

reizigerspotentie is naar verwachting (zeer) beperkt, mede doordat andere stations (Arnhem 

Velperpoort en Arnhem Presikhaaf) dichtbij liggen. De bereikbaarheid van nieuwbouwlocatie 

Arnhem-Oost wordt daarom nader onderzocht met een andere bouwsteen, de verhoging van 

de frequentie naar Arnhem Presikhaaf. 

Emplacement Arnhem goederen

Extra ruimte voor woningbouw kan gevonden worden door het bestaande emplacement 

Arnhem goederen (nu in gebruik als opstellocatie voor reizigerstreinen) uit te plaatsen naar 

een nader te onderzoeken locatie. Dit betekent dat elders in de regio/Nederland een 

alternatieve locatie gerealiseerd zal moeten worden. Momenteel wordt een 

haalbaarheidsstudie opgestart naar de uitplaatsing van het emplacement Arnhem Oost.
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Verhoging frequentie Arnhem Presikhaaf

Frequentieverhoging van de Sprinters naar station Presikhaaf (van 2x naar 4x/uur) kan 

mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van woningbouw in Arnhem 

Oost. Er zijn meerdere opties om de frequentieverhoging te realiseren. Een extra (keer)spoor 

op station Arnhem Presikhaaf lijkt hiervoor nodig. De capaciteit van het traject met 2 sporen 

van Arnhem naar Velperbroek wordt al intensief benut en is een belangrijke vervolgvraag. In 

een scenario zonder goederenverkeer door Arnhem zijn de mogelijkheden naar verwachting 

groter (GNOE variant N18 tracé). Deze bouwsteen wordt in het vervolg wel nader onderzocht. 

Zevenaar-Oost

Station Zevenaar-Oost is een wens die is ingebracht door de Groene Metropoolregio. De 

locatie van dit door de regio gewenste station is tussen Zevenaar en Didam. Dit station is in 

het verleden meerdere malen onderzocht. In 2013 door provincie Gelderland, ProRail, 

Stadsregio Arnhem Nijmegen en gemeente Zevenaar besloten is dit station niet realiseren. In 

2020 zijn conform de bestuurlijk gemaakte afspraken deze conclusies nogmaals getoetst. 

Hieruit zijn geen andere inzichten gekomen.

> Het station is niet inpasbaar in de dienstregeling; 

> Daarnaast blijkt uit eerder vervoeronderzoek van Arriva en Connexxion dat de 

reizigerspotentie beperkt is, ook doordat andere stations dichtbij liggen;

> Het station past niet in de ontwikkeling van de RegioExpres (zelfde situatie als station 

Arnhem-Oost) of één van de benoemde opgaven; 

> De voordelen van dit station voor mensen in de directe omgeving wegen niet op tegen de 

nadelen voor doorgaande reizigers, zoals ook is gebleken in een MKBA. De 

verstedelijkingsopgave brengt hier geen verandering in. De woningen zijn grotendeels 

gerealiseerd en er is gekozen om de fietsverbinding naar de stations Zevenaar en Didam 

(beide ongeveer 2km) te verbeteren. 

Deze wens wordt daarom in het vervolgonderzoek niet nader onderzocht.
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De corridor is één van de belangrijkste spoorcorridors van Nederland. De OAO toont aan dat 

de spoorlijn Utrecht – Arnhem – Duitse grens veel kan bijdragen om de opgestelde opgaven 

in te vullen. Ook is de urgentie duidelijk, want wanneer er niks gedaan wordt ontstaan er 

capaciteitsproblemen. De verbinding blijft daarnaast langzaam, dit beperkt zeker de potentie 

van de ICE treinen naar Duitsland. Tegelijkertijd is de conclusie ook dat er veel ambities leven 

bij de verschillende partijen en dat grote investeringen nodig zijn als alle ambities 

gerealiseerd dienen te worden. Een gerichte verdieping op de structureerde keuzes is 

noodzakelijk om zorgvuldig een afweging te kunnen maken in deze dilemma’s. Hierdoor kan 

nut en noodzaak van maatregelen ook beter onderbouwd worden. Het voorstel van deze 

OAO is om de volgende fase, een gericht vervolgonderzoek, te starten dat leidt tot 

besluitvorming in het BO MIRT najaar 2022. 

Het resultaat van de volgende fase is: 

> Het ophalen van alle benodigde beslisinformatie om antwoord te kunnen geven op de 

structurerende keuzes:

> Oplossen (IMA) capaciteitsknelpunten (inclusief losleggen ICE);

> Toekomstige snelheid (wel of geen 200km/uur mogelijk maken); 

> Bediening van station Ede-Wageningen (aantal IC’s); 

> Bediening van station Utrecht Koningsweg (wel/geen IC). 

> Een eindbeeld (inclusief ontwikkelplan) voor de spoorcorridor Utrecht – Arnhem – Duitse 

grens passend binnen de structurerende keuzes;

> Een beslissing* te nemen voor een eerste ontwikkelstap voor de spoorcorridor Utrecht –

Arnhem – Duitse grens passend binnen het eindbeeld en de structurerende keuzes. 

De resultaten worden gebundeld in één “beslisdocument A12-corridor”. Besluitvorming vindt 

plaats in het BO MIRT najaar 2022. 

*Het streven is beslisinformatie gereed te hebben om een startbeslissing te nemen. De 

Spelregels MIRT bepalen dat de voorwaarde voor een Startbeslissing is dat er zicht is op 

financiering van 75% van de kosten van de meest voor de hand liggende oplossing, in het 

geval van de corridor de eerste ontwikkelstap. Hiertoe wordt een separaat traject 

“financiering” uitgevoerd.

Onderstaande uitwerking beschrijft de vervolgstappen die gezet kunnen worden om tot de 

gezamenlijk besluiten te komen. Er zijn vervolgvragen geïdentificeerd die noodzakelijk zijn 

voor een besluit over de verdere afbakening. Tegelijkertijd wordt het proces geschetst om het 

eindbeeld te bepalen, inclusief de verschillende ontwikkelstappen. Tot slot wordt ook 

ingegaan op de benoemde raakvlakken langs de corridor. 

5. Vervolgaanpak
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5.1 Structuur vervolgonderzoek

Na vaststelling van deze OAO in de Landelijke Spoortafel van mei 2022 kan het 

vervolgonderzoek gestart worden. In totaal worden er drie verschillende onderzoeksvragen 

onderscheiden. De structurerende keuzes, eindbeelden -inclusief ontwikkelplannen- voor de 

trajecten Utrecht – Arnhem en Arnhem – Duitse grens worden gecombineerd in het 

beslisdocument corridor. Tegelijkertijd worden ook de financiële mogelijkheden in beeld 

gebracht. Specifiek wordt gekeken naar de Europese Unie, hiervoor worden specialisten van 

alle opdrachtgevers ingeschakeld. Duidelijk moet worden of, en onder welke voorwaarden 

het mogelijk is cofinanciering van de EU te krijgen. 

De financiële mogelijkheden bepalen uiteindelijk welke eerste ontwikkelstap gezet kan 

worden, zowel ten westen als ten oosten van Arnhem. Besluitvorming vindt plaats in het BO 

MIRT najaar 2022. Het streven is een startbeslissing, zodat een MIRT-verkenning gestart kan 

worden. De structuur wordt hieronder schematische weergegeven: 

5.2 Inhoudelijke vervolgvragen

Op basis van de stakeholder-analyse en afstemming in het projectteam komen de volgende 

vervolgvragen naar voren. Deze aanvullende vragen zijn een hulpmiddel om dit najaar 

besluiten te nemen over de structurerende keuzen en scope afbakening van een te starten 

MIRT onderzoek/verkenning. De inhoudelijke vervolgvragen worden gesplist op thema. 

Onderstaande vragen vormen een aanzet, maar deze lijst is nog niet uitputtend en definitief.  

Utrecht – Arnhem

Doelstelling: het opstellen van een eindbeeld inclusief ontwikkelplan voor de A12-corridor 

tussen Utrecht en Arnhem.

Structurerende keuze 1: 200km/uur/ snelheid op het baanvak

> Reistijdenmatrix voor de snelheden en productformule (Utrecht – Arnhem en 

tussenliggende stations):

> 200km/uur; 

> 160km/uur + ICE 180km/uur;

> 160km/uur;

> 140km/uur + ICE 160km/uur;

> 140km/uur.

> Grove inschatting van de investeringskosten voor de verschillende scenario’s*. 
*De meeste scenario’s zijn al in beeld gebracht. Doel is informatie op te leveren over mogelijke besparingen t.o.v. 

de 200 km/uur variant en de logistieke gevolgen. Specifiek wordt gekeken naar de inpassing in Bunnik en Maarn 

(en besparingsopties). 
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Structurerende keuze 2: bediening station Ede-Wageningen: 

Vervolgonderzoek naar 3 scenario’s: 

> Geen IC-plus, 8x per uur Ede-Wageningen; 

> 2x per uur IC-plus, 6x per uur Ede-Wageningen; 

> 4x per uur IC-plus, 4x per uur Ede-Wageningen.  

De scenario’s worden onderzocht op: 

> Logistieke inpasbaarheid; 

> Connectiviteit (rechtstreekse verbindingen, hierin wordt specifiek gekeken naar de 

verbinding Ede-Wageningen - Nijmegen);

> Reistijden en vervoereffecten. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt in:

> Bezetting per trein in de ochtendspits;

> In- en uitstappers per station;

> Eventuele effecten van de verstedelijking worden globaal meegenomen (een 

gedetailleerde uitwerking van de verstedelijkingslocaties is niet tijdig beschikbaar).  

> Benodigde infrastructuur en een indicatie van de investeringskosten; 

> Exploitatie. 

Een aantal zaken, zoals de inpassing en de infrastructuur, is voor deze OAO onderzocht. 

Onderzoek is uiteraard geen doel op zich, indien beschikbaar en van voldoende kwaliteit 

wordt er dus gebruik gemaakt van bestaand onderzoek. De uitwerking is van een globaal 

niveau passend bij deze fase. 

Structurerende keuze 3: Utrecht Koningsweg

> Dienstregeling: wat zijn de gevolgen van een Intercity stop Koningsweg op de andere 

tussengelegen Intercity stations (Driebergen-Zeist, Veenendaal De Klomp en Ede-

Wageningen)? 

> Dienstregeling: wat zijn de effecten en mogelijkheden van het inruilen van Koningsweg 

tegen de IC-status van station Driebergen-Zeist? 

> Indien geen station Koningsweg zou worden aangelegd: wat zijn de mogelijkheden om de 

treindienst tussen (Breukelen –) Utrecht  Centraal – Driebergen-Zeist uit te breiden naar 6 

of 8 sprinters per uur (ook in relatie tot aantal stops op Maarn)? Hier wordt gekeken naar 

dezelfde thema’s als genoemd onder structurerende keuze 2.

Tussen de structurerende keuzes bestaan raakvlakken. Zo is de snelheid bepalend voor het 

aantal “te verdelen” tussenstops van Intercity’s. Het toevoegen van extra stations leidt 

mogelijk tot langere reistijden. Reistijden zijn weer afhankelijk van het bedieningsmodel. 

Daarnaast zijn keuzes afhankelijk van ontwikkelingen elders op het netwerk (zoals het 

realiseren van de NoordZuidlijn). De samenhang tussen de keuzes wordt geborgd, doordat de 

keuzes integraal en door dezelfde werkgroep uitgewerkt worden. 

Na de structurerende keuzes wordt het eindbeeld bepaald. De volgorde in ontwikkelstappen 

en het eindbeeld worden afgewogen ten opzichte van de kernopgaven, netwerkeffecten, 

haalbaarheid en draagvlak. 
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Arnhem – Duitse grens

Doordat er geen structurerende keuzes zijn op het baanvak Arnhem – Duitse grens is de 

opbouw van het vervolgonderzoek hier anders als tussen Utrecht – Arnhem. De uitwerking 

van ontwikkelstap 1A, de planuitwerking van 1x per uur de RegioExpres is al gestart en vindt 

buiten de A12-corridorstudie plaats. Hier kan zelfs in november al een projectbeslissing 

genomen worden. 

Ontwikkelstap 1B is de locatie Arnhem-Oost, één van de sleutelgebieden voor zowel de 

verstedelijkingsopgave Arnhem – Nijmegen – FoodValley als de ontwikkeling van de A12-

corridor. Hier komen de ruimtelijke en mobiliteitssporen letterlijk samen. Ontwikkelstap 1B 

behelst op dit moment: 

> 2x per uur een RegioExpres;

> Verhoging van de frequentie naar station Arnhem Presikhaaf naar 4x per uur.

Om beide productverbeteringen te realiseren is minimaal een vrije kruising Arnhem-Oost 

nodig. Vanuit de verstedelijkingstrategie bestaat de sterke wens om duidelijkheid te krijgen 

over het (toekomstige) ruimtebeslag van het spoor en de vrije kruising in het bijzonder. Ook 

vraagt men aandacht voor de fasering van eventuele aanpassingen aan het spoor. 

Het gerichte vervolgonderzoek moet antwoord geven op de volgende hoofdvragen: 

> Welke logistieke aanpassingen en/of inframaatregelen zijn noodzakelijk?

> Wat is (bij benadering) het verwachte ruimtebeslag van de vrije kruising Arnhem-Oost? 

(hiervoor wordt geput uit de bestaande informatie die eerder in het kader van PHS is 

uitgewerkt). Indien van toepassing: het verwachte ruimtebeslag van de overige 

aanpassingen aan het spoor in dit gebied? 

Onderstaande deelvragen vormen een aanzet en hulpmiddel om bovenstaande hoofdvragen 

te beantwoorden:

> Blijft het baanvak Arnhem – Duitse grens in het eindbeeld tweesporig of is er sprake van 

drie of vier sporen? En wat is de invloed van een keuze Goederenroutering Noordoost 

Europa hierop? 

> Wat is de invloed van de gekozen baanvaksnelheid hierop? 

> Wat zijn de mogelijkheden om de barrièrewerking van het spoor te verminderen? En 

welke mogelijkheden biedt de vrije kruising hiertoe?

> Wat betekent het doorrijden van treinen naar Arnhem Presikhaaf voor de perroncapaciteit 

op station Arnhem Centraal? 

Na ontwikkelstap 1B volgen nog andere ontwikkelstappen, waarna uiteindelijk het eindbeeld 

wordt bereikt. Het bepalen hiervan gebeurt op dezelfde wijze als voor het traject Utrecht –

Arnhem. De geambieerde baanvaksnelheid en daaraan gekoppeld hoeveelheid sporen 

vormen in de volgende fase een belangrijke onderzoeksopgave. 
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Beslisdocument

In het beslisdocument worden alle resultaten gebundeld. Voor beide deeltrajecten wordt het 

eindbeeld inclusief de ontwikkelstappen geschetst. Deze zullen tevens gescoord worden op 

verschillende beoordelingscriteria. De kernopgaven, netwerkeffecten, externe effecten, 

haalbaarheid en draagvlak zijn onderdelen waar nu aan gedacht wordt. Hoe de beoordeling 

precies wordt vormgegeven is nog niet duidelijk, een MKBA behoort tot één van de 

mogelijkheden.  Een aanzet voor de toetsing op kernopgaven is hieronder weergegeven:

Financieringsinstrumentarium EU, rijk, regie en derden

Specialisten van de opdrachtgevers zullen een kort plan van aanpak opstellen voor het 

gerichte vervolgonderzoek. Vanwege de voorbereiding van het BO MIRT zullen de financiële 

mogelijkheden uiterlijk september 2022 in beeld moeten zijn. Gelet op de rol van deze 

corridor in het Europese TEN-T netwerk wordt bij de ontwikkelstappen en het eindbeeld 

zeker gekeken of aan de Europese voorwaarden voldaan kan worden voor cofinanciering. 

5.3 Timing andere studies op de corridor

In het vervolgonderzoek en het voorbereiden van de besluitvorming moet afstemming 

plaatsvinden met een aantal parallelle trajecten. Dit wordt hieronder toegelicht: 

Verkenning UNed OV en Wonen

In de zomer van 2022 worden in de regio Utrecht enkele hiermee samenhangende studies 

afgerond, zoals de MIRT-verkenning OV en Wonen en de UNed Gebiedsverkenning oost 

waarin ingegaan wordt op de ontwikkeling van knooppunt Utrecht Koningsweg als onderdeel 

van de verstedelijkingsstrategie van stad en regio. Binnen de regio wordt dan naar 

verwachting een standpunt ingenomen over station Koningsweg en het gewenste 

bedieningsniveau. Dit standpunt is van grote invloed op deze structurerende keuze. 

Onderzoeksprogramma GNOE

In de Landelijke Spoortafel vindt, parallel aan deze OAO, ook het gesprek plaats over de OAO 

GNOE. De koppeling is van belang gezien het effect op de omgeving en spoorcapaciteit op de 

corridor.
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Planuitwerking RegioExpres

Provincie Gelderland, ProRail, gemeente Doetinchem en gemeente Montferland zijn in 

januari 2022 begonnen met de planuitwerking om 1x per uur de RegioExpres mogelijk te 

maken. Ook de ruimtelijke procedure is gestart. Met het Ministerie is afgesproken dat in het 

BO MIRT najaar 2022 besluitvorming over de realisatie plaats zal vinden. Beide trajecten 

komen dus samen in het BO MIRT. De planuitwerking is dan gereed, waarmee er voor dit 

specifieke geval direct een projectbeslissing genomen wordt.

Verstedelijkingstrategie Utrecht

De gebiedsonderzoeken UNed, waarin de ontwikkelopgaven van de regio worden 

geconcretiseerd, zullen rond het zomerreces van 2022 worden opgeleverd. Samen met het 

MIRT-onderzoek OV en Wonen is dit een bouwsteen voor een afspraak in het BO MIRT najaar 

2022 over een vervolgstap. De positie van station Utrecht Koningsweg binnen deze 

grootstedelijke ontwikkelingen is een van de onderwerpen waarover de regio dan een 

standpunt zal innemen. Beide trajecten komen hiermee dus samen in het BO MIRT.  

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen FoodValley

In de verstedelijkingsstrategie worden de resultaten van A12-corridorstudie meegenomen. 

Daarnaast zijn specifiek vanuit de verstedelijkingsstrategie een aantal vragen aan het gerichte 

vervolgonderzoek toegevoegd. Deze zijn reeds in paragraaf 5.2 benoemd.  
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In dit hoofdstuk wordt de organisatie- en besluitvormingsstructuur toegelicht. Wie wordt 

wanneer op welke manier betrokken? Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

> Een klein uitvoeringsgericht en flexibel kernteam dat snel schakelt en zorgt dat de doelen 

behaald worden; 

> Een bredere klankbordgroep die binnen de afgebakende scope hun belangen inbrengt; 

> Themagerichte werkgroepen die de inhoudelijke uitvoering oppakken.  

6.1 Governance

In de onderstaande afbeelding wordt de governance voor de volgende fase weergegeven. 

Kernteam

De komende fase van de corridor wordt getrokken door compact kernteam. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en geven sturing aan zowel de inhoudelijk als 

procesmatige voortgang. Ook bereiden zij het directeurenoverleg voor. Het kernteam bestaat 

uit de volgende partijen: 

> Opdrachtgevers: Ministerie van IenW, provincie Utrecht en provincie Gelderland. 

> Spoorsector: ProRail, NS (mede namens NS International) en FMN. 

Alle partijen hebben 1 vertegenwoordiger in het kernteam. Het streven is een ondersteuner 

vanuit één van de partijen toe te voegen ten behoeve van het projectsecretariaat. 

Directeurenoverleg

Het directeurenoverleg is formeel opdrachtgever van het vervolgonderzoek. De 

opdrachtgevers nemen deel aan het directeurenoverleg en zijn vertegenwoordigd op 

managementniveau. Dit overleg geeft inhoudelijk richting en stuurt op het budget. Hier vindt 

besluitvorming plaats op ambities, koers, inzet, capaciteit en middelen. Dit overleg behandelt 

een onderwerp altijd, voordat het bestuurlijk wordt behandeld. De opdrachtgevende partijen 

streven naar unanimiteit in de keuzes, maar het is mogelijk dat dit vanuit de verschillende 

rollen en verantwoordelijkheden niet wordt bereikt. In dat geval vindt escalatie plaats naar de 

bestuurders. Het directeurenoverleg komt ongeveer één keer per kwartaal samen.   

6. Omgeving en organisatie
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BO MIRT najaar 2022

In het BO MIRT najaar 2022 vindt besluitvorming plaats over de resultaten van het 

vervolgonderzoek. Alle resultaten worden gebundeld in een beslisdocument, waarna er een 

Go/No-Go beslissing volgt op de voorstellen. Gelet op de raakvlakken en de urgentie op de 

corridor is het noodzakelijk tot concrete keuzes en investeringsvoorstellen te komen. 

Klankbordgroep

In de klankbordgroep nemen partijen deel die direct belang hebben bij de richting in dit 

onderzoek. Partijen brengen hun belangen in, maar binnen de eerder beschreven afbakening. 

De klankbordgroep wordt periodiek georganiseerd en heeft als concreet doelen: 

> Informeren over de voortgang; 

> Reflectie op de voortgang;

> Bespreken van raakvlakken. 

De volgende partijen zijn, naast het kernteam, onderdeel van de klankbordgroep: 

> U10;

> Regio FoodValley;

> Groene Metropoolregio;

> 8RHK (regio Achterhoek); 

> Gemeente Arnhem; 

> Gemeente Utrecht; 

> Gemeente Ede. 

Gelet op de structurerende keuzes en verstedelijkingsopgave zijn de gemeenten Arnhem, 

Utrecht en Ede specifiek toegevoegd. Het uitgangspunt is dat de overige gemeenten in deze 

klankbordgroep vertegenwoordigd worden via hun regionale orgaan. 

Bredere informatiebijeenkomst

Naast de klankbordgroep vinden ook bredere informatiebijeenkomsten plaats. Het doel van 

deze bijeenkomsten is partijen die een belang hebben te informeren over de voortgang. De 

deelnemers worden aangedragen door kernteam. Hierbij wordt nu gedacht aan de overige 

gemeenten en reizigersorganisaties. 

Raakvlakoverleg

De verschillende verstedelijkingsopgaven hebben impact op de corridor. Daarom willen wij 

periodiek een raakvlakoverleg organiseren om af te stemmen met de verschillende 

verstedelijkingsstrategieën in de regio’s. Tijdens dit overleg informeren de trajecten elkaar 

over de stappen die worden genomen en kan de inbreng meegenomen worden. Deelnemers 

zijn de opdrachtgevende partijen, het Ministerie van BZK, en een vertegenwoordig van 

desbetreffende regio. 
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Er wordt geen apart overleg voor het raakvlak goederenvervoer georganiseerd. De lijnen 

binnen de opdrachtgevende partijen zijn kort, dus is hier geen noodzaak voor. Wanneer er 

raakvlakken zijn op dit thema, zoals rondom Arnhem-Oost, dan worden deze in het kernteam 

behandeld. Mocht de noodzaak er zijn voor een verdiepende werksessie, dan wordt deze 

uiteraard wel georganiseerd. Ook voor het belangrijkste raakvlak op de corridor, de MIRT-

verkenning OV- en wonen, wordt geen apart overleg georganiseerd. Hier geldt hetzelfde als 

voor het goederenvervoer. De provincie Utrecht zal vanuit het kernteam dit raakvlak 

bewaken. 

Internationale partners

De verbinding met Duitsland is één van de opgaven. Hiervoor is afstemming met de Duitse 

partners noodzakelijk, zoals het Ministerie van Verkeer, Deutsche Bahn en het Land 

Nordrhein-Westfalen. In de komende fase zullen er gesprekken plaatsvinden. Deze vinden 

plaats door vertegenwoordigers van het kernteam.   

Werkgroepen

De indeling van de werkgroepen vindt plaats aan de hand van de deeltrajecten. Er wordt in 

eerste instantie een splitsing gemaakt tussen Utrecht – Arnhem en Arnhem – Duitse grens. 

Dit gebeurt om drie redenen: 

> Ten oosten van Arnhem zijn de structurerende keuzes ingevuld. Ten westen van Arnhem is 

hier naar verwachting (veel) meer tijd voor nodig; 

> De verstedelijkingsopgave in Arnhem-Oost (sleutelgebied) vraagt om duidelijkheid over 

het globale ruimtebeslag van het spoor (nu en in de toekomst). Door de splitsing kan deze 

duidelijkheid mogelijk sneller gegeven worden; 

> Er kan efficiënter gewerkt worden in kleine groepen en mensen worden niet belast met 

onderwerpen buiten hun regio. 

De samenhang tussen de deeltrajecten wordt bewaakt door het kernteam. De werkgroepen 

worden mogelijk ondersteund door een bureau ten behoeve van de verslaglegging. 

De ambities op de corridor zijn hoog, dit geldt ook voor de investeringskosten. Tegelijkertijd is 

deze corridor een TEN-T corridor (Rhine-Alpine). Dit betekent dat Nederland mogelijk -en 

onder de juiste voorwaarden- een beroep kan doen op Europese cofinanciering van de 

investeringen, mits deze aan de juiste voorwaarden voldoen. Gelet op het belang van dit 

thema wordt hiervoor een separate werkgroep ingericht, deze bestaat uit specialisten van de 

opdrachtgevers. De regie hiervoor ligt bij het Ministerie. Daarnaast zal deze werkgroep ook 

de mogelijkheden van financiering van de Rijksoverheid, provincies, regionale overheden en 

derden verkennen. 

21-6-2022Toekomstbeeld OV 39



EINDCONCEPT 25 maart 2022 

Aar 

 

 

 

 

 

  

OAO-notitie GNOE (Eindconcept) 

Notitie Opgave, Afbakening en Omgeving voor de 

Goederencorridor Noordoost Europa  

 

Projectnummer: BER100867 | Versie 1 | 25 Maart 2022 | Eindconcept 



EINDCONCEPT 25 maart 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document Notitie Opgave, Afbakening en Omgeving Goederencorridor Noordoost Europa (GNOE) 

Status  Eindconcept 

Datum  25 maart 2022 

 

 

  



EINDCONCEPT 25 maart 2022 

 

Inhoud 

MANAGEMENTSAMENVATTING 4 

1 INLEIDING, AANLEIDING EN CONTEXT 11 

1.1 INLEIDING 11 

1.2 AANLEIDING OPSTARTEN ONDERZOEK NAAR GNOE 11 

1.3 HUIDIGE SITUATIE GNOE 12 

1.4 DOEL EN RESULTAAT 12 

1.5 GEVOLGDE WERKWIJZE 12 

1.6 OPBRENGST ANALYSEFASE 14 

2 OPGAVE 16 

2.1 DOELEN EN AMBITIES, OPGAVE EN KNELPUNTEN, BELEID EN REGELGEVING 16 

2.2 VAN VIJF AMBITIES NAAR EEN SAMENHANGENDE OPLOSSINGSRICHTING 26 

3 AFBAKENING EN AANPAK 28 

3.1 ONDERZOEKSPROGRAMMA GNOE 28 

3.2 BESLISINFORMATIE SAMENBRENGEN TOT BESLUIT OVER VERVOLG 32 

4 OMGEVING / ORGANISATIE EN BESLUITVORMING 33 

4.1 INLEIDING 33 

4.2 PROGRAMMAORGANISATIE ONDERZOEKSPROGRAMMA GNOE 33 

4.3 STAKEHOLDER- EN RAAKVLAKKENMANAGEMENT 36 

4.4 BESLUITVORMING OAO-NOTITIE 37 

5 BIJLAGEN: 40 

5.1 BIJLAGE 1. PROBLEEMVERKENNING 40 

5.2 BIJLAGE 2. HISTORIE EN BESLUITVORMING GNOE 47 

5.3 BIJLAGE 3. UITGEWERKTE ONDERZOEKSVRAGEN 50 

5.4 BIJLAGE 4. STAKEHOLDEROVERZICHT- EN RAPPORTAGE 58 

5.5 BIJLAGE 5. DOCUMENTENBIBLIOTHEEK 59 

 

 

 

 

 

  



 

 
  4 

Managementsamenvatting 

 

Voor u ligt de notitie Opgave, Afbakening en Omgeving (OAO-notitie) voor de Goederencorridor 

Noordoost Europa (GNOE). Dit document geeft een zorgvuldige beschrijving van de tot nu toe bekende 

informatie over de opgave, geeft inzicht in de belangen en komt met een advies voor mogelijke 

vervolgstappen. Deze vervolgstappen zijn pas aan de orde na bestuurlijke behandeling en 

besluitvorming, voorzien in Q2 2022. De OAO-notitie GNOE is in de maanden oktober 2021 tot maart 

2022 tot stand gekomen met de actieve inbreng van de relevante stakeholders. Concreet gaat het om 

vertegenwoordigers vanuit de overheden in de diverse landsdelen, de regio’s in oost-Nederland, de 

spoorbeheerder, de personenvervoerders op het spoor, de spoorgoederensector, georganiseerde 

bewoners- en reizigersorganisaties, de verladers, de zeehavens, de chemieclusters en branche- en 

werkgeversorganisaties1. 

 

Aanleiding 

De stuurgroep Toekomstbeeld OV heeft in april 2021 ingestemd met het uitvoeren van een select aantal 

spoorcorridorstudies onder landelijke regie. Eén van deze corridorstudies betreft de 

spoorgoederencorridor vanuit West en Zuid Nederland richting Noordoost Europa. In de 

Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 (februari 2021) wordt, op basis van uitgebreid onderzoek, 

geconstateerd dat een (andere) keuze voor spoorgoederenroutering van West en Zuid Nederland naar 

Duitsland en verder naar Noordoost Europa een randvoorwaardelijke bouwsteen is voor het oplossen 

van meerdere vervoersknelpunten in het land en het adequaat kunnen faciliteren van het 

goederenvervoer richting 2040. Deze netwerkinterventie is onderdeel van de ‘robuuste basis’ en wordt 

als randvoorwaarde gezien om doorgroei van het reizigers- en goederenvervoer te accommoderen en 

de ambities op het gebied van OV in Nederland te kunnen realiseren.  

 

In een spoortechnische probleemverkenning van de goederenroutering Noordoost Europa (bijlage 1) 

wordt geconstateerd dat de huidige route via Weesp nu al niet aan de basisvoorwaarden voor 

goederenvervoer voldoet en lokaal voor hinder en overlast zorgt.  

De (verwachte) groei van zowel het goederen– als het reizigersvervoer per spoor zorgt ervoor dat de 

bestaande routes via de Randstad (Rotterdam - Gouda – Breukelen – Amsterdam Zuidoost – Weesp – 

Amersfoort en Roosendaal – Tilburg – Utrecht – Amersfoort), maar ook de route via de IJssellijn en 

kopmaken Deventer, onvoldoende capaciteit bieden voor de ontwikkeling van het goederen- én het 

reizigersvervoer en dat het aantal en de ernst van capaciteitsknelpunten alleen maar toenemen. Ook 

hinder en overlast voor de omgeving zal nog verder toenemen. Met de maatregelen voor het robuust 

netwerk 2030-2035 wordt de capaciteit maximaal benut.  

 

Gegeven deze constateringen is het noodzakelijk te kijken naar mogelijke alternatieven voor de 

routering van de goederentreinen op de ‘west-oost verbinding’ in Nederland. Om zo het 

spoorgoederenvervoer adequaat te kunnen faciliteren, op de bestaande route meer capaciteit te 

creëren voor de groeiambities van het openbaar vervoer per spoor en de ervaren hinder en overlast te 

verminderen. Meer specifiek betekent dit dat moet worden gekeken naar een alternatieve routering van 

goederentreinen tussen de Zeehavens en railterminals in West en Zuid Nederland en Vlaanderen 

enerzijds en de grensovergang bij Oldenzaal/Bad Bentheim anderzijds. 

 

 

 

 

 
1 Een overzicht van alle betrokken organisaties staat in de bijlage. 
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Doelen, ambities en opgaven 

Een oplossing in het kader van GNOE draagt op verschillende schaalniveaus aan meerdere 

(maatschappelijke) opgaven bij en beperkt zich niet tot de initiële opgave van knelpunten op het spoor. 

Deze OAO-notitie zet een vijftal doelen/ambities centraal. Op de thema’s achter deze doelen/ambities 

spelen verschillende relevante en veelal forse en brede maatschappelijke opgaven. Deze informatie is in 

onderstaand overzicht samengevat, inclusief verwijzing naar vigerend beleid en wetgeving. De 

hoofddoelstelling van GNOE is als volgt geformuleerd:  

 

Bovenliggend doel van (een mogelijke andere route van) de Goederencorridor Noordoost Europa is om efficiënt, 

betrouwbaar en duurzaam goederenvervoer te faciliteren dat zo min mogelijk omgevingshinder veroorzaakt, 

voldoet aan de wet- en regelgeving voor natuur, leefbaarheid en gezondheid en bijdraagt aan een duurzaam en 

klimaatneutraal Nederland.  

Het moet bezien worden in een breed perspectief met meerdere opgaven en doelen. Het doorontwikkelen van deze 

spoorgoederencorridor naar het Europese en Aziatische achterland draagt bij aan nationale doelen van 

verstedelijking, faciliteert de groei van vervoer op het spoor voor zowel personen als goederen en draagt bij aan de 

innovatie en de sterke economische positie van Nederland distributieland in een dynamische wereld. 

 

Volgende stap: onderzoeksprogramma GNOE 

Op basis van de huidige en recente prognoses (onder andere de Welvaart en Leefomgeving scenario’s 

(WLO) en de integrale Mobiliteitsanalyse (IMA)) van zowel het goederen- als personenvervoer per spoor 

is geconstateerd dat er richting 2040 knelpunten op het spoornetwerk zullen ontstaan. Een robuuste 

routering van GNOE draagt bij aan het oplossen van knelpunten en het kunnen realiseren van 

groeiambities voor goederen- en personenvervoer.  

 

In deze OAO-notitie wordt geconstateerd dat voorafgaand aan een vervolgproces voor GNOE nadere 

verdieping en uitwerking nodig is om zaken goed af te bakenen en om nut en noodzaak van een 

alternatieve routering steviger te onderbouwen. Voor GNOE wordt een aanpak voorgesteld waarbij, na 

instemming met de OAO-notitie, in het jaar 2022 wordt gestart met het uitvoeren van een 

onderzoeksprogramma.  
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Het onderzoeksprogramma GNOE is gegroepeerd rond drie hoofdthema’s: 

1. Nut en noodzaak / probleemanalyse: Over welke (spoor)goederenstromen hebben we het? 

Wanneer treden er vervolgens problemen op, waar treden deze problemen op, hoe groot zijn ze en 

voor wie is het een probleem?  

Met het beantwoorden van deze vraag moet het nut en de noodzaak van een mogelijk andere 

goederenroutering op een navolgbare manier worden onderbouwd en de (verwachte) problemen 

worden geëxpliciteerd (in tijd, locatie, etc.) 

2. Oplossingsrichting: Is een robuuste routering voor GNOE de enige en juiste oplossingsrichting? 

Welke effecten kennen mogelijke oplossingsrichtingen? 

Met het beantwoorden van deze vraag moet duidelijk worden of en zo ja welke (andere) 

goederenroutering(en) daadwerkelijk de passende oplossing kan zijn bij het probleem en de 

opgaven die worden gezien. 

3. Invulling GNOE-proces: Hoe kan een vervolgproces passend worden ingevuld?  

Met het beantwoorden van deze vraag moet de scope (inhoudelijk en procesmatig, maar ook 

gericht op organisatie, besluitvorming en omgevingsmanagement) worden bepaald van de nadere 

invulling van het GNOE-proces. 
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Het onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen richt zich op: 

A. Routevarianten 

B. Niet infrastructurele ingrepen 

C. No-regret maatregelenpakket 

Streven is om deze onderdelen in een samenhangend adaptief ontwikkelpad in beeld te brengen.  

 

A. De volgende vijf routevarianten (A1 t/m 5) worden gelijkwaardig in beschouwing genomen: 

▪ Via Weesp: Rotterdam - Gouda – Breukelen – Amsterdam Zuidoost – Weesp – Amersfoort.- 
Deventer.- Hengelo – Bad Bentheim (bestaande route) 

▪ Kop maken Deventer: Betuweroute – Elst -Arnhem – Deventer – Hengelo – Bad Bentheim 
(bestaande route) 

▪ Twente Kanaallijn: Betuweroute – Arnhem - Twentekanaal (Zutphen - Lochem - Hengelo) - Bad 
Bentheim  

▪ N18-tracé: Betuweroute – Zevenaar – N18 tracé / Achterhoek – Enschede – Bad Bentheim 
(meerdere (sub)varianten denkbaar)  

▪ Via Duitsland: Betuweroute – Zevenaar – Emmerich – via een nader te bepalen tracé naar de lijn 
Bentheim—Osnabrück (meerdere (sub)varianten denkbaar)  

NB: 

1. Voor de bestaande routes richt het onderzoek zich op optimaliseren en beter benutten.  

2. Voor de route(s) door Duitsland geldt dat hierover eerst overeenstemming met Duitsland moet worden bereikt 
alvorens hier dieper op kan worden ingezoomd. Het is daarmee niet ondenkbaar dat in deze onderzoeksfase 
voor deze route(s) minder diepgaande informatie in beschouwing kan worden genomen dan voor de andere 
varianten.  

 

 
 

B. Niet infrastructurele ingrepen 

Het in beeld brengen van interventies (niet infrastructureel van aard) om meer ruimte te creëren voor 

spoorgoederenvervoer op de corridor van West en Zuid Nederland naar Noordoost Europa. Daarbij kan 

worden gedacht aan beleidsmatige interventies op het reizigersvervoer, zoals prijsbeleid, meer 

thuiswerken, maatregelen voor spitsmijding, die tot een betere balans leiden tussen reizigers- en 

goederenvervoer. 

 

C. No-regret maatregelenpakket 

De realisatie van een geoptimaliseerde route of van nieuwe routes vergt veel tijd. De verwachting is dat 

de benodigde planprocessen zo’n tien jaar vergen. Daarna volgt de realisatie die afhankelijk van de 

oplossing ook veel tijd zal kosten. 

Naast het onderzoeken van bovenstaande vijf routes is het derhalve nodig om op relatief korte termijn al 

verbeteringen mogelijk te maken in een uit te werken No-regret maatregelenpakket voor bijvoorbeeld 

740 meter goederentreinen. Waarbij uiteraard ook de bredere doelen (tegengaan hinder, faciliteren 

verstedelijking, faciliteren groei personenvervoer) in acht worden genomen.  

Variant

Via Weesp

Via Duitsland (n.t.b.)

Variant
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Organisatie GNOE 

Voor GNOE is reeds een projectorganisatie ingericht die ook in de volgende fase(n), met enige 

aanpassingen, kan worden gecontinueerd en worden uitgebouwd al naar gelang de fase waarin het 

onderzoeksprogramma zich bevindt. 

 

De dagelijkse aansturing ligt bij het kernteam 

GNOE waarin verschillende rollen samenkomen. 

De diverse inhoudelijke onderzoeken worden, 

voor zover vanuit GNOE aangestuurd, 

voornamelijk in werkgroepen uitgevoerd.  

In het programmateam komen alle resultaten 

samen en worden beslispunten voorbereid. De 

aansturing vindt in het voorstel plaats vanuit een 

Stuurgroep GNOE.  

 

Het programmateam en kernteam organiseren 

minimaal drie keer per jaar een brede 

klankbordsessie waarin alle betrokken partijen 

kunnen reflecteren op wat er is bereikt en 

kunnen adviseren over voorlopige uitkomsten en 

te nemen besluiten. 

 

GNOE is vanwege de breedte van de opgave te groot voor alleen IenW. Uitgangspunt voor het 

vervolgproces is dan ook dat er actieve betrokkenheid wordt georganiseerd vanuit de andere 

ministeries. Het gaat dan om de ministeries van BZK (t.a.v. verbinding van diverse overheden en 

partners en de mogelijke gevolgen voor ruimtelijke ordening en de woningbouwopgave in de diverse 

landsdelen) en EZK (t.a.v. het economische belang van transport en de klimaat- en 

duurzaamheidsopgave).  

