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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De doelstellingen uit de Nota
Mobiliteit ten aanzien van acceptabele en
bereikbare reistijden worden niet op alle
trajecten gehaald.
Oplossing In de Nota Mobiliteit wordt ingezet
op drie pijlers om de doelstellingen te
behalen, namelijk Bouwen, Benutten en
Beprijzen. Kenmerkend voor de pijler
Benutten is dat deze relatief snel en goedkoop
kan worden ingezet. Het zijn relatief kleine
projecten die de capaciteit van de bestaande
wegen vergroten. Hiervoor is in de
Mobiliteitsaanpak de 1e tranche
Actieprogramma Wegen uit het beleidskader
Benutten in realisatie genomen. Het richt zich
met name op de knelpunten uit de File Top
50. Veel van de knelpunten ontstaan bij
aansluitingen van hoofdwegen en onderliggende wegen en hier ligt dan ook de nadruk
op in de 1e tranche. Alle oplossingen zijn
daarom opgesteld door de samenwerkende
wegbeheerders met medewerking van de
decentrale koepelorganisaties IPO, VNG en
SKVV. Dit heeft geleid tot 17 regionale
maatregelenpakketten, 5 generieke pakketten en een evaluatieprogramma. Met deze 22
pakketten worden verkeersproblemen op
korte termijn structureel verminderd door het
hele netwerk van samenhangende rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke
wegen te versterken. Alle investeringskosten
worden na 1 tot 5 jaar terugverdiend door de
vermindering van het aantal
voertuigverliesuren.

Planning
Start realisatie: vanaf 2008
Alle maatregelen zijn eind 2012 gerealiseerd.

2010: het programma is nieuw opgenomen in het MIRT.

Financiën Taakstellend budget: € 200 mln
(incl. BLD- en BDU-bijdrage).
Politiek/bestuurlijk De bestuurders van alle
regio’s hebben bekrachtigd dat zij de
maatregelen conform de gemaakte afspraken
over inhoud, tijd en geld zullen realiseren.
Hiervoor zijn regionale convenanten
opgesteld die zijn besproken in de bestuurlijke
overleggen MIRT.
Uitvoering Voor de 17 regionale pakketten
zijn specifieke afspraken gemaakt over welke
maatregelen door welke centrale of decentrale wegbeheerder wordt gerealiseerd. Alle
partijen zijn per regio gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele regionale
pakketten. De 5 generieke pakketten worden
door VenW gerealiseerd in samenwerking
met de andere wegbeheerders.
File Top 50 Dit programma is specifiek gericht
op het verlichten van knelpunten uit de File
Top 50.
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Uitwisseling met grote stad
Optimalisering samenhangend netwerk
Optimalisering corridor
Optimaliseren knooppunten
1.	Bijschakelen provinciale wegennet A4/
N207/N205 tijdens spitsen
2.	Multimodaal optimaliseren bus- en
autoverkeer A7/N235
3. Uitwisseling Almere met HWN
4.	Uitwisseling Amsterdam en stedelijke
ringweg
5.	Uitwisseling Rotterdam en stedelijke
ringweg
6. Optimaliseren driehoek N11/A20/A4
7.	Optimaliseren Internationale Ring
Den Haag
8.	Optimaliseren verkeersafwikkeling t.g.v.
vrachtverkeer op A67
9.	Optimaliseren verkeersafwikkeling op
het traject A58
10.	Optimaliseren aansluitingen A58
(knooppunt De Poel en afrit 35)
11.	Samenhangend pakket HWN/OWN
maatregelen uit Beter Bereikbaar SAN
12.	Optimaliseren corridor A1 (in samenhang met spitsstrook A1)
13.	Optimaliseren zuidelijk deel
ringweg Groningen

14.	Optimaliseren knooppunt Joure
(geschrapt in verband met plan
studie A6/A7 Knooppunt Joure)
15.	Samenhangend pakket HWN/OWN
maatregelen uit VERDER!
16. Optimaliseren knooppunt Oudenrijn
17. Basispakket maatregelen Utrecht
		 West
18.	Opstellen regelscenario’s in vijf
regionale teams (generiek pakket)

19.	Bemensen verkeerscentrale voor
operationele uitvoering regionaal
VM (generiek pakket)
20.	Diverse kleine aanpassingen aan
instrumentarium in verkeerscentrale
(generiek pakket)
21.	Incident Management 1 (generiek
pakket)
22.	Reistijdinformatie in plaats van
filekilometers (generiek pakket)
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