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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De groei van het autoverkeer
belemmert op termijn een goede
verkeersafwikkeling.
Oplossing In de startnotitie ‘Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in
de regio Arnhem - Nijmegen’ zijn de
alternatieven beschreven die in de planstudie
dienen te worden onderzocht:
• de doortrekking van rijksweg 15 als
autosnelweg, 2x2 rijstroken tussen
knooppunt Ressen en de A12, inclusief een
volwaardige aantakking op de A12 met
weefvakken tussen Duiven en Zevenaar;
• de opwaardering van bestaande infrastructuur A50/A12/A15/A325-N325 in
combinatie met OV-maatregelen binnen
het bestaande netwerk (het
regiocombi(structuur)alternatief);
• doortrekking van de A15 tussen Ressen en
de A12 Zevenaar-oost langs de
Betuweroute (het bundelingsalternatief).
Planning
Trajectnota/MER: 2011
Standpunt 2011

 estuursovereenkomst 2006 VenW,
b
provincie, stadsregio). De planstudiekosten
zullen voor 50% door het rijk en voor 50%
door de regio worden bekostigd.
Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg
MIRT voorjaar 2009 is geconstateerd dat de
startnotitie op verzoek van de regio is
uitgebreid en dat het nodig is om meer
alternatieven te onderzoeken. In de richtlijnen
zijn deze alternatieven opgenomen. De
voorbereiding van het bestuurlijke voorkeurs
alternatief begint direct als voldoende
beslisinformatie beschikbaar komt.
In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2010
is geconstateerd dat op basis van de recente
ramingen het beschikbare budget voor geen
van de onderzochte alternatieven toereikend
is. Een financiële verkennersgroep van rijk en
regio inventariseert financieringsscenario’s,
aanvullende financieringsopties en opties
voor versoberingen.

2008: het project is overgegaan van de
verkenningsfase naar de planstudiefase.
2009:  op 14 mei 2008 is de startnotitie ter
visie gelegd. In deze startnotitie zijn naar
aanleiding van inspraak nieuwe stijl twee
extra oplossingen opgenomen.
2011: omdat op basis van recente
ramingen het budget niet toereikend is,
inventariseren het rijk en de regio de
mogelijkheden voor oplossing hiervan.

Uitvoering In 2010 wordt een PPC
uitgevoerd.

Financiën Voor dit project is een budget
beschikbaar van € 750 mln (prijspeil 2006,
incl. het project A12 Ede-Grijsoord, incl.
BLD-bijdrage). Daarvan stelt het rijk € 375
mln beschikbaar en de regio € 112,5 mln. Het
restant (€ 262,5 mln) dient door een regionale  
vorm van beprijzing te worden opgebracht
(bedragen zijn incl. BTW en prijspeil 2006,
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