 

Besluitvorming over OAO-notitie GNOE 

De nu voorliggende OAO-notitie wordt via de stuurgroep Toekomstbeeld OV (voorjaar 2022) 

geagendeerd voor de landsdelige OV- en Spoortafels, de landelijke Spoorgoederentafel en het 

bestuurlijk overleg spoorgoederenvervoer Oost Nederland. Deze gremia stellen een advies op over het 

vervolg. Deze adviezen worden doorgeleid naar de Landelijke OV en Spoortafel (LOVST) die nog voor de 

zomer van 2022 zal plaatsvinden. Daar valt het besluit over een vervolgproces. Gelet op de belangen en 

impact in het oostelijk deel van het land, wordt voorgesteld  om voor de behandeling van dit onderwerp 

aan de Landelijke OV- en spoortafel, naast de provincies Gelderland en Overijssel, bestuurders uit de 

vier regio’s in Oost Nederland uit te nodigen. 
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Mogelijk vervolg na het onderzoeksprogramma 

De eerste vervolgstap, bij een besluit om verder te gaan met GNOE, is dus het uitvoeren van het 

onderzoeksprogramma GNOE. De uitkomsten van alle onderzoeken komen uiteindelijk samen in een 

integrale beslisnotitie die wordt voorgelegd aan de Landelijke OV- en Spoortafel. Op basis van de 

bespreking in de Landelijke OV- en Spoortafel komt de bewindspersoon van IenW tot een voorstel voor 

het vervolgproces voor de Goederencorridor Noordoost Europa. Onderdeel van dat besluit zal een 

voorstel/keuze in routevarianten zijn die in een eventueel vervolg worden meegenomen. Pas dan is er 

ook zicht of dit een vervolg in termen van MIRT-procedures zal zijn. Hier kan op dit moment nog niet op 

vooruit worden gelopen.  

 

Hieronder is dat totale proces vanaf de OAO-notitie tot het besluit over het vervolg schematisch 

weergegeven. Essentieel is dus dat pas na afronding van het onderzoeksprogramma op basis van een 

beslisnotitie GNOE wordt besloten over een mogelijk vervolg.  
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GNOE onderdeel van Europese goederencorridor North Sea-Baltic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De spoorgoederencorridor North Sea – Baltic verbindt de Noordzeehavens in België, 

Nederland en Duitsland enerzijds met het centraal en oost Europese achterland: Tsjechië, 

Polen en de Baltische Staten. 

 

Deze corridor sluit aan op de corridor naar Scandinavië (Scandinavian - Mediterranean 

Corridor) en de lijnen over de Zijderoute via Rusland naar China. 

 

Bron en meer informatie: Rail Freight Corridor North Sea – Baltic (link) 
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1 Inleiding, aanleiding en context  

1.1 Inleiding 

In de stuurgroep Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040) is in april 2021 ingestemd met het uitvoeren 

van een select aantal spoorcorridorstudies onder landelijke regie. Eén van deze corridorstudies betreft 

de spoorgoederencorridor vanuit West en Zuid Nederland richting Noordoost-Europa (voortaan GNOE). 

De definitiefase van deze corridorstudie wordt onder regie van het Rijk (ministerie van IenW) uitgevoerd. 

 

Vanwege het nationale impact op de afwikkeling van spoorverkeer op deze corridor is een regierol van 

het Rijk op dit thema evident. Om deze regierol op te pakken is een eerste stap (= definitie-/ 

ordeningsfase) gezet. De vraag daarin is of én hoe met deze opgave aan de slag moet worden gegaan. 

Hierin staan een probleemanalyse en een brede inventarisatie van stakeholders en hun belangen 

centraal. Het resultaat is vastgelegd in deze notitie Opgave, Afbakening en Omgeving (‘OAO- notitie’). 

Deze wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de landelijke OV en Spoortafel. Hiermee wordt in de 

basis aangesloten op de aanpak en het proces van de andere corridorstudies die onder landelijke regie 

worden uitgevoerd. De OAO-notitie beschrijft op een waardevrije wijze een door betrokken partijen 

gedragen beeld van de opgaven, belangen en het nadere onderzoeksproces.  

 

Leeswijzer  

In het vervolg van hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de inhoudelijke aanleiding voor de corridorstudie 

GNOE, de huidige situatie, het doel en resultaat en de gevolgde werkwijze. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de doelen en ambities, de opgaven en de randvoorwaarden voor GNOE en hoe 

vanuit vijf ambities gekomen kan worden tot een robuuste keuze. 

Hoofdstuk 3 bakent de opgave af in een onderzoeksprogramma met meerdere onderzoeksvragen en 

een voorstel voor het samenbrengen van de onderzoeksresultaten in een beslisnotitie GNOE. 

Hoofdstuk 4 behandelt de governance, de programmaorganisatie, het stakeholdermanagement en de 

besluitvorming. 

In vijf bijlagen wordt ingegaan op de spoortechnische probleemverkenning (door ProRail), de historie, 

de verder uitgewerkte onderzoeksvragen, de opbrengst van de gesprekken met de betrokken 

stakeholders en de documentenbibliotheek. 

 

1.2 Aanleiding opstarten onderzoek naar GNOE  

In de Ontwikkelagenda TBOV 2040 wordt, op basis van uitgebreid onderzoek, geconstateerd dat een 

robuuste basis van het spoornetwerk het fundament is waarop verdere ambities kunnen worden 

gerealiseerd. Een (andere) keuze voor goederenroutering van West en Zuid Nederland naar Duitsland en 

verder naar Noordoost Europa is onderdeel van deze robuuste basis. Het is een randvoorwaardelijke 

bouwsteen voor het oplossen van meerdere vervoersknelpunten in het land en het adequaat faciliteren 

van het goederenvervoer richting 2040. Daarnaast is deze netwerkinterventie randvoorwaardelijk om de 

doorgroei van het reizigers- en goederenvervoer te accommoderen en de ambities op het gebied van OV 

in Nederland te kunnen realiseren. 

 

In lijn met de analyses in het kader van TBOV 2040 wordt in de probleemverkenning van de 

goederenroutering Noordoost Europa (bijlage 1) geconstateerd dat de huidige route via Weesp nu al 

niet aan de basisvoorwaarden voor goederenvervoer voldoet en voor veel lokale hinder en overlast in de 

vorm van trillingen en geluid zorgt.  

Bij de (verwachte) groei van zowel het goederen– als het reizigersvervoer per spoor, volgens de IMA 

prognose2, wordt verwacht dat de bestaande routes via de Randstad (Rotterdam - Gouda – Breukelen – 

 
2 IMA staat voor Integrale Mobiliteitsanalyse 2021. De IMA prognoses zijn beleidsarme prognoses, dus excl. EU 

Green Deal en Fit-for-55. 



 

 
  12 

Amsterdam Zuidoost – Weesp – Amersfoort en Roosendaal – Tilburg – Utrecht – Amersfoort), maar 

ook de route via de IJssellijn en kopmaken Deventer, onvoldoende capaciteit bieden voor de 

ontwikkeling van het goederen- én het reizigersvervoer en dat het aantal en de ernst van de knelpunten 

alleen maar toenemen. Daarnaast zal ook hinder en overlast voor de omgeving nog verder toenemen. 

Deze problematiek speelt landelijk en op verschillende schaalniveaus. 

 

Gegeven deze constateringen is gestart te kijken naar alternatieven voor de routering van de 

goederentreinen op de oost-west verbinding in Nederland, om op de bestaande routes een grotere 

capaciteit te creëren voor de groeiambities van het openbaar vervoer per spoor en de ervaren hinder en 

overlast te verminderen. Meer specifiek betekent dit dat gekeken moet worden naar een alternatieve 

routering van goederentreinen tussen de Zeehavens en railterminals in West en Zuid Nederland en 

Vlaanderen en grensovergang bij Oldenzaal/Bad Bentheim. Een robuuste (en mogelijk andere) routering 

van de goederentreinen zou er bovendien voor zorgen dat de hierboven genoemde opgaven en ambities 

tegen lagere investeringskosten kunnen worden gerealiseerd.  

 

1.3 Huidige situatie GNOE 

Het onderzoek naar GNOE kan worden gezien als een vervolg op eerdere onderzoeken naar de optimale 

goederenroutering door Oost-Nederland. Het goederenvervoer tussen West en Zuid Nederland en de 

grensovergang Oldenzaal / Bad Bentheim rijdt nu via de route Rotterdam, Gouda, Woerden, Breukelen, 

Amsterdam Zuidoost, Weesp, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Hengelo, Almelo en gaat bij Oldenzaal 

de grens over richting Bad Bentheim. Ook wordt er gebruik gemaakt van de route via de IJssellijn 

waarbij goederentreinen via Arnhem en kopmaken Deventer hun route vervolgen naar Bad Bentheim. 

Het goederenvervoer vanuit Vlissingen en Antwerpen richting Bad Bentheim rijdt nu via Den Bosch, 

Utrecht, Den Dolder, Amersfoort, Apeldoorn e.v. en via de route Den Bosch-Meteren (Betuweroute)-Elst-

Deventer. 

Een uitgebreid historisch overzicht van eerdere studies en besluiten is opgenomen in bijlage 2. 

 

1.4 Doel en resultaat 

Doel en resultaat van de OAO-notitie zijn het op waardevrije wijze beschrijven van het gedeeld beeld van 

de opgaven en belangen en het schetsen van de (mogelijke) stappen in een vervolgproces. Een 

robuuste (en mogelijk andere) routering van goederentreinen door Nederland treft vele belangen en 

kent daarmee vele en diverse stakeholders. Het opstarten van deze definitie-/ ordeningsfase heeft er 

mede toe geleid dat diverse stakeholders inmiddels bij het ministerie van IenW informeren naar de 

status en voortgang en zich uitspreken over de – in hun ogen – gewenste oplossing.  

Een keuze voor een mogelijk andere goederenroutering is een inhoudelijk en procesmatig complexe 

opgave vanwege de samenhang binnen het bredere spoornetwerk, de vele belangen die het raakt en de 

en de forse investeringen die (naar alle waarschijnlijkheid) nodig zullen zijn. Dit vraagt een zorgvuldig en 

grondig onderzoeks- en besluitvormingsproces. Een dergelijk proces kent een lange doorlooptijd, 

waarbij besluitvorming over eventuele vervolgstappen steeds stapsgewijs volgt na bestuurlijke 

behandeling. 

 

1.5 Gevolgde werkwijze 

Dialoog met de omgeving is een belangrijke randvoorwaarde geweest bij de start van deze definitie-/ 

ordeningsfase. Deze OAO-notitie is dan ook tot stand gekomen in een breed proces met betrokkenheid 

van een groot aantal stakeholders. Het ministerie van IenW heeft ProRail en adviesbureau APPM 

gevraagd voor de directe ondersteuning bij het opstellen van de OAO-notitie. 

 

ProRail heeft in dat kader een spoortechnische probleemverkenning (zie bijlage 1) uitgevoerd, waarin 

knelpunten worden geconstateerd op het spoornetwerk in Nederland in de combinatie van personen- en 
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goederentreinen. Daardoor wordt een robuuste (en mogelijk andere) routering voor GNOE als mogelijke 

oplossing gezien. 

 

APPM heeft onder andere 22 stakeholders individueel gesproken over de door hen ervaren opgaven en 

knelpunten en over aandachtspunten voor de OAO-notitie GNOE en de stappen daarna. De lijst van 

betrokken stakeholders en de essentie van hun inbreng in de gesprekken is opgenomen in bijlage 4. 

Vertegenwoordigers van deze 22 organisaties vormden samen een klankbordgroep voor de OAO-

notitie3. Het betreft overheidspartijen uit de diverse landsdelen aangevuld met vertegenwoordigers van 

de subregio’s in Oost-Nederland, de zeehavens, de spoorvervoerders (voor goederen en reizigers), 

landelijke werkgevers- en brancheorganisaties, bewonersorganisaties, ROVER en ProRail.  

 

De betrokkenheid in deze fase lag primair op ambtelijk niveau, bestuurders zijn nog niet direct 

betrokken. Hiervoor is gekozen vanwege het waardevrije karakter de OAO-notitie. Deze wordt 

uiteindelijk wel op de diverse bestuurlijke tafels aan de orde gesteld, waarbij iedere individuele partij ook 

haar eigen bestuurlijke duiding aan het product kan geven. 

 

Uit de brede klankbordgroep is een projectteam geformeerd dat dichter op het proces heeft kunnen 

meewerken aan deze notitie. Dit projectteam is vijfmaal bijeen geweest om te spreken over de 

voortgang, de voorbereiding van brede bijeenkomsten van de klankbordgroep en over de OAO-notitie. 

Bij dit projectteam is geprobeerd de diverse ‘geledingen’ uit de sector vertegenwoordigd te hebben. 

 

Het projectteam bestond, naast medewerkers van IenW, ProRail en APPM, uit: 

▪ Aart Kinds, provincie Overijssel 

▪ Rolf Kloosterman, provincie Gelderland  

▪ Maarten Balk, vertegenwoordiger Zuidelijke Randstad (MRDH) 

▪ Hans Marinus, vertegenwoordiger Noordelijke Randstad (MRA) 

▪ Maurits van Schuylenburg /Jaap Jelle Feenstra, Havenbedrijf Rotterdam en BOZ 

▪ Michiel Graafland, DB Cargo 

▪ Hans Willem Vroon, RailGood 

▪ Kees den Otter, FMN/Arriva 

▪ Jan-Hoite van Hees, NS 

 

De brede klankbordgroep, waarbij gemiddeld 50 stakeholders aanwezig waren, is tweemaal bijeen 

geweest, op 15 november en 14 december 2021. Tijdens de eerste bijeenkomst is vooral gesproken 

over de ambities, de opgaven en knelpunten, de randvoorwaarden en uitgangspunten en de mogelijke 

oplossingsrichtingen. De tweede sessie is gebruikt om verder van gedachten te wisselen over de 

afbakening en aanpak voor een vervolgstap en over de omgeving en de organisatie van een 

vervolgstap. De input uit beide sessies is in deze OAO-notitie verwerkt.  

 

Daarnaast is een eindconcept van de OAO-notitie voorgelegd aan alle deelnemende organisaties in de 

klankbordgroep met de mogelijkheid hierop een schriftelijke reactie te geven. En er is een apart overleg 

geweest met ambtelijke vertegenwoordigers van de Cleantech Regio, de Regio Twente, de Achterhoek 

en de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen over de verwerking van hun reacties. Deze reacties zijn 

meegenomen in voorliggende eindversie. 

  

 
3 Een overzicht van de partijen in de klankbordgroep (incl. de opbrengst van de gesprekken) staat in bijlage 4. 
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1.6 Opbrengst analysefase 

Zoals aangegeven is deze OAO-notitie, met de uitwerking van de opgaven en de afbakening van de 

mogelijke vervolgaanpak, mede gebaseerd op de analysefase waarin bestaande documenten en 

onderzoeken zijn bekeken en een individuele gespreksronde met stakeholders plaatsvond. De 

belangrijkste aanbevelingen, noties en aandachtspunten uit deze analysefase laten zich als volgt 

samenvatten: 

• Benadruk de urgentie om met het thema GNOE aan de slag te gaan. Het goed faciliteren van 

spoorgoederenvervoer draagt bij aan een breed scala aan maatschappelijke opgaven.  

• Met de inzichten uit TBOV 2040 zijn nut en noodzaak van een herroutering van GNOE nog niet 

volledig aangetoond. Het gaat om meer dan capaciteitsknelpunten. 

• Creëer een proces waarin partijen schouder aan schouder komen te staan met oog voor elkaars 

belangen. 

• Betrek alle stakeholders op gelijkwaardige manier in het proces, zowel nu als in de toekomst.  

• Personen- en goederenvervoer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Opgaven en oplossingen 

kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zorg voor goede afstemming met andere 

corridorstudies. 

• Zorg voor een gedeeld beeld over de toekomstverwachtingen (de prognoses) ten aanzien van 

vervoersstromen van personen en goederen in heel het land.  

• Streef naar oplossingen die zoveel mogelijk positieve effecten met zich mee brengen, maar 

onderken ook eventuele negatieve effecten en heb oog voor alle betrokkenen.  

• Breng mogelijke oplossingsrichtingen op gelijkwaardige wijze en zorgvuldig in beeld en wees 

maximaal transparant over uitgangspunten en (tussen)resultaten. 

• Kijk goed naar de landen om ons heen en maak opgaven, ambities en mogelijke 

oplossingsrichtingen vroegtijdig bespreekbaar met onze buurlanden.  

• Breng ‘rust’ op het dossier door duidelijke afspraken over hoe verder te gaan en heb daarbij oog 

voor de opgaven en benodigde maatregelen tot het moment van realiseren van een robuuste 

oplossing. 

 

Om kleuring te geven aan bovenstaande punten zijn in het kader op de volgende pagina enkele 

kenmerkende quotes uit de gespreksronde met de stakeholders opgenomen.  
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Quotes uit de interviews 

 
“Weegt de concurrentiepositie van de Nederlandse havens zwaarder dan een prettig woon- en 

leefklimaat in het oosten van het land?”.  

 

“Nederland heeft drie Ten-T corridors die niet voldoen aan de EU-eisen.“ 
 
“Gewenst eindbeeld over 20 jaar: Een netwerk dat voldoet aan verdrag van Warnemünde (3e spoor, 3 
volwaardige grensovergangen), via Venlo en Oldenzaal het achterland bereiken. Nieuwe bestemmingen, 
klanten en bedrijven bereiken. Groeipotentie van Rotterdam ook faciliteren. Verdienvermogen van 
Nederland.” 
 
“Geef heel duidelijk aan dat GNOE de oplossing is voor meerdere grote capaciteitsproblemen voor 
reizigerstreinen in brede Randstad.” 
 
“Goed om GNOE breder te bekijken: het gaat niet alleen om capaciteit, maar ook om de overlast die in het 
land wordt ervaren.” 
 
“We willen een goed beeld krijgen van de impact van alle 5 tracés voor de omgeving.” 
 
“Leg de link met de A12 corridor en de Berlijntrein, daar kruisen de twee elkaar.” 
 
“Altijd rekening houden met externe veiligheid, geluid en trillingen. Doorkruising van dicht bewoonde 
gebieden vermijden.” 
 
“Het vraagstuk is groter dan IenW en vraagt een bredere betrokkenheid. Belangrijk dat ook de ministeries 
van BZK en EZ betrokken zijn. Daarnaast ook zorgen voor goede Europese aanhaking.” 
 
“GNOE is een essentiële schakel in de netwerkontwikkeling, voor ontwikkeling van zowel personen- als 
goederenvervoer. De gemene deler uit het proces van TBOV is ‘omklappen’ van de goederenroutering 
vanuit Weesp naar Oost-Nederland.” 
 
“Er moet voldoende infra beschikbaar zijn om duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Goederenvervoer 
over het spoor mag niet betekenen dat groei van reizigersvervoer in de weg gezeten wordt, taart moet 
groter gemaakt worden.” 
 
“Ga doorstuderen op de 5 varianten. Gezamenlijk onderzoek is belangrijk (gefinancierd door IenW), hoeft 
niet per se een MIRT onderzoek te zijn. Belangrijk om een integraal onderzoek naar GNOE te doen 
(reizigers- en goederenvervoer).” 
 
“Koppelkansen met reizigersvervoer: leg geen nieuwe spoorlijn alleen voor goederenvervoer aan. 
RegioExpres Arnhem-Doetinchem eventueel doortrekken naar Enschede, met extra stations in Eibergen, 
Haaksbergen.” 
 
“De EU Green Deal zet in op een versnelling van de overgang naar duurzame en slimme mobiliteit. In de 
eerste plaats moet een aanzienlijk deel van de 75 % van het vervoer in de EU die nu over de weg 
plaatsvindt, voortaan via het spoor en de binnenwateren moeten geschieden.” 
 
“Werk aan het stapsgewijze ontvlechting van internationaal persoenen- en spoorgoederenvervoer naar 
het Oosten.” 
 
“Zorg dat in de propositie de innovaties om extra overlast te beperken worden meegenomen.” 
 
“Reizigers- en goederenvervoer zitten elkaar niet alleen in de weg maar hebben elkaar juist ook voor de 
oplossingen nodig.” 
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2 Opgave 

2.1 Doelen en ambities, opgave en knelpunten, beleid en regelgeving 

Dit hoofdstuk beschrijft de doelen en ambities waar GNOE een bijdrage aan kan leveren. Ook wordt 

ingegaan op de daarbij behorende opgaven en knelpunten. Tot slot worden relevant beleid en wetgeving 

benoemd. 

Bijlage 1 bevat een door ProRail opgestelde probleemverkenning gebaseerd op bestaande informatie 

uit TBOV 2040 en de IMA (Integrale MobiliteitsAnalyse) 2021. Deze analyse schetst een goed beeld van 

de spoortechnische knelpunten en uitdagingen.  

 

De hoofddoelstelling van GNOE is als volgt geformuleerd: 

 

Het doel van de Goederencorridor Noordoost Europa is om efficiënt, betrouwbaar en duurzaam 

goederenvervoer te faciliteren dat zo min mogelijk omgevingshinder veroorzaakt, voldoet aan de wet- 

en regelgeving voor leefbaarheid en gezondheid en bijdraagt aan een duurzaam en klimaatneutraal 

Nederland. Het doorontwikkelen van deze spoorgoederencorridor naar het Europese en Aziatische 

achterland draagt bij aan nationale doelen van verstedelijking, faciliteert de groei van vervoer op het 

spoor voor zowel personen als goederen en draagt bij aan de innovatie en de sterke economische 

positie van Nederland distributieland in een dynamische wereld. 

 

 

Tabel 2.1 Ambities, opgaven en uitgangspunten voor GNOE 

 

De navolgende paragrafen gaan nader in op de vijf doelen en ambities en beschrijven per onderdeel de 

opgaven en knelpunten en het relevante kader in termen van beleid en regelgeving. 
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A. Naar een robuust en betrouwbaar spoorsysteem om de groei van personen en goederen te 

faciliteren 

 

Een van de grootste uitdagingen voor het spoornetwerk is dat er ruimte is en blijft voor zowel (groei 

van) reizigersvervoer als voor goederenvervoer. De IMA laat een sterk groeiende vervoervraag richting 

2040 zien4, ingegeven door onder andere bevolkingsgroei en economische groei. Uit TBOV 2040 is 

duidelijk geworden dat er in de mogelijkheden voor ontwikkeling van het spoornetwerk nadrukkelijk 

moet worden gekeken naar de samenhang tussen beide. Ambities voor personenvervoer zijn soms 

alleen te realiseren als we bereid zijn te investeren in goederenroutes. 

Een oplossing voor een robuust en betrouwbaar spoorsysteem moet een substantiële bijdrage leveren 

aan efficiënt, betrouwbaar, flexibel en duurzaam spoorgoederenvervoer. Deze oplossing moet 

toekomstbestendig zijn in de zin dat deze voldoende ruimte op het spoor creëert om de toekomstige 

vraag naar spoorgoederen- en personenvervoer te kunnen faciliteren. Daarnaast dient een oplossing 

voor GNOE niet alleen invulling te geven aan het eindbeeld op de lange termijn, maar ook aan de 

tussenoplossingen om op de korte en middellange termijn beheerst in te groeien naar het eindbeeld.   

Opgave en knelpunten: De groei van 

goederen- en reizigersvervoer op het spoor 

veroorzaakt nu al capaciteitsknelpunten. Deze 

knelpunten nemen bij de voorziene groei van 

het reizigers- en goederenvervoer en de 

voorgestelde ambities in de Ontwikkelagenda 

van TBOV 2040 verder toe en kunnen niet 

door het huidige netwerk worden 

gefaciliteerd.  

De huidige goederenroutering (via Weesp, 

maar ook via kopmaken Deventer) naar 

Noordoost Europa loopt door dichtbebouwde stedelijke gebieden in zowel de Randstad als in Oost- 

en Zuid Nederland. De huidige routering zorgt voor omgevingshinder (geluid, trillingen en externe 

veiligheid) in steden en dorpen langs het tracé.  

Daarnaast is deze huidige routering voor de goederenvervoerders niet efficiënt door de extra 

omrijdafstand, de relatief lange transporttijden daardoor en door de noodgedwongen stops 

onderweg om reizigerstreinen te laten passeren en vanwege de mindere betrouwbaarheid door de 

samenloop met intensief reizigersverkeer op het spoor.  

Hierdoor voldoen de huidige goederenrouteringen via Weesp en kopmaken Deventer niet aan de 

basisvoorwaarden van het spoorgoederenvervoer. Ook voldoen de spoorlijnen op de route niet 

volledig aan de Europese TEN-T voorschriften, zijnde ERTMS, 740 meter treinlengte, 22,5 ton aslast 

bij 100 km/uur. Wel is de route geëlektrificeerd (ook een TEN-T voorschrift)5. TEN-T is het trans-

Europese vervoernetwerk. De TEN-T voorschriften dienen om de Single European Railway Area 

(SERA, één Europese spoorwegruimte) te realiseren. 

Ook zit het huidige spoorsysteem aan z’n capaciteit om nieuwe woningbouwlocaties ook met 

openbaar vervoer goed te ontsluiten. Frequentieverhogingen of een schaalsprong in bediening zijn 

vaak vanuit de extra vervoervraag gewenst, maar regelmatig niet te realiseren op het huidige 

spoornetwerk. 

 
4 Een samenvatting van de IMA voor spoorgoederenvervoer staat in de documentenbibliotheek.  
5 TEN-T is het trans-Europese vervoernetwerk. De TEN-T voorschriften dienen om de Single European Railway Area 
(SERA, één Europese spoorwegruimte) te realiseren. 

In relatie tot de goederenroute naar NO Europa via 

Weesp gaat het om ambities en capaciteitsopgaven 

op de volgende trajecten: 

a. Amsterdam / Schiphol – Utrecht 

b. SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) 

c. Gooilijn 

d. Rotterdam - Utrecht 

e. Den Haag – Utrecht 

f. HSL Schiphol - Rotterdam 

g. (Den Haag –) Rotterdam – Dordrecht / Breda 

h. (Amersfoort-) Wierden - Hengelo 
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Beleid en regelgeving: De goederencorridor Noordoost-Europa via grensovergang Bad Bentheim is 

onderdeel van het Europese netwerkwerk van goederencorridors: TEN-T. In lijn met bovenstaande 

opgaven en knelpunten is het dan ook een logische randvoorwaarde dat GNOE voldoet aan de 

Europese TEN-T voorschriften en de basisvoorwaarden voor een concurrerend 

spoorgoederenvervoer dat verladers en havens bedient in Nederland en Europa.  

Ook het in 1992 met Duitsland besloten Verdrag van Warnemünde, waarin is afgesproken dat er drie 

in benutting gelijkwaardige grensovergangen met Duitsland zijn, is een randvoorwaarde voor GNOE. 

Op dit moment voldoet Nederland niet aan deze afspraak. 

Een ander relevant Europees verdrag is dat voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor 

(RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses). 

Dit verdrag stelt specifieke constructie-eisen voor vaste tanks van ketelwagens waarin gevaarlijke 

stoffen worden vervoerd. De kwaliteitseisen voor het onderstel van de wagon worden geregeld in 

andere internationale spoorwetgeving. 

In het kader van PHS (Programma Hoogfrequent Spoorgoederenvervoer) is voor het 

goederenvervoer naar Bad Bentheim door de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van 

Infrastructuur & Waterstaat gekozen voor de route via de Betuweroute en de variant kopmaken 

Deventer en besloten te wachten met vervolgstappen totdat de ontwikkeling van het 

goederenvervoer uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk maakt (link).  

Tot slot is er het Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer van juni 2018, om het toenemend 

goederenvervoer over de weg te beperken en verladers te verleiden meer gebruik te maken van het 

spoor (link). 

  Bestaande spoorgoederenroutes 

De huidige routes van belangrijkste herkomsten Rotterdam / Roosendaal via Bentheim naar 

bestemmingen in Noord Oost Europa zijn hieronder op kaart weergegeven. Concreet gaat het om de 

volgende routes: 

• Rotterdamse haven en Roosendaal via Rotterdam – Gouda – Weesp – Amersfoort – Hengelo 

• (België –) Roosendaal – Breda – Tilburg – Den Bosch – Utrecht – Amersfoort – Hengelo 

• Rotterdamse haven via Betuweroute / Roosendaal via Breda – Meteren en verder via Elst – Arnhem – 

Deventer (IJssellijn) – Hengelo 

De capaciteit op de routes via Amersfoort en IJssellijn is beperkt. In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de 

bestaande routes en het functioneren daarvan. 

Het rijden van transit treinen (bijvoorbeeld van Antwerpen via Nederland naar Bad Bentheim) is voor het 

spoorgoederenvervoer een recht onder de EU-regelgeving voor vrije markt.  
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B. Blijvend innoveren voor een sterke economie 

 

Nederland zet in op het versterken van de economie door te blijven innoveren. Mede door haar 

geografische ligging heeft Nederland een sterk logistiek systeem en een goede uitgangspositie om 

Europees en mondiaal een belangrijke rol te kunnen blijven spelen. De mainports (de grote zeehavens) 

en de transportsector spelen daarin een belangrijke rol. Enerzijds om aan de ambities voor schoon 

vervoer te kunnen voldoen en anderzijds om de nieuwe ladingsstromen die als gevolg van de 

energietransitie ontstaan te faciliteren. Het Rijksbeleid op dit thema is kaderstellen voor GNOE.  

Opgave en knelpunten: Ontwikkelingen op gebied van klimaat en energietransitie zijn enorm, de 

uitdaging is dat de infrastructuur op orde is om dat te faciliteren. De energietransitie betekent dat er 

nieuwe ladingstromen ontstaan zowel nationaal en internationaal. Nederland kan op die markt een 

stevige positie verwerven. Dat is goed voor onze eigen energietransitie en voor de positie van 

Nederland als handelsland. 

 

De positie van de Nederlandse havens en chemieclusters staat onder druk door economische, 

geopolitieke, technologische en maatschappelijke veranderingen. De afgelopen decennia is het 

zwaartepunt van de internationale handel naar het Oosten verplaatst. Het Oosten (Azië) is niet meer 

in opkomst, maar is al de plek waar veel productie plaatsvindt die bestemd is voor de rest van de 

wereld. Door die verschuiving verschuiven ook ladingstromen. Met als gevolg dat het economische 

zwaartepunt van Europa verschuift naar het oosten. Met name de havens in oost en zuid Europa 

groeien fors. Om onze voordelen in concurrentie met deze havens te handhaven, zijn investeringen 

in onze havens en de achterlandverbindingen noodzakelijk.  

 

Ook de (economische) agglomeratiekracht van onze stedelijke netwerken moet blijvend 

onderhouden worden. Uit onderzoek van de OESO (link) blijkt dat het belangrijk is dat onze steden 

een goede positie hebben in internationale, nationale en regionale netwerken. Investeren in die 

netwerken is dan de opgave. Herrouteren van spoorgoederenvervoer biedt mogelijkheden om de 

stedelijke netwerken tegen lagere kosten op te waarderen dan wanneer goederentreinen over de 

bestaande routes blijven rijden. In essentie komt dit neer op het zoveel mogelijk scheiden van 

reizigers- en goederenstromen.  

Uit de Havennota 2020 - 2030 (november 2020): 

“De Nederlandse zeehavens met het logistieke netwerk van binnenhavens en achterlandverbindingen over weg, 
water en spoor zijn belangrijk voor Nederland als handelsland en als vestigingsplaats voor bedrijven.” 

“het achterlandnetwerk over weg, water en spoor en de prestaties van de binnenhavens en bovengemiddelde 
multimodale logistieke knooppunten zijn medebepalend om te concurreren met andere zeehavens die in meer of 
mindere mate hetzelfde achterland bedienen”. 

 

Uit de Goederenvervoeragenda (ministerie van IenW, juli 2019): 

 

“Nederland streeft ernaar om in 2050 een logistiek systeem te hebben dat zowel concurrerend, emissievrij als 

veilig is. Het netwerk van Nederlandse waterwegen, autowegen, spoorwegen en buisleidingen wordt anno 2050 

niet alleen optimaal benut, maar is bovendien in onderlinge samenhang ontwikkeld. Modaliteiten functioneren 

daarbij als elkaars achtervang. Vrachten kunnen met een minimum aan kosten, procedures en tijdverlies 

wisselen van transportmodaliteit. De investeringen die nodig zijn om dit alles te realiseren zijn publiek, privaat 

en/ of publiek-privaat en zullen op een vernieuwende manier worden geregeld. Adequate informatievoorziening 

zal er zo voor zorgen dat de license to operate van logistiek en goederenvervoer in ons land gegarandeerd blijft. 

Nederlanders zullen tussen nu en 2050 ervan doordrongen raken dat het systeem van logistiek en 

goederenvervoer niet alleen een belangrijke bijdrage levert aan het verdienvermogen en de welvaart in ons land, 

maar tevens dusdanig is ingericht dat ze optimaal bijdraagt aan leefbaarheid en welzijn.” 
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Beleid en regelgeving: De topsector logistiek is één van de negen topsectoren van Nederland, 

waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om de internationale toppositie in 

handel en logistiek te behouden en verder uit te bouwen. De ambitie van deze topsector is als volgt: 

Nederland heeft een internationale toppositie in de afwikkeling van goederenstromen, als 

ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en is een land met een aantrekkelijk 

vestigings- en innovatieklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. De ambitie voor na 

2020 wordt op dit moment verder uitgewerkt.   
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C. Gezonde, aantrekkelijke en veilige leefomgeving: 

Hoewel spoorgoederenvervoer wordt gezien als de meest veilige en duurzame vorm van transport kent 

het ook negatieve effecten. In dat kader is de ambitie dat het geen afbreuk mag doen aan een gezonde, 

aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Bij eventueel nieuw aan te leggen tracés is het streven om deze 

zoveel mogelijk met bestaande infrastructuur te bundelen en goed in het landschap in te passen. Een 

goederencorridor naar Noordoost Europa moet de (soms ernstige) hinder die omwonenden ervaren 

significant beperken en voldoen aan (robuuste) wet- en regelgeving wat betreft deze thema’s.  

Opgave en knelpunten: Op sommige onderdelen van de huidige route(s) waar bebouwing en 

aanwezigheid van mensen langs de route sterk geconcentreerd is, doen zich steeds meer 

knelpunten voor ten aanzien van de omgevingshinder van het spoor. Grenswaarden worden bereikt 

of soms overschreden. Dit zet de kwaliteit van de leefomgeving onder druk. Zonder maatregelen 

lijkt er geen of slechts ruimte voor verdere groei. Ook speelt het vraagstuk van de overwegveiligheid 

en een zorgvuldige inpassing van infrastructurele ingegrepen. Bij die inpassing dient zorgvuldig om 

te worden gegaan met natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten. 

Beleid en regelgeving: Uitgangspunt voor GNOE is een robuuste wet- en regelgeving voor 

leefbaarheid en gezondheid. De nieuwe Omgevingswet speelt hierin een belangrijke rol. Deze wet, 

waarin veiligheid samen met gezondheid centraal staan, beoogt meer samenhang/integraliteit en 

afwegingsruimte in relatie tot veiligheid in brede zin.  

Ook de Regeling basisnet in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, (inclusief eventuele wijzigingen 

daarin die voortvloeien uit het lopende programma Robuust Basisnet) en de Wet Milieubeheer 

(geluidswetgeving) zijn een uitgangspunt voor het vervolgproces. Streven is om een eventuele 

nieuw aan te leggen route zoveel mogelijk met bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld snelwegen) 

te bundelen en met respect voor omgeving, mens en milieu en buiten de woonkernen om in te 

passen. Hiervoor is het (provinciale) natuur- en landschapsbeleid op de betreffende locatie 

uitgangspunt. Voor een Tracébesluit (aanleg nieuw spoor) zijn er richtlijnen voor trillingen. Deze 

staan in de Beleidsregel Trillinghinder Spoor.  

Uiteraard dienen vervolgonderzoeken in te spelen op nieuwe en veranderende regelgeving en 

methodieken.  

 

Geluid 

“In de Wet milieubeheer staan regels om geluidsoverlast langs het spoor te verminderen en te voorkomen. Er 

zijn bijvoorbeeld regels voor de maximale geluidsbelasting op gevels van woningen langs het spoor. Ook 

gelden er grenzen aan de hoeveelheid geluid (geluidsplafonds). Is er meer geluid langs het spoor dan het 

geluidsplafond toestaat? Dan moet ProRail maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van 

raildempers of (hogere) geluidsschermen.” 
 
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/maatregelen-overlast-omwonenden-spoor 

Basisnet spoor 

“Gevaarlijke stoffen vervoeren is risicovol. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer 

van gevaarlijke stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater en spoor 

gegarandeerd. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. 

Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt op een zo veilig mogelijke 

manier. Het Basisnet maakt gemeenten verder duidelijk waar nog nieuwe kwetsbare objecten mogen worden 

gebouwd, zoals woningen.” 

 
Zie ook o.a. https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/basisnet/ 
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Trillingen 

“Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige 

hinder van de trillingen die treinen veroorzaken.” 
Bron: https://www.rivm.nl/trillingen-langs-spoor 

 

“Voor trillingen door rijdende treinen op bestaande spoorwegen zijn nog geen wettelijke normen. Het RIVM 

ontwikkelt op dit moment in opdracht van het ministerie van IenW een standaardmanier om trillingen te 

berekenen. Bij grootschalige vernieuwingen van het spoor moet ProRail wel onderzoek doen naar trillingen.” 
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/maatregelen-overlast-omwonenden-spoor 
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D. Nederland duurzaam en klimaatneutraal: 

Goederenvervoer over het spoor kan een bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheids- en 

klimaatdoelen, omdat het (in relatie tot vervoer via de weg) een schonere en duurzamere manier is om 

goederen te vervoeren. 

Opgave en knelpunten: Spoorgoederenvervoer is in tegenstelling tot het wegvervoer veel 

schoner en duurzamer; de bijdrage aan schadelijke stoffen (emissies van CO2 en stikstof) is 

veel lager (zie ook onderstaande tabel). Vervoer via het water stoot over het algemeen minder 

uit dan via de weg, maar ook de uitstoot van vervoer over water is op dit moment in belangrijke 

mate hoger dan met de elektrische trein, met name voor wat betreft fijnstof en stikstof (NOx). 

(o.a. Stream, CE Delft 2016). 

De benodigde mobiliteitstransitie van weg naar spoor (“modal shift”) gaat echter niet vanzelf. 

Een level playing field (gelijk speelveld) ten opzichte van vervoer via de weg en voldoende 

concurrerende spoorcapaciteit op interoperabele spoorlijnen (die voldoen aan de TEN-T 

voorschriften) maakt spoorgoederenvervoer in de basis aantrekkelijker. Een fijnmazig 

geëlektrificeerd Europees vervoersnetwerk bestaat al. 

Beleid en regelgeving: Het Nationaal Klimaatakkoord schrijft voor dat Nederland in 2030 49% 

minder CO2 uitstoot dan in 1990. Met de Europese Green Deal wordt een netto uitstoot van 

broeikasgassen van nul tegen 2050 voorgeschreven. Duurzaam goederenvervoer kan hier een 

grote bijdrage aan leveren.  

  

Figuur 2.2, Klimaatakkoord, onderdeel mobiliteit samengevat 
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Vervoermiddel 
 

Broeikas-
gassen (CO

2
, 

Methaan) 

CO VOS (vluchtige 
organische 
stoffen) 

No
x
 Fijnstof  

Vrachtwagen g/tkm 111 0,077 0,036 0,232 0,005 

Trein g/tkm 16 0,010 0,002 0,025 0,001 

Binnenvaartschip g/tkm 31 0,076 0,098 0,403 0,008 

Figuur 2.3, Goederentrein schoonste vorm van transport, bron: Umweltbundesamt, TREMOD 6.21 

(11/2021) 

 

  

Afspraak uit het Klimaatakkoord (2019): 

“Tevens neemt de Rijksoverheid in samenspraak met sectorpartijen maatregelen in de binnenvaart en 

het spoor om capaciteitsknelpunten weg te nemen en vlot en betrouwbaar vervoer mogelijk te maken. De 

maatregelen voor het spoor worden vanuit het bestaande maatregelenpakket spoorgoederenvervoer 

samen met de vervoerders/sector opgepakt.” 

EU-ambities in Greendeal en Fit for 55: 

“De Europese Commissie presenteerde in december 2019  de ‘Duurzame en slimme mobiliteitsstrategie’ 

waarmee invulling wordt gegeven aan de Green Deal. In de Green Deal hebben EU-lidstaten afgesproken 

om tegen 2050 de CO2-uitstoot met 90 procent terug te dringen. De Commissie zet in de 

mobiliteitsstrategie in op een radicale verschuiving van goederen en passagiers naar het spoor.” 

De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 55% omlaag ten opzichte van het niveau van 1990. 

