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Zonder mobiliteit staat alles stil!



Overzichtskaart gebied



Gezamenlijke aanpak

• Begonnen met blanco A4

• Samen thema’s benoemd

• Daarna geconcretiseerd

• Thema’s in werkprogramma opgenomen



Samenwerkingsthema’s

• Spoor:

– Regionaal 

– Lange afstand

• Weg

– Infrastructuur

– verkeersmanagement

• Lucht

– Luchthavens

• Scheepvaart

• Goederenvervoer en logistiek



Voorbeeld: Deltalijn spoorverbinding 

Randstad Rijn-Ruhr

• Doel: Hoogwaardige 
spoorverbinding Randstad Rijn 
Ruhr gebied

• Middel: lobby om investeringen 
te doen

• Staatssecretaris Kozlowski
heeft nogmaals steun 
uitgesproken



Voorbeeld: Heerlen – Duitse grens: 

verbetering spoorverbinding
• Doelen:

Goederenvervoer

Vervoerscorridor Z-Limburg - Duitsland:

- (Eu)Regionaal

- Aanhaking HSL-net

- Lange afstand Eindhoven-Keulen

• Uitwerken van maatregelen en kosten

• Voorjaar 2007 conferentie 
grensoverschrijdend OV euregio Maas-Rijn



Voorbeeld: N18 (Arnhem-

Enschede)/L602/L558

• Doel: gewenste wegenstructuur 
bepalen in relatie tot L602 en 
L558 (Südlohn)

• Samen kijken naar gewenste 
wegenstructuur NRW en 
Gelderland



N 18 (Arnheim – Enschede) 

BocholtBocholtBocholt

OedingOedingOeding

WinterswijkWinterswijkWinterswijk



Voorbeeld: A61 – A74 (Venlo)

• Koppeling Nederlandse en Duitse 

hoofdwegennet bij Venlo

• Vertraging besluit aanleg door 

Europese normen luchtkwaliteit

• Onderzoek luchtkwaliteit vertraagd

• Besluit minister eind 2007

• Start aanleg 2009 ?



Regionale conferentie over verkeer

• Idee: gezamenlijke regionale verkeersconferentie  NRW –
provincies najaar 2007

• Doel: uitwisseling informatie en kennismaking

• Dossierhouders, intermediaire organisaties (o.a. KvK’s, 

IHK’s)

• Wordt verder uitgewerkt



Inspiratie voor discussie

• Het openbaar vervoer dilemma



Openbaar vervoer binnen 1 land

100.000 inwoners 100.000 inwoners

10 x per uur 

Openbaar 

Vervoer



Openbaar vervoer tussen 2 landen

100.000 inwoners 100.000 inwoners

1 x per uur 

Openbaar 

Vervoer



Stellingen

• Openbaar vervoer over de grens is niet zo vanzelfsprekend als 
openbaar vervoer binnen het eigen land c.q. de eigen provincie

• Naast projectmatige uitwisseling en samenwerking is ook 
beleidsmatige afstemming en samenwerking noodzakelijk om elkaar 
goed te begrijpen en effectief samen te werken 

• Effectief samenwerken over de grens kan ook prima zonder de 
(financiële) steun van Brussel/Europa 

• De wegenstructuren in grensregio’s sluiten goed op elkaar aan



Dank voor uw aandacht!