Deze doelstelling wil de Europese Commissie realiseren door haar ‘Fit for 55’-pakket. Het pakket bestaat 

uit een tiental wetsvoorstellen, die moeten zorgen voor de realisatie van de doelstellingen van de Green 

Deal. Het uiteindelijke doel: Europa in 2050 een klimaatneutraal continent. 
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E. Voldoende ruimte voor verstedelijking  

Er is een grote urgentie om tot 2030 één miljoen nieuwe woningen te bouwen in Nederland. De behoefte 

is vooral groot in de stedelijke gebieden van Nederland, waarbij bouwen nabij knooppunten van 

openbaar vervoer een veel nagestreefde ambitie is. Hierover heeft het Rijk reeds meerdere 

verstedelijkingsakkoorden gesloten en gebiedsprogramma’s gestart met de betreffende stedelijke 

regio’s. Verder maakt het Rijk maakt met 14 NOVI-verstedelijkingsgebieden afspraken over de 

woningbouw. In die gebieden kunnen circa 600.000 woningen worden gebouwd. Voor acht van die 

gebieden zijn/worden woondeals gesloten tussen Rijk en regio, waarbij woningbouwopgaven ook zijn 

gekoppeld aan investeringen in het mobiliteitssysteem. In het regeerakkoord is voor investeringen in 

mobiliteit gekoppeld aan woningbouw €7,5 miljard gereserveerd. 

Overigens slaat de totale verstedelijkingsopgave in Nederland niet alleen in de Metropoolregio’s en de 

14 NOVI-gebieden neer. Ook buiten deze gebieden is er een stevige opgave waarover regionale 

afspraken (met het Rijk) worden gemaakt. Ook voor deze gebieden zijn er woondeals in voorbereiding, 

zoals in bijvoorbeeld Apeldoorn en Deventer.  

Het effect van een alternatieve goederenroutering die de steden en dorpen in zowel Oost en Midden 

Nederland en in de Randstad zoveel mogelijk ontziet, is tweeledig voor de verstedelijking: Enerzijds 

ontstaat er meer ruimte om rondom het spoor te verdichten doordat het groepsrisico lager uitvalt. 

Anderzijds ontstaat er capaciteit op het spoor om deze verstedelijkingslocaties op een duurzame 

manier via het spoor te ontsluiten. De verwachting is dat met een herroutering van het 

spoorgoederenvervoer ambities voor woningbouw en reizigersvervoer tegen lagere kosten kunnen 

worden gerealiseerd dan in het geval goederentreinen de bestaande routes blijven gebruiken. 

Opgave en knelpunten: Nederland staat voor een grote woningbouw- en verstedelijkingsopgave. 

Binnenstedelijk verdichten is één van de manieren om invulling te geven aan deze opgave. 

Gemeenten kiezen hierbij steeds vaker ervoor om langs bestaande OV-lijnen en knooppunten te 

verdichten, ook om de mobiliteitstransitie en autoluwe steden mogelijk te maken. De omvang en 

groei van het goederenvervoer leidt tot hinder van bestaande woningen en beperkt deze 

woningbouw langs het spoor en beperkt de mogelijkheden voor intensivering van het (regionaal, 

nationaal en internationaal) reizigersverkeer op deze corridors.  

Beleid en regelgeving: Het waarmaken van de verstedelijkingsafspraken tussen regio’s en het Rijk 

dient uitgangspunt te zijn voor een verdere uitwerking van GNOE. 
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2.2 Van vijf ambities naar een samenhangende oplossingsrichting 

De ambities, opgaven en randvoorwaarden die hiervoor zijn beschreven, beslaan een breed palet aan 

beleidsthema’s met een sterke onderlinge samenhang. Zo wordt met het ruimte creëren op het spoor 

mogelijk om een verdergaande substitutie te realiseren van transport over de weg naar het spoor, zoals 

in het klimaatbeleid voorzien. En wordt het met een mogelijk andere route van de goederentreinen naar 

Noordoost Europa mogelijk om de woningbouwopgave in Nederland (langs en vlakbij het spoor) te 

realiseren. Tegelijk hebben bepaalde oplossing verdergaande effecten voor de leefomgeving hetgeen 

vraagt om een stevige inzet op maatregelen deze effecten te vermijden. 

 

De uitdaging is om de komende jaren tot een robuuste oplossing te komen die de diverse ambities en 

daaraan gekoppelde belangen verenigt.  

 

Procesmatig is het belangrijk dat meerdere publieke partijen zich eigenaar voelen van de brede opgave 

van GNOE. Meerdere ministeries, waaronder die van IenW, BZK en EZK, samen met een aantal 

landsdelen en de regio’s in Oost Nederland. 

 

Een belangrijk onderdeel van de GNOE aanpak is dat een aantal (alternatieve) goederenrouteringen 

gelijkwaardig worden beschouwd en onderzocht. Er zijn meerdere routeringsalternatieven in beeld om 

breed te verkennen. Doel is om vanuit deze alternatieven tot een selectie te komen van kansrijke 

routeringsalternatieven.  

 

Het onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen richt zich op: 

A. Routevarianten 

B. Niet infrastructurele ingrepen 

C. No-regret maatregelenpakket 

Streven is om deze onderdelen in een samenhangend adaptief ontwikkelpad in beeld te brengen en in 
de tijd te zetten.  

 

A. De volgende vijf routevarianten (A1 t/m 5) worden gelijkwaardig beschouwd: 

1. Via Weesp: Rotterdam - Gouda – Breukelen – Amsterdam Zuidoost – Weesp – Amersfoort.- 
Deventer.- Hengelo – Bad Bentheim (bestaande route) 

2. Kop maken Deventer: Betuweroute – Elst -Arnhem – Deventer – Hengelo – Bad Bentheim 
(bestaande route) 

3. Twente Kanaallijn: Betuweroute – Arnhem - Twentekanaal (Zutphen - Lochem - Hengelo) - Bad 
Bentheim  

4. N18-tracé: Betuweroute – Zevenaar – N18 tracé / Achterhoek – Enschede – Bad Bentheim 
(meerdere (sub)varianten denkbaar)  

5. Via Duitsland: Betuweroute – Zevenaar – Emmerich – via een nader te bepalen tracé naar de lijn 
Bentheim—Osnabrück (meerdere (sub)varianten denkbaar)  

NB: 

• Voor de bestaande routes richt het onderzoek zich op optimaliseren en beter benutten.  

• Voor de route(s) door Duitsland geldt dat hierover eerst overeenstemming met Duitsland moet worden bereikt 
alvorens hier dieper op kan worden ingezoomd. Het is daarmee niet ondenkbaar dat in deze onderzoeksfase 
voor deze route(s) minder diepgaande informatie in beschouwing kan worden genomen dan voor de andere 
varianten.  

 

B. Niet infrastructurele ingrepen 

Het in beeld brengen van interventies (niet infrastructureel van aard) om meer ruimte te creëren voor 

spoorgoederenvervoer op de corridor van West en Zuid Nederland naar Noordoost Europa. Daarbij kan 

worden gedacht aan beleidsmatige interventies op het reizigersvervoer, zoals prijsbeleid, meer 
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thuiswerken, maatregelen voor spitsmijding, die tot een betere balans leiden tussen reizigers- en 

goederenvervoer. 

 

 

C. No-regret maatregelenpakket 

De realisatie van een geoptimaliseerde route of van nieuwe routes vergt veel tijd. De verwachting is dat 

de planprocessen zo’n tien jaar vergen en de realisatie wellicht ook weer tien jaar. 

 

Naast het onderzoeken van bovenstaande vijf routes is het derhalve ook nodig om op relatief korte 

termijn al verbeteringen mogelijk te maken in een uit te werken No-regret maatregelenpakket voor 

bijvoorbeeld 740 meter goederentreinen. Waarbij uiteraard ook de bredere doelen (tegengaan hinder, 

faciliteren verstedelijking, faciliteren groei personenvervoer) in acht worden genomen.  

 

 
 

Figuur 2.4 Mogelijke routes GNOE 
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3 Afbakening en aanpak  

3.1 Onderzoeksprogramma GNOE 

Deze OAO-notitie laat zien dat er brede meerwaarde kan worden bereikt met een robuuste interventie op 

de Spoorgoederencorridor Noordoost Europa, maar dat de aard en omvang, door onderzoek naar nut en 

noodzaak en naar oplossingsrichtingen, nader moet worden onderbouwd. Als deze conclusie ook in de 

bestuurlijke overleggen (landelijke en landsdelige OV- en spoortafel en goederenspoortafel e.d.) wordt 

gedeeld is dat aanleiding om met het dossier GNOE verdere stappen te zetten. 

 

Het gesprek over opgaven, ambities en knelpunten en over randvoorwaarden en uitgangspunten levert 

op dat niet alle onderdelen voor alle betrekken reeds als voldoende onderbouwd kunnen worden 

beschouwd. Een bijkomend aspect is dat er nog weinig concrete informatie over 

financieringsmogelijkheden bekend is. Vooral dit laatste punt maakt dat de opbrengst van deze OAO-

notitie nog onvoldoende is voor het starten van een corridorstudie in de vorm van bijvoorbeeld een 

MIRT-verkenning waarvoor concreet zicht op financiering een voorwaarde is. 

 

Het voorstel is te starten met een onderzoeksprogramma dat nut en noodzaak op onderdelen nader 

onderbouwt, de probleemanalyse scherper maakt en alle benodigde beslisinformatie oplevert voor een 

eventueel vervolg. Gezien het grote aantal opgaven (hoofdstuk 2) bestaat het onderzoeksprogramma 

en de daaruit resulterende beslisinformatie uit veel onderwerpen waarin (deel)opgaven en -belangen 

dieper worden uitgewerkt. Het onderzoeksprogramma zet hiermee een volgende stap naar een 

eenduidige oplossingsrichting die zoveel mogelijk recht doet aan alle belangen. 

 

In dit hoofdstuk wordt de invulling van het onderzoeksprogramma nader uitgewerkt inclusief een korte 

doorkijk op de besluitvorming over de resultaten van het programma. 

 

In algemene zin geldt dat bij het uitvoeren van de hieronder beschreven onderzoeken zoveel mogelijk 

gebruik moet worden gemaakt van reeds uitgevoerde onderzoeken in het kader van PHS, TBOV, et 

cetera. 

 

Het onderzoeksprogramma is gegroepeerd rond drie hoofdvragen: 

1. Nut en noodzaak / probleemanalyse: Over welke (spoor)goederenstromen hebben we het? 

Wanneer treden er vervolgens problemen op, waar treden deze problemen op, hoe groot zijn ze en 

voor wie is het een probleem?  

Met het beantwoorden van deze vraag moet het nut en de noodzaak van een mogelijk andere 

goederenroutering op een navolgbare manier worden onderbouwd en de (verwachte) problemen 

worden geëxpliciteerd (in tijd, locatie, etc.) 

2. Oplossingsrichting: Is een robuuste routering voor GNOE de enige en juiste oplossingsrichting? 

Welke effecten kennen mogelijke oplossingsrichtingen? 

Met het beantwoorden van deze vraag moet duidelijk worden of en zo ja welke (andere) 

goederenroutering(en) daadwerkelijk de passende oplossing kan zijn bij het probleem en de 

opgaven die worden gezien. 

3. Invulling GNOE-proces: Hoe kan een vervolgproces passend worden ingevuld?  

Met het beantwoorden van deze vraag moet de scope (inhoudelijk en procesmatig, maar ook 

gericht op organisatie en besluitvorming) worden bepaald van de nadere invulling van het GNOE-

proces. 
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Figuur 3.1, Voorstel eerstvolgende processtap na OAO-notitie 

 

Per hoofdvraag zijn reeds enkele deelvragen geformuleerd die hieronder zijn opgenomen. In bijlage 3 

zijn deze meer uitgewerkt in onder andere een aanzet voor de aanpak, de betrokkenheid van partijen en 

de planning. Bij de start van de uitvoering moeten deze onderdelen en de daarin benoemde 

onderzoeksvragen, samen met betrokken partijen, verder worden geëxpliciteerd.  

De onderdelen van het onderzoeksprogramma impliceren een bepaalde mate van volgordelijkheid. Voor 

het goed kunnen beschouwen van oplossingsrichtingen in de vorm van routeringsalternatieven is het 

immers belangrijk te weten met welke goederenstromen (en treinaantallen) rekening moet worden 

gehouden. Tegelijkertijd zijn niet alle onderdelen van de oplossingsrichting afhankelijk van het 

antwoord op de vraag over nut en noodzaak. Bovendien is er de wens voortvarend aan de slag te gaan 

en snel tot resultaten te komen. Om die reden wordt verondersteld dat de drie programmaonderdelen 

vanaf de start parallel in uitvoering worden genomen, waarbij uiteraard de samenhang goed wordt 

bewaakt. Besluitvorming over het vervolg vindt pas plaats nadat alle afzonderlijke onderdelen zijn 

afgerond en de resultaten in samenhang zijn beoordeeld. 

 

 

Ad 1: Nut en noodzaak / Probleemanalyse 

Doel van dit onderdeel is scherper zicht te krijgen op de nut en noodzaak van een meer robuuste 

goederenroutering naar Noordoost Europa. Daarbij is het belangrijk allereerst grip te krijgen op 

toekomstige goederentreinaantallen. En vervolgens te onderbouwen wanneer het een probleem is, waar 

het een probleem is, hoe groot het probleem is en voor wie het een probleem is. Dit vormt een 

belangrijke basis om tot heroverweging van de Goederenrouting Noordoost Europa over te gaan.  

 

Deelvragen: 

a) Wat zijn de goederenstromen van de toekomst en van hoeveel goederentreinen voor de corridor 

van West en Zuid Nederland naar Noordoost Europa moet worden uitgegaan in 2040?  

b) Waar in het spoornetwerk en wanneer treden de netwerkknelpunt(en) op uitgaande van 

vervoerontwikkelingen en ambities voor het OV? 

c) Waar zijn verstedelijkingslocaties langs de routes voorzien en wat zijn de randvoorwaarden voor 

verstedelijking in relatie tot het spoorvervoer (voor reizigers en goederen)? 

d) Waar en in welke mate is er op dit moment sprake van overlast of risico tot overlast door 

spoorgoederenvervoer (geluid, trillingen, externe veiligheid e.d.)? 
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Ad 2: Oplossingsrichtingen 

Is een robuuste routering de enige en juiste oplossingsrichting?  

 

Deelvragen: 

a) Wat zijn mogelijke (beleidsmatige) interventies voor het creëren van meer ruimte voor 

spoorgoederenvervoer op de corridor van West en Zuid Nederland naar Noordoost Europa? 

b) Wat zijn voor de verschillende routeringsvarianten de infrastructurele opgaven, de 

omgevingsfactoren waarmee rekening moet worden gehouden, en wat zijn mogelijke 

meekoppelkansen voor groei van het reizigersvervoer, inclusief een eerste globale inschatting 

van kosten en baten? 

 

  

Samenhangende kansen voor reizigersvervoer zijn er als bijvoorbeeld een bestaande spoorlijn wordt 
opgewaardeerd, waardoor deze ook gebruikt kan worden voor snellere Intercity’s.  
Bij het in beeld brengen van mogelijk nieuwe tracés voor spoorgoederenvervoer is het daarom verstandig om 
deze ook vanuit de potentie voor het reizigersvervoer te bekijken.  

De Tweede Kamer roept het kabinet op om een noordelijke aftakking van de Betuweroute te gaan 

onderzoeken 

Motie De Groot, 4 november 2021 

De Kamer,  

gehoord de beraadslaging,  

constaterende dat de «modal shift»-transitie van goederenvervoer van weg naar spoor een belangrijke bijdrage 

levert aan de ambitie om de filedruk op wegen te verlagen en ambities op het gebied van duurzaamheid te 

vergroten;  

overwegende dat het goederenvervoer over het spoor in de Randstad onder druk staat doordat dit concurreert 

met het personenvervoer over spoor; constaterende dat de spoorgoederentafel de ambitie heeft uitgesproken 

het goederenvervoer over spoor te laten groeien naar 78 miljoen ton in 2040;  

verzoekt de regering de maatschappelijke en economische meerwaarde van de zogenaamde Noordtak van de 

Betuweroute te onderzoeken, te bekijken op welke wijze deze gerealiseerd kan worden en de Kamer hierover in 

Q1–2022 te informeren,  

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Ad 3: Invulling GNOE-proces 

Hoe kan een vervolgproces passend worden ingevuld?  

 

Deelvragen: 

a) Wat is het beleid voor (spoor)goederenvervoer van Nederland, België  Duitsland en de EU i.r.t. 

GNOE? En wat is de impact van de nieuwe TENT-verordening? 

b) Wat is een passend afweegkader voor een robuuste GNOE-oplossingen (incl. effect op 

wegverkeer)? 

c) Welke investeringen zijn nodig voor de oplossingsrichtingen en wat zijn mogelijke 

investeringsstrategieën voor GNOE? 

d) Wat wordt de volgende stap in het GNOE-proces, hoe organiseren we deze en hoe worden 

stakeholders betrokken? 

 

  

Naar aanleiding van motie Schonis heeft de staatsecretaris van IenW in een brief (d.d. 25 november 2021) 

aan de Tweede Kamer het volgende gemeld over een op te stellen spoorgoederenvisie 

 

“Vraag 2. Welke stappen zijn er gezet in de uitvoering van de motie-Schonis c.s. (Kamerstuk 35570-XIII, nr. 62), 

die in november 2020 is ingediend, waarin de regering wordt verzocht met een visie te komen op het 

spoorgoederenvervoer analoog aan het Toekomstbeeld OV 2040, waarbij het huidig functioneren van het 

Basisnet Spoor en vraagstukken over geluid- en trillingenhinder ook worden betrokken? 

 

Antwoord op vraag 2. Om een goede visie te maken, is het belangrijk om het huidige beleid en het 

maatregelenpakket spoorgoederenvervoer en de subsidieregeling spoorgoederenvervoer te evalueren en 

daarvan te leren. Beide evaluaties zijn in gang gezet en worden dit jaar afgerond. Deze evaluaties zijn een 

belangrijke basis om met de nieuwe visie aan de slag te gaan. In 2022 verwacht ik u de spoorgoederenvisie toe 

te kunnen sturen. Daarbij betrek ik ook de ambities van de Europese Commissie (Fit for 55 en de Green Deal) 

en het nieuwe regeerakkoord. Voor het functioneren van het Basisnet Spoor loopt een apart programma 

Robuust Basisnet Spoor.” 
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3.2 Beslisinformatie samenbrengen tot besluit over vervolg 

De antwoorden op de deelvragen worden samengevat in een beslisdocument GNOE. Deze zal de 

volgende onderdelen kennen: 

• de doelen en ambities; 

• de opgave en probleemanalyse;  

• oplossingsrichtingen (scope);  

• compleet afweegkader;  

• financiën en investeringsstrategie;  

• governance, betrokken partijen;  

• besluitvorming;  

• voorstel en aanpak voor vervolgstap. 

 

Met alle beslisinformatie voorhanden en geordend, kan worden beoordeeld of er voldoende basis is 

voor een aansluitende corridorstudie. Veel overwegingen spelen daarin een rol, zoals de hardheid van 

de knelpunten en opgaven, de ambities van partijen om stappen te willen zetten en tot 

oplossingsrichtingen te willen komen die de eigen belangen overstijgen. Ook overeenstemming over de 

uit te werken oplossingen en de financiële vooruitzichten voor het kunnen bekostigen van een oplossing 

spelen een belangrijke rol.  

 

Als er gekozen wordt voor het starten van een planproces dan zullen met name de financiële 

vooruitzichten in sterke mate bepalen of al voor een MIRT-Onderzoek of een MIRT-Verkenning kan 

worden gekozen. Aanbevolen wordt gericht te onderzoeken waar Nederland een beroep kan doen op 

Europese medefinanciering. Zo zijn CEF-middelen beschikbaar voor investeringen om te voldoen aan de 

TEN-T-criteria. Bij een verkenning zal bij de start al duidelijkheid moeten zijn dat een groot deel van de 

middelen van een gewenste oplossing beschikbaar zijn of komen. 

 

Figuur 3.2, Mogelijke processtappen na afronden onderzoeksprogramma 
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4 Omgeving / organisatie en besluitvorming 

4.1 Inleiding 

Gelet op de scope van het onderzoeksprogramma voor GNOE, de samenhang binnen het (inter-) 

nationale spoornetwerk en de te zetten vervolgstappen, is het logisch en van belang ook dit 

onderzoeksprogramma onder nationale regie uit te voeren. Dit hoofdstuk licht de beoogde 

organisatiestructuur en besluitvormingsstructuur nader toe. Daarbij wordt ook de koppeling gelegd met 

de (huidige) organisatie van het programma Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV).  

 

4.2 Programmaorganisatie onderzoeksprogramma GNOE 

Onderstaand figuur schetst de organisatie voor het onderzoeksprogramma GNOE. Deze is zodanig 

vormgegeven dat er vanaf de start een robuuste organisatie staat die kan ‘meegroeien’ met de fase 

waarin het programma zich bevindt en waarin (zo nodig langjarig) continuïteit kan worden 

gewaarborgd. Centraal in deze organisatie staat het Kernteam dat de integrale aansturing van het 

programma verzorgt. De programmamanager binnen het kernteam is het centrale aanspreekpunt en 

eindverantwoordelijk. Onder het figuur worden de verschillende organisatieonderdelen toegelicht. 

Figuur 4.1, Inrichting programmaorganisatie GNOE 

 

Kernteam GNOE 

Het vervolg van de GNOE corridorstudie wordt getrokken door een compact kernteam, dat zowel 

verantwoordelijk is voor de inhoudelijke als de procesmatige voortgang. Gelet op scope en complexiteit 

van het vraagstuk, verdient het aanbeveling het kernteam GNOE in te richten vanuit de IPM-benadering 

(integraal projectmanagement). Uitgangspunt van deze benadering is dat taken, rollen en 

verantwoordelijkheden helder worden gespecificeerd en duidelijk worden belegd bij verschillende 

personen. Niet alle rollen zullen bij aanvang in volle omvang zijn benodigd. Maar door vanaf de start in 

deze structuur te werken, ontstaat een goed beheersbaar proces en wordt gebouwd aan een robuuste 

projectorganisatie gericht op meerjarige betrokkenheid. Hiermee wordt ook de continuïteit 

gewaarborgd.  
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De te onderscheiden rollen in het kernteam GNOE zijn: 

• Programmamanagement, verantwoordelijk voor de algemene aansturing. De programmamanager 

is formeel de trekker van het geheel en eerste aanspreekpunt. Als ‘opdrachtnemer’ van de 

stuurgroep legt hij/zij ook verantwoording af aan de stuurgroep GNOE. Tevens is de 

programmamanager voorzitter van het programmateam.  

• Programmabeheersing, verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s op alle 

beheersaspecten van het programma/proces. 

• Technische management, verantwoordelijk voor de technisch-inhoudelijke inbreng. 

• Contractmanagement, verantwoordelijk voor alles op het gebied van inkoop en aanbesteding. 

• Omgevingsmanagement, verantwoordelijk voor het draagvlak en de relatie met de omgeving en 

stakeholders.  

Het kernteam werkt vanuit een duidelijk programmaplan dat is vastgesteld door de Stuurgroep GNOE 

en daarmee draagvlak heeft van alle stakeholders. Daarmee vormt het tevens het kader van waaruit 

wordt gerapporteerd door het kernteam.  

 

Omdat het kernteam ‘in opdracht van’ en op basis van een duidelijk programmaplan werkt, opereert het 

in die zin dus ook neutraal en objectief ten opzichte van het vraagstuk en de opgave van GNOE. De rol 

en verantwoordelijkheid in het kernteam moet daarmee dus los staan van het belang van de 

moederorganisaties van de kernteamleden. Dit is een aandachtspunt dat continu moet worden bewaakt 

Voor de samenstelling van het kernteam is het belangrijk te kijken naar welke persoon van welke 

organisatie de betreffende rol het beste kan vervullen. Voldoende beschikbare capaciteit en continuïteit 

zijn daarbij belangrijk aspecten. De concrete personele invulling moet nog nader worden ingevuld, maar 

het ligt in de lijn der verwachting dat vertegenwoordigers van IenW en ProRail rollen binnen het 

kernteam zullen invullen.  

 

Afstemming TBOV 2040 

De programmamanager GNOE verzorgt de aanhaking en afstemming met het programma TBOV. In 

praktische zin verloopt dat via de programmamanager TBOV. Beide managers zorgen er op deze wijze 

voor dat de inhoudelijke scope en raakvlakken goed zijn afgestemd en dat er afstemming plaatsvindt 

over de besluitvorming.  

 

Programmateam GNOE 

Het kernteam GNOE is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het onderzoeksprogramma 

en alles dat daarbij komt kijken. Voordat deze inhoud aan de stuurgroep GNOE wordt voorgelegd, wordt 

deze voorgelegd aan en besproken in het programmateam GNOE. Het programmateam reflecteert op 

de inhoud en zorgt op deze wijze voor aanscherping van die inhoud. Op deze wijze wordt in het 

programmateam ook de relatie gelegd met de omgeving.  

 

De programmateamleden zijn verantwoordelijk voor de inbreng in de nationale samenhang van (regio-) 

specifieke onderwerpen die bij de achterban leven. Hij/zij is in staat snel draagvlak en mandaat te 

regelen bij de achterban voor de keuzes en voorstellen die op landelijk niveau worden gemaakt en een 

relatie hebben met keuzes in de regio en/of bij de achterban. Hij/zij is daarom goed op de hoogte van 

wat er (regionaal) speelt en/of in staat deze input snel te organiseren om tijdig in te brengen in de 

landelijke samenhang. In overleg met de omgevingsmanager uit het kernteam is het programmateamlid 

daarmee ook verantwoordelijk voor de uitlijnen van het regionaal proces in relatie tot het landelijk 

proces.  
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Gezien de lange doorlooptijd van eerste de onderzoeksprogramma en vervolgens een eventuele daarop 

volgende corridorstudie GNOE is continuïteit van inzet en inbreng belangrijk.  

 

Het programmateam bestaat uit een samenstelling van vertegenwoordigers van de belangrijkste 

stakeholdergroepen. Concreet komt dit neer op een vertegenwoordiger van tenminste: 

• Het ministerie van IenW 

• Oost-Nederland, inclusief vier subregio’s* (Cleantech Regio, Regio Arnhem-Nijmegen, Regio 

Achterhoek, Regio Twente) 

• ‘Randstedelijk’ Nederland 

• Bewoners-/belangenorganisaties 

• Goederenvervoer 

• Havens- /chemieclusters 

• Personenvervoer 

• ProRail 

 

*NB: gelet op de grote impact van de GNOE-corridor in Oost-Nederland en het feit dat de 

routealternatieven een behoorlijke spreiding kennen in deze regio, is het voorstel, om naast de provincie 

Gelderland en Overijssel ook de vertegenwoordigers van de subregio’s in Oost-Nederland onderdeel te 

maken van het programmateam. Hiermee ontstaat er een meer ‘natuurlijk evenwicht’ in het 

programmateam en worden de lijnen kort gehouden. Dit biedt de subregio’s gelegenheid informatie uit 

eerste hand mee te krijgen en input ook direct te kunnen geven.  

 

Wanneer de inhoud is besproken met en aangescherpt door het programmateam, wordt deze waar 

nodig door de programmamanager GNOE (in afstemming met de programmamanager TBOV) 

doorgeleid naar de stuurgroep GNOE.  

 

Stuurgroep GNOE 

De stuurgroep GNOE is formeel opdrachtgever van het onderzoeksprogramma GNOE en bestaat uit 

vertegenwoordigers van de relevante stakeholderpartijen (zoals ook vertegenwoordigd in het 

programmateam) op managers-/directieniveau. De stuurgroep stelt de kaders voor het vervolg van de 

studie vast en geeft richting aan of besluit over (deel)resultaten. De Stuurgroep komt naar verwachting 

1x per kwartaal bij elkaar. Afhankelijk van de stakeholderpartij kan er een overlap bestaan tussen de 

vertegenwoordiging in de Stuurgroep GNOE en de Stuurgroep TBOV. Voor de samenhang en borging 

van kwaliteit is dit een pré. 

 

Werkgroepen GNOE 

Het kernteam moet zorgen dat de inhoudelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze inhoud komt 

deels binnen het kernteam zelf tot stand. Voor veel activiteiten zal echter extra / specifieke inzet nodig 

zijn. Voor deze activiteiten worden werkgroepen ingericht die zich specifiek richten op een afgebakend 

onderdeel. Deze onderdelen volgen uit de inhoudelijke activiteiten. Op voorhand wordt gedacht aan 

werkgroepen voor onderdelen als: 

• Beleidsrijke prognoses (spoor)goederenvervoer6 

• Netwerkknelpunten 

• Overlast spoorgoederenvervoer (geluid en trillingen) 

• Relatie met verstedelijking 

• Routeringsalternatieven 

 
6 De marktverkenning zal een bredere scope kennen. Naast input voor het GNOE-proces wordt hij ook gebruikt als onderbouwing 

voor de Spoorgoederenvisie 
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Ook voor minder inhoudelijke thema’s als afweegkader en financieringsstrategie kunnen werkgroepen 

worden ingericht. Het is aan het kernteam om tot een nader voorstel voor werkgroepen te komen.  

 

De werkgroepen worden getrokken door een deelprojectleider. Dit kan een vertegenwoordiger uit het 

kernteam zijn, maar ook iemand uit bijvoorbeeld het programmateam. De deelprojectleider zorgt zelf, in 

afstemming met de programmamanager GNOE, voor de samenstelling van zijn/haar werkgroep. Aan de 

werkgroepen nemen, afhankelijk van het specifieke onderwerp, vertegenwoordigers van meerdere 

stakeholdergroepen deel. Streven is de werkgroepen compact te houden, zodat deze zich ook echt 

kunnen richten op het produceren van inhoud. Afstemming en bespreking van die inhoud vindt via het 

kernteam plaats in het programmateam. Vanuit de werkgroepen worden ook eventuele externe partijen 

aangestuurd die voor specifieke onderdelen worden ingehuurd.  

 

Klankbordgroep 

De klankbordgroep bestaat uit een brede afvaardiging van alle betrokken partijen bij het vraagstuk 

GNOE. Deze wordt op gezette tijden tijdens het proces (voorstel minimaal 3 maal per jaar) 

geïnformeerd via plenaire bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten wordt algemene en specifieke 

informatie gedeeld en worden leden van de klankbordgroep uitgenodigd daarop te reflecteren. De 

klankbordgroep vormt daarmee ook een belangrijke graadmeter voor de besluitvorming over deel- en 

eindproducten vanuit het onderzoeksprogramma GNOE.  

 

In de klankbordgroep participeren in beginsel dezelfde partijen die ook betrokken zijn bij deze OAO-

notitie. In de bijlagen is een overzicht van deze partijen opgenomen. 

 

 

4.3 Stakeholder- en raakvlakkenmanagement 

Het stakeholder- en raakvlakkenmanagement neemt een belangrijke rol in binnen het 

onderzoeksprogramma GNOE. Om die reden wordt dit onderdeel hier nader toegelicht.  

 

De omgevingsmanager uit het kernteam stelt een plan op waarmee het stakeholder- en 

raakvlakkenmanagement wordt geborgd. In de eerste plaats zijn hierin de stakeholders en raakvlakken 

benoemd. In overleg met hen wordt vervolgens aangegeven hoe stakeholders worden betrokken 

gedurende het proces en hoe raakvlakken worden gemanaged. Dit vormt een belangrijk onderdeel in de 

procesbeheersing. Het is denkbaar dat er voor specifieke onderdelen van het vervolgproces ook 

meer/andere stakeholders worden betrokken. Als voorbeeld kunnen hierbij de veiligheidsregio’s worden 

benoemd die op enig moment in het vervolgproces zouden kunnen worden geconsulteerd rondom het 

thema veiligheid en gezondheid.  

 

De omgevingsmanager is op deze wijze ook verantwoordelijk voor het definiëren van de koppelkansen 

en het borgen van de aanpak om die koppelkansen te verzilveren. De omgevingsmanager houdt bij de 

andere kernteamleden, maar ook bij de trekkers van de werkgroepen, vinger aan de pols dat deze 

koppelkansen en raakvlakken voldoende worden meegenomen.  

 

Zoals eerder in dit document aangeven, zullen er naast het landelijke onderzoeksprogramma GNOE ook 

regionale processen (gaan) lopen rond dit thema. Het is aan de omgevingsmanager, samen met de 

regiovertegenwoordigers, om deze processen goed op elkaar uit te lijnen, zowel qua timing als inhoud. 

De omgevingsmanager heeft, samen met de programmamanager GNOE, een belangrijke rol in de 

afstemming over en voorbereiding van de (regionale) besluitvorming. Door tijdig afspraken te maken 

over wat er nodig is voor besluitvorming over (tussen)producten, kan deze besluitvorming goed worden 

ingepland en kunnen verwachtingen over en weer worden gemanaged.  



 

 
  37 

Zonder uitputtend te zijn, worden de volgende specifieke raakvlakken op nationaal niveau genoemd:  

• Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer, via het Cluster Infra en Capaciteit  

• Onderzoek spoorcorridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens 

• A1 corridor (wegknelpunt) in samenhang met onderzoek spoorcorridor Amsterdam – Berlijn  

• Citysprinter Oude Lijn (MOVV) 

• Doortrekken Noord-Zuidlijn  

• TEN-T 740 meter studies corridors Zuidoost en Oost  

• ERTMS uitrol 

• STEV 

• Derde spoor Emmerich Oberhausen  

• Programma Robuust Basisnet 

• De Spoorgoederenvisie analoog aan het Toekomstbeeld OV 2040 (conform motie Schonis) 

Meer raakvlakken (ook de meer regionale) worden door de omgevingsmanager in overleg met de 

regiovertegenwoordigers geïdentificeerd, waarna er zo nodig een aanpak voor wordt geformuleerd. 

Afhankelijk van het raakvlak (inhoudelijk en/of procesmatig) kan de afstemming worden geïntensiveerd, 

met als ultieme vorm de constatering dat de samenhang zo groot is dat besluitvorming ook zoveel 

mogelijk in samenhang moet worden bezien. Met name voor de raakvlakken met de corridorstudie 

Utrecht – Arnhem – Duitse grens kan dit spelen.  

 

4.4 Besluitvorming OAO-notitie 

Deze paragraaf richt zich op de besluitvorming over de OAO-notitie in het voorjaar van 2022. Op de 

organisatie van de besluitvorming over de resultaten van het onderzoeksprogramma GNOE (zo snel 

mogelijk na afronding van het onderzoeksprogramma) kan op dit moment nog niet vooruit worden 

gelopen. Hiervoor is nadere afstemming noodzakelijk welke is omschreven in onderzoeksvraag 3d 

(bijlage 3).  

De OAO-notitie is voorbereid door het Kernteam en Programmateam GNOE, waarbij eveneens veel 

inhoud is ‘opgehaald’ bij en afgestemd met de partijen in de klankbordgroep. 

 

Figuur 4.2, Schematische weergave besluitvorming OAO-notitie 
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De besluitvorming over deze OAO-notitie verloopt via bestaande gremia waarbij wordt aangesloten op 

de bestaande besluitvormingsstructuur van het programma Toekomstbeeld OV. Volgordelijk verloopt 

de besluitvorming over deze notitie als volgt. 

• Na afronding van de OAO-notitie in het Programmateam GNOE wordt deze voorgelegd aan de 

Stuurgroep TBOV (31 maart 2022). De Stuurgroep geeft de notitie vrij voor bestuurlijke consultatie 

en agendering bij de bestuurlijke overleggen.  

• Dat betreft allereerst het Bestuurlijk Overleg Spoorgoederen Oost Nederland, de landsdelige OV- en 

Spoortafels en de Spoorgoederentafel. Deze overleggen formuleren een eigen advies over de OAO-

notitie en het voorgenomen besluit. Elk van deze bestuurlijke tafels kent een ambtelijke 

voorbereiding die een belangrijke rol speelt bij het formuleren van het standpunt vanuit de regio’s 

voor de bespreking aan de landelijke OV en Spoortafel. Vanwege de (diversiteit in) belangen van de 

subregio’s in Oost-Nederland is een zorgvuldige en samenhangende ambtelijke voorbereiding van 

het BO Spoorgoederen Oost-Nederland en de Landsdelige OV en Spoortafel Oost-Nederland van 

groot belang.  

• Aan de hand van de bespreking aan de landelijk OV- en Spoortafel komt de bewindspersoon van 

IenW, op basis van het advies en de inbreng vanuit de deelnemers aan deze bestuurlijke tafel, tot 

een voorstel over het vervolg (de start van het onderzoeksprogramma GNOE). In het kader van een 

open en zorgvuldig proces waarbij belanghebbenden, met name in de gebieden waar mogelijke 

oplossingen spelen, actief zijn betrokken, wordt voorgesteld om naast de provincies Gelderland en 

Overijssel bestuurders van de vier regio’s in Oost-Nederland uit te nodigen voor dit onderwerp aan 

de Landelijke OV- en spoortafel. 

• Bij een besluit om op basis van de OAO-notitie verder te gaan met GNOE wordt gestart met het 

uitvoeren van het onderzoeksprogramma. De uitkomsten van alle onderzoeken worden samengevat 

in een integraal beslisdocument, welk tijdens een nieuw weegmoment (zo snel mogelijk na 

afronding van het onderzoeksprogramma) als basis dient voor een besluit over een mogelijk 

vervolgproces van GNOE. Dit besluit wordt wederom door de Landelijke OV en Spoortafel genomen.   

 

Adviesrecht consumentenorganisaties 

Vast onderdeel van de besluitvorming is dat er invulling gegeven wordt aan het adviesrecht van de 

consumentenorganisaties (LOCOV). Daar wordt in het proces van besluitvorming over deze OAO-notitie 

door het ministerie van IenW ruimte voor ingeruimd. Het LOCOV heeft tevens zitting aan de Landelijke 

OV en Spoortafel.   

Brede Rijksvertegenwoordiging in vervolg GNOE-proces 
 
Er wordt grote waarde toegekend aan een brede Rijksvertegenwoordiging in het GNOE-proces. 
Door stakeholders zijn meerdere redenen genoemd om naast IenW ook directe betrokkenheid of 
zelfs medeverantwoordelijkheid te organiseren vanuit andere beleidsterreinen binnen ministeries. 
Het gaat dan om: 

• BZK t.a.v. verbinding van de diverse overheden en partners om in co-creatie beleidsrichtingen 
te bewerkstelligen.  

• BZK t.a.v. de mogelijke gevolgen voor ruimtelijke ordering en de woningbouwopgave in de 
diverse landsdelen.  

• EZK t.a.v. het economische belangen van transport en de klimaat- en duurzaamheidsopgave.  
GNOE is vanwege de breedte van de opgave te groot voor alleen IenW. Uitgangspunt voor het 
vervolgproces is dan ook dat er actieve betrokkenheid wordt georganiseerd vanuit de andere 
ministeries.  
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5 Bijlagen: 

5.1 Bijlage 1. Probleemverkenning 

Onderdeel van de OAO-notitie GNOE is een probleemverkenning naar nut en noodzaak van de 

Goederenroutering Noordoost Europa door ProRail. Deze staat hieronder. 
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3

1. Uitgangspunt: referentienetwerk reizigersverkeer 2030 

Voor deze probleemverkenning van GNOE is de 

uitgangssituatie het referentienetwerk 2030

• Het referentienetwerk in is het landelijk netwerk van de 

reizigers- en goederenlijnvoeringen op de voorziene 

infrastructuur van 2030. Het spoornetwerk is uitgebreid 

met de in het MIRT opgenomen infraprojecten, 

waaronder de PHS projecten. De werktitel van het model 

   “      ”   

•                            “      ”                      

de uitwerkingen van TBOV 2030 en TBOV 2040, als ook 

voor de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) 2021

• De reizigerslijnvoering is gebaseerd op hoogfrequent 

reizigersvervoer zoals voorgesteld in PHS; Dit houdt in 

                                             C’          

per richting en 4-6 Sprinters per uur per richting rijden 

(zie hiernaast de afbeelding van de referentielijnvoering 

van het reizigersverkeer in 2030) 

Afbeelding: referentienetwerk 6 basis, lijnvoeringen

 

4

1. Uitgangspunt: Referentienetwerk voor goederen

In het referentienetwerk 2030 is de voorziene lijnvoering voor het 

reizigers en goederen opgenomen. Op de hoofdroutes van het 

goederenvervoer zijn in het basisuurpatroon goederenpaden (BUP) 

gereserveerd. Voor de routes van de belangrijkste herkomstgebieden in 

Nederland (de havens van Rotterdam, Amsterdam, Sloe en Antwerpen) 

naar NO Europa via de grensovergang Bentheim zijn dat 

• op de route Rotterdam – Gouda - Weesp – Amersfoort –Deventer -

Bentheim: 2 goederen BUP paden per uur per richting.

• op andere routes: via Utrecht – Amersfoort, via de IJssellijn en op 

het traject Amsterdam - Weesp zijn geen goederen BUP paden 

gereserveerd *). Goederentreinen kunnen wel via deze routes 

rijden, maar in het basisuurpatroon is geen capaciteit gereserveerd. 

• In het programma PHS was voor het goederenverkeer naar 

Bentheim de route via de Betuwelijn en IJsselijn en kopmaken 

Deventer voorzien (GON). In 2014 heeft de staatssecretaris 

                        ‘                 ’       goederenpad

per uur per richting en tevens besloten verder onderzoek naar GON 

uit te stellen tot na 2020. 

• Goederentreinen van Sloe en Antwerpen kunnen gebruik maken 

van de BUP paden via Roosendaal - Rotterdam – Weesp naar 

Bentheim. Deze route is langer dan de huidige route via Utrecht –

Amersfoort.

*) Vandaag rijden er wel goederentreinen via Utrecht – Amersfoort (7-8 

treinen per dag en Ijssellijn (9-11 treinen per dag)

Afbeelding: goederenlijnvoering referentie 2030

Afbeelding: huidge routes Roosendaal - Bentheim
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2. IMA: de basisvoorspellingen laten een sterk 
groeiende vervoervraag richting 2040 zien

In de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA, april 2021) zijn de 

recente prognoses voor het reizigers en goederenvervoer voor 

alle mobiliteiten voor de periode 2030-2050 opgenomen. De 

basisvoorspellingen zijn:

• Een sterk groeiende vervoervraag o.a. door de voorspelde 

bevolkingsgroei, economische groei en autobezit/kosten 

                          ’                   L            

WLO)

• Het reizigersvervoer neemt toe richting 2040 met 18-40% 

• Het goederenvervoer neemt toe richting 2040 met 38-63 %

• De prognoses voor het reizigers en goederenvervoer zijn 

gebaseerd op vastgesteld beleid. Er is in de 

goederenprognoses geen rekening gehouden met mogelijke 

koerswijzigingen bijvoorbeeld als gevolg van Green Deal, 

modal shift beleid of strategische keuzen van verladers. Ook 

voor het reizigersvervoer kan nieuw beleid leiden tot toe- of 

afname van het vervoer.

 

 

6

2. IMA: vervoergroei geconcentreerd op bepaalde corridors

-

ProRail, januari 2021

Omvang goederenstromen spoorgoederenvervoer per richting 

Realisatie 2019 en goederenprognose 2040 Hoog

Goederenstroom       
im- en export 2019

Goederenstroom 
transit 2019

Goederenstroom 
binnenlands 2019

Goederenstroom       
im- en export 2040

Goederenstroom 
transit 2040

Goederenstroom 
binnenlands 2040

Bron: ProRail, Integrale Mobiliteitsanalyse 2021; deelrapportage spoor en BTM, 2021

Het reizigersvervoer groeit vooral in de Randstad en op 

de corridors van / naar de Randstad. In onderstaande 

afbeelding is de vervoergroei weergegeven voor het 

scenario 2040 WLO hoog t.o.v. 2018.

Het goederenvervoer groeit vooral op de 

internationale corridors. In onderstaande afbeelding is 

de vervoerontwikkeling voor 2040 WLO hoog t.o.v. 

2018 aangegeven. Sterkste groei is er op de routes 

naar Midden / Zuid Europa en Noord Oost Europa 
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7

2. Prognose goederenverkeer richting grensovergang Bentheim neemt toe

Weesp - Amersoort

2020: 10-12

2040: 50 - 67
Bentheim

2020: 22-26

2040: 55 - 73

IJssellijn

2020: 9-11

2040: 3-4

Gouda

2020: 15-18

2040: 50 - 67

Utrecht - Amf

2020: 7-8

2040: 3

Figuur: aantal goederentreinen 
per dag van/naar grensovergang 
Bentheim, in 2020 en 2040 WLO 
Laag - Hoog 

Amsterdam - Weesp 

2020: 0-1

2040: 2-3

Het goederenverkeer via de grensovergang Bentheim is richting 2040 meer dan verdubbeld (van 22-26 treinen in 2020 naar 55-73 

goederentreinen in 2040). Op de route Rotterdam – Gouda – Weesp – Amersfoort is de relatieve toename nog groter. Dit is mede 

een gevolg van de gewijzigde goederenroutering in Nederland. Het verkeer via de routes Utrecht – Amersfoort en IJssellijn neemt af. 

Het goederenverkeer van de regio Amsterdam naar Bentheim is relatief klein (< 3 per dag).
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2. Goederenroute Noord Oost Europa via Weesp – Bentheim: 
knelpunten capaciteit, kwaliteit en omgevingshinder

• Capaciteit: 

• Op de hoofdroute Rotterdam – Weesp – Bentheim is richting 2040 (WLO Hoog) 
in de goederenpaden onvoldoende capaciteit beschikbaar. Op het traject 
Deventer – Bentheim is sprake van een knelpunt (benutting van de paden > 
75%), op het traject Rotterdam – Weesp – Deventer is er een potentieel 
knelpunt (benutting > 50%). Op het traject Amsterdam – Weesp is geen BUP 
pad / capaciteit gereserveerd.

• Kwaliteit

• Er is onvoldoende flexibiliteit. De benutting van de goederenpaden is hoog en 
neemt verder toe, zodat het goederenverkeer onvoldoende kan inspelen op de 
                “      ”       x                                          
beperkt vanwege het intensieve reizigersverkeer op de trajecten Rotterdam –
Gouda – Weesp – Amersfoort – Deventer - Hengelo

• Het goederenproduct is onvoldoende concurrerend. De reistijden zijn relatief 
lang, wat ook een negatief effect heeft op de exploitatiekosten.

• De infrastructuur voldoet niet aan de basisvoorwaarden, o.a. TEN-T 
basisspecificaties (740 m, ERTMS)

• Er is onvoldoende redundantie. Verstoringen of stremmingen op de route 
leiden tot grote vertragingen voor zowel het reizigers als het goederenverkeer

• Omgevingshinder.

• Grote delen van de route Rotterdam – Gouda – Amsterdam – Amersfoort –
Hengelo – Bentheim voldoen niet aan regelgeving voor geluidhinder en  
externe veiligheid (Basisnet)

• Langs de route door de Randstad wonen relatief mensen, die hinder 
ondervinden van het goederenverkeer (geluidhinder, trillingen, externe 
veiligheid) 

Lw

Hlg

Gn
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Nm

Ehv
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Rtd
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Wd
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Hlm

Shl

Asd
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Zd

Wp

Amf

Lls

Alm

Kpn

Gdm

Mp

Stv

Hn
Ekz

Hdr

Amr

Zvt

Utg

Apn

Mvt

Kfh

Rsd

Vs

Btl

Ht

Tl

Rhn Zv

Ww

Wdn
Odz

Mrb

On

Swd Dz

Rd

Br

Krd

Ut

Co

Erp

WhzPsBot

Lg

Brmet

Zb

WhzPsBot

ErpMvt

Brdv

Kfh

Brda

Rtd

Rtl

Havenspoorlijn

Sloe

Tnz

Svg

Capaciteitsanalyse goederen
Goederenroutering bij RPGV2021_2040H-M_LO20_740m (0%)

ProRail, maart 2021

Meteren
Gdm

Ht

BRCup

Kfhz

Elst
Ah

Nm

Zvbtwa

BRCup

Bgn

O

Benutting goederenpaden <50%

} Geen of beperkt goederenverkeer, geen BUP pad gespecificeerd

Benutting goederenpaden 50% - 75%

Te weinig goederenpaden 
(benutting >75%)

Non commerciële stop

TEN-T specificatie 

Omgevingshinder op route 

Uitsluiting door reizigerstreinen

Overige knelpunten (niet uitputtend)

2030L

2030H

2040L

2040H

2050L

2050H

Prognose

gereed

niet gereed

3e spoor 
Zv-Obh

0%

50%

67%

100%

Aandeel
740m

Weesp

Route 2021

IJssellijn

Routering 
Odz-Bh

18

Treinen 
per pad

14

Bron: ProRail, Integrale Mobiliteitsanalyse 2021; deelrapportage spoor en BTM, 2021
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2. Knelpunten in reizigerstreinen richting 2040 

In de IMA zijn, uitgaande van de WLO 

prognoses voor het goederen en het 

reizigersvervoer, knelpunten voor het 

goederenvervoer en voor het 

reizigersvervoer geconstateerd. Op een 

aantal trajecten in de Randstad is er 

(tijdens de spitsuren van het 

reizigersvervoer) onvoldoende capaciteit 

in de reizigerstreinen om de voorziene 

reizigersstromen richting 2040 te 

verwerken.

Zie de netwerkkaarten hiernaast

• In WLO Laag zijn er knelpunten in 

 C’ in de Randstad (trajecten 

kleuren oranje en rood). 

• In WLO Hoog neemt het aantal en de  

ernst van de knelpunten toe 

(trajecten kleuren oranje, rood en 

donkerrood)
Max bezettingsgraad in reizigerstreinen in drukste halfuur in 2040 uitgaande van 

WLO laag resp. WLO hoog. Bron IMA 2021

 

 

10

3. Toekomstbeeld OV: keuze goederenroutering
In januari 2021 is de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV gepresenteerd en aangeboden 

aan de Tweede Kamer. In de Ontwikkelagenda zijn keuzemogelijkheden gepresenteerd om 

invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven van verstedelijking, klimaat en 

duurzaamheid. Daarvoor zijn productverbeteringen / maatregelen voorgesteld voor het 

internationaal, nationaal en regionaal reizigersvervoer in samenhang met de ontwikkeling van 

het goederenvervoer. Het gaat daarbij vooral om meer treinen.

In relatie tot de goederenroute naar Noord Oost Europa via Weesp gaat het om ambities en 

capaciteitsopgaven (oplossen van vervoerknelpunten) op de volgende trajecten

• Amsterdam / Schiphol – Utrecht

• SAAL 

• Gooilijn

• Rotterdam - Utrecht

• Den Haag – Utrecht

• HSL Schiphol - Rotterdam

• (Den Haag –) Rotterdam – Dordrecht / Breda

• Amersfoort - Wierden – Hengelo

Voor het invullen van de opgaven en ambities voor het reizigersvervoer in combinatie met het 

goederenvervoer zijn zeer ingrijpende inframaatregelen noodzakelijk. Het totale pakket is 

               > €                                                                         

lagere investeringskosten worden gerealiseerd als de hoofdgoederenroute naar NO Europa 

niet meer via Weesp, maar via een alternatieve routering wordt geleid (via de Betuweroute en 

dan verder via, nog nader te onderzoeken, routes naar de grensovergang bij Bentheim).

De keuze alternatieve goerderenroutering Noord Oost Europa is in de Ontwikkelagenda 

opgenomen als onderdeel van de robuuste basis en randvoorwaardelijke interventie om de 

ambities van TBOV te kunnen realiseren.

Rapport Ontwikkelagenda Toekomstbeeld 
OV (IenW, januari 2021)
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3. Bij goederenroutering via Weesp zijn ontwikkelingen 
voor reizigersvervoer beperkt

referentie Ontwikkeling nog 

mogelijk

Ontwikkeling niet mogelijk opmerking

Amsterdam/Schiphol - Utrecht 1ICE / 12IC /

4SPR / 4 G

Meer  C’ (8x/u incl

ICE)

• +8  C’ + C 

• + 12  C’ 

vervoerknelpunt

SAAL 8IC / 0 SPR  C’ en Sprinters naar Zuid en 

naar Centraal

Gooilijn 4IC/4SPR/2G Utrecht – Almere

6 SPR Hilversum-Amsterdam

Vervoerknelpunt

Rotterdam - Utrecht 4 IC/ 4SPR/2G Meer IC(+) treinen

Den Haag - Utrecht 4 IC/4 SPR/2G IC+ i.c.m. lightrail

HSL Schiphol - Rotterdam 2 INT / 6 IC Meer  C’ (8x/u) Verhogen frequentie INT Vervoerknelpunt

(Den Haag) Rotterdam –

Dordrecht / Breda

11 INT/IC /

6SPR / 2G

Citysprinter of

Meer INT/IC treinen

Citysprinter en meer INT/IC 

treinen

(Amersfoort-) Wierden – Hengelo 3,5IC/4SPR/2G Opvullen IC paden Meer (IC) treinen

De combinatie van goederenvervoer en reizigersvervoer op de corridor Rotterdam – Gouda – Weesp –

Amersfoort – Bentheim leidt tot een zeer ingrijpend en kostbaar pakket aan maatregelen en is niet realistisch. 

Handhaving van de goederenroutering via Weesp betekent dan dat de voorgestelde ambities en 

capaciteitsopgaven voor het reizigersvervoer op deze trajecten maar beperkt kunnen worden ingevuld. In 

onderstaand overzicht is per deeltraject aangegeven welke ambities voor het reizigersvervoer niet meer 

mogelijk zijn. Ook is aangegeven welke ontwikkelingen (bouwstenen incl. maatregelen) in combinatie met het 

goederenvervoer nog wel mogelijk zijn. Op een aantal trajecten zijn vervoerknelpunten voorzien (onvoldoende 

capaciteit in de reizigerstreinen voor de geprognosticeerde aantallen reizigers).
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4. Samenvatting probleemverkenning

1. De goederenroute naar Noord Oost Europa via de grensovergang Bentheim loopt door de Randstad en 

voldoet nu al niet aan de basisvoorwaarden voor het goederenvervoer. Bij de voorziene groei van het 

goederenvervoer neemt het aantal en de ernst van de knelpunten toe (onvoldoende capaciteit, kwaliteit, 

basisspecificaties, en hinder voor de omgeving).

2. Bij de voorziene groei van het reizigers- en goederenvervoer en de voorgestelde ambities in de 

ontwikkelagenda van TBOV neemt het aantal en de ernst van de knelpunten voor reizigers en goederen 

verder toe.

3. Om de voorziene groei en de TBOV ambities van reizigers en goederen te kunnen realiseren zijn 

(logistieke, infrastructurele, systeem en overige) maatregelen noodzakelijk.

4. Wanneer gekozen wordt voor een alternatieve goederenroute naar NO Europa (niet meer via Weesp), 

kunnen de opgaven en ambities tegen veel lagere investeringskosten worden gerealiseerd.
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5.2 Bijlage 2. Historie en besluitvorming GNOE 

 

1992 Verdrag van Warnemünde 

In 1992 sloot Nederland met Duitsland het Verdrag van Warnemünde, waarin Nederland en Duitsland de 

uitbouw van hun spoorwegen coördineerden. Duitsland verplichtte zich onder andere tot uitbreiding van 

de verbinding via Emmerich–Oberhausen in aansluiting op de Betuweroute, terwijl Nederland zich 

verplichtte tot het aanleggen en verbeteren van verbindingen tussen de Betuweroute en de 

grensovergangen bij Oldenzaal en Venlo (de Noordtak en de Zuidtak). 

 

1996-1999 Besluit Noord Oostelijke Verbindingen van de Betuweroute 

De aanleg van de Betuweroute, de nieuwe goederenlijn tussen de Rotterdamse haven en Emmerich voor 

het goederenvervoer naar Duitsland was gestart. Als vervolg op deze nieuwe west-oost goederenlijn 

werd door het ministerie en de spoorsector geopteerd voor een aftakking naar de richting Bentheim 

voor afwikkeling van het goederenvervoer naar Noordoost Europa. In 1996 is een startbeslissing 

genomen voor de tracé/MER studie naar de Noord Oostelijke Verbinding van de Betuweroute (NOV). 

Diverse varianten voor een nieuwe spoorverbinding vanaf de Betuweroute bij Zevenaar naar Oldenzaal 

of via bestaande spoorlijnen (IJssellijn) of (deels) nieuwe tracés zijn verkend.  

Naar aanleiding van dit onderzoek is in 1999, vanwege twijfel over nut en noodzaak, besloten om geen 

nieuwe tracé vast te stellen, maar maximaal gebruik te maken van bestaande spoorlijnen voor het 

spoorgoederenvervoer. De verwachting was toen dat er tot 2015 naast de bestaande grensovergangen 

geen extra capaciteit voor grensoverschrijdend spoorgoederenvervoer nodig zou zijn. 

 

2010 PHS besluit: keuze 

goederenroutering Rotterdam Bentheim 

via Betuweroute en Arnhem (corridor 

Goederenverbinding Oost Nederland)  

In de PHS voorkeursbeslissing zijn 

maatregelen gekozen om het beoogde 

hoogfrequente reizigers-product 

‘Maatwerk 6/6” en de ontwikkeling van het 

goederenvervoer te accommoderen. Na 

een integrale analyse zijn toekomstvaste 

goederenroutes inclusief capaciteit 

vastgesteld (aantal goederenpaden per 

uur). Voor het accommoderen van het 

goederenverkeer ten noorden van de 

Betuweroute is gekozen voor het spreiden 

van het goederenverkeer volgens het 

“2/2/2” scenario. Dat betekent 2 BUP 

paden via Rotterdam -Weesp, 2 BUP paden 

Amsterdam  –Geldermalsen en 2 BUP 

paden via Arnhem-Deventer naar 

Bentheim. 

 

2013/2014 Vervolgbesluiten PHS leiden tot beperkingen goederenverkeer in PHS situatie 

Een aantal PHS vervolgbesluiten van de staatssecretaris heeft gevolgen voor het goederenverkeer op 

bepaalde routes op het spoornet. Het SAAL MLT besluit (2013) betekende dat er geen rekening 

gehouden wordt met BUP paden voor het spoorgoederenvervoer maar ‘maatwerk’ op de route 

Duivendrecht –Weesp –Amersfoort (en verder naar Bentheim), waarbij maatwerk nog niet is 

gedefinieerd. 

Figuur 5.1 Routering van goederentreinen volgens het 

2/2/2 scenario 
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Het plan voor het doorstroomstation Utrecht (DSSU, 2013) betekende dat I&W en ProRail geen rekening 

meer houden met een BUP pad op de route Utrecht –Amersfoort. Hierdoor is er geen structurele route 

meer voorzien voor de goederentreinen van Zuid Nederland naar Bentheim via Utrecht-Amersfoort. 

 

2014 PHS besluit (geen) GON (Goederenverbinding Oost Nederland) 

Als uitwerking van het PHS besluit is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur de GON 

tracé/MER gestart en is onderzoek gedaan naar alternatieve routes voor deze goederenverbinding 

tussen Betuweroute –Arnhem –Zutphen (IJssellijn) en dan via de Twentekanaallijn, via kopmaken 

Deventer of via een nieuwe boogverbinding bij Deventer naar Bentheim. Uitgangspunt voor het GON 

tracé/MER onderzoek is capaciteit voor max 36 goederentreinen per etmaal via deze route, te 

faciliteren binnen 1 goederenpad per uur per richting (NB: Naar aanleiding van de herijkte prognoses 

voor het spoorgoederenvervoer in 2012 was de gevraagde capaciteit voor het goederenverkeer 

aangepast van 2 BUP naar 1 BUP pad per uur per richting).  

In 2014 heeft de staatssecretaris besloten voor de variant “kopmaken Deventer” en heeft zij besloten de 

verdere uitwerking van GON uit te stellen tot na 2020. In het besluit van staatssecretaris staat 

aangegeven dat de goederentreinen naar NO Europa vooralsnog via Emmerich kunnen rijden. De 

besluiten waren ingegeven door weerstand in de omgeving van GON, kosten/baten, budgetbeperking 

van het programma PHS en herijking van de goederenprognoses. 

In opdracht van de staatssecretaris heeft Movares in 2014 ook onderzoek gedaan naar (actualisatie 

van) de Noordtak, een nieuwe spoorlijn langs de N18. Deze informatie is gepubliceerd en aan Tweede 

Kamer aangeboden. Destijds werden de investering voor een noordelijke aftakking geraamd op € 1,7 

miljard, met een bandbreedte van € 1,4 tot € 2,1 miljard (incl. BTW, prijspeil 2013).7 

 

2017 NMCA signaleert knelpunt goederenroute naar Oldenzaal 

De NMCA 2017 concludeert dat de goederenroute via Weesp respectievelijk Amersfoort naar Oldenzaal 

grens een knelpunt wordt met structurele goederenpaden naar deze grensovergang in de diverse 

toekomststudies geen rekening meer mee gehouden (a.g.v. de genomen PHS vervolgbesluiten over 

SAAL MLT8 en GON). 

 

2020 Goederenroute naar Oldenzaal via Weesp voor planhorizon 2030 weer hersteld 

In de, in 2020 uitgevoerde, studie “TBOV 2030” is onderzocht of de capaciteitsknelpunten voor reizigers 

en goederen op het spoornetwerk opgelost kunnen worden. In TBOV is voorgesteld de goederenroute 

van Rotterdam naar Bentheim via Weesp te herstellen. Ook de hernieuwde besluitvorming over SAAL in 

2020 is hierop gebaseerd. Treinen van Rotterdam en Roosendaal kunnen via deze routering naar 

Bentheim rijden (2 goederenpaden per uur). Voor treinen van/naar Roosendaal betekent dit wel een 

‘langere route’ dan de huidige route via Utrecht-Amersfoort. Het in de NMCA 2017 gesignaleerde 

capaciteitsknelpunt voor het goederenverkeer in 2030 is daarmee ondervangen. In de formele IenW 

referentie voor 2030 (PHS –6basis) is nu de goederenroute via Weesp opgenomen met 2 paden per uur. 

In de IMA 2021 is deze lijnvoering ook het uitgangspunt. 

 

 
7 Bron: Kamerbrief PHS: kosten en proceduretijd van een Noordtak, 4 februari 2015 

En twee rapporten: 

• “Actualisatie Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding”, mei 2012 3, in opdracht van IenM 
(actualisatie door Movares van de kostenraming die is gemaakt door Movares in 1998);  

• “Quick scan Noordtak Betuweroute”, mei 2014, in opdracht van HbR en provincies Overijssel en 
Gelderland (kostenraming gemaakt door Arcadis).  

 
8 SAAL MLT = corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad middellange termijn 
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2020/2021 Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 

Een alternatieve goederenroute van Rotterdam en 

Roosendaal naar Noordoost Europa is onderdeel 

van de Robuuste Basis van het Toekomstbeeld OV. 

Deze robuuste basis is nodig om de doorgroei van 

het reizigers en goederenvervoer te 

accommoderen en de ambities van het OV in 

Nederland te kunnen realiseren. 

In de Marktvisie ambitienetwerk 

spoorgoederenvervoer (juni 2020) pleit de 

spoorgoederensector voor het realiseren van de 

Noordelijke aftakking als oplossing voor de 

opgaven in de Randstad, maar ook als absolute 

topprioriteit voor het spoorgoederenvervoer. 

 

 

 

 

Referentieprognoses / IMA 2021 

De verwachte vervoerontwikkelingen tot 2050 

zijn recent geactualiseerd en gepubliceerd in de 

IMA (2021). De vervoerprognoses zijn afgeleid 

van de economische scenario’s en vastgestelde 

beleidsuitgangspunten. De socio-economische 

ontwikkelingen zijn afgeleid van de Welvaart en 

Leefomgeving scenario’s (WLO); een hoog en 

een laag scenario. Belangrijke factoren zijn de 

economische groei (1 resp. 2%), 

bevolkingsomvang (5 resp. 20%), ruimtelijk 

spreiding (concentratie in de Randstad) en autobezit/kosten. 

De vervoerprognoses laten een sterk groeiende vervoervraag zien. Het reizigersvervoer groeit richting 

2040 met 18 tot 40%. Het goederenvervoer neemt toe van 42 tot 58-69 mln ton in 2040 (een groei van 

38-63%), waarbij haar marktaandeel ten opzichte van het wegvervoer licht krimpt.  

 

De IMA gaat zowel voor het goederenvervoer als voor het reizigersvervoer over het spoor uit van een 

beleidsarme prognose dus zonder de effecten van beleidsinterventies op basis van bijvoorbeeld het 

klimaatakkoord, de EU Greendeal en een modal shift naar duurzaam vervoer. 

 

  

Figuur 5.2 Ambitiekaart uit Marktvisie 

ambitienetwerk spoorgoederenvervoer 

Figuur 5.3 Groei reizigers en goederenvervoer op het 

spoor 2018-2050 (IMA) (2018=100) 



 

 
  50 

5.3 Bijlage 3. Uitgewerkte onderzoeksvragen 

Na een positief bestuurlijk besluit over de eerste vervolgstap in het GNOE proces (naar verwachting 

voor de zomer van 2022) kan worden gestart met het GNOE onderzoeksprogramma. Daarin wordt 

toegewerkt naar zoveel mogelijk concrete beslisinformatie om uiteindelijk ook formele 

onderzoeksstappen te kunnen zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan formele MIRT procedures.  

 

Hieronder volgt een nadere uitwerking van de drie hoofdonderdelen van het onderzoeksprogramma. Per 

onderdeel zijn de onderzoeksvragen geformuleerd en doorlooptijden en onderlinge afhankelijkheden 

aangegeven. Ook is daarbij zoveel mogelijk informatie toegevoegd over welke partijen betrokken zijn.  

Belangrijke notie bij deze voorlopige uitwerking is dat de scope, diepgang, aanpak, betrokkenheid et 

cetera van de verschillende onderzoeksvragen bij aanvang van het onderzoek, in overleg met betrokken 

partners, nader worden geëxpliciteerd. 

 

Ad 1: Nut en noodzaak / probleemanalyse 

Doel van dit onderdeel is scherper zicht te krijgen op de nut en noodzaak van een meer robuuste 

goederenroutering naar Noordoost Europa. Daarbij is het belangrijk allereerst grip te krijgen op 

toekomstige goederentreinaantallen. En vervolgens te onderbouwen wanneer het een probleem is, waar 

het een probleem is, hoe groot het probleem is en voor wie het een probleem is. Dit vormt een 

belangrijke basis om tot heroverweging van de Goederenrouting Noordoost Europa over te gaan.  

 

Deelvragen:  

a) Onderzoeksvraag: Wat zijn de goederenstromen van de toekomst en van hoeveel 

goederentreinen voor de corridor van West en Zuid Nederland naar Noordoost Europa moet 

worden uitgegaan in 2040?  

Aanpak: Opstellen van beleidsrijke prognoses voor het (spoor)goederenvervoer (als 

aanvulling op de referentieprognose van de IMA). In een uit te voeren analyse 

wordt daarbij rekening wordt gehouden met marktverwachtingen voor meer, 

nieuw en andere vervoer (bijvoorbeeld minder kolentransport, maar meer 

containervervoer) en de (Europese) doelstellingen met betrekking tot een 

modal-shift richting spoorvervoer. Hieruit volgt allereerst inzicht in de 

belangrijkste herkomsten en bestemmingen van goederenstromen. Daaruit 

volgens prognoses voor de verdeling over de verschillende modaliteiten, 

waarmee er dus inzicht ontstaat in de goederentreinaantallen in de toekomst. 

Belangrijk dat over deze beleidsrijke prognoses afstemming plaatsvindt met de 

buurlanden Duitsland en België, zodat ook de beelden van die landen in de 

prognoses kunnen worden meegenomen.  

Trekker:  Ministerie van IenW, Programmamanager TBOV 

Opdrachtnemer: ProRail 

Betrokkenen: IenW, EZK, ProRail, transportsector, havens, verladers/chemische industrie … 

Planning: Doorlooptijd van minimaal 6 maanden (NB: Deze onderzoeksvraag is al in gang 

gezet buiten GNOE om. 

 

b) Onderzoeksvraag: Waar in het spoornetwerk en wanneer treden de netwerkknelpunt(en) op 

uitgaande van vervoerontwikkelingen en ambities voor het OV? 

Aanpak: Verdiepend onderzoek naar de netwerkknelpunten op het spoor waarbij 

duidelijker wordt welke knelpunten optreden in relatie tot keuzen in prognose 

scenario’s (WLO Laag-Hoog / nieuw nationaal beleid, opgaven voor 
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verstedelijking, internationaal beleid België/Nederland/Duitsland) en keuzen in 

voorgenomen ambities voor het reizigers en goederenvervoer. In beeld 

brengen waar en wanneer het op het netwerk gaat knellen. Het betreft 

knelpunten voor de benodigde capaciteit op het spoor en kwaliteitsknelpunten 

en omgevingsknelpunten op het bestaande spoor, zowel voor het 

goederenvervoer als het reizigersvervoer. Daarbij gaat het om de eindsituatie 

(2040) maar ook om tussengelegen momenten in de tijd (b.v. 2030). Duidelijk 

moet worden bij welke hoeveelheid treinen ‘het gaat knellen’. Dan is 

bijvoorbeeld ook te bepalen of de Green Deal en Fit for 55 doelstelling mogelijk 

is op de huidige infrastructuur. 

Het beantwoorden van deze onderzoeksvraag hangt samen met die voor de 

deelvragen 1a, 1c, 1d en 3a. 

Trekker:  Ministerie van IenW, Programmamanager TBOV 

Opdrachtnemer: ProRail 

Betrokkenen: IenW, ProRail, Transportsector, Havens, landsdelen, … 

Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 

 

c) Onderzoeksvraag: Waar zijn de bestaande verstedelijkingslocaties en waar zijn 

verstedelijkingslocaties langs de routes voorzien en wat zijn de randvoorwaarden voor 

verstedelijking in relatie tot het spoorgoederenvervoer? 

Aanpak: Het opstellen van een gedetailleerde inventarisatie van de bestaande 

verstedelijking, plus de beoogde verstedelijkingsopgaven en - plannen langs de 

bestaande en de mogelijke alternatieve routeringsalternatieven voor GNOE 

inclusief de randvoorwaarden voor de realisatie van de woningbouwplannen en 

andere relevante bouwplannen: 

• De 14 Verstedelijkingsgebieden uit het Regeerakkoord, bestaande uit in 

ieder geval: 

o NOVI-afspraken (m.n. voor gebieden aan relevante spoorcorridors) 

o Woondeals 

o WBI (Woningbouwimpuls)-gebieden 

• Verstedelijking buiten de 14 Verstedelijkingsgebieden, maar wel aan de 

relevante spoorcorridors  

• de extra benodigde OV-stations en knooppunten 

• De BONS-projecten (Bouwen Boven onder en Naast het Spoor) langs spoor 

en stations 

• Randvoorwaarden vanuit goederenvervoer op verstedelijking (zie ook d. 

hieronder) 

• impact van de verstedelijking op het reizigers-spoorvervoer (capaciteit op 

spoorcorridors en ketens&knopen) 

Trekker: Ministerie van BZK (nog af te stemmen) 

Opdrachtnemer: n.t.b. 

Betrokkenen: BZK, IenW, ProRail, landsdelen,…. 

Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 
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d) Onderzoeksvraag: Waar en in welke mate is in de huidige situatie sprake van overlast of risico tot 

overlast door spoorgoederenvervoer (geluid, trillingen, externe veiligheid e.d.)? 

 

Aanpak: Verdiepend onderzoek naar de overlast die spoorgoederenvervoer in de huidige 

situatie veroorzaakt. Hierbij gaat het onder andere om geluidsoverlast, trillingen 

en externe veiligheid. Waar is er sprake van overlast en hoe verhoudt dit zich tot 

de vigerende geluidswetgeving, Basisnet, en WHO normen rondom trillingen? 

Doel is hiermee de ervaren overlast zoveel mogelijk objectief te kwantificeren, 

zodat bij onderzoeksvraag 2 inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de 

verschillende routevarianten zich hiertoe verhouden. Voor het in beeld brengen 

van effecten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van GIS-analyses en de 

Klachteninventarisatie van ProRail. Er wordt onder andere gekeken naar de 

volgende aspecten: 

• Gezondheid 

• Spoortrillingen 

• Geluid (incl. laagfrequent geluid) 

• Externe veiligheid 

• Luchtkwaliteit 

• Overwegen / overwegveiligheid 

 

Trekker: Ministerie van IenW, … 

Opdrachtnemer: ProRail, … 

Werkgroep: Betrokken landsdelen, vertegenwoordigers Bewoners- en belangenorganisaties, 

mogelijk RIVM 

Planning:  Doorlooptijd circa 4 maanden 
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Ad 2: Oplossingsrichtingen 

Doel van dit onderdeel is te onderzoeken of een robuuste routering de enige en juiste oplossingsrichting 

is en welke effecten mogelijke oplossingsrichtingen hebben.  

 

Deelvragen: 

 

a) Onderzoeksvraag: Wat zijn mogelijke (beleidsmatige) interventies voor het creëren van meer 

ruimte voor spoorgoederenvervoer op de corridor van West en Zuid Nederland naar Noordoost 

Europa? 

Aanpak: Het in beeld brengen van interventies (niet infrastructureel van aard) om meer 

ruimte te creëren voor spoorgoederenvervoer op de corridor van West en Zuid 

Nederland naar Noordoost Europa. Daarbij wordt ook gedacht aan 

(beleidsmatige)interventies die de groei van het reizigersvervoer beperken, 

zoals prijsbeleid, meer thuiswerken, maatregelen voor spitsmijding. 

Trekker: Ministerie van IenW, Programmamanager TBOV 

Opdrachtnemer: KIM (?) 

Betrokkenen: IenW, ProRail, landsdeel Oost (provincies en vier regio’s), FMN, NS, 

goederentransportsector, havens… 

Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 

 

 

b) Onderzoeksvraag: Wat zijn voor de bestaande en routeringsalternatieven de infrastructurele 

opgaven, de omgevingseffecten die optreden en wat zijn mogelijke meekoppelkansen voor groei 

van het reizigersvervoer, inclusief een eerste globale inschatting van kosten en baten? 

Aanpak: Voorgesteld wordt deze onderzoeksvraag in 2 fasen op te pakken: 

 

Fase 1 

Onderzoek op basis van bestaande studies. Dit leidt tot beschrijving van in het 

verleden uitgevoerde studies en beschrijving van hiaten, noodzakelijke 

actualisaties e.d. Het betreft onder andere: 

• Tracé-MER studie PHS Goederen Oost Nederland 

• Trajectnota/MER Noord Oostelijke verbinding 

• Preverkenning TBOV Twentekanaalroute 

Tevens wordt geïnventariseerd en geanalyseerd welke relevante ruimtelijke 

plannen en ontwikkelingen in het gebied aanwezig zijn, zowel ruimtelijk (bijv. 

NOVI, Omgevingsvisies) als op het gebied van natuur en milieu 

(geluidsplafonds, basisnet, natuur/stikstof, et cetera). 

 

Fase 2 

Preverkenning van de noodzakelijke infrastructuur voor elk van de 

routevarianten (via Weesp, IJssellijn met Kopmaken Deventer, Twente 

Kanaallijn, N18 tracé en via Duitsland) mede op basis van aanvullend 

onderzoek: 

• CRS (klanteisspecificaties waaraan infrastructuur moet voldoen) 

• Globale ruimtelijke beschrijving 

• Investeringskosten op basis van kostencategorieën 
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Onderzoek naar de globale externe effecten van het spoorgoederenvervoer in 

de verschillende routevarianten. Hierbij gaat het onder andere om 

geluidsoverlast, trillingen en externe veiligheid. Waar is er sprake van overlast 

en hoe verhoudt dit zich tot de vigerende geluidswetgeving, Basisnet, en WHO 

normen rondom trillingen? De effecten worden niet berekend, maar ingeschat 

op basis van GIS-analyses. Het effectenonderzoek zicht zich op de volgende 

aspecten (waarbij deze voor de bestaande routes in onderzoeksvraag 1d al in 

beeld zijn gebracht): 

• Gezondheid 

• Spoortrillingen 

• Geluid (incl. laagfrequent geluid) 

• Externe veiligheid 

• Natuur en landschap (gebiedsbescherming, soortenbescherming, 

stikstofdepositie) 

• Luchtkwaliteit 

• Bereikbaarheid/landschappelijke inpassing 

• Overwegen / overwegveiligheid 

• Bodem 

• Archeologie 

• Explosieven 

Hierin worden de volgende onderzoeken, beleidsregels en wetgeving 

meegenomen: 

• NOVI (In het Regeerakkoord staat dat BZK die nader uitwerkt. We moeten in 

dit stadium met IenW vaststellen of we daarop wachten of niet) 

• RIVM-rapport: Wonen langs het spoor.  

• Handreiking nieuwbouw en spoortrillingen. (Nog niet wettelijk verplicht)  

• Geluidswetgeving 

• Trilling wetgeving. Enkel nieuw spoor of ook bestaand spoor? 

• Klachteninventarisatie ProRail 

 

De preverkenning wordt voor de verschillende routevarianten op dezelfde wijze 

gedaan, zodat de routevarianten op een gelijkwaardige manier onderzocht 

kunnen worden. Hierbij gelden twee belangrijke opmerkingen/kanttekeningen: 

• De geleverde informatie is nog niet geschikt (gedetailleerd genoeg) voor 

planologische keuze of afweging over routevarianten of vastleggen van 

investeringsbudgetten.  

• Voor de route(s) door Duitsland geldt dat hierover eerst overeenstemming 

met Duitsland moet worden bereikt alvorens hier dieper op kan worden 

ingezoomd. Het is daarmee niet ondenkbaar dat in deze onderzoeksfase 

voor deze route(s) minder diepgaande informatie in beschouwing kan 

worden genomen dan voor de andere varianten 

 

 

Onderzoek naar meekoppelkansen voor reizigersvervoer met bijbehorende 

kosten/baten: 

- meekoppelkansen voor het (inter)nationaal en regionaal reizigersvervoer 

over spoor 
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- meekoppelkansen voor multimodale knooppunten voor goederenvervoer 

en bijdrage aan de modal shift (vermeden interregionaal en 

internationaal wegtransport) 

- Te verwachten meerkosten van de infrastructuur en beschrijving van de 

meerwaarde voor het reizigersvervoer.  

In dit onderzoek meenemen en in een adaptief ontwikkelpad uitwerken wat 

mogelijk (tijdelijke) tussenoplossingen kunnen zijn en wat er nodig is om deze 

te realiseren. Juist vanwege het feit dat realisatie van (eind)oplossingen lang 

op zich kunnen laten wachten, is het ook nodig om op relatief korte termijn al 

verbeteringen mogelijk te maken in een uit te werken No-regret 

maatregelenpakket voor bijvoorbeeld 740 meter goederentreinen. Uiteraard 

geldt ook hierbij dat de bredere doelen (tegengaan hinder, faciliteren 

verstedelijking, faciliteren groei personenvervoer) in acht moeten worden 

genomen.  

Trekker: Ministerie van IenW, Programmamanager GNOE 

Opdrachtnemer: ProRail 

Betrokkenen: IenW, ProRail, landsdeel Oost (provincies en vier regio’s), FMN, NS, 

goederentransportsector, havens? … 

Planning: Doorlooptijd fase 1: circa 3 maanden, fase 2: circa 6 maanden 
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Ad 3: Invulling GNOE-proces 

Doel van dit onderdeel is inzicht te krijgen in hoe een vervolgproces passend kan worden georganiseerd 

en ingevuld. 

 

Deelvragen: 

 

a) Onderzoeksvraag: Wat is het beleid voor (spoor)goederenvervoer van Nederland, België  

Duitsland en de EU i.r.t. GNOE? En wat is de impact van de nieuwe TENT-verordening? 

Aanpak: Het in beeld brengen of opstellen, van het beleid voor spoorgoederenvervoer 

voor Nederland (zie ook pagina 14), België, Duitsland en EU met betrekking tot 

spoorgoederencorridor Noordoost Europa.  

 Analyse van de nieuwe TEN-T EU verordening voor Nederlandse spoornet. 

Trekker: Ministerie van IenW, Programmamanager TBOV 

Opdrachtnemer: n.t.b. 

Betrokkenen: IenW, EZK, ProRail, landsdelen Oost en Zuid,… 

Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 

PM: Voor het beleid van Nederland wordt in 2022 een Nationale Visie 

spoorgoederenvervoer opgesteld buiten het GNOE proces om. 

 Heeft relatie met 1b. 

 

b) Onderzoeksvraag: Wat is een passend afweegkader voor een robuuste GNOE-oplossingen (incl. 

effect op wegverkeer)? 

Aanpak: Het opstellen van een breed afweegkader ten behoeve van het afwegen van 

mogelijke oplossingen in een volgende fase. In een afweegkader zullen 

aspecten van de eerder geformuleerde doelen/ambities, opgaven/knelpunten in 

ieder geval een plek moeten krijgen. Kortom; in hoeverre gaat een oplossing 

bijdragen aan: 

- Blijvend innoveren voor een sterke economie 

- Een robuust, en betrouwbaar spoorsysteem om de groei van personen en 

goederen te faciliteren 

- Gezonde, aantrekkelijke en veilige leefomgeving 

- Nederland duurzaam en klimaatneutraal 

- Voldoende ruimte voor verstedelijking 

De opgave is het afweegkader zo in te richten dat bij toepassing sprake is van 

een zo integraal mogelijk afweging en een zo ‘eerlijk mogelijke’ verdeling van 

lusten en lasten. Hierbij kan een parallel worden getrokken met het samenspel 

tussen thema’s als veiligheid en gezondheid bij de nieuwe Omgevingswet.  

Trekker: Ministerie van IenW, Programmamanager GNOE 

Opdrachtnemer: ntb 

Betrokkenen: IenW, EZ, BZK, ProRail, landsdelen Oost en Zuid, … 

Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 
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c) Onderzoeksvraag: Wat zijn mogelijke investeringsstrategieën voor GNOE? 

Aanpak: Het in beeld brengen van mogelijkheden om toekomstige investerings- en/of 

andere kosten voor GNOE te financieren. 

Trekker: Ministerie van IenW 

Opdrachtnemer: n.t.b. 

Betrokkenen: IenW, EZ, landsdelen, … 

Planning: Doorlooptijd circa 6 maanden 

 

d) Onderzoeksvraag: Wat wordt de volgende stap in het GNOE-proces en hoe organiseren we deze? 

Aanpak: Het formuleren van de wenselijke, maar mogelijk ook noodzakelijke 

vervolgstappen op basis van alle verzamelde beslisinformatie inclusief een 

passende planning en organisatie.  

Vragen die hierbij spelen zijn: 

- Hoe wordt het besluitvormingsproces over de uitkomsten van het 

Onderzoeksprogramma GNOE ingericht? Houden de bestaande 

bestuurlijke gremia hierbij hun rol of is een afzonderlijk Bestuurlijk 

Overleg GNOE gewenst? 

- Is er al voldoende informatie om een planproces te starten?  

- Zo ja, krijgt dit vervolgproces kenmerken van een MIRT-Onderzoek of -

Verkenning en wat zijn de daarbij horende randvoorwaarden in tijd, 

kwaliteit en geld? 

- Welke ruimtelijke ordeningsprocedures komen in het GNOE-proces aan 

de orde? Wat betekent dit voor de scope, het proces en het tijdpad van de 

aanpak? 

- Hoe moet het omgevingsmanagement worden vormgegeven ten 

behoeve van afstemming met relevante stakeholders en ontwikkelingen 

(publiek en privaat)?  

Trekker: Ministerie van IenW 

Opdrachtnemer: n.t.b. 

Betrokkenen: Programmateam GNOE, met medewerking ProRail (Projecten, LJV, CM, …)  

Planning: Doorlooptijd circa 4 maanden  

In de investeringsstrategie ook de mogelijkheden meenemen die de CEF (Financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen) biedt. 

Connecting Europe Facility (CEF) is een subsidieprogramma om het Europese vervoers-, energie- en digitale 
netwerk te verbeteren. Het programma moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de lidstaten van de 
Europese Unie. Zo met het CEF Transport zorgen voor een beter en uitgebreider Europees vervoersnetwerk, het 
CEF Energie voor een veiligere en kostenefficiëntere energievoorziening, en het CEF telecom voor de aanleg en 
verbetering van breedbandnetwerken. 

Het subsidieprogramma bestaat sinds 2014 en maakt deel uit van de EU2020-strategie. Ook na 2020 zal het 
programma worden doorgezet. De miljarden die de Europese Commissie investeert, moeten op hun beurt 
zorgen voor extra investeringen uit de private sector. 

Het programma werkt op basis van oproepen. De CEF richt zich met name op missende grensoverschrijdende 
verbindingen waardoor ook enkele buurlanden in aanmerking komen. Oproepen voor projectvoorstellen worden 
gepubliceerd op de website van INEA (Bron: EU Monitor) 
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5.4 Bijlage 4. Stakeholderoverzicht- en rapportage 

Bij het opstellen van deze OAO-notitie GNOE zijn de volgende partijen betrokken geweest: 

• Ministerie van IenW 

• ProRail 

• Landsdeel Oost, provincies Overijssel en Gelderland) 

• Regio’s binnen Oost Nederland  

• Regio Achterhoek (8RHK Ambassadeurs) 

• Regio Twente  

• Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

• Cleantech Regio (voorheen: Stedendriehoek) 

• Metropoolregio Amsterdam (provincies Noord-Holland en Flevoland, Vervoerregio Amsterdam en 

gemeenten Amsterdam en Almere) 

• Zuidelijke Randstad (provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag) 

• Landsdeel Midden (provincie Utrecht) 

• Landsdeel Zuid (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 

• Zeehavens  

• Brancheorganisatie Zeehavens,  

• Port of Rotterdam 

• Havenbedrijf Amsterdam  

• Northseaports 

• Spoorgoederenvervoerders  

• DB Cargo  

• RailGood 

• Personenvervoerders spoor  

• NS   

• FMN/Arriva 

• Bewoners-/belangenorganisaties  

• RONA 

• LPOGT  

• Rover 

• Koepelorganisaties  

• VNO/NCW 

• TLN  

• Evofenedex 

• Chemiesector  

• VNCI  

• Sabic 

• G4 (de steden Amsterdam, Rotterdam, den Haag en Utrecht) 

 

De stakeholderrapportage is als losse bijlage (bijlage 4) aan deze OAO-notitie toegevoegd. In deze 

rapportage zijn de uitkomsten van de interviewronde langs bovenstaande partijen beschreven.  
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5.5 Bijlage 5. Documentenbibliotheek 

De documentenbibliotheek bevat veel recente en oudere documenten die relevant zijn voor GNOE. 

Ze zijn gegroepeerd in vijf mappen: 

1. Documenten rond het initiatief voor GNOE (2021 en 2022) 

2. Visiedocumenten spoorgoederenvervoer, havens e.d. 

3. Toekomstbeeld OV 

4. Eerdere onderzoeken voor Goederen Oost Nederland 

5. Documenten Europese Unie 

De documentenbibliotheek wordt op dit moment gevuld en is binnenkort (digitaal) beschikbaar.  
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Nederland 

mooier 

maken 
APPM werkt aan een  mooier Nederland.  

We streven naar een leefbare, bereikbare, 

klimaatbestendige, waterrijke en duurzame 

samenleving.  
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Actie-agenda 
OV-Knooppunten
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Samenvatting
Nationale en regionale partijen slaan de handen ineen om gezamenlijk zorg te 
dragen voor de ontwikkeling van 700 bestaande en nieuwe OV-knooppunten 
met een opgave. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de 
maatschappelijke opgaven van een bereikbaar en leefbaar Nederland, nu en de 
toekomst. Onze bijdrage is gebundeld in deze Actie-agenda OV-Knooppunten. 
Deze Actie-agenda is het resultaat van jarenlang onderzoek en samenwerking 
vanuit het programma Toekomstbeeld OV (TBOV2040) én de start van een 
nieuw begin waarin we gezamenlijk overgaan tot de uitvoering.

Voor reizigers zijn de doorontwikkeling van het OV-netwerk én van knooppunten van belang. Een 
OV-netwerk kan alleen van toegevoegde waarde zijn indien een reiziger gebruik kan maken van veilige, 
goede en centrale plekken om in-, uit- en over te stappen. Of het nu gaat om een groot stations-
knooppunt, zoals Maastricht of een regionaal OV-knooppunt zoals Druten, al deze locaties vervullen een 
sociale functie en zijn cruciaal voor een drempelloze reis van deur tot deur. Ze bundelen voorzieningen, 
vormen de verbindende schakel tussen modaliteiten en zijn doorslaggevend voor het goed functioneren 
van ons mobiliteitssysteem. 

Daarnaast zijn deze centrale en bereikbare locaties ook plekken om te verblijven en elkaar te ontmoeten. 
Steeds meer zijn het dé locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de woningbouwopgave, nieuwe 
werkgelegenheid en bovenlokale voorzieningen. Een goed OV-knooppunt is niet alleen goed verbonden 
met het OV, maar ook met zijn omgeving. Het succes van Nieuwe Sleutelprojecten, zoals Rotterdam 
Centraal en Utrecht Centraal en de hubs in Groningen en Drenthe laat zien wat voor een grote bijdrage 
knooppuntontwikkeling kan hebben voor een wijk, een gemeente en ook de omliggende regio. Daarmee 
kan het OV-netwerk een belangrijke bijdrage leveren aan urgente maatschappelijke opgaven, zoals 
bereikbaarheid, verstedelijking, duurzaamheid en leefbaarheid van het landelijk gebied.

De doorontwikkeling van bestaande en nieuwe OV-knooppunten is een belangrijke randvoorwaarde voor 
het bereiken van onze ambities op het gebied van duurzame mobiliteit, verstedelijking, leefbaarheid en 
onze ruimtelijk-economische ambities. Tegelijkertijd kost deze doorontwikkeling tijd en geld. Er zijn bijna 
700 OV-knooppunten waar tot 2040 een opgave ligt. De kwaliteit en de capaciteit van bestaande 
OV-knooppunten moet omhoog en nieuwe OV-knooppunten zijn nodig om reizigersgroei en verstedelijking 
te faciliteren en meer mensen te verleiden om van het OV gebruik te maken. De opgaven zijn breed en 
kunnen (gezamenlijk) aanleiding zijn voor integrale knooppuntontwikkeling, denk bijvoorbeeld aan: het 
toevoegen van fietsparkeerplaatsen, verbreden van voetgangerstunnels, toegankelijk maken van haltes en 
perrons, toevoegen van comfortabele voorzieningen om te wachten en het klimaatadaptief inrichten van 
voorpleinen. Experts schatten dat landelijk de komende twintig jaar circa € 250-500 miljoen per jaar nodig is 
om alle opgaven op OV-knooppunten aan te pakken (Ontwikkelagenda TBOV, 2021). De financiering hiervan 
verschilt per project en kan van het Rijk, decentrale overheden, OV-sector en/of private partijen komen. 
Hoewel deze partijen nu ook al jaarlijks investeren in OV-knooppunten, is een dergelijk totaalbedrag nu 
(nog) niet beschikbaar. Er zijn nu keuzes nodig over maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn en 
projecten die op de middellange termijn (2030-2040) worden uitgevoerd. Dit vraagt om een sector- en 
regio-overstijgende aanpak vanuit gezamenlijk belang, met maatwerk per regio (landsdeel) en per locatie.
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Rijk, regio en OV-partijen werkten binnen het programma TBOV voor het eerst aan een gezamenlijke 
landsdekkende agenda voor dit onderwerp. De ambitieuze en adaptieve agenda reikt bouwstenen aan 
voor het bestuurlijke gesprek tussen Rijk en regio. De agenda is het startpunt van een veel nauwere 
samenwerking en frequenter gezamenlijk gesprek in de toekomst. De agenda heeft een adaptief 
karakter. Jaarlijks maken we een update om de meest recente ontwikkelingen mee te nemen en de 
voortgang te tonen.

Het doel van deze Actie-agenda is om te zorgen voor OV-knooppunten van wereldklasse 
door de integrale aanpak van OV-knooppunten te versnellen en besluitvorming op 
regionaal en nationaal niveau te verbeteren.

Waarom is het nodig om samen te werken aan OV-knooppunten?
De toenemende aandacht voor OV-knooppunten vraagt om een integrale aanpak. Op die manier krijgen 
OV-knooppunten een prominentere rol in de ruimtelijke ontwikkeling op (inter)nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Dit gaat niet vanzelfsprekend goed:

• Men is van oudsher gewend om vanuit diverse kokers te werken. Met knooppuntontwikkeling 
brengen we diverse (economische, ruimtelijke en vervoerskundige) disciplines actief bij elkaar. 
Hierdoor voorkomen we dat we suboptimale ontwerpoplossingen kiezen, die niet toekomstbestendig 
zijn. 

• Met de gezamenlijke agenda bevorderen we een sectoroverstijgende samenwerking. Daardoor weten 
we elkaar beter te vinden en zullen partijen elkaar minder verrassen. Door elkaar proactief te 
informeren over voorgenomen ontwikkelingen in een gebied, benutten we de kansen om 
ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en werk met werk te maken.

• Bij een aantal experts, die elkaar steeds beter weten te vinden, is veel kennis en capaciteit 
beschikbaar. Komende jaren maken wij een slag om kleinere gemeenten te helpen bij het opdoen van 
ervaring met knooppuntontwikkeling en slim gebruik te maken van de aanwezige kennis bij anderen. 
Hierdoor verbeteren we de kwaliteit van knooppuntontwikkeling. 

• Deze agenda draagt bij aan gestructureerde beslisinformatie om het gesprek tussen Rijk en regio over 
investeringen in OV-knooppunten te voeren. Voor partijen wordt het transparanter en duidelijker hoe 
knooppunten op bestuurlijke tafels te krijgen en wat de criteria voor besluitvorming en investering 
zijn. Daarnaast kunnen Rijk en regio betere keuzes maken voor de benutting van regionale, landelijke 
of Europese middelen. 

Inzet van alle betrokken partijen is nodig om van deze geïntensiveerde samenwerking een succes te 
maken. Wat aandacht krijgt groeit. Deze inzet betaalt zich uit in efficiëntere en effectievere beleids- en 
besluitvorming. We werken beter en sectoroverstijgend samen, maken slim gebruik van de aanwezige 
kennis, maken veel vaker werk met werk en verrassen elkaar niet meer. Ook maken we hulpmiddelen, 
zoals landelijke werkwijzen (o.a. een nieuwe versie van het Handelingsperspectief OV-knooppunten), 
databronnen en leidraden beschikbaar. Zo ondersteunen wij partijen met het opdoen en vergaren van 
kennis, zodat zij niet zelf het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.
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De opgave in beeld
De Actie-agenda bevat een concrete uitwerking van de opgaven per landsdeel en op landelijk niveau. In 
de agenda brengen we in beeld waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden en geven we kaders mee hoe 
deze locaties ontwikkeld kunnen worden. De agenda laat zien dat circa 150 van de 700 OV-knooppunten 
is aangewezen als focusknooppunt. Dit zijn knooppunten waar een complexe opgave ligt, waar meerdere 
partijen aan de slag zijn of zeker aan de slag willen met integrale knooppuntontwikkelingen. Het voorstel 
is om deze locaties op korte termijn te agenderen voor een gesprek tussen Rijk en regio, om te bespreken 
wie op deze locaties welke rol heeft en welke bijdrage kan leveren. Op een deel van deze locaties zijn we 
al aan de slag. Daarnaast zijn er tientallen focusknooppunten waar het gesprek over de gewenste ontwik-
kelrichting nog gevoerd moet worden. De Actie-agenda maakt hiermee inzichtelijk hoe groot de golf aan 
benodigde besluiten is die op ons afkomt en dat de benodigde 
budgetten nog bij lange na niet beschikbaar zijn. Daardoor 
wordt het gesprek over ieders bijdrage en een realistische 
fasering daarin extra belangrijk.

Naast de ontwikkeling van specifieke locaties, benoemt de 
Actie-agenda ook thematische bundelopgaven die op veel 
knooppunten spelen. Dit zijn opgaven waarvan de aanpak kan 
bijdragen aan de kracht van zeker ook de kleinere 
OV-knooppunten. Hier ligt bovendien ook veel meerwaarde 
voor kennisuitwisseling over de landsdelen heen. 

Onze aanpak 
Om knooppuntontwikkeling kracht bij te zetten en uitvoering te geven aan de Actie-agenda 
OV-knooppunten zetten we een intensieve programmatische aanpak op. Met alle partners hebben en 
houden we in beeld waar we aan werken en hoe we de samenhang tussen diverse ontwikkelingen 
bewaken. De programmatische aanpak wordt gesteund door alle TBOV partners, het ministerie van BZK 
en Rijkswaterstaat. We nodigen ook andere partijen uit om mee te doen. De aanpak kent meerdere 
onderdelen: 

Knooppuntenregisseurs: Bewaken het integrale gedachtegoed en vormen de linking pin tussen projecten en het landelijke 
programma.

Locatieregisseurs: Bewaken de integrale opgave van een projectlocatie (met verschillende deelprojecten), van initiatief, tot 
onderzoeks- en realisatiefase.

Kernteam en Opdrachtgeversoverleg: Monitoren landelijk knooppuntontwikkeling en de acties uit de Actie-agenda. Versnellen 
waar nodig. Faciliteren en adviseren bij bestuurlijke besluitvorming.

Loket: Een centrale plek met contactpersonen, waar alle partijen met vragen over knooppuntontwikkeling terecht kunnen.

Kennispool: Faciliteert kennisuitwisseling, tools, standaardovereenkomsten en gezamenlijke onderzoeken. Levert kennis en 
eventueel capaciteit aan projecten.

Datateam: Werkt aan het beter ontsluiten en harmoniseren van data over OV-knooppunten om datagedreven beleid en 
ontwikkelingen te stimuleren.
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Landelijk overzicht van de geïnventariseerde 700 OV-knooppunten met een opgave (augustus 2021),  
zie hoofdstuk 2 voor nadere duiding hiervan per landsdeel.
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Lessen voor de 
succesvolle 
ontwikkeling van 
OV-knooppunten
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In de afgelopen jaren heeft het programma Toekomstbeeld OV veel onderzoek 
gedaan naar de ontwikkeling van OV-knooppunten. Eind 2020 zijn de lessen 
uit deze onderzoeken gebundeld.1 Hieronder zijn ze samengevat. Ze geven aan 
de hand van vele illustraties weer wat de opgaven zijn. Dit vormde het 
startpunt voor het opstellen van deze Actie-agenda. 

1  Zie ook Eindrapport Ketens en Knopen, als bijlage bij de Ontwikkelagenda TBOV gepubliceerd in januari 2021.

1. Een OV-knooppunt is de optimale 

verbinding tussen het mobiliteits-

netwerk en de omgeving

OV-knooppunten zijn niet alleen 
plaatsen om comfortabel over te 
stappen. Ze zijn een levendig 
onderdeel van stad of dorp en een 
aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor voorzieningen, ontmoeten, 
wonen en werken. Beide aspecten 
van een OV-knooppunt (knoop-
waarde en plaatswaarde) dienen 
in balans te zijn. 

Illustratie: Enschede de Eschmarke

In 2001 werd OV-knooppunt Enschede 
de Eschmarke geopend ter ontsluiting 
van een grootschalige woningbouw-
locatie, die er nooit is gekomen. Het 
gebrek aan functies nabij het station 
heeft geleid tot een zeer beperkt gebruik 
en sociale veiligheidsproblemen. Een 
belangrijke opgave op OV-knooppunten 
zoals deze is om ze beter in balans te 
brengen met hun omgeving.

2. Een goede interwijkverbinding is 

onderdeel van een goed georgani-

seerd OV-knooppunt

OV-knooppunten vormen door de 
aanwezige weg- en spoorinfra-
structuur vaak een barrière tussen 
omliggende wijken. Het geheel 
wordt beter door aandacht voor 
de ruimtelijke kwaliteit en de 
stedenbouwkundige inpassing van 
een knooppunt in de omgeving. 
 

Illustratie: Dordrecht

Het spoor bij het huidige OV-knooppunt 
Dordrecht vormt een barrière. 
Verdichting rond het station vraagt 
daarmee per definitie om ingrijpende 
maatregelen. De huidige kwaliteit van 
de interwijkverbindingen is gebrekkig. 
Hierdoor kent het station een duidelijke 
achterkant, waar in het park overlast-
problematiek is ontstaan. Een belang-
rijke opgave op OV-knooppunten zoals 
deze is om de spoorse infrastructuur te 
overbruggen en beide kanten van het 
OV-knooppunt te ontwikkelen en beter 
met elkaar te verbinden. Hierdoor wordt 
het meer een geheel en een gebied waar 
inwoners en bezoekers graag komen. 

3. Zet de voetganger op 1 (en de 

fietser op 2)

Alle reizigers en gebruikers van 
een OV-knooppunt zijn op een 
gegeven moment voetganger.  
Bij een goed ontworpen 
OV-knooppunt staat de voetgan-
ger altijd op 1, en is ook voldoende 
oog voor de fietser. Goede loop- 
en fietsroutes dragen bij aan de 
veiligheid, bereikbaarheid en 
beleving van de openbare ruimte. 

Illustratie: Amersfoort Schothorst

Bij OV-Knooppunt Amersfoort 
Schothorst moeten voetgangers op 
diverse locaties hoogteverschillen over-
bruggen en verkeersstromen kruisen. 
Hierdoor is het OV-knooppunt minder 
goed toegankelijk en ontstaan soms 
verkeersonveilige situaties. Een belang-
rijke opgave op OV-knooppunten zoals 
deze is om de verkeersstromen zoveel 
mogelijk te ontvlechten en een groter 
aaneengesloten voetgangersgebied te 
realiseren. 
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4. Een goede organisatie van het 

voor- en natransport verhoogt de 

kwaliteit van het knooppunt en 

zijn omgeving

Reizigers maken gebruik van een 
toenemend aantal verschillende 
modaliteiten om van en naar 
OV-knooppunten te komen: 
lopen, fietsen, auto of OV, maar in 
toenemende mate ook e-bikes, 
e-scooters en verschillende vor-
men van deelmobiliteit. Een 
goede organisatie van al deze 
modaliteiten op het knooppunt en 
in de toeleidende verbindingen 
maakt de overstap sneller en meer 
comfortabel. 
 

Illustratie: 's Hertogenbosch

Om de groei van het busvervoer te 
kunnen accommoderen, dient de capa-
citeit van het busstation op station ’s 
Hertogenbosch met 150% te worden 
vergroot. Dit vergt een aanzienlijk 
ruimte beslag in het gebied. 
Tegelijkertijd is er ook een flinke 
behoefte aan extra fietsparkeerplekken, 
uitbreiding van de infrastructuur en zijn 
er ambities rond verstedelijking. Een 
belangrijke opgave op OV-knooppunten 
zoals deze is om op een integrale 
manier voldoende ruimte te vinden 
voor al deze ruimtevragers en alle 
modaliteiten een logische plek te geven 
op en rondom het OV-knooppunt.

5. Ontwikkeling van 

OV-knooppunten en netwerk 

beïnvloeden elkaar wederzijds

Het OV-netwerk en 
OV-knooppunten zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Keuzes 
in de dienstregeling en routering 
kunnen bepaalde 
OV-knooppunten minder of meer 
aantrekkelijk maken. Ook kunnen 
deze keuzes leiden tot noodzake-
lijke maatregelen op het knoop-
punt, bijvoorbeeld om de 
veiligheid van wachtende reizigers 
te waarborgen. Andersom kunnen 
investeringen in bestaande 
OV-knooppunten (vaak dure) 
investeringen in het netwerk 
helpen voorkomen. 

Illustratie: Culemborg

Op OV-knooppunt Culemborg komt de 
veiligheid van reizigers in het gedrang 
tijdens de spits. De perrons zijn smal en 
reizigers spreiden zich beperkt. De 
verwachting is dat de reizigersaantallen 
in de toekomst alleen maar zullen toe-
nemen vanwege netwerkontwikkeling 
en verstedelijking. Een belangrijke 
opgave op OV-knooppunten zoals deze 
is om de capaciteit en veiligheid van het 
OV-knooppunt te vergroten. Dit is niet 
altijd gemakkelijk in te passen en con-
cureert ook met de ruimteclaim van het 
spoornetwerk en de beoogde 
gebiedsontwikkeling. 

6. Een aangename beleving van de 

knooppunten en hun omgeving 

vergroot de aantrekkingskracht 

van het OV

Een OV-knooppunt faciliteert een 
overstap en is daarmee een 
onderbreking van de reis. Het is de 
uitdaging om OV-knooppunten 
zodanig aantrekkelijk te maken, 
dat de wachttijd als positief wordt 
beleefd. De ervaring van de gehele 
reis is hierdoor beter en dit maakt 
het OV een aantrekkelijkere optie. 
Bovendien trekken voorzieningen 
ook niet-reizigers aan, waardoor 
het hele gebied rondom het 
OV-knooppunt een ruimte-
lijk-economische boost krijgt.  

Illustratie: Enschede Kennispark

De omgeving van OV-knooppunt 
Enschede Kennispark wordt als sociaal 
onveilig ervaren, onder andere door de 
relatief smalle en donkere fiets- en 
voetgangerstunnel. Een belangrijke 
opgave op OV-knooppunten zoals deze 
is om met ontwerpoplossingen het 
onveilige gevoel weg te nemen. 
Daarnaast helpt het om voorzieningen 
in de omgeving toe te voegen die een 
aantrekkende werking hebben en zor-
gen voor levendigheid gedurende de 
hele dag. 
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7. Een multimodaal hubnetwerk 

draagt bij aan autoluwe steden en 

regionale bereikbaarheid

Op veel grote OV-knooppunten in 
stadscentra is weinig ruimte voor 
verdere groei. OV-knooppunten 
aan stadsranden kunnen helpen 
om binnensteden te ontlasten en 
de multimodale overstap (bijvoor-
beeld van de auto naar het OV) te 
faciliteren. Ook in minder stede-
lijke gebieden kan de bereikbaar-
heid met multimodale hubs op 
peil gehouden worden door het 
bundelen van stromen.  
 
 
 

Illustratie: Druten

Busstation Druten speelt een steeds 
belangrijkere rol in de verbinding tussen 
de regio en omliggende steden 
(Nijmegen, ’s Hertogenbosch, Tiel). 
Momenteel bestaat het OV-knooppunt 
uit enkele bushaltes. Een belangrijke 
opgave op OV-knooppunten zoals deze 
is om ook andere modaliteiten, zoals de 
fiets en auto een volwaardige plek te 
geven. Ook is een sterke behoefte om 
de ruimtelijke inrichting te verbeteren 
en meer voorzieningen toe te voegen 
die het wachten en verblijven 
veraangenamen. 

8. Knooppunten kunnen het visite-

kaartje zijn voor een duurzaam en 

klimaatadaptief 

mobiliteitssysteem

OV-knooppunten zijn bij uitstek 
locaties om een bijdrage te leve-
ren aan de klimaatdoelstellingen. 
Tijdens de ontwikkeling van 
OV-knooppunten liggen veel 
kansen voor duurzame oplossin-
gen, bijvoorbeeld op het gebied 
van energieopwekking en -ver-
bruik, materiaalgebruik, klimaat-
adaptiviteit en biodiversiteit. Ook 
kunnen OV-knooppunten bijdra-
gen aan de overstap op duurzame 
modaliteiten en daarmee een 
bijdrage leveren aan de 
mobiliteitstransitie. 

Illustratie: Maastricht

Station Maastricht kent een opgave 
rond het verbinden van de omliggende 
stadsdelen. Daarnaast is hier sprake van 
een monumentaal stationsgebouw. Dit 
is duurzaam in zijn levensloop en zorgt 
voor een bijzondere beleving voor de 
reiziger. Tegelijkertijd betekent de 
monumentale status ook dat er beper-
kingen wat betreft gebouwaanpassin-
gen. Een belangrijke opgave op 
OV-knooppunten zoals deze is om de 
historische waarde te behouden en 
binnen de kaders te zoeken naar toe-
komstbestendige en duurzame 
ontwerpoplossingen. 

9. Een optimaal knooppunt ontstaat 

vanuit een gezamenlijke analyse 

en aanpak

Alle bovenstaande lessen laten 
zien dat op een OV-knooppunt 
vele werelden samenkomen. Er is 
bijna altijd sprake van meerdere 
opgaven en stakeholders hebben 
elkaar nodig om tot de meest 
optimale oplossing te komen. 
Steeds blijkt dat vanuit een inte-
grale, gezamenlijke analyse en 
aanpak de beste resultaten wor-
den geboekt. Het toepassen van 
het Handelingsperspectief 
OV-knooppunten is daarin een 
belangrijke eerste stap. 

Illustratie: Haarlem Nieuw-Zuid

Bij de verkenning van de kansen voor 
een nieuw OV-knooppunt aan de zuid-
kant van Haarlem komen veel vraag-
stukken bij elkaar. De capaciteit voor 
bussen bij station en in binnenstad is 
bereikt, er is een capaciteitsknelpunt op 
de spoorlijn Amsterdam-Haarlem en 
men ziet kansen voor gebiedsontwikke-
ling in het zuiden van de stad. Het 
Handelingsperspectief heeft een bij-
drage geleverd aan het bepalen van de 
opgaven, kansen en de locatie voor dit 
nieuwe OV-knooppunt. Het betrekken 
van een brede groep stakeholders, 
waaronder ontwikkelaars, wijkraden en 
belangenverenigingen, zorgde op deze 
locatie voor een volledige en gedragen 
analyse en ambitie. 
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De volgende partijen hebben meegewerkt aan de Actie-agenda OV-knooppunten en 
committeren zich aan de hierna volgende afspraken en acties:

Momenteel vinden gesprekken plaats over de exacte rol 
van elke partij bij de uitvoering van de Actie-agenda.
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1. Integrale werkwijze

We committeren ons aan een integrale werkwijze rond OV-knooppunten, waarbij oog is voor het 
langetermijnperspectief voor de mobiliteitsfunctie én de ruimtelijke component. We betrekken elkaar 
vroegtijdig en overvallen elkaar niet met plannen.

Om dit te bereiken passen we het Handelingsperspectief 
OV-knooppunten toe als standaard analysestap bij het 
onderzoeken van knooppunten waar partijen gezamenlijk aan 
de slag willen. De analysefase sluiten we af met een set aan 
afspraken, met de taken, rollen en verantwoordelijkheden van 
de verschillende partijen in het vervolg.

We zoeken de samenwerking tussen netwerkontwikkeling en 
knooppunten regelmatig en tijdig op. Als er een netwerk-of 
corridorstudie (voor spoor, bus, tram en/of metro) plaatsvindt dan 
zorgen we er voor dat altijd de (ruimtelijke) impact op en kansen 
voor knooppunten voldoende mee worden genomen. Dit doen 
we ook andersom: we onderzoeken of en in hoeverre knooppun-
tontwikkeling zoals verdichting van woningbouwlocaties en het 
toevoegen van voorzieningen van invloed is op het netwerk.

We streven er ook naar dat in de toekomst geen enkele ambitie 
of (omgevings-)visie op/rond een OV-knooppunt wordt 
vastgesteld, zonder dat alle relevante partijen (bijvoorbeeld 
provincie, ProRail, NS Stations of Rijkswaterstaat) daarin 
meegenomen zijn.

We helpen op plekken en rond knooppunten waar de integrale 
ontwikkeling niet vanzelf tot stand komt en/of het belang van 
knooppuntontwikkeling onvoldoende is meegenomen in 
onderzoeken of projecten, zodat er bijtijds ingegrepen kan 
worden op ambtelijk en (indien nodig) op bestuurlijk niveau. We 
hebben allemaal een functie in het signaleren van knelpunten, 
bijvoorbeeld als er onvoldoende aandacht is voor ruimtelijke 
kwaliteit.

De TBOV partners spreken af de werkwijze uit de Actie-agenda 
vanaf 2022 toe te gaan passen. De partijen die indirect 
betrokken zijn geweest, zoals gemeenten, brengen we op de 
hoogte van deze werkwijze. We gaan in gesprek met hen en 
onderzoeken hoe de integrale werkwijze en landelijke program-
matische aanpak in te passen is in hun processen en hoe dit leidt 
tot verbeterde resultaten. We grijpen regelmatig terug op de 
Actie-agenda en spreken elkaar aan wanneer de afspraken niet 
worden nagekomen of de voortgang op de acties uitblijft.

Acties Termijn

• We organiseren een roadshow en communicatiecampagne naar aanleiding van de Actie-agenda om alle stakeholders mee 
te nemen in de afspraken en voorgenomen werkwijze en om de meerwaarde ervan duidelijk te maken. Hierbij hebben we 
specifieke aandacht voor gemeenteambtenaren en het zo snel mogelijk meenemen van nieuwe raadsleden en wethouders 
na de gemeenteraadsverkiezingen.

• We ontwikkelen in samenwerking met CROW-KpVV workshops, bijeenkomsten en publiceren handreikingen om 
knooppuntprofessionals te bekwamen in de integrale werkwijze. 

• We zetten een eerste stap in het onderzoeken in hoeverre ambities en projecten in bestaande bestemmingsplannen/ 
omgevingsplannen van gemeenten op en rond OV-knooppunten impact hebben op het knooppunt en ondernemen actie 
als relevante partijen zoals bijv. de provincie, ProRail/NS Stations of RWS hier nog niet van op de hoogte zijn.

• We leggen de kaart met OV-knooppunten op de kaart van verstedelijkingslocaties om de kansen en knelpunten tussen 
beide kaarten te ontdekken en hier nadere afspraken over te maken.

• We onderzoeken in hoeverre OV-knooppunten voldoende mee zijn genomen in lopende netwerk-/corridorstudies. 
Vice versa bekijken we of bestaande plannen voor OV-knooppunten voldoende rekening houden met de capaciteit  
van het netwerk en netwerkontwikkelingen. 

• We inventariseren jaarlijks wat de status is van OV-knooppunten en voor welke OV-knooppunten aankomend jaar nader 
onderzoek nodig is. Als dit onderzoek een focusknooppunt betreft, ondersteunen provincie en/of ProRail/NS Stations waar 
nodig bij het toepassen van het Handelingsperspectief. 

2022 
 
 

2022-2023 

2022-2023 
 

2022 en vervolgens jaarlijks 

2022 en vervolgens jaarlijks 
 

2022 en vervolgens jaarlijks
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2. Landelijke samenwerking en kennisuitwisseling

We starten in 2022 met de uitvoering van de Actie-agenda OV-knooppunten  
volgens een gezamenlijk landelijk programma.

We stellen middelen en medewerkers beschikbaar voor de 
invulling van de landelijke programmaonderdelen. Alle partijen 
dragen daarnaast financieel bij aan een budget voor onder-
steuning en onderzoek via het programma Toekomstbeeld 
OV2040. Voor lokale of regionale studies of projecten, die niet alle 
partners raken, worden aparte financieringsafspraken gemaakt

Het programma wordt uitgevoerd door een kernteam. Dit team 
zorgt jaarlijks voor een werkplan, op basis van de afspraken en 
acties uit de Actie-agenda, en komt regelmatig bij elkaar om hier 
voortgang op te boeken. Ook maakt het kernteam jaarlijks – na 
inventarisatie en monitoring van de voortgang – een update van 
de acties en het beeld van de regionale opgaven. Het kernteam 
bespreekt de voortgang van knooppuntontwikkeling, 
voorbeelden van knooppuntontwikkeling, stuurt bij als de 
landelijke doelen en afspraken onvoldoende behaald worden en 
leert van ervaringen om de lessen breder te verspreiden.

Het opdrachtgeversoverleg Actie-agenda OV-knooppunten 
monitort de voortgang van het programma en is hierop 
aanspreekbaar. De stuurgroep TBOV monitort de resultaten op 
hoofdlijnen en richt zich met name op de bijdrage daarvan aan de 
doelen van het bredere TBOV programma en stuurt bij waar nodig.

De voortgang van het programma wordt minstens jaarlijks (in 
het voorjaar) op de landsdelige OV- en Spoortafels besproken. 
Het kernteam stelt een (monitorings-)format op. Dit format 
draagt bij aan het gesprek op de landsdelige OV- en Spoortafels 
en maakt het mogelijk om gezamenlijk te programmeren en 
keuzes te maken.

We richten een loket en kennispool in om knooppuntprofes-
sionals te ondersteunen. 
Het loket vormt een centrale plek met vaste contactpersonen 
waar alle partijen met vragen over knooppuntontwikkeling 
terecht kunnen. Een kennispool van publieke en private partijen 
faciliteert kennisuitwisseling, tools, standaardovereenkomsten, 
gezamenlijke onderzoeken en levert kennis en eventueel 
capaciteit aan projecten. 

We richten een datateam in, met experts en aanspreekpunten 
vanuit de deelnemende organisatie. 
Het datateam werkt conform een werkplan en werkt samen met 
het Kennisnetwerk Knooppunten en Mobiliteitshubs van 
CROW-KpVV om data, kennis en tools te verspreiden en te 
bouwen aan een netwerk van professionals.

Acties Termijn

• We bereiden een format voor landsdelige OV- en Spoortafels voor om jaarlijks een gesprek te voeren over de opgaven, 
status van locaties en de lijst met focusknooppunten, als input voor gezamenlijke programmering.

• We bespreken aan de hand van een format de gebiedsuitwerkingen met de landsdelige OV- en Spoortafels.  
Naar aanleiding hiervan maken we jaarlijks een update van de gebiedsuitwerkingen.

• We stellen een werkplan op voor 2022 en vervolgens jaarlijks, uitgaande van de set aan afspraken en acties  
zoals in de Actie-agenda opgenomen.

• We stellen 500.000 euro beschikbaar vanuit het TBOV2040 budget om het programma in 2022 vorm te geven en 
uitvoering te geven aan de opgenomen afspraken en acties. We bespreken ook hoe de financiering van de acties in de 
hierop volgende jaren duurzaam vormgegeven kan worden.

• We onderzoeken waar we de loketfunctie met vaste contactpersonen kunnen onderbrengen.

• We stellen een centraal punt beschikbaar om de vragen vanuit het loket in behandeling te nemen  
en vragen onder vaste contactpersonen uit te zetten.

• We inventariseren bestaande informatie, kennis, tools, standaardovereenkomsten en onderzoeken voor knooppunt-
ontwikkeling. We ontsluiten deze informatie samen met CROW-KpVV via mobiliteitshubs.nl.

2022 

2022 en vervolgens jaarlijks 

2022 en vervolgens jaarlijks 

2022 
 

2022

2022 

2022
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3. Betere regie en duidelijke aanspreekpunten

We richten de regionale en landelijke regiefunctie op OV-knooppunten steviger in. We geven 
provincies en vervoerregio’s hierin een uitgesproken rol als knooppuntenregisseur die het overzicht 
behoudt en de verbindende schakel vormt tussen het lokale en landelijke niveau. 

Elke provincie en vervoerregio benoemt een knooppunten-
regisseur. Deze volgt en ondersteunt de ontwikkeling van 
knooppunten in de regio, constateert knelpunten en vragen en 
legt waar nodig de link met het landelijk programma. Deze 
regisseur zorgt ook voor een jaarlijkse actualisatie van de 
gebiedsuitwerking, inclusief focusknooppunten. 

Alle andere TBOV partners benoemen ook een knooppuntenre-
gisseur voor OV-knooppunten. Bij ProRail en NS Stations leggen 
deze personen het contact met stationsorganisaties, planont-
wikkelaars en coördineren regionale vertegenwoordiging. 

De knooppuntenregisseurs nemen plaats in het kernteam en 
dragen actief kennis en best practices aan voor de Kennispool.

We bewaken de integrale aanpak van OV-knooppunten ook 
op projectniveau door het benoemen van locatieregisseurs.
We streven er naar dat bij elke locatie waar een verkenning 
plaatsvindt naar een OV-knooppunt een locatieregisseur aan 
wordt gesteld, vanaf de initiatief- of onderzoeksfase tot realisa-
tiefase. Voor bestaande projecten bezien we of deze werkwijze 
al gevolgd wordt of dat het toegevoegde waarde heeft om deze 
rol alsnog te introduceren.

De locatieregisseur bewaakt de integrale opgave en initieert 
overleg om raakvlakken van deelprojecten te bespreken. Hij/zij 
stelt een totaalplanning op en houdt alle partijen betrokken en 

op de hoogte van de ontwikkelingen van deelprojecten. 
De locatieregisseur kan ondersteund worden met kennis 
of capaciteit vanuit de kennispool.

We verdelen onze aandacht over grote en kleine 
OV-knooppunten, over knelpunten en kansen en over 
stedelijk en landelijk gebied. 
Om voldoende te borgen dat onze aandacht verdeeld is en ook 
landelijke aandacht blijft voor kleinere OV-knooppunten in 
landelijk gebied, werken we thematisch aan acht (bundel)
opgaven. Voor elke bundelopgave stellen we een landelijke 
trekker aan. De thematrekker is verantwoordelijk voor het 
bundelen van de kennis en informatie rondom de opgaven. 
Waar aanvullende actie nodig is op een thema, zet de themat-
rekker deze uit.

We werken de komende jaren samen aan het beter inzichte-
lijk maken van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, zodat 
het voor initiatiefnemers duidelijk en transparant is waarom 
keuzes worden gemaakt en wat criteria zijn om in aanmerking 
te komen voor (co-)financiering vanuit bijvoorbeeld provincie 
of Rijk. 
Dit heeft tot doel om langdurige ontwikkelingen te borgen en te 
continueren, wederzijds begrip voor de verschillende belangen 
te creëren en de voorspelbaarheid en kwaliteit van ontwikke-
lingen te verbeteren.

Acties Termijn

• Belanghebbenden bij een focusknoop stellen gezamenlijk een locatieregisseur aan  
om de integraliteit van de focusknoopopgave te bewaken. 

• Knooppuntenregisseurs inventariseren of er sprake is van een locatieregisseur bij focusknopen. We onderzoeken 
gezamenlijk de toegevoegde waarde voor de inzet van een locatieregisseur bij bestaande projecten.

• We stellen kennis en capaciteit (vanuit de kennispool) beschikbaar om de locatieregisseur te ondersteunen.

• We stellen voor iedere bundelopgave een trekker aan. Voor de verschillende bundelopgaven 
zorgen we voor een goede afspiegeling van partijen.

2022-2023 

2022-2023 

2022-2023

2022
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4.  Datagedreven werken

We ondersteunen Rijk, regio’s en gemeenten bij het vormgeven van een datagedreven beleid voor 
integrale knooppuntontwikkeling, onder andere door het inrichten van een digitaal platform voor 
knooppuntdata. 

We stellen als doel om zo veel mogelijk informatie over 
knooppunten en gebruikers van die knooppunten op een 
toegankelijke manier beschikbaar te stellen. We gebruiken 
zoveel mogelijk de website mobiliteitshubs.nl van het CROW om 
deze informatie te ontsluiten. We committeren ons aan het 
eindbeeld van één centraal dataplatform voor OV-knooppunten 
en de stappen daar naartoe.

We stellen informatie beschikbaar door benodigde data met het 
juiste kwaliteitsniveau op te halen en te verwerken tot gebruiks-
vriendelijke en visuele informatie. Daarbij koppelen we bestaande 
en nieuwe tools aan elkaar. We spreken af onder welke voorwaar-
den wij data en informatie onderling delen. We streven naar het 
zoveel mogelijk openbaar en toegankelijk maken van data. We 
hanteren het “ja, tenzij” -principe. Dat betekent dat we in principe 
informatie beschikbaar stellen en zoeken naar een oplossing voor 
data die niet openbaar gemaakt kan of mag worden.

Organisaties die hieraan deelnemen brengen kennis, data en/of 
financiële middelen in om het platform te voeden en (door) te 
ontwikkelen.

We werken aan gezamenlijke definities, tools en methoden 
rond OV-knooppunten.
Hierbij gaan we uit van de wensen van professionals betrokken 
bij knooppuntontwikkeling. 

We starten met de uitwerking van gezamenlijke knooppunt-ty-
pologieën en een uitwerking van de definitie van invloedsge-
bieden van OV-knooppunten. Ook verzamelen we (missende) 
informatie, bijvoorbeeld over knooppuntbeleving, fietsgebruik, 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit van OV-knooppunten. 
Met deze data verrijken we inzichten zoals de opgaven van 
knooppuntontwikkeling en de omvang van deze opgaven.

Acties Termijn

• We publiceren een handreiking voor datagedreven knooppuntbeleid. Deze handreiking bevat ook een (jaarlijks te 
actualiseren) overzicht van andere actuele (data)trajecten.

• We inventariseren de data- en informatiebehoefte en beschikbaarheid van data van stakeholders.

• We werken de aanpak uit om tot een platform voor datagedreven knooppuntbeleid te komen. 

• We onderzoeken welke onafhankelijke partij het beheer van het platform op zich zal nemen.

• We werken het digitaal platform op basis van de behoeften van de gebruikers in fases uit.

• We ontsluiten het Handelingsperspectief (werkwijze, digitaal format en voorbeelden) via het platform.

• We maken afspraken over data delen. Hierbij maken we onderscheid tussen informatie die nodig is (need to have) en 
informatie die wenselijk is (nice to have).

• We maken afspraken over toegang, beheer en eigenaarschap. Hieronder vallen afspraken over het werken met data,  
de rechtenstructuur, het gebruik van niet-openbare data en statische en dynamische data.

• We stellen het platform snel operationeel, zodat informatie beschikbaar is. We passen het platform aan en zorgen ervoor 
dat het platform in zijn uiteindelijke en definitieve vorm operationeel is.

• We evalueren het platform iedere drie jaar met de gebruikers. In deze evaluatie wordt onderzocht of en in hoeverre het 
platform invulling geeft aan de behoefte van gebruikers.

• We ontwikkelen een gezamenlijke en werkbare definitie voor invloedsgebieden. 

• We verwerken de gewenste invloedsgebieden met behulp van GIS software en ontsluiten deze informatie vervolgens 
centraal voor alle knooppunten in Nederland. 

• We spreken af wie (jaarlijks) verantwoordelijk is voor het maken van de invloedsgebieden. De achterliggende methodiek 
met de te doorlopen stappen in GIS zullen worden beschreven in een handleiding.

• We zoeken naar een methode voor het meten van de reizigersbeleving op BTM-knooppunten, zodanig dat de resultaten 
vergelijkbaar zijn met de resultaten van de stationsbelevingsmonitor voor treinstations.

2022-2023 

2022

2023

2023

2023-2025

2022

2022-2023 

2023-2025 

2023-2025 

2026 en daarna 

2022

2023 

2023 

2023
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1.1 Inleiding

In Nederland staan we de komende decennia voor een 
aantal grote maatschappelijke opgaven, zoals bereik-
baarheid, verstedelijking, duurzaamheid en leefbaarheid 
van de stad en het landelijk gebied. Uitdagingen waarin het 
OV – in combinatie met andere modaliteiten – een 
belangrijke bijdrage kan leveren. 

Het OV-netwerk kan niet zonder goede knooppunten zoals 
stations, bus-/tram-/metrohaltes (BTM) en P+R hubs. Deze 
locaties zijn cruciaal voor een drempelloze reis van deur tot 
deur. Ze vormen de verbindende schakel tussen traditi-
onele modaliteiten en nieuwe vervoersconcepten en zijn 
doorslaggevend voor het goed functioneren van ons 
mobiliteitssysteem. 

De Nationale Omgevingsvisie en het Coalitieakkoord 2021 
– 2025 wijst OV-knooppunten (ook wel hubs) bovendien 
aan als dé locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 
de woningbouwopgave, nieuwe werkgelegenheid en 
bovenlokale voorzieningen. Het zijn centrale en bereikbare 
plekken. Daarmee krijgt een OV-knooppunt steeds meer 
betekenis in de ruimtelijke kwaliteit van een stad, dorp en 
regio. Goede OV-knooppunten waarborgen een goede, 
veilige en drempelloze reis van deur-tot-deur. Ze zorgen 
voor de verbinding tussen OV-netwerken en voor de 
verbinding met andere modaliteiten, waaronder nieuwe 
vormen van (deel)mobiliteit.

OV-knooppunten kenmerken zich door de noodzaak tot een integrale ontwikkeling. Geen enkele partij 
kan een OV-knooppunt alleen ontwikkelen en een brede blik is nodig om de ruimteconcurrentie van de 
maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk gezamenlijk toekomstgericht uit te werken. Alléén dan 
kunnen OV-knooppunten voor reizigers en andere gebruikers een aantrekkelijke plek zijn om aan te 
komen, over te stappen, te vertrekken of te ontmoeten en verblijven.

De doorontwikkeling van bestaande en nieuwe OV-knooppunten is geen keuze, maar een belangrijke 
randvoorwaarde voor het bereiken van onze ruimtelijk-economische ambities en doelen op het gebied 
van duurzame mobiliteit. Tegelijkertijd kost deze doorontwikkeling ook tijd en geld. Er zijn bijna 700 
OV-knooppunten waar we tot 2040 een opgave verwachten. Experts schatten dat landelijk de komende 
twintig jaar circa € 250-500 miljoen per jaar nodig is om alle opgaven op OV-knooppunten aan te pakken 
(Ontwikkelagenda TBOV, 2021). De financiering hiervan kan komen van het Rijk, decentrale overheden, 
OV-sector en/of private partijen. Hoewel deze partijen nu ook al jaarlijks investeren in OV-knooppunten, 
is een dergelijk totaalbedrag nu (nog) niet beschikbaar. Om in de komende 20 jaar resultaten te kunnen 
behalen, zijn keuzes nodig over wat op korte termijn realistisch uit te voeren is. Dit vraagt om een sector- 
en regio-overstijgende aanpak vanuit gezamenlijk belang, met maatwerk per landsdeel, en per 
knooppunt.

OV-partijen, Rijk en regio zijn binnen het programma Toekomstbeeld OV (TBOV 2040) voor het eerst aan 
de slag gegaan met een gezamenlijke landsdekkende agenda voor dit onderwerp. In februari 2019 zijn de 

Figuur 1: OV netwerk in breder perspectief (uit: Ontwikkelagenda TBOV, 2021)
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Contouren vastgesteld2. In dit rapport staan de doelen en ontwikkelrichtingen voor 2040. Vervolgens 
hebben de partijen een Ontwikkelagenda opgesteld3. Deze agenda maakt de te nemen stappen tot 2040 
inzichtelijk voor het hele OV-systeem, waaronder knooppunten. Als onderbouwing zijn de landelijke 
uitdagingen voor OV-knooppunten geduid op basis van 9 case studies (zie samenvatting).4 Op basis van 
al deze documenten is afgesproken dat een landelijke aanpak voor OV-knooppunten in een Actie-agenda 
wordt uitgewerkt. Deze eerdere trajecten stonden in het teken van het onderzoeken van de opgaven, het 
expliciteren van een landelijke visie en de ontwikkelstappen. 

De ambitieuze en adaptieve Actie-agenda reikt bouwstenen aan voor acties en faciliteert het bestuurlijke 
gesprek tussen Rijk en regio. Hiermee is deze agenda het startpunt van een veel nauwere samenwerking 
en frequenter gezamenlijk gesprek in de toekomst. 

De Actie-agenda bevat een concrete uitwerking per landsdeel en biedt diverse handvatten voor beleid-
smakers en bestuurders. In de agenda brengen we in beeld waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden en 
geven we kaders mee hoe deze locaties ontwikkeld kunnen worden. Deze agenda zet zich tevens in om 
de lessen overal in Nederland bekend te maken en door te laten dringen in de werkwijze van alle profes-
sionals die met knooppunten werken. Daarmee geeft de Actie-agenda invulling aan de oproep van 
Bureau Spoorbouwmeester om samen te werken aan OV-knooppunten. 5 De Actie-agenda sluit aan bij 
lopende ontwikkelingen en trajecten (deze trajecten zijn uitgewerkt in bijlage 1).

1.2 Doelstelling

De Actie-agenda geeft een landelijk inzicht in de opgaven voor OV-knooppunten richting 2040, inclusief 
een bijbehorende programmatische aanpak om deze opgaven te realiseren. Hiermee beogen de partijen 
integrale knooppuntprojecten te versnellen en besluitvorming op regionaal en nationaal niveau te 
verbeteren. De Actie-agenda: 

• Bevat een overzicht van de regionale focus: OV-knooppunten en thematische bundelopgaven waar 
provincies, vervoerregio’s, ProRail en NS Stations de komende 10-20 jaar aan de slag willen. Op 
sommige van deze locaties wordt een rol voor het Rijk beoogd, en op sommige locaties gaan de 
partijen zelf aan de slag. 

• Brengt beslisinformatie voor bestuurders op orde door complete, gebundelde en vergelijkbare 
informatie per landsdeel aan te bieden. Hiermee faciliteert de agenda het gesprek tussen de partijen 
over een inhoudelijk onderbouwde en gezamenlijke focus en fasering.

• Bevat afspraken voor een betere governance en besluitvorming rond knooppuntprojecten en een 
intensievere landelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

• Biedt handvatten voor datagedreven knooppuntbeleid en draagt bij aan landelijke definities en 
werkwijzen om kennisuitwisseling te bevorderen en knooppuntontwikkeling te professionaliseren. 

2 https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/ienw-specials/2019/07/index
3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/documenten/rapporten/2021/01/29/ontwikkelagenda-

toekomstbeeld-ov
4 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/documenten/rapporten/2020/11/01/eindrapport-

ketens-en-knopen---achtergrondinformatie
5 https://www.spoorbeeld.nl/over-ons/methodes/het-nieuwe-stationskwartier
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Waarom is integrale knooppuntontwikkeling nodig? 
Het knooppunt en netwerk dienen goed in balans te zijn. Een mooie locatie met veel 
voorzieningen is weinig waard zonder een goed mobiliteitsaanbod. Andersom geldt 
hetzelfde: een knooppunt met geweldige OV-verbindingen, maar dat slecht ingericht is en 
weinig kwaliteit biedt, is ook geen goed OV-knooppunt. Vanwege nieuwe technologische 
ontwikkelingen en duurzaamheidsontwikkelingen is een mobiliteitstransitie gaande. 
Reizigers vragen om nieuwe vormen van (deel)mobiliteit. Dit heeft ook consequenties voor 
de functie en inrichting van knooppunten. Alleen een combinatie van kwaliteit en 
capaciteit leidt tot reizigerstevredenheid en verleidt mensen tot toenemend gebruik van 
knooppunten en duurzame vormen van mobiliteit. 

“Zonder knooppunten geen netwerk”

Wat gaat er op dit moment mis? 
Vanwege het groeiende belang van slimme ruimtelijke ontwikkeling en de groei van het OV 
staat knooppuntontwikkeling meer en meer in de belangstelling. Knooppuntontwikkeling 
is een relatief nieuwe discipline waar veel partijen bij betrokken zijn. Geen enkele partij kan 
een knooppunt alleen ontwikkelen. Ook al is één specifieke opgave de aanleiding om met 
een knooppunt aan de slag te gaan, is het altijd verstandig om een integrale analyse uit te 
voeren en werk met werk te maken. Met zo’n integrale aanpak wordt meer kwaliteit 
toegevoegd dan wanneer opgaven individueel en op zichzelf worden opgepakt.
Tegelijkertijd komt integrale knooppuntontwikkeling nog lastig van de grond, waardoor 
soms suboptimale ontwerpoplossingen worden gekozen die korte termijn knelpunten 
oplossen, maar niet toekomstbestendig zijn. Om de integraliteit van de opgave en 
koppeling met de ruimtelijke omgeving te bewaken is een bepaalde mate van regie nodig. 
Er zijn namelijk verschillende partijen (publiek en privaat), verschillende prioriteiten en 
belangen en verschillende tijdschalen. Een vroegtijdige, intensieve samenwerking van alle 
partijen rond knooppunten zorgt voor versnelling van projecten en efficiëntere besluit-
vorming op regionaal en nationaal niveau. Door vanuit het knooppunt de koppeling te 
maken met gebiedsgerichte ambities zijn capaciteits- en kwaliteitswinsten te behalen.
Vanwege de complexiteit van knooppuntontwikkeling is het lastig om de juiste kennis, 
expertise en competenties bij elkaar te brengen. Niet veel professionals krijgen de kans om 
ervaring op meerdere locaties op te bouwen. Het is wenselijk om ervaringen onderling te 
delen zodat partijen niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Het uitwisselen van best 
practices, samenwerkingsovereenkomsten en kennis en ervaring met knooppuntprojecten, 
kan de betrokken partijen helpen.
Daarnaast is het voor veel partijen niet bekend hoe knooppunten op bestuurlijke tafels te 
krijgen en wat de criteria voor besluitvorming en investering zijn. Elk OV-knooppunt voert 
zijn eigen strijd om in aanmerking te komen voor regionale, landelijke of Europese middelen. 
Een gezamenlijk overzicht van opgaven en gesprek over programmering voorkomt 
elle bogenwerk en stimuleert het integrale gesprek over afwegingen en prioriteiten. 
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1.3 Definitie

Een OV-knooppunt is een overstaplocatie waar minimaal één vorm van openbaar vervoer geboden 
wordt, zoals bus-, tram-, metro- en/of treinvervoer. Dit kan worden gecombineerd met nieuwe vormen 
van deelmobiliteit en/of een P+R-functie6. De Actie-agenda richt zich met name op OV-knooppunten 
met een regionale, bovenregionale of (inter-)nationale functie. Hiernaast heeft deze agenda ook 
betrekking op thematische opgaven (bundelopgaven) die op een groot aantal OV-locaties spelen en waar 
de deelnemende partijen de schouders onder willen zetten. 

1.4 Aanpak en uitgangspunten van de Actie-agenda

De Actie-agenda OV-knooppunten is, vanwege de brede betrokkenheid van partijen, hét gezamenlijke 
landelijke visiedocument en overkoepelende afsprakenkader voor OV-knooppunten. Het schetst de 
werkwijze hoe we gezamenlijk met OV-knooppunten om willen gaan en hoe we willen samenwerken om 
de belangrijke opgaven op de juiste wijze op te pakken. De Actie-agenda is opgesteld vanuit het 
programma Toekomstbeeld OV door het kernteam Ketens en Knopen, met medewerking van een groot 
aantal partijen: 

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat, ProRail, NS Stations, Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland 
(FMN), Samenwerkingsverband DOVA, CROW-KpVV, IPO, Vervoerregio Amsterdam, OV Bureau 
Groningen Drenthe, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Provincie Friesland, Provincie 
Groningen, Provincie Drenthe, Provincie Flevoland, Provincie Noord Holland, Provincie Overijssel, 
Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant, Provincie 
Zeeland en Provincie Limburg. 

Deze partijen geven gezamenlijk en programmatisch vorm aan deze agenda. Hiermee ontstaat een 
actueel en gezamenlijk beeld van de benodigde knooppuntontwikkeling in Nederland tot 2040. 
Tegelijkertijd is de Actie-agenda adaptief en laat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Op basis van 
monitoring en evaluatie leren we steeds meer over wat wel en niet werkt en passen we onze plannen 
aan. De inzichten, afspraken en acties uit de Actie agenda OV-knooppunten zijn dus nooit af. De partijen 
bespreken deze inzichten, afspraken en acties jaarlijks aan de landsdelige OV- en Spoortafels om de 
aanpak verder vorm te geven en fijn te slijpen. Hierbij wordt ook gekeken naar de bijdrage van de agenda 
aan bredere maatschappelijke doelen en ambities. Daarmee faciliteert de agenda een gestructureerd 
jaarlijks gesprek over opgaven en urgentie. Hieruit komt een landelijke gezamenlijke programmering tot 
stand op basis van beschikbare budgetten en capaciteit per organisatie. 

6 Deze Actie-agenda gaat niet uit van hubs in brede zin: deelmobiliteithubs (met één of meerdere vormen van 
deelmobiliteit, zonder OV), goederenhubs en energiehubs vallen buiten scope.
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1.5 Leeswijzer

De Actie-agenda is als volgt opgebouwd:

• Hoofdstuk 2 bevat een concrete uitwerking van de knooppuntopgaven. In dit hoofdstuk brengen we 
in beeld waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden en geven we kaders mee hoe deze locaties 
ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast worden thematische bundelopgaven die op veel knooppunten 
spelen uitgewerkt. Dit zijn opgaven waarvan de aanpak zeker kan bijdragen aan de kracht van ook de 
kleinere OV-knooppunten.

• Hoofdstuk 3 bevat het voorstel voor een intensieve programmatische aanpak, waarin we met alle 
partners in beeld hebben en houden waar we aan werken en hoe we de samenhang tussen diverse 
ontwikkelingen bewaken. Ook bevat het de onderdelen voor een meer datagedreven 
knooppuntenbeleid.

• Hoofdstuk 4 bevat afspraken over het vervolg en de opvolging van de acties uit de Actie-agenda.
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2.

Welke grootschalige 
opgaven op 
knooppunten tot 
2040 zien wij?
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2.1 Inleiding

Landelijke en regionale partijen hebben in 2021 een 
gebiedsgerichte uitwerking gemaakt van de knooppun-
topgaven. Dit zijn knooppunten waar provincies, vervoer-
regio’s en landelijke spelers zoals ProRail en NS Stations 
een gezamenlijke opgave zien. Deze gebiedsgerichte 
uitwerking biedt inzicht in de totaliteit van knooppuntop-
gaven tot en met 2040. Tot 2040 ligt er een opgave voor 
circa 700 knooppunten. Naar verwachting is er € 250 – 500 

miljoen per jaar nodig om deze knooppuntopgaven op te 
pakken (Ontwikkelagenda TBOV, 2021).

Circa 150 van deze locaties zijn tijdens het opstellen van 
deze Actie-agenda aangewezen als focusknooppunt. 
Focusknooppunten zijn knooppunten waar partijen aan de 

slag zijn of zeker aan de slag willen met integrale knoop-

puntontwikkeling. Op een deel van deze locaties zijn al 
projecten gaande, bijvoorbeeld vanuit het MIRT 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport). Daarnaast zijn er ook nog tientallen focus-
knooppunten waar het gesprek over de gewenste ontwik-
kelrichting tussen Rijk en regio nog gevoerd moet worden. 

Hiermee wordt ook inzichtelijk hoe groot de golf aan 
benodigde besluiten is die op ons afkomt. En dat de 
benodigde budgetten nog bij lange na niet beschikbaar 
zijn, waardoor het gesprek over ieders bijdrage en een 
realistische fasering daarin extra belangrijk wordt. 

Naast de ontwikkeling van specifieke locaties, zijn er ook thematische bundelopgaven die op veel 
knooppunten spelen. Dit zijn opgaven waarvan de aanpak bijdraagt aan de kracht van (ook de kleinere) 
OV-knooppunten. Hier ligt bovendien veel meerwaarde voor kennisuitwisseling over de landsdelen heen.

Deze opgaven zijn in 2021 geïnventariseerd en vastgesteld. Deze uitwerking biedt input voor meer trans-
parante investeringskeuzes. Zo ontstaat een steeds beter beeld van wie, wat, waar én wanneer oppakt 
om tot actie te komen. Tegelijkertijd is de uitwerking een momentopname van de opgaven. Dit overzicht 
met opgaven zal jaarlijks geüpdatet worden. Tijdens dit proces zullen er focusknooppunten bijkomen, 
omdat hier nieuwe ontwikkelingen spelen en partijen hier aanvullende aandacht voor hebben gekregen, 
maar kunnen er ook focusknooppunten afvallen, omdat hun ontwikkeling minder urgent is geworden. 

Dit hoofdstuk bevat onze inzet voor de komende jaren en is als volgt opgebouwd:

• Paragraaf 2.2 bevat een overkoepelend beeld van de ontwikkelingen en onderzoeken die op dit 
moment worden uitgevoerd.

• Paragraaf 2.3 bevat de uitwerking van de thematische bundelopgaven.

• Paragraaf 2.4 bevat de landsdelige factsheets. Voor ieder landsdeel is een factsheet gemaakt om de 
stand van zaken (in augustus 2021) op het gebied van knooppuntontwikkeling te laten zien.

Figuur 2: Landelijk overzicht van de geïnventariseerde 700 OV-knooppunten  
met een opgave (augustus 2021)
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2.2 Het landelijk beeld van knooppuntopgaven in Nederland 

Het landelijke kaartbeeld is niet uitputtend, maar geeft een overkoepelend beeld van landelijke ontwik-
kelingen en onderzoeken op het gebied van mobiliteit, netwerkontwikkeling en verstedelijking die direct 
raken aan de ontwikkeling van OV-knooppunten. In totaal zijn er bijna 700 OV-knooppunten waar we tot 
2040 een opgave verwachten. Het totaalbeeld laat zien dat knooppuntopgaven overal spelen, ongeacht 
de regionale diversiteit aan opgaven. 

In het landelijke kaartbeeld is een uitsnede gemaakt van ontwikkelingen en onderzoeken die voort-
vloeien uit landelijke programma’s (MIRT, NOVI en TBOV2040) en waar het Rijk als belangrijke partner bij 
betrokken is:

• De meest intensieve samenwerking tussen Rijk en regio op het gebied van OV-knooppunten vindt 
plaats via het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Sinds 2015 hebben Rijk 
en regio circa vijftig OV-knooppunten in het MIRT aan de orde gehad.7 Deze zijn op de kaart met een 
ster aangegeven. Een deel van die projecten is ondertussen met succes gerealiseerd. Zo zijn de Nieuwe 
Sleutelprojecten, op Amsterdam-Zuid na, opgeleverd en is in de afgelopen jaren een aantal kleinere, 
nieuwe stations geopend. 

• Daarnaast is het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) een van de belangrijkste aanleidingen geweest 
om vanuit het MIRT een groot aantal stations aan te pakken. Hiervan is een deel afgerond (o.a. Delft, 
Driebergen-Zeist, Tilburg), zijn enkele in realisatie (o.a. Geldermalsen, Almere Centrum, 
Ede-Wageningen) en wordt op een aantal locaties nog gestudeerd (o.a. Nijmegen, Den Bosch en 
Amsterdam Sloterdijk). 

• Ook buiten PHS voeren Rijk en regio via het MIRT het gesprek over de doorontwikkeling van een 
aantal OV-knooppunten van bovenregionaal belang. Hierbij is zeker niet altijd netwerkontwikkeling, 
maar ook ruimtelijke kwaliteit en verstedelijking een belangrijke aanleiding, bijvoorbeeld zoals bij 
Amsterdam Lelylaan en Zoetermeer. 

• De combinatie van mobiliteit en verstedelijking is ook de reden om knooppuntontwikkeling in elk van 
de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s in de regio’s rond de vijf grootste steden aan de orde 
te stellen. Vanuit die programma’s lopen diverse onderzoeken waar Rijk en regio samen in optrekken, 
bijvoorbeeld het onderzoek naar Eindhoven Centraal en naar meerdere OV-knooppunten langs de 
Oude Lijn

Het kaartbeeld laat ook een aantal aanvullende samenwerkingen tussen Rijk en regio zien:

• In een aantal gebieden werken Rijk en regio vanuit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan een 
verstedelijkingsstrategie. Soms zijn daarbinnen ook meer afgebakende zoekgebieden gedefinieerd 
voor de verstedelijkingsopgave. De (door)ontwikkeling van OV-knooppunten is veelal 
randvoorwaardelijk om de ambities rondom verstedelijking in deze gezamenlijke strategieën te 
bereiken. Ondanks dat het op dit moment niet altijd aan te wijzen is op welke bestaande of nieuwe 
OV-knooppunten de ontwikkelingen in verstedelijking of het OV-netwerk precies neerslaan, is het 
zeker dat in de komende jaren het gesprek tussen Rijk en regio over deze OV-knooppunten wordt 
geïntensiveerd, mede aan de hand van het Coalitieakkoord 2021-2025. De basis voor deze gesprekken 
is met deze kaart, en de achterliggende informatie gelegd.

7 Als we ook programma’s zoals Fietsparkeren bij stations meenemen, is nog een groter aantal OV-knooppunten aan de 
orde geweest in het MIRT. Op het kaartbeeld zijn echter alleen de locaties opgenomen waarbij de integrale aanleg of 
aanpak van het OV-knooppunt aan de orde was.
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• Vanuit het Programma Toekomstbeeld OV (TBOV) 2040 werken Rijk en regio aan de voorbereiding op 
een aantal corridorstudies op het spoor, zoals o.a. de studie naar de A12 corridor en een studie naar 
alternatieven voor goederenroutering. Ook verkennen Rijk en regio vanuit dit programma enkele 
kansen voor de introductie van een aantal nieuwe Bus Rapid Transit (BRT) verbindingen. Dergelijke 
netwerkontwikkelingen kunnen grote consequenties hebben voor de OV-knooppunten langs deze 
routes. 

Link tussen landsdelige en landelijke kaartbeelden
Het landelijk kaartbeeld maakt ook een verbinding met de landsdelige uitwerkingen door ook de 
focusknopen vanuit de landsdelen weer te geven. In sommige gevallen zijn deze al onderdeel van een 
van de landelijke programma’s. In andere gevallen zijn Rijk en regio nog niet over deze locaties in 
gesprek, maar is in de komende jaren wel te verwachten dat 
deze geagendeerd gaan worden. 

Een sector- en regio overstijgende aanpak 
vanuit gezamenlijk belang, met maatwerk 
per landsdeel en per knooppunt is 
noodzakelijk om deze knooppunten snel 
en effectief aan te pakken. Daarmee is 
er urgentie om aankomende jaren 
gezamenlijk aan de slag te gaan met 
knooppuntontwikkeling. De focus-
knopen vanuit de landsdelen zijn in 
het landelijke kaartbeeld 
opgenomen en zijn in paragraaf 2.4 
verder uitgewerkt. 

Figuur 3: Uitsnede van de 
ontwikkelingen en onderzoeken 
die voort vloeien uit landelijke 
programma's (MIRT, NOVI en 
TBOV 2040)
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2.3 Thematische bundelopgaven spelen op vrijwel alle OV-knooppunten

Elk OV-knooppunt is uniek en heeft 
een eigen identiteit, maar er zijn 
thematische opgaven die op meerdere 
knopen in meerdere landsdelen 
terugkomen. Omdat deze opgaven op 
meerdere plekken terugkomen, is het 
wenselijk om op deze opgaven 
afstemming te zoeken tussen regio’s 
en landelijke partijen, kennis en best 
practices uit te wisselen. In hoofdstuk 
3 beschrijven we hoe we hier invulling 
aan geven. 

Hieronder beschrijven we deze bunde-
lopgaven. Deze bundelopgaven zijn 
een uitwerking van de hoofdopgaven 
uit de Ontwikkelagenda.

Figuur 4: Hoofdopgaven en bundelopgaven

Figuur 5: om knooppunten toekomstbestendig te maken, is op drie onderdelen actie nodig
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Hoofdopgave 1: Verbeteren functionele kwaliteit: de gebruiker ervaart de minimale basiskwaliteit
Door de functionele kwaliteit van OV-knooppunten te verbeteren op alle bestaande en toekomstige 
knooppunten in Nederland, zorgen we dat de basiskwaliteit voor de gebruiker op orde is. Veiligheid en 
betrouwbaarheid zijn voor gebruikers onmisbaar. OV-knooppunten blijven in weer en wind, in licht of 
donker en vroeg of laat op de dag die zekerheid en voorspelbaarheid bieden die de gebruiker ervan 
verwacht. OV-knooppunten zijn inclusief en toegankelijk voor alle (diverse) gebruikers. Samen slaan we 
de handen ineen om de toekomstige gebruiker de basiskwaliteit van OV-knooppunten nu én in de 
toekomst te blijven bieden. 

Hieronder vallen de volgende bundelopgaven:

Robuuste basis

Op een aantal OV-knooppunten is sprake van capaciteitsknelpunten waardoor het comfort en de 
veiligheid van de reiziger in het geding komen. Zo is een aantal grootstedelijke stations uit het jasje 
gegroeid. Op deze locaties is een schaalsprong nodig om comfort en veiligheid te waarborgen. Daarnaast 
zijn er stations benoemd waar opgaven liggen op het gebied van te smalle perrons. Ook op 
BTM-knooppunten kan sprake zijn van te smal ingerichte perrons/haltes en capaciteitsknelpunten, die op 
orde moeten worden gebracht. Om een robuuste basis te creëren voor de doorontwikkeling van het OV, 
zijn maatregelen op deze locaties randvoorwaardelijk om extra groei als gevolg van netwerkkeuzes en/of 
verdichting op te vangen. 

Op deze OV-knooppunten gaan we daarom hoe dan ook aan de slag met de aanpak van knelpunten, 
waarbij we altijd oog houden voor integrale ontwikkelkansen. 

Basiskwaliteit

Een prettig en goed functionerend OV-knooppunt vereist een bepaalde basiskwaliteit. Knooppunten die 
bijdragen aan de kracht van het OV en tegelijkertijd een prettige centrale plek in de omgeving zijn. Deze 
knooppunten moeten meer dan alleen schoon, heel en veilig zijn. Ook de capaciteit van voorzieningen 
(bijvoorbeeld fietsenstallingen of parkeren), toegankelijkheid en duurzaamheid moeten op orde zijn. 
Deze opgaven zijn landelijk programmatisch op te pakken. 

Wanneer we aan de slag gaan met een OV-knooppunt zorgen we er voor dat deze basiskwaliteit altijd op 
orde wordt gebracht. Ook wordt de basiskwaliteit op locaties waar verder geen andere opgaven aan de 
orde zijn programmatisch op orde gebracht. 

Hoofdopgave 2: Verbeteren ruimtelijke kwaliteit: een fijn thuis voor elke gebruiker
De beste OV-knooppunten zijn die knooppunten waar de gebruiker graag verblijft, waar de gebruiker zich 
met gemak en comfort doorheen beweegt, waar stad, dorp en omliggende natuur logisch overlopen in 
een knooppunt en waar de gebruiker tevreden is met de aanwezige voorzieningen. Op OV-knooppunten 
waar deze (ruimtelijke) kwaliteit niet op orde is, of er de wens is om de beleving van OV-knooppunten 
aanzienlijk te verbeteren, maken we gezamenlijk stappen om het de huidige en toekomstige gebruiker 
beter naar de zin te maken.

Hieronder vallen de volgende bundelopgaven:

Prettig verblijven

Een reiziger baseert 25 procent van haar/zijn oordeel over de (totale) reis door de beleving op een 
knooppunt. Knooppunten leveren daarmee een belangrijke aandeel aan de doelstelling van het TBOV om 
een 8 te scoren op het OV. Het is de combinatie van functionaliteit en verblijfskwaliteit die uiteindelijk tot 
prettige en succesvolle knooppunten leidt. Daarmee gaat het ook over de balans tussen de kwaliteit van 
een OV-knooppunt vanuit mobiliteitsperspectief en de kwaliteit van een knooppunt als plek om te 
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verblijven en elkaar te ontmoeten. Een veilige en leefbare omgeving met een hoge kwaliteit van de 
openbare ruimte en de nodige faciliteiten en voorzieningen zijn daarom noodzakelijk. 

Op basis van reizigersbeoordelingen achterhalen we welke OV-knooppunten momenteel weinig geliefd 
zijn onder reizigers; deze pakken we systematisch aan. Bij nieuwe OV-knooppunten zorgen we ervoor dat 
het comfort, de sfeer en de beleving altijd goed op orde zijn. 

Buitenpoorten

Buitenpoorten zijn OV-knooppunten die zich bevinden op het snijvlak van stad en land. Deze buiten-
poorten worden als startpunt gebruikt om van het buitenleven te genieten. Buitenpoorten spelen in op 
het bredere doel om het gebruik van het OV te stimuleren bij recreatieve doeleinden en het bezoek van 
natuurgebieden zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Dit vraagt om een specifieke kwaliteit van de 
onderliggende verbindingen (koppeling met bundelopgave netwerkontwikkeling) en voorzieningen die 
passen bij de recreatieve functie en toerisme (koppeling bundelopgave prettig verblijven). Door de 
kansen rondom buitenpoorten te benutten, wordt het OV ook in daluren beter benut. 

Het concept van Buitenpoorten wordt in de komende decennia door heel Nederland toegepast op de 
locaties die hier geschikt voor zijn, gebruik makend van de ervaringen die er al zijn in bijvoorbeeld de 
provincie Noord-Holland. 

Hoofdopgave 3: Schaalsprong: knooppunten van wereldklasse voor iedereen
Een aantal knooppunten voldoet op korte, middellange of lange termijn niet meer aan de eisen die de 
reiziger stelt. Het is er bijvoorbeeld te druk, te onoverzichtelijk of het knooppunt ligt simpelweg niet meer 
op de goede plek. Het knooppunt van nu sluit niet meer aan op de benodigde functie in de toekomst. 
Door ruimtelijke ontwikkeling, netwerkontwikkeling en/of autonome groei is aanpassing van deze 
OV-knooppunten nodig.

Het verbeteren van de basiskwaliteit is onvoldoende en met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 
komen we niet tot een afdoende oplossing om de kwaliteit van deze knooppunten te borgen. Op veel 
knooppunten zijn de maatschappelijke opgaven zo groot en complex dat een schaalsprong nodig is voor 
de huidige en toekomstige gebruikers. Om verstedelijking, duurzame mobiliteitstransitie en verdere 
economische ontwikkeling mogelijk te maken nemen we deze knooppunten en hun omgeving als één 
geheel stevig onder handen

De schaalsprong van knooppunten, oftewel het vergroten van de capaciteit en kwaliteit, in combinatie 
met een flinke verstedelijkingsopgave, is nodig om OV-knooppunten duurzaam te verbeteren. We 
ontwikkelen deze bestaande OV-knooppunten tot nieuwe knooppunten van wereldklasse die voor de 
reiziger van nu en de gebruiker in 2040 toekomstbestendig zijn.

Hieronder vallen de volgende bundelopgaven:

Netwerkontwikkeling

Veranderingen in het OV-netwerk hebben een grote impact op bepaalde OV-knooppunten en hun 
opgaven. Intensiever gebruik van bepaalde lijnen maakt dat knooppunten op het traject nog meer 
centrale locaties zijn waar wonen, werken en mobiliteit samenkomen. Er vindt een toename plaats van 
het aantal reizigers langs deze corridors. Deze groei is te faciliteren met voldoende transfercapaciteit in 
de gehele knoop en met extra ruimte voor ketenmodaliteiten zoals fiets, BTM en deelvervoer.

In sommige gevallen bieden OV-knooppunten langs een corridor onvoldoende capaciteit om netwerk-
veranderingen op te vangen. Ook kan de afweging gemaakt worden om in een alternatieve corridor te 
investeren, waar wel voldoende capaciteit beschikbaar is. Netwerkkeuzes kunnen er toe leiden dat 
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OV-knooppunten worden overgeslagen. Dit vraagt om aanpassingen aan de perrons en stations. Ook 
keuzes in de goederenroutering hebben impact op (de omgeving van) een knooppunt.

Bij investeringskeuzes in het OV-netwerk maken we de knooppunten direct ook toekomstbestendig. 
Jaarlijks faciliteren we binnen het programma TBOV gesprek over de verhouding tussen landelijke 
netwerkontwikkeling en knooppuntontwikkeling per landsdeel en landelijk.

(Nieuwe) bovenregionale overstapknooppunten

In de mobiliteitstransitie spelen (boven)regionale overstapknooppunten een belangrijke rol. Deze 
knooppunten zijn veelal aan de rand van een stedelijk gebied gelegen of op een plek waar meerdere 
OV-netwerken samenkomen. De opgave op deze knooppunten is om reizigers te verleiden om de 
overstap van auto naar OV te maken. Om de kwaliteit van knooppunten te verbeteren, dient het aantal 
en de kwaliteit van de voorzieningen verbeterd te worden. Deze voorzieningen worden aangepast naar 
de overstapfunctie (van OV naar OV of een P&R functie).

We brengen de belangrijkste bovenregionale overstapknooppunten in beeld en wisselen kennis en 
ervaring uit met alle betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, om de ontwikkeling ervan te 
versnellen.

Hubs: first- & last-mile en deelmobiliteit

Door privaat vervoer (voetganger, fiets, auto, deelvervoer) en openbaar vervoer (trein, BTM, BRT) met 
elkaar te verbinden, kunnen we de mobiliteitsdrukte en het ruimtebeslag in en rond stadskernen 
beperken. Dit vraagt om hubs waar deze vervoersmiddelen samen komen. De opgave is om op deze hubs 
een mobiliteitsfunctie en een functie als ontmoetingsplek met voorzieningen te ontwikkelen. Daarmee 
kunnen de hubs een belangrijke sociaaleconomische functie vervullen. 
We versterken het regionaal openbaar vervoer door gerichte hubontwikkeling te starten.

Verstedelijking

OV-knooppunten worden in stedelijk gebied gezien als dé plekken waar wonen en werkgelegenheid 
gerealiseerd en gecombineerd kan worden in een hoge dichtheid die past bij de omgeving. Dit is ook 
bekend als transit-oriented development. De knooppunten worden daarmee steeds prominentere plekken, 
waarbij reizigers en gebruikers worden gestimuleerd om te fietsen en lopen. Het zijn de centrale en best 
bereikbare plekken in de omgeving. Daarmee groeit ook de opgave om het OV-knooppunt en de 
omgeving op elkaar aan te laten sluiten en de kwaliteit en capaciteit mee te laten groeien met het 
toenemend aantal reizigers en gebruikers.

We zorgen jaarlijks dat ontwikkeling in verstedelijking én knooppuntontwikkeling in de pas blijven lopen 
en dat betrokkenen daarvan op de hoogte zijn. Daarbij sluiten we zo mogelijk aan bij de bestaande 
verstedelijkingsstrategieën en bereikbaarheidsprogramma’s van het ministerie van IenW, het ministerie 
van BZK en de decentrale overheden (voor zowel wonen als mobiliteit).

2.4 Landsdelige uitwerking van de knooppuntopgaven bevat regionale 
accenten en aandachtspunten (versie 2021, jaarlijks te updaten)

Iedere regio heeft eigen accenten in de knooppuntontwikkeling waar zij de komende jaren op focust. In 
zes landsdelige uitwerkingen duiden wij de accenten en aandachtspunten van knooppuntontwikkeling. 
Deze landsdelige uitwerkingen geven inzicht in de landelijke bundelopgaven, gezamenlijk gedragen 
focusknooppunten en alle knooppunten met één of meerdere opgave(n) in de regio. Het doel van de 
landsdelige uitwerkingen is om de betrokken stakeholders op knooppunten met elkaar in gesprek te 
brengen over de opgaven die er spelen op de knooppunten in de regio. De landsdelige uitwerkingen zijn 
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hiermee geen eindbeeld maar een startpunt voor het 
jaarlijkse gesprek tussen Rijk en regio over 
knooppunten. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of er 
knooppunten bij komen of van de kaart af worden 
gehaald.8 De verantwoording van de landsdelige uitwer-
kingen is in bijlage 2 opgenomen.

Noord (eerste inventarisatie, 2021)
Het noordelijke landsdeel bestaat uit de provincies 
Fryslân, Groningen en Drenthe. Goed openbaar vervoer 
is geen doel op zich, maar wel het middel om hogere 
doelen te bereiken. Knooppunten zijn daarin cruciale 
schakels om het openbaar vervoer betaalbaar te 
houden, stedelijk en landelijk gebied (inclusief voorzie-
ningen) bereikbaar te houden en daarmee de 
leefbaarheid te waarborgen. Uitgangspunt daarbij is de 
inclusieve samenleving; ‘Iedereen doet er toe!’. Er is 
daarom extra aandacht voor het aanbod van sociaal-
maatschappelijke voorzieningen op knooppunten. De 
ambitie is dat knooppunten meer en meer ontmoetings-
plaatsen met een passend aanbod van mobiliteit en 
voorzieningen worden. 

De knooppunten zijn in Noord-Nederland ook van stra-
tegisch belang om de transitie naar duurzame mobiliteit 
verder vorm te geven. Laadvoorzieningen, aanbod van 
elektrisch vervoer, stimuleren van fietsen, lokale opwek-
king van duurzame energie zijn allemaal aspecten waar-
aan o.a. op de knooppunten gewerkt wordt. 

De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe kiezen samen met o.a. gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en instellingen bewust voor een brede aanpak van knooppuntopgaven. Vanuit deze aanpak 
wordt de komende jaren de focus gelegd op een aantal specifieke problemen, zoals de toegankelijkheid, 
uitbreiding van (keten)voorzieningen, transferknelpunten, klimaatbestendigheid en de bereikbaarheid 
van knooppunten. De aangegeven focuslocaties zijn goede voorbeelden waar deze kansen worden 
gezien. De ervaringen die hier worden opgedaan, bieden input voor de opgaven op andere knooppunten. 
De knooppuntaanpak blijft echter wel maatwerk. Iedere locatie is uniek, met een andere omgeving, 
andere gebruikers en andere potentie.

Van overkoepelend belang is het gemak voor iedere reiziger om de diverse keuzemogelijkheden te vinden 
en te gebruiken. Een goede informatievoorziening en digitalisering zijn daarbij bijvoorbeeld cruciaal. 

8 In de uitwerkingen is (waar bekend) per locatie de huidige status opgenomen. Daar waar dit nog niet bekend was, kan 
ook dit meegenomen worden in de update in 2022, evenals wat kleinere opmerkingen die in deze versie nog niet zijn 
verwerkt. 

Figuur 6: Knooppuntstatus regio Noord
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Specifiek voor deze regio is de mogelijke komst van nieuwe treinverbindingen, zoals de Lelylijn en de 
Nedersaksenlijn. De eventuele komst zal effect hebben op bestaande knooppunten en de aanleg van 
enkele nieuwe knooppunten vergen. Deze nieuwe knooppunten bieden daarbij wel ruimte voor extra 
woningbouw, zoals het Noorden in het Deltaplan heeft verwoord. Dit biedt ook kansen om de huidige 
verstedelijking meer te spreiden. 

Naast het treinverkeer wordt veel belang gehecht aan de overige modaliteiten. Zo heeft Noord-
Nederland een groot Bus-Rapid-Transit (BRT) netwerk dat de hiaten in het treinnetwerk opvult en de 
bereikbaarheid van de stedelijke centra op peil houdt. Door dit grote BRT netwerk zijn er ook veel 
multimodale knooppunten zonder trein, maar met bus. De goed functionerende P+R-terreinen rondom 
de stad Groningen (zoals P+R hubs Hoogkerk en Haren) zijn hier een goed voorbeeld van. Een 
betrouwbare en snelle doorstroming op de Rijks, provinciale en gemeentelijke wegen is bij deze 
multimodale busknooppunten van belang. Ook een goede inrichting van het voor- en natransport (onder 
andere toegankelijke looproutes, fietsvoorzieningen, bagagevervoer naar de eilanden, overstapmogelijk-
heden naar WMO-vervoer en deelauto’s) draagt bij aan de aantrekkelijkheid en inclusiviteit van het 
(openbaar) vervoer. 

In Noord-Nederland zijn er diverse monumentale stationsgebouwen die hun oorspronkelijke functie 
hebben verloren. Het is een gezamenlijke uitdaging om een passende functie aan deze gebouwen te 
geven, die een bijdrage levert aan het gewenste aanbod van voorzieningen, de aantrekkelijkheid en de 
(sociale) veiligheid van een station.

Figuur 7: Landsdelige uitwerking focusknopen 
regio Noord (augustus 2021)
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Noordvleugel (eerste inventarisatie, 2021)
Het landsdeel Noordvleugel wordt gevormd door de 
provincies Noord-Holland en Flevoland. Inzet op het 
faciliteren van de mobiliteitstransitie en het zo 
mogelijk maken van duurzame verstedelijking staat 
voorop in dit landsdeel. Het verbeteren van de 
ketenmobiliteit is daarom de belangrijkste opgave 
die speelt op veel trein- en busknooppunten. 
Daarbij gaat het om het bieden van voldoende 
capaciteit voor de fiets, goede en veilige fiets- en 
wandelroutes van en naar het knooppunt en het 
aanbieden van voldoende (gereguleerde) capaciteit 
aan P+R. 

Overige opgaven die binnen het landsdeel naar 
voren komen zijn de kwaliteit van de leefbaarheid, 
capaciteit van knooppunten (nu of in de toekomst 
onvoldoende ruimte om het aantal reizigers te 
kunnen opvangen). Qua netwerkontwikkeling zijn er 
met name opgaven in het zuidelijk deel van de 
Noordvleugel. Er wordt in het algemeen met name 
prioriteit gegeven aan knooppunten met een 
regionale functie. 

Naast de grotere opgaven spelen er op veel stations 
kleinere opgaven die het beste gezamenlijk 
aangepakt kunnen worden, te weten de 
zogenaamde bundelopgaven. Thema’s die hierbij 
naar voren komen zijn: 

• Toeristen en recreanten stimuleren om met het openbaar vervoer naar  
natuur en recreatiegebieden te gaan (programma Buitenpoorten). 

• Transferopgaven op veelal kleinere knooppunten 
(o.a. te weinig capaciteit op perrons). 

• Verduurzaming van knooppunten: stations bijvoorbeeld  
energieneutraal maken door aanleg zonnepanelen. 

• Regulering van parkeerterreinen: stimuleren van gebruik door de  
gewenste doelgroepen en oneigenlijk gebruik tegengaan. 

• Stimuleren gebruik openbaar vervoer in tegenspits en daluren. 

• Sociale veiligheid: verblijfskwaliteit en beleving op knooppunten verbeteren.

Figuur 8: Knooppuntstatus regio Noordvleugel
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Noord-Holland kent al een lange traditie daar waar het gaat om knooppuntontwikkeling. Sinds 10 jaar 
heeft de provincie een uitvoeringsprogramma OV-knooppunten. De provincie wil stationsomgevingen 
beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen. Omdat stations belangrijke schakels zijn in de 
reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen, stimuleert de 
provincie nieuwbouw van woningen en bedrijvigheid rondom stations. 

Momenteel wordt er binnen het landsdeel samen met de spoorsector, Vervoerregio Amsterdam en 
gemeenten voor iedere spoorcorridor een regionale ontwikkelagenda opgesteld. Deze agenda bevat een 
integraal pakket aan maatregelen uitgewerkt op het vlak van economie, toerisme en recreatie, gebieds-
ontwikkeling en bereikbaarheid. Het gaat daarbij zowel om korte als middellange termijn maatregelen. 
Doel is dat deze maatregelen gezamenlijk bijdragen aan een beter spoorproduct, bijvoorbeeld in de vorm 
van een betere treinbediening.

Figuur 9: Landsdelige uitwerking focusknopen regio Noordvleugel (augustus 2021)
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Midden (eerste inventarisatie, 2021)
De regio Midden bestaat uit de provincie Utrecht, 
waarbij moet worden opgemerkt dat de regio ook 
veel relaties heeft met de omliggende gebieden. Een 
aantal knooppunten buiten de provincie is voor de 
regio belangrijk. Verstedelijking wordt binnen de 
regio als de belangrijkste reden gezien om met 
knooppunten aan de slag te gaan. Er komen veel 
nieuwe woningen bij, waarbij het doel is deze in de 
nabijheid van knooppunten te bouwen. In Utrecht 
vindt de verstedelijking met name plaats in de 
metropoolpunten en in de nabijheid van zeven 
belangrijke regionale knooppunten. Verder zijn veel 
nieuwe woningen gepland in de regio Amersfoort en 
in de regio Foodvalley. 

Om de stedelijke verdichting te kunnen realiseren in 
een tegelijk leefbare stad moet een aanpassing van 
het mobiliteitssysteem plaatsvinden. Met name 
voor de auto is minder plaats in de stad. 
Mobiliteitshubs nabij snelwegen moeten daarom 
een bijdrage leveren aan de overstap van automobi-
listen naar de stad op een (deel-)fiets of op goed 
openbaar vervoer, eventueel in de vorm van BRT. 

Naast woningbouw zijn er diverse langere termijn 
ambities met impact op knooppunten. Zo is het doel 
om metropoolpoorten en economische clusters te 
maken, landschap beter bereikbaar te maken via de 
buitenpoorten en samenhang in het (multimodale) 
mobiliteitssysteem aan te brengen op alle 
schaalniveaus. 

Op veel gebieden zijn al studies uitgevoerd. Zo zijn er afspraken gemaakt over vier belangrijke spoor-
corridors en worden de A1- en A28-corridor regionaal opgepakt. Bovendien zijn regionale 
BTM-ontwikkelingen in beeld gebracht en lopen er diverse BRT-studies. En binnen de regio Utrecht 
wordt in U Ned-verband een MIRT-verkenning OV en Wonen uitgevoerd.

Naast de netwerkopgaven op de meer langere termijn wordt binnen de regio onderscheid gemaakt 
tussen drie belangrijke kortere termijn opgaven: 
• Ontwikkeling van voldoende en aantrekkelijke multimodale hubs 
• Optimale ontsluiting directe omgeving en tegengaan infra-barrières 
• Op orde brengen basisniveau beheer en onderhoud (schoon, heel en veilig) 

Figuur 10: Knooppuntstatus regio Midden
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Speciaal aandacht in deze regio is voor de ketenvoorzieningen op de knooppunten. De mobiliteitstran-
sitie in de grote steden vraagt om een (blijvende) toename van fietsstallingsplaatsen en aanbod van 
deelmobiliteitsvoorzieningen op regionaal niveau, maar ook in wijken en buurten binnen de steden. 

Prioritaire knooppunten worden gezien op de ontwikkellocaties en bestaande knooppunten met een laag 
reizigersoordeel, onvoldoende basisniveau en te weinig fietsstallingen en overige faciliteiten.

Figuur 11: Landsdelige uitwerking focusknopen regio Midden (augustus 2021)
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Oost (eerste inventarisatie, 2021)
De provincie Gelderland heeft al een selectie van circa 30 knooppunten gemaakt die de komende jaren 
verder onderzocht worden en waar onderzoeks- en deels uitvoeringsmiddelen voor beschikbaar zijn 
vanuit de provincie. Dit zijn knooppunten die bijdragen aan het vergroten van de bereikbaarheid, het 
bevorderen van ketenmobiliteit en het ontlasten van de mobiliteitsdruk in stedelijke gebieden. Hierbij 
ligt de focus op stedelijke hubs, stadsrandhubs en regionale hubs. Daarmee wordt de reiziger gefacili-
teerd bij het maken van de slimste en schoonste keuze op ieder moment. 

Figuur 12: Knooppuntstatus regio Oost

Binnen de provincie Overijssel zijn de opgaven divers. Er spelen opgaven met betrekking tot verstede-
lijking, leefbaarheid, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en de energietransitie. Daarnaast is er specifieke 
aandacht voor dunbevolkte gebieden, een leefbaar platteland, het voorkomen van bereikbaarheidsar-
moede, en een financieel gezond regionaal OV-systeeminzet van bussen en meer P+R-locaties. Een 
selectie van de meest prioritaire knooppunten moet nog worden gemaakt. 

Verstedelijking in dit landsdeel vindt hoofdzakelijk plaats in de regio’s Zwolle, Twente, Arnhem-Nijmegen 
en Foodvalley. Wens is om de woningen zoveel mogelijk in de nabijheid van knooppunten te bouwen. 
Verstedelijking heeft daarom impact op de omliggende knooppunten. Beide provincies kijken daarnaast 
breder naar de gehele stationsomgeving. Hubs moeten een meerwaarde hebben voor het gehele gebied.
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Ook wordt gekeken naar de overige schaalniveaus. Er wordt belang gehecht aan een goed netwerk op 
regionaal, landelijk en internationaal niveau. Zo zijn er diverse oost-westcorridors die de verbinding met 
de Randstad vormen. Veel knooppunten hebben een relatie met andere regio’s en het gebruik van 
stations op deze lijnen zal naar verwachting toenemen. 

Er wordt nagedacht over mogelijke nieuwe internationale treinverbindingen, wat een effect kan 
betekenen voor de aanliggende knooppunten. Daarnaast hebben snelheidsverhogingen op spoorlijnen 
en de keuze voor een bepaald goederentracé impact op knooppunten in de regio.

Figuur 13: Landsdelige uitwerking focusknopen regio Oost (augustus 2021)
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Zuid (eerste inventarisatie, 2021)
Binnen landsdeel Zuid vallen drie provincies: 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De opgaven in 
deze provincies tonen overeenkomsten, maar ook 
duidelijke verschillen. 

In Zeeland wordt het OV-netwerk doorontwikkeld 
met snellere buslijnen in combinatie met fijnmazige 
mobiliteit. Vanwege de extra snelle trein vragen de 
stations in Goes, Middelburg en Vlissingen een 
kwaliteitsimpuls als knooppunt. Vanwege de 
beperkte hoeveelheid spoor wordt ingezet op een 
hoogwaardige noord-zuid busverbinding 
(Rotterdam-Zierikzee-Goes-Terneuzen-Gent). In 
Zierikzee en Terneuzen zijn nieuwe hubs, directer 
aan de hoogwaardige busverbinding nodig. Deze 
busverbinding verbindt tevens het havengebied 
waarin ruim 100.000 mensen werken. 

Met name in de grotere steden in Noord-Brabant 
vindt bevolkingsgroei plaats in diverse clusters. Er 
wordt gericht op het verbeteren en ontwikkelen van 
de huidige knooppunten en het beter verbinden van 
stad en regio met hubs. Bovendien worden nieuwe 
stadsrandhubs toegevoegd aan de randen van 
steden om het autoverkeer af te vangen en reizigers 
verder te vervoeren met het openbaar vervoer. 
Hierbij wordt ook ingezet op samenwerking met 
grote werkgevers. 

De knooppuntopgave in Limburg is heel divers. Er spelen verschillende dynamieken, van vergrijzing in het 
zuiden tot vergroening in het noorden. Ook de samenstelling van huishoudens gaat veranderen. Deze 
ontwikkelingen leiden naar verwachting tot een stabilisatie of lichte groei van de mobiliteit in de regio. 
De opgave (die breder is dan enkel bereikbaarheid) die hierdoor ontstaat vraagt om een specifieke 
aanpak, die zich naast het oplossen van knelpunten ook richt op het realiseren van een kwaliteitsimpuls 
en een mobiliteitstransitie. Het huidige sterke regionale (trein)netwerk met veel knooppunten is daarin 
een goede basis. Het blijven investeren in de kwaliteit van dit unieke netwerk en het versnellen van het 
mobiliteitssysteem zijn belangrijke speerpunten. Dit geldt ook voor de verbindingen met Duitsland en 
België en de raakvlakken tussen goederen- en personenverkeer.

Figuur 14: Knooppuntstatus regio Zuid
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Zuid (eerste inventarisatie, 2021)
Binnen landsdeel Zuid vallen drie provincies: 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De opgaven in 
deze provincies tonen overeenkomsten, maar ook 
duidelijke verschillen. 

In Zeeland wordt het OV-netwerk doorontwikkeld 
met snellere buslijnen in combinatie met fijnmazige 
mobiliteit. Vanwege de extra snelle trein vragen de 
stations in Goes, Middelburg en Vlissingen een 
kwaliteitsimpuls als knooppunt. Vanwege de 
beperkte hoeveelheid spoor wordt ingezet op een 
hoogwaardige noord-zuid busverbinding 
(Rotterdam-Zierikzee-Goes-Terneuzen-Gent). In 
Zierikzee en Terneuzen zijn nieuwe hubs, directer 
aan de hoogwaardige busverbinding nodig. Deze 
busverbinding verbindt tevens het havengebied 
waarin ruim 100.000 mensen werken. 

Met name in de grotere steden in Noord-Brabant 
vindt bevolkingsgroei plaats in diverse clusters. Er 
wordt gericht op het verbeteren en ontwikkelen van 
de huidige knooppunten en het beter verbinden van 
stad en regio met hubs. Bovendien worden nieuwe 
stadsrandhubs toegevoegd aan de randen van 
steden om het autoverkeer af te vangen en reizigers 
verder te vervoeren met het openbaar vervoer. 
Hierbij wordt ook ingezet op samenwerking met 
grote werkgevers. 

De knooppuntopgave in Limburg is heel divers. Er spelen verschillende dynamieken, van vergrijzing in het 
zuiden tot vergroening in het noorden. Ook de samenstelling van huishoudens gaat veranderen. Deze 
ontwikkelingen leiden naar verwachting tot een stabilisatie of lichte groei van de mobiliteit in de regio. 
De opgave (die breder is dan enkel bereikbaarheid) die hierdoor ontstaat vraagt om een specifieke 
aanpak, die zich naast het oplossen van knelpunten ook richt op het realiseren van een kwaliteitsimpuls 
en een mobiliteitstransitie. Het huidige sterke regionale (trein)netwerk met veel knooppunten is daarin 
een goede basis. Het blijven investeren in de kwaliteit van dit unieke netwerk en het versnellen van het 
mobiliteitssysteem zijn belangrijke speerpunten. Dit geldt ook voor de verbindingen met Duitsland en 
België en de raakvlakken tussen goederen- en personenverkeer.

Figuur 14: Knooppuntstatus regio Zuid

Figuur 15: Landsdelige uitwerking focusknopen regio Zuid (augustus 2021)
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Zuidvleugel (eerste inventarisatie, 2021)
De Zuidvleugel bestaat uit de provincie 
Zuid-Holland, waarbinnen de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) een belangrijke rol 
speelt. Het type knooppunten in het landsdeel is 
zeer divers in vergelijking met andere landsdelen. 
Naast trein- en busknooppunten maken ook metro- 
en tramverbindingen onderdeel uit van het 
OV-systeem. Een goede integratie van al deze 
OV-netwerken is complex maar van groot belang 
voor dit dichtbevolkte landsdeel van Nederland. 

Binnen het landsdeel wordt ingezet op een soepele 
reis van deur tot deur in het gehele OV-netwerk. De 
kleinere knooppunten worden daarbij gezien als een 
essentieel onderdeel, omdat ze voor veel reizigers 
de toegang vormen tot het OV-netwerk en de 
verbinding naar de grotere regionale knooppunten. 
Naast nationale verbindingen gaat het ook om het 
daily urban system binnen de regio. De regio heeft als 
ambitie dat knooppunten een fijn en veilig gevoel 
moeten geven aan reizigers, ze moeten als het ware 
aanvoelen als tweede huis. 

Huidige opgaven die worden gezien zijn het 
uitbreiden en verbeteren van fietsstallingen en de 
verstedelijking rondom knooppunten. Daarnaast 
zijn er nieuwe ontwikkelingen die naar verwachting 
de komende jaren een steeds grotere invloed zullen 
hebben op knooppunten. Voorbeelden hiervan zijn 
smart mobility en Mobility as a Service (MaaS). De 
verschillen tussen dichtbevolkte/stedelijke en de 
meer landelijkere gebieden vragen daarbij om een 
verschillende aanpak. 

In de kaart hiernaast zijn alle knopen weergegeven waar er tot 2040 een opgave wordt verwacht. In de 
Actie-agenda wordt een aantal knopen als focusknoop aangemerkt, omdat daar enerzijds een complexe 
verbeteropgave is, en anderzijds er een duidelijke bestuurlijke ambitie ligt om de knoop te verbeteren. 
Voor knopen met een treinverbinding geldt bovendien dat deze worden onderschreven door NS en/of 
ProRail. Een aantal knopen is niet als focusknoop aangemerkt, maar is wel van belang voor de 
Zuidvleugel. Denk hierbij aan de knopen van het gebiedsprogramma Metropolitaan OV en Verstedelijking 
(MOVV) zoals Den Haag Leyenburg en Rotterdam Zuidplein, maar ook knopen buiten MOVV: station 
Hazerswoude-Rijndijk, Nieuwerkerk a/d IJssel, Stellendam en andere knopen. 

Aanvullend wordt een opgave gezien in het verbeteren van de duurzaamheid van knooppunten. Dit 
thema wordt bekeken vanuit twee perspectieven. Enerzijds wordt gekeken naar het beperken van het 
energiegebruik op knooppunten door deze bijvoorbeeld energieneutraal te maken. Anderzijds wordt 
gericht op het kiezen van toekomstbestendige maatregelen die niet alleen op de korte termijn, maar ook 
de langere termijn waardevol zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat er ook sterker wordt ingezet op 
monitoring van relevante parameters.

Figuur 16: Knooppuntstatus regio Zuidvleugel
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Zuidvleugel (eerste inventarisatie, 2021)
De Zuidvleugel bestaat uit de provincie 
Zuid-Holland, waarbinnen de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) een belangrijke rol 
speelt. Het type knooppunten in het landsdeel is 
zeer divers in vergelijking met andere landsdelen. 
Naast trein- en busknooppunten maken ook metro- 
en tramverbindingen onderdeel uit van het 
OV-systeem. Een goede integratie van al deze 
OV-netwerken is complex maar van groot belang 
voor dit dichtbevolkte landsdeel van Nederland. 

Binnen het landsdeel wordt ingezet op een soepele 
reis van deur tot deur in het gehele OV-netwerk. De 
kleinere knooppunten worden daarbij gezien als een 
essentieel onderdeel, omdat ze voor veel reizigers 
de toegang vormen tot het OV-netwerk en de 
verbinding naar de grotere regionale knooppunten. 
Naast nationale verbindingen gaat het ook om het 
daily urban system binnen de regio. De regio heeft als 
ambitie dat knooppunten een fijn en veilig gevoel 
moeten geven aan reizigers, ze moeten als het ware 
aanvoelen als tweede huis. 

Huidige opgaven die worden gezien zijn het 
uitbreiden en verbeteren van fietsstallingen en de 
verstedelijking rondom knooppunten. Daarnaast 
zijn er nieuwe ontwikkelingen die naar verwachting 
de komende jaren een steeds grotere invloed zullen 
hebben op knooppunten. Voorbeelden hiervan zijn 
smart mobility en Mobility as a Service (MaaS). De 
verschillen tussen dichtbevolkte/stedelijke en de 
meer landelijkere gebieden vragen daarbij om een 
verschillende aanpak. 

In de kaart hiernaast zijn alle knopen weergegeven waar er tot 2040 een opgave wordt verwacht. In de 
Actie-agenda wordt een aantal knopen als focusknoop aangemerkt, omdat daar enerzijds een complexe 
verbeteropgave is, en anderzijds er een duidelijke bestuurlijke ambitie ligt om de knoop te verbeteren. 
Voor knopen met een treinverbinding geldt bovendien dat deze worden onderschreven door NS en/of 
ProRail. Een aantal knopen is niet als focusknoop aangemerkt, maar is wel van belang voor de 
Zuidvleugel. Denk hierbij aan de knopen van het gebiedsprogramma Metropolitaan OV en Verstedelijking 
(MOVV) zoals Den Haag Leyenburg en Rotterdam Zuidplein, maar ook knopen buiten MOVV: station 
Hazerswoude-Rijndijk, Nieuwerkerk a/d IJssel, Stellendam en andere knopen. 

Aanvullend wordt een opgave gezien in het verbeteren van de duurzaamheid van knooppunten. Dit 
thema wordt bekeken vanuit twee perspectieven. Enerzijds wordt gekeken naar het beperken van het 
energiegebruik op knooppunten door deze bijvoorbeeld energieneutraal te maken. Anderzijds wordt 
gericht op het kiezen van toekomstbestendige maatregelen die niet alleen op de korte termijn, maar ook 
de langere termijn waardevol zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat er ook sterker wordt ingezet op 
monitoring van relevante parameters.

Figuur 17: Landsdelige uitwerking focusknopen regio Zuidvleugel (augustus 2021)
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3.

Hoe gaan we 
knooppunt-
ontwikkeling 
realiseren?



Programma Toekomstbeeld OV | 4747

3.1 Inleiding

Om knooppuntontwikkeling kracht bij te zetten en uitvoering te geven aan de Actie-agenda 
OV-knooppunten stellen we voor om een intensieve programmatische aanpak in te zetten, waarin we 
met alle partners in beeld hebben en houden waar we aan werken en hoe we de samenhang tussen 
diverse ontwikkelingen bewaken. In dit hoofdstuk werken we de programmatische aanpak verder uit. 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd:

• Paragraaf 3.2 bevat een voorstel voor een verbeterde samenwerking en governance. Hierin is 
opgenomen op welke manier we ons committeren aan een integrale werkwijze en hoe we dit onder 
de aandacht brengen bij stakeholders.

• Paragraaf 3.3 bevat de uitwerking van een programmatische aanpak. De invulling van het kernteam, 
het opdrachtgeversoverleg, het loket, de kennispool en het datateam is hierin beschreven.

• Paragraaf 3.4 bevat de uitwerking van de lokale en regionale regiefunctie. De invulling van een 
knooppuntenregisseur, locatieregisseur en thematrekker van een bundelopgave is hierin beschreven.

• Paragraaf 3.5 bevat een visie op datagedreven knooppuntontwikkeling. Deze visie is vervolgens 
vertaald naar afspraken en acties om hieraan invulling te geven.
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3.2 Een verbeterde samenwerking en governance is nodig om knooppunten 
integraal aan te pakken

Vanwege het groeiende belang en het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen op goed bereikbare 
plekken staat knooppuntontwikkeling meer en meer in de belangstelling. Integrale en gezamenlijke 
knooppuntontwikkeling is een relatief nieuwe discipline waar een zeer breed scala aan publieke en 
private partijen bij betrokken is. Sommige decentrale overheden hebben hier een integrale visie op 
OV-knooppuntontwikkeling en een programmatische aanpak voor. Andere regio’s zijn nog niet zo ver. 
Het bij elkaar krijgen van de juiste kennis, expertise en competenties is soms lastig. Met name kleinere 
gemeenten hebben hierbij ondersteuning nodig. Het uitwisselen van best practices en het bieden van 
kennis/ervaring met knooppuntprojecten kan deze gemeenten helpen. Zeker daar waar het gaat over 
grotere projecten en het proces rondom het MIRT. Een relatief beperkt aantal personen heeft hier kennis 
van en ervaring mee, voor velen is het nieuw. Hierdoor ontstaat het risico dat het wiel op veel plekken 
steeds opnieuw uitgevonden wordt.

We committeren ons aan een integrale werkwijze rond OV-knooppunten, 
waarbij oog is voor het langetermijnperspectief voor de mobiliteitsfunctie én 
de ruimtelijke component. We betrekken elkaar vroegtijdig en overvallen 
elkaar niet met plannen.
Om dit te bereiken passen we het Handelingsperspectief OV-knooppunten toe als 
standaard analysestap bij het onderzoeken van knooppunten waar partijen gezamenlijk 
aan de slag willen. De analysefase sluiten we af met een set aan afspraken, met de taken, 
rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in het vervolg.
We zoeken de samenwerking tussen netwerkontwikkeling en knooppunten regelmatig en 
tijdig op. Als er een netwerk-of corridorstudie (voor spoor, bus, tram en/of metro) 
plaatsvindt dan zorgen we er voor dat altijd de (ruimtelijke) impact op en kansen voor 
knooppunten voldoende mee worden genomen. Dit doen we ook andersom: we 
onderzoeken of en in hoeverre knooppuntontwikkeling zoals verdichting van woning-
bouwlocaties en het toevoegen van voorzieningen van invloed is op het netwerk.
We streven er ook naar dat in de toekomst geen enkele ambitie of (omgevings-)visie op/
rond een OV-knooppunt wordt vastgesteld, zonder dat alle relevante partijen (bijvoor-
beeld provincie, ProRail, NS Stations of Rijkswaterstaat) daarin meegenomen zijn.
We helpen op plekken en rond knooppunten waar de integrale ontwikkeling niet vanzelf 
tot stand komt en/of het belang van knooppuntontwikkeling onvoldoende is meegenomen 
in onderzoeken of projecten, zodat er bijtijds ingegrepen kan worden op ambtelijk en 
(indien nodig) op bestuurlijk niveau. We hebben allemaal een functie in het signaleren van 
knelpunten, bijvoorbeeld als er onvoldoende aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit.
De TBOV partners spreken af de werkwijze uit de Actie-agenda vanaf 2022 toe te gaan 
passen. De partijen die indirect betrokken zijn geweest, zoals gemeenten, brengen we op 
de hoogte van deze werkwijze. We gaan in gesprek met hen en onderzoeken hoe de 
integrale werkwijze en landelijke programmatische aanpak in te passen is in hun processen 
en hoe dit leidt tot verbeterde resultaten. We grijpen regelmatig terug op de Actie-agenda 
en spreken elkaar aan wanneer de afspraken niet worden nagekomen of de voortgang op 
de acties uitblijft.
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“Alleen ga je sneller, samen ga je verder”
De institutionele complexiteit is lastig, maar gemeenten, provincies, vervoerregio’s, Rijk, RWS, ProRail, 
NS Stations, vervoerders, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars kunnen een bijdrage aan projecten 
leveren. De betrokkenheid van deze partijen is echter niet altijd eenduidig en helder, zeker in de 
verkennende fases van projecten. In het traject naar de Actie-agenda hebben we hier meer uitwerking 
aan gegeven. In bijlage 3 is per subfase van projecten uitgewerkt waar partijen een rol hebben. 

Acties Termijn

• We organiseren een roadshow en communicatiecampagne naar aanleiding van de 
Actie-agenda om alle stakeholders mee te nemen in de afspraken en voorgenomen 
werkwijze en om de meerwaarde ervan duidelijk te maken. Hierbij hebben we 
specifieke aandacht voor gemeenteambtenaren en het zo snel mogelijk meenemen 
van nieuwe raadsleden en wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen.

• We ontwikkelen in samenwerking met CROW-KpVV workshops, bijeenkomsten en 
publiceren handreikingen om knooppuntprofessionals te bekwamen in de integrale 
werkwijze. 

• We zetten een eerste stap in het onderzoeken in hoeverre ambities en projecten in 
bestaande bestemmingsplannen/ omgevingsplannen van gemeenten op en rond 
OV-knooppunten impact hebben op het knooppunt en ondernemen actie als 
relevante partijen zoals bijv. de provincie, ProRail/NS Stations of RWS hier nog niet 
van op de hoogte zijn.

• We leggen de kaart met OV-knooppunten op de kaart van verstedelijkingslocaties om 
de kansen en knelpunten tussen beide kaarten te ontdekken en hier nadere afspraken 
over te maken.

• We onderzoeken in hoeverre OV-knooppunten voldoende mee zijn genomen in 
lopende netwerk-/corridorstudies. Vice versa bekijken we of bestaande plannen voor 
OV-knooppunten voldoende rekening houden met de capaciteit van het netwerk en 
netwerkontwikkelingen. 

• We inventariseren jaarlijks wat de status is van OV-knooppunten en voor welke 
OV-knooppunten aankomend jaar nader onderzoek nodig is. Als dit onderzoek een 
focusknooppunt betreft, ondersteunen provincie en/of ProRail/NS Stations waar 
nodig bij het toepassen van het Handelingsperspectief. 

2022 
 
 
 

2022-2023 
 

2022-2023 
 
 
 

2022 en vervolgens jaarlijks 
 

2022 en vervolgens jaarlijks 
 
 

2022 en vervolgens jaarlijks
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3.3 Een nieuwe landelijke programmatische aanpak verbindt partijen en 
sectoren, faciliteert en jaagt aan

Vanuit verschillende partijen is de wens om inzichten te bundelen, opgaven landelijk te inventariseren, 
een netwerk te creëren en kennis onderling te delen. Door ervaringen, informatie en data uit te wisselen 
en elkaar verder te helpen, worden opgaven versneld en vooruit geholpen. Om hier invulling aan te 
geven, continueren we de goede samenwerking vanuit TBOV en borgen we de aandacht voor knooppun-
tontwikkeling op een duurzame manier. Deze samenwerking is een middel om nationale doelstellingen 
te behalen en bevindt zich op de interface van TBOV en NOVI. Het samenwerkingsverband verknoopt op 
regionaal en landelijk niveau de OV-, mobiliteits- en ruimtelijke ambities aan elkaar. Daarmee worden de 
kansen voor ruimtelijke inrichting en toekomstvaste investeringen benut. 

We starten in 2022 met de uitvoering van de Actie-agenda OV-knooppunten 
volgens een gezamenlijk landelijk programma.
We stellen middelen en medewerkers beschikbaar voor de invulling van de landelijke 
programmaonderdelen. Alle partijen dragen daarnaast financieel bij aan een budget voor 
ondersteuning en onderzoek via het programma Toekomstbeeld OV2040. Voor lokale of 
regionale studies of projecten, die niet alle partners raken, worden aparte financieringsaf-
spraken gemaakt
Het programma wordt uitgevoerd door een kernteam. Dit team zorgt jaarlijks voor een 
werkplan, op basis van de afspraken en acties uit de Actie-agenda, en komt regelmatig bij 
elkaar om hier voortgang op te boeken. Ook maakt het kernteam jaarlijks – na inventari-
satie en monitoring van de voortgang – een update van de acties en het beeld van de 
regionale opgaven. Het kernteam bespreekt de voortgang van knooppuntontwikkeling, 
voorbeelden van knooppuntontwikkeling, stuurt bij als de landelijke doelen en afspraken 
onvoldoende behaald worden en leert van ervaringen om de lessen breder te verspreiden.
Het opdrachtgeversoverleg Actie-agenda OV-knooppunten monitort de voortgang van het 
programma en is hierop aanspreekbaar. De stuurgroep TBOV monitort de resultaten op 
hoofdlijnen en richt zich met name op de bijdrage daarvan aan de doelen van het bredere 
TBOV programma en stuurt bij waar nodig.
De voortgang van het programma wordt minstens jaarlijks (in het voorjaar) op de 
landsdelige OV- en Spoortafels besproken. Het kernteam stelt een (monitorings-)format 
op. Dit format draagt bij aan het gesprek op de landsdelige OV- en Spoortafels en maakt 
het mogelijk om gezamenlijk te programmeren en keuzes te maken.

We richten een loket en kennispool in om knooppuntprofessionals te 
ondersteunen. 
Het loket vormt een centrale plek met vaste contactpersonen waar alle partijen met vragen 
over knooppuntontwikkeling terecht kunnen. Een kennispool van publieke en private 
partijen faciliteert kennisuitwisseling, tools, standaardovereenkomsten, gezamenlijke 
onderzoeken en levert kennis en eventueel capaciteit aan projecten. 

We richten een datateam in, met experts en aanspreekpunten vanuit de 
deelnemende organisatie. 
Het datateam werkt conform een werkplan en werkt samen met het Kennisnetwerk 
Knooppunten en Mobiliteitshubs van CROW-KpVV om data, kennis en tools te verspreiden 
en te bouwen aan een netwerk van professionals.
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In 2021 is per landsdeel in kaart gebracht op welke locaties knooppunten met opgaven zijn, waar de 
focusknooppunten zich bevinden, welke nieuwe OV-knooppunten gewenst zijn en wat de algemene 
bundelopgaven zijn. Deze gebiedsgerichte en landelijke opgaven zijn opgenomen in deze Actie-agenda 
(zie hoofdstuk 2). De uitvoering van deze agenda wordt opgepakt in een landelijke samenwerking vanuit 
een programmatische aanpak. 

De programmatische aanpak bestaat uit een aantal onderdelen:

• Kernteam en opdrachtgeversoverleg: monitort de uitvoering van landelijke en landsdelige 
knooppuntontwikkeling en de acties uit de Actie-agenda en versnelt, faciliteert en adviseert waar 
nodig bij bestuurlijke besluitvorming. 

• Loket: Het programma bevat een centrale plek met vaste contactpersonen waar alle partijen met 
vragen over knooppuntontwikkeling terecht kunnen. 

• Kennispool: een kennispool van publieke en private partijen faciliteert kennisuitwisseling, tools, 
standaardovereenkomsten, gezamenlijke onderzoeken en levert kennis en eventueel capaciteit aan 
projecten.

• Datateam: een datateam werkt aan het beter ontsluiten en harmoniseren van data over 
OV-knooppunten om datagedreven beleid te stimuleren.

Acties Termijn

• We bereiden een format voor landsdelige OV- en Spoortafels voor om jaarlijks een gesprek te 
voeren over de opgaven, status van locaties en de lijst met focusknooppunten, als input voor 
gezamenlijke programmering.

• We bespreken aan de hand van een format de gebiedsuitwerkingen met de landsdelige OV-  
en Spoortafels. Naar aanleiding hiervan maken we jaarlijks een update van de 
gebiedsuitwerkingen.

• We stellen een werkplan op voor 2022 en vervolgens jaarlijks, uitgaande van de set aan 
afspraken en acties zoals in de Actie-agenda opgenomen.

• We stellen 500.000 euro beschikbaar vanuit het TBOV2040 budget om het programma in 2022 
vorm te geven en uitvoering te geven aan de opgenomen afspraken en acties. We bespreken 
ook hoe de financiering van de acties in de hierop volgende jaren duurzaam vormgegeven kan 
worden.

• We onderzoeken waar we de loketfunctie met vaste contactpersonen kunnen onderbrengen.

• We stellen een centraal punt beschikbaar om de vragen vanuit het loket in behandeling te 
nemen en vragen onder vaste contactpersonen uit te zetten.

• We inventariseren bestaande informatie, kennis, tools, standaardovereenkomsten en 
onderzoeken voor knooppuntontwikkeling. We ontsluiten deze informatie samen met 
CROW-KpVV via mobiliteitshubs.nl.

2022 
 

2022 en 
vervolgens jaarlijks 

2022 en 
vervolgens jaarlijks

2022 
 
 

2022

2022 

2022

In bijlage 3 is een eerste inventarisatie gemaakt van de inzet en capaciteit van partijen om een bijdrage te 
leveren aan de programmatische aanpak.
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3.4 Een lokale en regionale regiefunctie is nodig om de integraliteit van de 
opgave te bewaken

Veel verschillende partijen – zowel publieke als private partijen - zijn betrokken bij knooppuntontwik-
keling. Deze partijen werken volgens verschillende tijdsschalen. De realisatie van gebouwen duurt vaak 
één tot een aantal jaren, de aanleg van infrastructuur kost al gauw vijf tot tien jaren en de (totale) 
gebiedsontwikkeling duurt vaak tientallen jaren. Een bepaalde mate van regie is nodig om partijen bij 
elkaar te brengen en te houden, te zorgen dat er een integrale oplossing komt voor de gedefinieerde 
opgaven en om de koppeling met de ruimtelijke omgeving te bewaken.

We richten de regionale en landelijke regiefunctie op OV-knooppunten 
steviger in. We geven provincies en vervoerregio’s hierin een uitgesproken rol 
als knooppuntenregisseur die het overzicht behoudt en de verbindende 
schakel vormt tussen het lokale en landelijke niveau. 
Elke provincie en vervoerregio benoemt een knooppuntenregisseur. Deze volgt en 
ondersteunt de ontwikkeling van knooppunten in de regio, constateert knelpunten en 
vragen en legt waar nodig de link met het landelijk programma. Deze regisseur zorgt ook 
voor een jaarlijkse actualisatie van de gebiedsuitwerking, inclusief focusknooppunten. 
Alle andere TBOV partners benoemen ook een knooppuntenregisseur voor OV-knoop-
punten. Bij ProRail en NS Stations leggen deze personen het contact met stationsorgani-
saties, planontwikkelaars en coördineren regionale vertegenwoordiging. 
De knooppuntenregisseurs nemen plaats in het kernteam en dragen actief kennis en best 
practices aan voor de Kennispool.

We bewaken de integrale aanpak van OV-knooppunten ook op projectniveau 
door het benoemen van locatieregisseurs.
We streven er naar dat bij elke locatie waar een verkenning plaatsvindt naar een 
OV-knooppunt een locatieregisseur aan wordt gesteld, vanaf de initiatief- of onder-
zoeksfase tot realisatiefase. Voor bestaande projecten bezien we of deze werkwijze al 
gevolgd wordt of da thet toegevoegde waarde heeft om deze rol alsnog te introduceren.
De locatieregisseur bewaakt de integrale opgave en initieert overleg om raakvlakken van 
deelprojecten te bespreken. Hij/zij stelt een totaalplanning op en houdt alle partijen 
betrokken en op de hoogte van de ontwikkelingen van deelprojecten. De locatieregisseur 
kan ondersteund worden met kennis of capaciteit vanuit de kennispool.

We verdelen onze aandacht over grote en kleine OV-knooppunten, over 
knelpunten en kansen en over stedelijk en landelijk gebied. 
Om voldoende te borgen dat onze aandacht verdeeld is en ook landelijke aandacht blijft 
voor kleinere OV-knooppunten in landelijk gebied, werken we thematisch aan acht 
(bundel)opgaven. Voor elke bundelopgave stellen we een landelijke trekker aan. De 
thematrekker is verantwoordelijk voor het bundelen van de kennis en informatie rondom 
de opgaven. Waar aanvullende actie nodig is op een thema, zet de thematrekker deze uit.

We werken de komende jaren samen aan het beter inzichtelijk maken van 
bestuurlijke besluitvormingsprocessen, zodat het voor initiatiefnemers 
duidelijk en transparant is waarom keuzes worden gemaakt en wat criteria 
zijn om in aanmerking te komen voor (co-)financiering vanuit bijvoorbeeld 
provincie of Rijk. 
Dit heeft tot doel om langdurige ontwikkelingen te borgen en te continueren, wederzijds 
begrip voor de verschillende belangen te creëren en de voorspelbaarheid en kwaliteit van 
ontwikkelingen te verbeteren.
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“Kooppunten zijn van iedereen en daarom van niemand.”
Om de brede en integrale belangen binnen OV-knooppunten mee te nemen, is het wenselijk dat één 
partij of persoon zich eigenaar voelt van de integrale opgave. Daarnaast is het wenselijk dat per landsdeel 
regie wordt gevoerd op de voortgang van knooppunten. Voor bundelopgaven met een thematische of 
programmatische aanpak (zie hoofdstuk 2 voor de bundelopgaven) wordt een thematrekker aangesteld.

Acties Termijn

• Belanghebbenden bij een focusknoop stellen gezamenlijk een locatieregisseur aan  
om de integraliteit van de focusknoopopgave te bewaken. 

• Knooppuntenregisseurs inventariseren of er sprake is van een locatieregisseur bij focusknopen.  
We onderzoeken gezamenlijk de toegevoegde waarde voor de inzet van een locatieregisseur bij 
bestaande projecten.

• We stellen kennis en capaciteit (vanuit de kennispool) beschikbaar  
om de locatieregisseur te ondersteunen.

• We stellen voor iedere bundelopgave een trekker aan. Voor de verschillende bundelopgaven 
zorgen we voor een goede afspiegeling van partijen.

2022-2023 

2022-2023 
 

2022-2023 

2022

In bijlage 3 is een eerste inventarisatie gemaakt van de inzet van elk van de rollen 
in verschillende fases van een project.

3.5 Op termijn kan de samenwerking bijdragen aan een gezamenlijk inzicht in 
de prioritering en fasering van projecten per landsdeel

De Ontwikkelagenda van het TBOV 2040 heeft in kaart gebracht dat de komende twintig jaar circa € 
250-500 miljoen per jaar nodig is om de opgaven op OV-knooppunten aan te pakken. Momenteel zijn 
deze middelen (nog) niet beschikbaar, waardoor het gesprek over ieders bijdrage en een realistische 
fasering daarin extra belangrijk wordt. Indien er op termijn een investeringsbudget voor 
OV-knooppunten beschikbaar komt, kan de geïntensiveerde samenwerking bijdragen aan een stroom-
lijning en ondersteuning van de besluitvorming richting het BO MIRT. 

Vanuit een programmatische aanpak kunnen we onderbouwd (ondersteund door kennis per landsdeel en 
datagedreven methodes) inzicht bieden in de selectie, bundeling en fasering van opgaven. Hierbij is het 
wenselijk om vanuit gezamenlijke randvoorwaarden en criteria te werk te gaan. Een eerste denkrichting 
hiervoor staat onderstaand, maar dient verder te worden uitgewerkt zodra er zicht is op budgetten. Als er 
voldoende steun is, dan ligt het voor de hand om een dergelijke agenderende rol bij het kernteam Actie-
agenda OV-knooppunten te beleggen.

Definitieve besluitvorming over investeringen in en financiering van concrete projecten en maatregelen 
loopt via het BO MIRT en mogelijk aanvullende fondsen, zoals het Nationaal Groeifonds en 
Mobiliteitsfonds. 
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Mogelijke randvoorwaarden 
voor knooppuntinvesteringen

Mogelijke criteria voor 
vooruit trekken projecten

Mogelijke criteria voor 
combineren projecten (tot een 
programma of bundelopgave)

• Opgave benoemd als focusknoop-
punt of bundelopgave door 
gezamenlijke partijen

• Capaciteit voor project 
beschikbaar

• Cofinanciering beschikbaar

• Circulaire en duurzame aanpak

Advies:
• Integrale analyse d.m.v. 

Handelingsperspectief uitgevoerd

• Maatschappelijke urgentie

• Noodzakelijke ingrepen vanuit 
netwerkontwikkeling

• Capaciteitsknelpunt / 
veiligheidsrisico

• Momentum i.v.m. andere 
projecten in omgeving (werk met 
werk)

• Landelijke spreiding

• Mix capaciteit en 
kwaliteitsopgaven

• Mix van kleine en grote 
knooppunten

• Aanpak diverse bundelopgaven

We werken de komende jaren samen aan het beter inzichtelijk maken van bestuurlijke 
besluitvormingsprocessen, zodat het voor initiatiefnemers duidelijk en transparant is 
waarom keuzes worden gemaakt en wat criteria zijn om in aanmerking te komen voor (co-)
financiering vanuit bijvoorbeeld provincie of Rijk. Dit heeft tot doel om langdurige ontwik-
kelingen te borgen en te continueren, wederzijds begrip voor de verschillende belangen te 
creëren en de voorspelbaarheid en kwaliteit van ontwikkelingen te verbeteren.

3.6 Datagedreven aanpak bij knooppuntbeleid is het uitgangspunt

Data staat centraal in een toekomstbestendige en integrale aanpak van knooppuntontwikkeling. 
Met deze aanpak, ook wel datagedreven knooppuntontwikkeling, worden inzichten in en rondom 
knooppunten en ontwikkeling van knooppunten vergroot. Dit betekent dat kennis en doorontwikkeling 
van die kennis over het verzamelen, verwerken en analyseren van data een integraal onderdeel worden 
van de aanpak van knooppunten. 

Om breed gedragen keuzes te maken ten aanzien van knooppunten en netwerken, is betrouwbare en 
vergelijkbare informatie nodig. Deze informatie is momenteel vaak niet of versplinterd beschikbaar, 
waardoor het niet eenvoudig is om integrale en breed gedragen keuzes te maken. Door vanuit dezelfde 
data te werken, hebben partijen een gelijk informatieniveau en een gezamenlijk startpunt, waardoor 
tussen partijen een gelijk of eenduidig beeld van de bestaande situatie ontstaat en persoonlijke 
meningen minder belangrijk worden. 

• Bij de ontwikkeling van een knooppunt zijn vaak meerdere partijen betrokken. Data kunnen bijdragen 
aan een gemeenschappelijke taal, gedeelde uitgangspunten, transparantie, gezamenlijk analyseren 
van data, wederzijds begrip en het aanscherpen en afwegen van ambities van de partijen. Daarmee 
wordt de stap gezet van data naar informatie, en vervolgens naar interpretatie van deze informatie. 

• Data kunnen bijdragen aan een gezamenlijk startpunt. Partijen gaan met elkaar in gesprek op basis 
van vastgestelde standaarden en een gemeenschappelijke taal, zoals eenduidige definities van 
invloedgebieden en gedeelde indicatoren. 

• Data kunnen worden gebruikt bij prognoses, waardoor partijen eenzelfde beeld hebben van de 
toekomstige situatie.
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• Het in samenhang bezien van data, kaartmateriaal en dashboards, maakt het mogelijk om 
ontwikkelingen en trends in en rondom knooppunten te duiden. 

• Data kunnen bijdragen aan efficiency in het werkproces, omdat partijen niet iedere keer zelf het wiel 
hoeven uit te vinden.

Bij de besluitvorming rondom OV-knooppunten en bij het ontwikkelen, monitoren en evalueren van het 
knooppuntbeleid speelt beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data een prominente rol. Daarnaast 
zijn veel partijen betrokken. Daarom is het van belang om afspraken te formuleren over het gebruik en 
toepassen van data. Een datagedreven manier van werken vergt ervaring en (in het begin) tijd en geduld. 
Succesfactoren voor een datagedreven manier van werken zijn het (1) kunnen en willen delen van data, 
(2) samen volgen van gekozen indicatoren en (3) samen vergaren, bundelen en ontwikkelen van kennis.

We sluiten aan bij de eerder opgedane inzichten, zoals de verkenning Model Informatieprofiel 
Knooppunten (MIK) van het CROW en de tussenrapportage Beleidsinformatieprofiel Knooppunten (BIK) 
van Vereniging Deltametropool en CROW en overige relevante onderzoeken en ervaringen. 

Om invulling te geven aan onze ambities stellen we gezamenlijk definitie(s) vast, kiezen we databronnen 
en maken we afspraken over het gebruik, beschikbaarheid en controle van data. Ook wordt overeen-
stemming bereikt over de te hanteren reken- en afleidingsregels en over visualisaties van indicatoren. 

Met gezamenlijke databronnen, kaartmateriaal, handreikingen en tools geven we invulling aan deze visie 
op datagedreven knooppuntbeleid. We werken toe naar een platform waar data en informatie en 
voorbeelden van knooppuntontwikkeling openbaar gedeeld en toegankelijk gemaakt worden. Dit draagt 
bij aan het vergroten van de kennis en inzichten van lokale, regionale en landelijke partijen. Daarnaast 
versterkt dit de inzichten en wederzijds begrip rondom datagedreven knooppuntontwikkeling. 

Handelingsperspectief OV-knooppunten
Het Handelingsperspectief is bedoeld als instrument om gezamenlijk de huidige en toekomstige 
situatie van een OV-knooppunt in kaart te brengen. Het Handelingsperspectief is een landelijke 
uniforme werkwijze om met knooppuntontwikkeling aan de slag te gaan. Daarvoor is het van 
belang dat alle betrokken partijen aan één tafel zitten, zodat de relevante gegevens met elkaar 
gedeeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk gedragen beeld van de betreffende 
locatie. Het Handelingsperspectief is geen garantie voor een project, noch voor financiering 
vanuit de deelnemende partijen. Uitkomst van het doorlopen van de stappen in het Handelings-
perspectief kan ook zijn dat slechts één van de partijen iets te doen heeft richting de toekomst. 
Maar dan zijn wel alle partijen op de hoogte en in staat om mee te kijken/reviewen waar nodig.
 In 2019 is een eerste versie van het Handelingsperspectief gepubliceerd9. Afgelopen jaar is het 
Handelingsperspectief verder doorontwikkeld. Dit Handelingsperspectief zal zich verder door 
blijven ontwikkelen, waarbij in de toekomst ook een digitale versie beschikbaar komt. In deze 
digitale versie is het Handelingsperspectief digitaal gekoppeld aan databronnen.

9  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/ov-knooppunten-van-de-toekomst
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Figuur 18: Uitkomst en score handelingsperspectief, voorbeeld Station Amersfoort

We ondersteunen Rijk, regio’s en gemeenten bij het vormgeven van een 
datagedreven beleid voor integrale knooppuntontwikkeling, onder andere 
door het inrichten van een digitaal platform voor knooppuntdata. 
We stellen als doel om zo veel mogelijk informatie over knooppunten en gebruikers van 
die knooppunten op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen. We gebruiken zoveel 
mogelijk de website mobiliteitshubs.nl van het CROW om deze informatie te ontsluiten. 
We committeren ons aan het eindbeeld van één centraal dataplatform voor OV-knoop-
punten en de stappen daar naartoe.
We stellen informatie beschikbaar door benodigde data met het juiste kwaliteitsniveau op 
te halen en te verwerken tot gebruiksvriendelijke en visuele informatie. Daarbij koppelen 
we bestaande en nieuwe tools aan elkaar. We spreken af onder welke voorwaarden wij 
data en informatie onderling delen. We streven naar het zoveel mogelijk openbaar en 
toegankelijk maken van data. We hanteren het “ja, tenzij” -principe. Dat betekent dat we in 
principe informatie beschikbaar stellen en zoeken naar een oplossing voor data die niet 
openbaar gemaakt kan of mag worden.
Organisaties die hieraan deelnemen brengen kennis, data en/of financiële middelen in om 
het platform te voeden en (door) te ontwikkelen.
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Acties Termijn

• We publiceren een handreiking voor datagedreven knooppuntbeleid. Deze handreiking bevat 
ook een (jaarlijks te actualiseren) overzicht van andere actuele (data)trajecten.

• We inventariseren de data- en informatiebehoefte en beschikbaarheid van data van 
stakeholders.

• We werken de aanpak uit om tot een platform voor datagedreven knooppuntbeleid te komen. 

• We onderzoeken welke onafhankelijke partij het beheer van het platform op zich zal nemen.

• We werken het digitaal platform op basis van de behoeften van de gebruikers in fases uit.

• We ontsluiten het Handelingsperspectief (werkwijze, digitaal format en voorbeelden)  
via het platform.

• We maken afspraken over data delen. Hierbij maken we onderscheid tussen informatie die 
nodig is (need to have) en informatie die wenselijk is (nice to have).

• We maken afspraken over toegang, beheer en eigenaarschap. Hieronder vallen afspraken over 
het werken met data, de rechtenstructuur, het gebruik van niet-openbare data en statische en 
dynamische data.

• We stellen het platform snel operationeel, zodat informatie beschikbaar is. We passen het 
platform aan en zorgen ervoor dat het platform in zijn uiteindelijke en definitieve vorm 
operationeel is.

• We evalueren het platform iedere drie jaar met de gebruikers. In deze evaluatie wordt 
onderzocht of en in hoeverre het platform invulling geeft aan de behoefte van gebruikers.

• We ontwikkelen een gezamenlijke en werkbare definitie voor invloedsgebieden. 

• We verwerken de gewenste invloedsgebieden met behulp van GIS software en ontsluiten deze 
informatie vervolgens centraal voor alle knooppunten in Nederland. 

• We spreken af wie (jaarlijks) verantwoordelijk is voor het maken van de invloedsgebieden.  
De achterliggende methodiek met de te doorlopen stappen in GIS zullen worden beschreven  
in een handleiding.

• We zoeken naar een methode voor het meten van de reizigersbeleving op BTM-knooppunten, 
zodanig dat de resultaten vergelijkbaar zijn met de resultaten van de stationsbelevingsmonitor 
voor treinstations.

2022-2023 

2022 

2023

2023

2023-2025

2022 

2022-2023 

2023-2025 
 

2023-2025 
 

2026 en daarna 

2022

2023 

2023 
 

2023

We werken aan gezamenlijke definities, tools en methoden  
rond OV-knooppunten.
Hierbij gaan we uit van de wensen van professionals betrokken bij knooppuntontwikkeling. 
We starten met de uitwerking van gezamenlijke knooppunt-typologieën en een uitwerking 
van de definitie van invloedsgebieden van OV-knooppunten. Ook verzamelen we 
(missende) informatie, bijvoorbeeld over knooppuntbeleving, fietsgebruik, duurzaamheid 
en ruimtelijke kwaliteit van OV-knooppunten. Met deze data verrijken we inzichten zoals 
de opgaven van knooppuntontwikkeling en de omvang van deze opgaven.
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Deze agenda bevat een groot aantal ambities, afspraken en acties. Na de publicatie van dit document 
start een kernteam en een opdrachtgeversoverleg met de uitvoering hiervan.10 Zij agenderen, voeren uit, 
monitoren en versnellen waar nodig. Waar nodig leggen ze verbinding met andere lopende programma’s 
en projecten, zoals de bereikbaarheidsprogramma’s en de verstedelijkingsstrategieën. De leden zorgen 
voor draagvlak in de eigen organisaties en bij partners ten behoeve van de bestuurlijke overleggen. Ook 
onderhouden zij contact met partijen die niet direct vertegenwoordigd zijn en enthousiasmeren zij hen 
om mee te werken. 

De uitvoering van de Actie-agenda OV-knooppunten valt onder het programma Toekomstbeeld OV2040. 
De stuurgroep TBOV stelt budget beschikbaar voor de uitvoering van de Actie-agenda en overziet deze 
op enige afstand. De stuurgroep TBOV wordt aan de hand van specials op belangrijke momenten 
inhoudelijk bijgepraat zodat de leden goed advies kunnen geven aan hun bestuurders. De stuurgroep 
TBOV zorgt ervoor dat besluiten in samenhang met de andere werkstromen (zoals de Netwerkuitwerking 
en Bus Rapid Transit) worden doorgeleid richting de bestuurlijke tafels. Daar waar bespreekpunten voor 
de bestuurlijke tafels specifiek OV-knooppunten betreffen en de samenhang met de andere werkstromen 
minder relevant is, kan het Opdrachtgeversoverleg ook rechtstreeks punten voor die tafels agenderen. 
Per onderwerp wordt bekeken of het wel of niet relevant is om het vooraf ook in de Stuurgroep TBOV te 
bespreken. 

Monitoring
De voortgang van de ambities, afspraken en acties in deze Actie-agenda wordt meerdere keren per jaar 
besproken in het kernteam en opdrachtgeversoverleg Actie-agenda OV-knooppunten. Aan het einde van 
elk jaar wordt gerapporteerd over de voortgang. 

De werkgroep Monitoring van het programma TBOV onderzoekt de bijdrage van de uitvoering van de 
Actie-agenda OV-knooppunten aan de doelen en acties van het brede TBOV programma en rapporteert 
hierover. 

Actualisatie
Jaarlijks stelt het kernteam Actie-agenda OV-knooppunten een werkplan op voor het kalenderjaar, 
waarin een geactualiseerde actielijst opgenomen is. 

Ook de kaartbeelden en inzichten over opgaven per locatie en focusknooppunten (Hoofdstuk 2) worden 
jaarlijks geüpdatet en vormen een belangrijke leidraad voor de jaarlijkse werkzaamheden. 

Agendering
Het kernteam agendeert minstens jaarlijks de voortgang van de Actie-agenda OV-knooppunten (in het 
voorjaar) op de landsdelige OV- en Spoortafels. Ook wordt hierbij bepaald welke update van de gebieds-
uitwerkingen nodig is. Op basis van de prioriteiten die uit deze gesprekken komen, besluit het kernteam 
welke OV-knooppunten te agenderen richting de gangbare overleggen ter voorbereiding van het 
jaarlijkse BO MIRT.

10 Het Kernteam en Opdrachtgeversoverleg Actie-agenda OV-knooppunten zijn opvolgers van het eerdere kernteam 
Ketens en Knopen en het Opdrachtgeversoverleg Ketens en Knopen. De naamsverandering markeert de nieuwefase 
waar deze werkstroom in terecht komt, waarbij de uitvoering van de Actie-agenda centraal staat. 
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Figuur 19: organogram en positionering werkstroom OV-knooppunten binnen Toekomstbeeld OV 
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Bijlage 1:  
Parallelle trajecten
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De Actie-agenda hangt samen met en bundelt inzichten uit verschillende lopende regionale en landelijke 
trajecten. De koplopers onder deze trajecten worden geholpen door de Actie-agenda met data, tools en 
kennisuitwisseling. Daar waar knooppuntontwikkeling nog minder onder de aandacht is, helpt de Actie-
agenda hier de aandacht op te vestigen, lessen te delen en waar nodig te faciliteren en aan te jagen.

Toekomstbeeld OV 
In het programma Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV) werken overheden en OV-partijen aan de toekomst 
van het OV. In de Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 uit 2019 zijn knooppunten opgenomen als 
essentieel onderdeel van de drempelloze reis van deur tot deur. Daarmee is OV-knooppunten één van de 
werkstromen binnen TBOV. 

In de Contourennota TBOV zijn drie pijlers uitgewerkt. OV-knooppunten hebben de 
potentie om aan al deze doelstellingen en pijlers een bijdrage te leveren en vormen 
daarmee de grondslag van de Actie-agenda: 

• Focus op de kracht van het OV: Integrale knooppuntontwikkeling versterkt de kracht 
van het OV, door mobiliteit en ruimte in samenhang te ontwikkelen. Frequentiever-
hoging en versnelling van netwerken in combinatie met binnenstedelijke verdichting 
rondom knooppunten, verleiden reizigers te kiezen voor duurzame mobiliteit.

• Drempelloos van deur-tot-deur: Netwerken en modaliteiten die perfect op elkaar 
aansluiten, eenvoudig te gebruiken en vooral zeer bereikbaar (bij voorkeur te voet/
per fiets)

• Veilig, duurzaam en efficiënt OV: Verkeersveilig (conflictvrije routes), sociaal veilig 
(reuring, ogen en oren), etc.

De Contourennota TBOV bevat vijf doelen om vanuit het OV een bijdrage te leveren aan 
maatschappelijke (ruimtelijke) opgaven rondom economie, woningbouw en leefomgeving:

• Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op, in stedelijk gebied is OV samen 
met de fiets het belangrijkste vervoermiddel.

• Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 gemiddeld.
• De gehele OV-sector zero emissie en circulair.
• Nederland is een koploper in innovatie en vernieuwing van het OV.
• We streven – ook met het intensiveren van het OV – naar een voortdurende 

verbetering van veiligheid en minder hinder voor de omgeving.

In de Ontwikkelagenda TBOV uit 2021 worden de te nemen stappen tot 2040 inzichtelijk gemaakt. Een 
eerste ordening van verschillende ontwikkelrichtingen is uitgewerkt in menukaarten. OV-knooppunten 
komen in twee menukaarten duidelijk terug. Menukaart 0 (“Een robuuste basis”) bevat randvoorwaarde-
lijke bouwstenen voor het bereiken van de doelen van Toekomstbeeld OV. Menukaart 7 (“Knooppunten 
van de toekomst”) richt zich op acties om knooppunten toekomstbestendig te maken richting 2040. De 
maatregelen in die laatste menukaart zetten in op (1) het verbeteren van de functionele kwaliteit (2) 
verbeteren van ruimtelijke kwaliteit en (3) schaalsprong. 
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Andere werkstromen binnen TBOV
Naast OV-knooppunten zijn er een aantal andere werkstromen van het programma TBOV 2040:

• In de werkstroom Landelijke Netwerkuitwerking spoor (LNS) vinden corridorstudies plaats naar het 
spoornetwerk. De relevante knooppunten en raakvlakken langs die corridors worden daarin 
meegenomen als onderdeel van de opgave. De inzichten uit de corridorstudies worden andersom ook 
weer meegegeven voor de Actie-agenda.

• In de werkstroom Bus Rapid Transit (BRT) worden kansrijke verbindingen voor BRT in beeld gebracht. 
Ook daar is de kwaliteit en locatie van de hubs een onderdeel van de opgave.

Samenhang met NOVI
Goede knooppuntontwikkeling is in lijn met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin is benoemd dat 
het in samenhang functioneren van het totale mobiliteitssysteem, waaronder multimodale knooppunten 
en stations van nationaal belang is. Ontwikkellocaties worden geselecteerd op nabijheid en goede 
aansluiting op het OV-netwerk. In de NOVI wordt geadviseerd om bedrijvigheid op locaties bij 
knooppunten van infrastructuur te clusteren, om de economische vitaliteit van een regio te bevorderen.

Nationale programma’s
De Actie-agenda hangt samen met het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. In dit programma worden de 
landelijke opgaven op de fietsinfrastructuur (netwerk en stallen) geëxpliciteerd. Daar waar deze opgaven 
zich op of langs OV-knooppunten bevinden, zit samenhang met de Actie-agenda, daarom stemmen we 
nauw met dit traject af. Het NTF wordt in 2022 uitgebracht. 

De Actie-agenda hangt ook samen met de Stationsagenda, waarin IenW in samenwerking met ProRail en 
NS Stations werkt aan een nieuwe Rijksvisie op de kwaliteit van stations. Ook hierin wordt aandacht 
gevraagd voor het functioneren van stations als multimodale knooppunten en de verbinding tussen 
station en omgeving. De Stationsagenda komt in 2022 uit en de wisselwerking met de Actie-agenda 
wordt binnen IenW bewaakt.

Regionale trajecten
Ook beoogt de Actie-agenda zo veel mogelijk aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen zoals bereikbaar-
heids- en gebiedsprogramma’s, waaronder de Rijk-regio programma’s SBaB, MoVe en U Ned. De laatste 
inzichten hieruit zijn zo veel mogelijk in de Actie-agenda overgenomen. 

• In Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) werken het Rijk en de Regio gezamenlijk aan 
mobiliteitsvraagstukken in de metropoolregio Amsterdam. Zo worden samenhangende keuzes 
gemaakt op het gebied van infrastructuur, duurzame mobiliteit en verstedelijking. Hierbij wordt 
verstedelijking zo veel mogelijk rond knooppunten gefaciliteerd. Het programma bevat een specifieke 
werkstroom gericht op multimodale knooppuntontwikkeling. 

• In MoVe werken overheden, infrastructurele netwerkbeheerders en vervoerders in de Zuidelijke 
randstad samen aan versterking van de regionale economie met meer kansen voor mensen en het 
versneld realiseren van 170.000 woningen. Een belangrijk gebiedsgericht project binnen dit programma 
is de ontwikkeling van de Oude lijn tussen Dordrecht en Leiden en de hieraan gelegen OV-knooppunten.

• In U Ned werken Rijk, Provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het 
gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het verstedelijkingsperspectief Utrecht 
Nabij staat centraal in het programma en van daaruit worden diverse programmaonderdelen 
uitgewerkt. Het Programma Knooppunten is een van de onderdelen die op de middellange termijn 
(tot 2030) wordt uitgewerkt. 



Programma Toekomstbeeld OV | 65

Iedere provincie werkt aan provinciaal mobiliteitsbeleid en een Omgevingsvisie en iedere gemeente 
werkt aan een Structuurvisie, waar ook knooppunten en hubs een plek in krijgen. Daarnaast vinden er op 
regionaal niveau verschillende ontwikkelingen plaats. Zo zijn in verschillende provincies gerichte visies en 
uitvoeringsprogramma’s rond hubs / OV-knooppunten aanwezig, bijvoorbeeld in Noord-Holland, Noord-
Brabant, Groningen, Drenthe en Gelderland. De laatste inzichten daaruit zijn in deze Actie-agenda 
opgenomen en gebundeld.

Door heel het land is veel aandacht voor OV-knooppunten, vaak onder de bredere noemer van hubs. Op 
diverse conferenties en in samenwerkingsverbanden zoals in de Mobiliteitsalliantie wordt hier over 
gesproken en wordt aan kennisuitwisseling gedaan. Ook CROW-KpVV werkt aan een Kennisprogramma 
Knooppunten en Mobiliteitshubs. 

Toekomstbeeld OV (TBOV) 2040

Contouren TBOV (2019)
Ontwikkelagenda TBOV (2021)

Werkstroom Landelijke 
Netwerkuitwerking 

spoor

Werkstroom Ketens
en knopen

Handelingsperspectief 
OV-knooppunten

Eindrapport Ketens
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ACTIE-AGENDA 
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Rapid Transit
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Meerjarenprogramma 
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Bijlage 2:  
Toelichting op de 
gebiedsgerichte 
uitwerking per 
landsdeel
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Iedere regio heeft eigen accenten in de knooppuntontwikkeling waar zij de komende jaren op focust. Er 
zijn echter ook overeenkomsten tussen de landsdelen. De knooppuntontwikkeling per landsdeel duiden 
wij hierna in zes landsdelige uitwerkingen.

Deze landsdelige uitwerkingen geven inzicht in (1) de landelijke bundelopgaven, waarbij een specifieke 
regionale duiding is gegeven, (2) gezamenlijk gedragen focusknooppunten en (3) alle knooppunten met 
één of meerdere opgave(n) in de regio op de kaart. Het doel van de landsdelige uitwerkingen is om de 
betrokken stakeholders op knooppunten met elkaar in gesprek te brengen over de opgaven die er spelen 
op de knooppunten in de regio. De landsdelige uitwerkingen zijn hiermee geen eindbeeld maar een 
startpunt voor het jaarlijkse gesprek tussen Rijk en regio over knooppunten. Tijdens dit gesprek wordt 
gekeken of er knooppunten bij komen of van de kaart af worden gehaald.

De zes landsdelige uitwerkingen zijn als volgt opgebouwd:

• schets van de knooppuntopgaven in de regio in tekst;

• gezamenlijk gedragen kaartbeeld met totaaloverzicht van knopen met en een opgave en 
focusknopen;

• weergave bundelopgaven met regionale invulling om de kaart heen; 

• diagram overzicht fases;

• diagram type knopen en aantal knopen met een fietsopgave (uit Nationaal Toekomstbeeld Fiets).

Om tot de landsdelige uitwerkingen van deze hoofdopgaven te komen, zijn drie rondes met betrokkenen 
doorlopen: inventarisatie, verrijking en focus. Iedere ronde zijn werksessies gehouden met de landsdelen. 
Daarnaast is er ook een landelijk spoor gevolgd om tot het landelijk kaartbeeld te komen.
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Toelichting gebruikte terminologie in de landsdelige uitwerkingen

Categorieën knooppunten:
• Knooppunt met opgave(n): knooppunten waar tot 2040 een of meerdere opgaven 

gaan spelen volgens de provincie, vervoerregio of NS Stations en ProRail.

• Focusknooppunt: de belangrijkste knopen waar de provincie/vervoerregio al aan de 
slag is of mee aan de slag wil:

• (Voor zover het treinstations betreft) onderschreven door ProRail/NS Stations

• Met complexe opgaven waarbij meerdere overheidslagen / 
 betrokken partijen nodig zijn

• Zoveel mogelijk gebaseerd op bestuurlijke ambities

• Potentiële nieuwe knoop: locatie waar nu geen knooppunt is maar richting 2040 
mogelijk wel een knooppunt wordt ontwikkeld.

Status focusknooppunten:
• Onderzoek/Initiatief: Fase waarin de integrale knooppuntopgave gezamenlijk in kaart 

wordt gebracht om zicht te krijgen op de vraagstukken die opgelost dienen te 
worden bij de knooppuntontwikkeling (o.a. toepassing Handelingsperspectief) 
inclusief de organisatie van een project met alle betrokken partijen.

• Verkenning/planuitwerking: Gezamenlijk uitwerken van kansrijke oplossingen die een 
antwoord bieden op de integrale opgaven van de knooppuntontwikkeling tot een 
gedeelde voorkeursoplossing waarover besluitvorming tot realisatie mogelijk is.

• Uitvoering/realisatie: Uitvoeren van de werkzaamheden conform de gedeelde 
voorkeursoplossing in één of meerdere fasen en/of deelprojecten.
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Bijlage 3: 
Uitwerking van de 
taken en rollen van 
het programma en 
de partijen 
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Het programma en de partijen hebben verschillende taken en rollen bij OV-knooppuntontwikkeling. In 
onderstaande figuur zijn de verschillende stappen en mogelijkheden uitgewerkt. Hierbij is uit gegaan van 
een gemiddeld project, waarbij een ambitie of idee bij een regionale stakeholder ontstaat. Uiteraard zijn 
er ook projecten waarbij landelijke partijen zoals ProRail of NS Stations een project initiëren. 

Initiatiefnemer hee� ambities op of in de omgeving van een OV-knooppuntIdee /
Initiatief
fase

Geen focusknooppunt, geen gezamenlijke opgave Geen focusknooppunt, wel een gezamenlijke opgave

Focusknooppunt

Initiatiefnemer neemt contact op met de knooppuntenregisseur

Partijen onderzoeken in een ontwerpstudie de variantenVerkenning/
Planuitwerkings
fase

Partijen selecteren een voorkeursvariant – Is er sprake van een MIRT project? Partijen werken dan toe naar een MIRT Voorkeursbeslissing

Uitvoeren projectplan en oplevering OV-knooppuntUitvoering/
Realisatie
fase

Komen tot afspraken over beheer en onderhoud tijdens de exploitatiefase

Nazorg: opstellen en verspreiden van borgingsdocumentatie, nanciële a�andelingen en team ontmantelenExploitatie

Exploiteren OV-knooppunt: beheren en onderhouden knooppunt

In een verkennend gesprek tussen gemeente, provincie/vervoerregio (en ProRail en NS Stations) 
wordt de opgave, ambitie en scope besproken

Initiatiefnemer pakt het zelf op en
informeert overige partijen

Besluit over invulling gezamenlijk onderzoek
en informeren Programmateam

Initiatiefnemer pakt het zelf op en maakt
afspraken over betrokkenheid andere partijen

Partijen brengen met behulp van handelingsperspectief OV-knooppunten (stap 1 en 2) de opgaven, 
ontwikkelingen en ambities in kaart

Partijen sluiten overeenkomst af, zoals een intentie- samenwerkings-, bestuurs- of uitwerkingsovereenkomst. 
Dit bevat de gezamenlijke ambitie, opgave en planning en afspraken over beheer en onderhoud. Partijen verdelen 

onderling de taken en wijzen een locatieregisseur aan  — Is er sprake van een MIRT project? Partijen werken dan toe 
naar een MIRT Startbeslissing.

Partijen werken voorkeursvariant uit in een projectplan. Daarin is oog voor fasering van het project, inclusief 
mogelijkheden om overlast te beperken en reizigersbeleving op peil te houden – Is er sprake van een MIRT project? 

Partijen werken dan toe naar een MIRT projectbeslissing

Partijen sluiten overeenkomst af, zoals een intentie- samenwerkings-, bestuurs- of uitwerkingsovereenkomst, waarin 
de rol en bijdrage van elke partij is vastgelegd, haalbaarheid en maakbaarheid (buca) en planning van het vervolg

Onderzoeks
fase

Stap 3 van het Handelingsperspectief (incl. verdiepend onderzoek) 
wordt uitgevoerd en haalbaarheid wordt bepaaldGeen verdere actie
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Fase
Rol Loket 
OV-knooppunten Rol Kennispool Rol Datateam Rol Kernteam

Partijen met 
een rol

CROW/KpVV Ministerie van IenW  
Ministerie van BZK 
Rijkswaterstaat 
NS Stations 
ProRail 
DOVA 
CROW/KpVv 
IPO 
College van Rijksadviseurs 
Bureau 
Spoorbouwmeester

Ministerie van IenW 
NS Stations 
ProRail 
DOVA 
CROW/KpVv 
(Stads)vervoerders

Ministerie van IenW 
Ministerie van BZK 
NS Stations 
ProRail 
DOVA 
Landsdelen

Idee/ Initiatief • Evt. verwijzen 
initiatiefnemer naar 
juiste 
knooppuntenregisseur.

• Fungeren als algemene 
postbus voor iedereen 
met een vraag over 
knooppuntontwikke-
ling en doorverwijzen 
naar de juiste 
personen. 

• Kennisvragen van 
OV-knooppunt in kaart 
brengen en antwoor-
den formuleren voor 
de veelgestelde vragen. 

• Verbinden initiatiefne-
mer aan locaties met 
vergelijkbare vragen/ 
opgaven, waar 
mogelijk aanreiken 
best practices 

- • Monitoren stand van 
zaken 
focusknooppunten.

• Landelijk overzicht 
bewaken over 
knooppunt-ontwikke-
ling over alle 
landsdelen heen.

• Monitoren behoefte 
verandering in lijst 
focusknooppunten.

Onderzoek - Idem activiteiten 
initiatieffase 

• Verzamelen ingevulde 
Handelings-
perspectieven en 
overige 
onderzoeksresultaten.

• Aanreiken tools, 
werkwijzen, model-
overeenkomsten, etc. 

• In kaart brengen 
behoefte aan 
kennisontwikkeling, 
innovatie en nieuwe 
onderzoeksthema’s. 

• Initiëren en begeleiden 
onderzoeken en 
verspreiden resultaten.

• Kennis nemen van 
databehoefte in deze 
fase, t.b.v. (door)
ontwikkelen van 
instrumenten t.b,v, 
datagedreven 
knooppuntbeleid. 

• Onderzoeken hoe deze 
data te krijgen en 
afspraken maken over 
delen van data. 

• Kennis nemen van 
resultaten onderzoeks-
fase en besluit over 
vervolg.

• Monitoren stand van 
zaken 
focusknooppunten.

• Landelijk overzicht 
bewaken over 
knooppunt-
ontwikkeling over alle 
landsdelen heen.

Verkenning/

Planuitwerking

- Idem activiteiten 
onderzoeksfase 

• Aanreiken overzicht 
van partijen in de 
markt (aannemers, 
architecten, onderzoe-
kers, ingenieurs-
bureaus, project-
regisseurs, etc).

Idem activiteiten 
onderzoeksfase 

Idem activiteiten 
onderzoeksfase

Uitvoering / 
Realisatie

- Idem activiteiten 
onderzoeksfase 

Idem activiteiten 
onderzoeksfase 

Idem activiteiten 
onderzoeksfase 

Exploitatie - Idem activiteiten 
onderzoeksfase 

Idem activiteiten 
onderzoeksfase 

-
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Fase Rol Locatieregisseur Rol Knooppuntenregisseur

Partijen met 
een rol

Gemeenten en ProRail Provincies 
Vervoerregio’s 
Regionale aanspreekpunten bij landelijke partijen (ProRail, NS 
Stations, IenW, BZK, RWS)

Idee/Initiatief - • Link leggen tussen ambities locatie en overige ambities in 
provincie/vervoerregio of langs de corridor.

• Een eventuele link constateren met netwerkontwikkeling 
spoor en verbinden aan ProRail.

• Link leggen tussen initiatiefnemer en Nationaal Programma 
Knooppunten.

• Checken: is het desbetreffende OV-knooppunt in de 
Actie-agenda benoemd als focusknooppunt? En zo niet, zijn er 
redenen om door nieuwe ontwikkelingen de status te 
heroverwegen? 

• Indien gewenst: Inbrengen behoefte verandering in status 
knooppunt aan landsdelige OV- en Spoortafel (zodat ook tijdig 
oog is voor een mogelijke agendering van de locatie voor het 
MIRT)

• Verwachtingen managen van alle betrokken partijen.

Onderzoek • Kennismaken en overzicht krijgen van opgaven, partijen en 
belangen.

• Zorgen voor (bestuurlijk) draagvlak.

• Zorgen voor financieel overzicht en planning.

• Zorgen voor eventuele doorgeleiding naar het MIRT. 

• Betrokkenheid (op afstand) bij invullen Handelingsperspectief.

• Delen ontwikkelingen en resultaten onderzoeksfase met 
Kennispool en Kernteam.

• Bewaken dat er tijdig een locatieregisseur wordt aangesteld.

Verkenning/ 
Planuitwerking

• Bewaken integraliteit en continuïteit.

• Checks met projecten vanuit spoor en BTM-netwerk.

• Zorgen dat alle juiste partijen aangehaakt zijn en blijven.

• Zorgen voor goede afweging belangen alle stakeholders en 
toewerken naar overeenstemming.

• Inspelen op voortschrijdend inzicht.

• Zorgen voor (bestuurlijk) draagvlak.

• Zorgen voor eventuele doorgeleiding naar het MIRT.

• Vastleggen commitment in overeenkomsten.

• Samenstellen van teams

• Signalen en acties doorgeven aan knooppuntenregisseur.

• Betrokkenheid (op afstand) bij verkenning/ planuitwerking.

• Delen ontwikkelingen en resultaten verkenning/ planuitwer-
king fase met Kennispool en Kernteam.

• Bijstaan locatieregisseur met raad en daad.

Uitvoering / 
Realisatie

• Bewaken integraliteit en continuïteit en afspraken uit 
voorgaande fases.

• Zorgen voor vaste overlegmomenten met alle betrokken 
partijen en de overeenkomst(en) erbij houden of er nog 
voldaan aan hetgeen is afgesproken. 

• Zorgen voor zorgvuldige afweging belangen bij (onverwacht-
se) ontwikkelingen.

• Zorgen voor (bestuurlijk) draagvlak.

• Vastleggen wijzigingen in overeenkomsten.

• Zorgen dat alle juiste partijen aangehaakt zijn en blijven.

• Signalen doorgeven aan knooppuntenregisseur.

• Op de hoogte blijven van voortgang realisatie.

• Delen ontwikkelingen en resultaten met Kennispool en 
Kernteam.

• Bijstaan locatieregisseur met raad en daad,

Exploitatie - • Monitoren ontwikkelingen knooppunt en signaleren mogelijke 
(nieuwe) opgaven.
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