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Geachte heer, mevrouw, 
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Onlangs hebben wij in diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen toegelicht op welke 
wijze wij een vervolg willen geven aan SLIM. Wij hebben hierin uitgelegd dat de 
definitieve lancering zal plaatsvinden in het najaarsoverleg van BBKAN, waarin Ievens 
de maatregelen uit het "Groene Boekje 2004-2009" officieel worden afgerond. 
Vooruitlopend hierop zal rond 17 juli de SLIM-website worden geopend onder het motto 
"BBKAN is SLIM". Op deze site zal worden gecommuniceerd over aile lopende 
mobiliteitsprojecten in de stadsregio. 

Net als bij de BBKAN projecten zullen de diverse partners onder de noemer van SLIM 
werken a an een aantal mobiliteitsmaatregelen, periode 2010-2015. Daartoe is in de 
zomer van 2008 samen met u een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen. 
Voor deze maatregelen, uit te voeren door de partners zelf, zal door de stadsregio 
wederom cofinanciering worden aangevraagd bij het Rijk. De inventarisatie heeft geleid 
tot een lijst van 58 mogelijke maatregelen met bijbehorende scopes. 

lnmiddels zijn we een jaar verder en is de actualiteit van de maatregelen in een aantal 
gevallen achterhaald. Verder hebben wij in het BOM de lijst opgesplitst in drie groepen: 
maatregelen waarvoor middels het SLIM programma geld zal worden aangevraagd, 
maatregelen die uit andere bronnen moeten worden gefinancierd en als laatste de 
maatregelen die door de gemeenten zelf gefinancierd dienen te worden . Hierover is in 
het MT -BBKAN van 18 juni met u gesproken. In dit overleg is tevens afgesproken om de 
lijst met maatregelen te actualiseren. We richten ons daarbij niet meer op maatregelen 
die door gemeenten zelf dienen te worden gefinancierd. Ter herinnering is het resultaat 
van de selectie bij deze brief bijgevoegd. Wij hebben nude volgende vragen aan u: 

• Welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd om de lijst met maatregelen up-to
date te maken? 

• In welk jaar zou de uitvoering kunnen plaatsvinden, uitgaande van eenzelfde 
co-financieringsconstructie als bij BBKAN? 

• Is er al een voorzichtige inschatting te maken van de kosten? 



De laatste twee vragen zijn met name van belang voor de programmering van de 
budgetten. Voor de beantwoording van de vragen kunt u gebruik maken van het 
eveneens bijgevoegde overzicht van maatregelen per regiocluster. Wij hebben hierin 
alvast een inschatting gemaakt van de stand van zaken. Hierin is in groen aangegeven 
wat de huidige status en de voortgang is. lndien gewenst kunnen wij u per mail de in 
2008 ge'lnventariseerde scopes nogmaals toesturen. 

U word! verzocht om de antwoorden op bovenstaande vragen uiterlijk 1 september 
aanstaande per mail naar ons te sturen, zodat wij tijdens ons extra BBKAN overleg van 
3 september aanstaande de stand van zaken kunnen opmaken. Wellicht zullen rond 
deze datum, of eerder indien mogelijk, clusteroverleggen plaatsvinden. U wordt hierover 
apart benaderd. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Robert Kok onder 
telefoonnummer 024 - 329 79 76. De antwoorden op genoemde vragen kunt u mailen 
aan: rkok@destadsregio.nl. 

e van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 

2 Stadsregio Arnhem Nijmegen 
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BIJLAGE 1: MAATREGELEN OP TE NEMEN IN SLIM 

Nr. Omschrijving 
M2009-01 Optimalisatie calamiteitenroutes BBKAN 

Doorstroming U-routes optimaliseren door VRI's te koppelen 
Opstellen van een raamcontract 

M2009-02 Verbetering bereikbaarheid hulpdiensten 
realisatie calamiteitendoorsteek CaDo's 
Mottoborden aanbrengen om bewustzijn te vergroten 

M2009-03 Plannen nieuwe P&R Zevenaar Oost 
aansluitingloptimalisatie bestaande aansluiting op A 12 

M2009-04 Transformeren bestaande stationslocatie Zevenaar 
Doorstromingsmaatregelen OWN 

M2009-05 Herstructurering hoofdontsluiting kom Zevenaar 
Upgraden wegennet 

. Doorstromingsbevorderende maatregelen (VRI's, belijning, etc.) 
M2009-06 Aanpassing hoofdontsluiting Huissen 

Huissensedijk als U-route inrichten 
M2009-08 Verbeteren (bereikbaarheid en betrouwbaarheid) OV Over-Betuwe 

Buslijn 32 en 33 in de spits Iaten rijden via vrijliggende busbanen tussen 
Gelredome-Mandelabrug-Arnhem Centrumring 

M2009-09 Verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid gemeente Lingewaard 
Onderzoek re-routing vrachtverkeer Kom Huissen 
Onderzoek ontsluiting bedrijventerrein Houtakker II en Bergerden 

M2009-11 Verbeteren en vergroting verkeerscapaciteit Liemers-West 
Verkeersafwikkeling op OWN en HWN bij aanlsuitingen 27 en 28 van de A12. door 
opstelstroken te wijzigen, VRI's te optimaliseren en rotondens naar turbo-R te upgraden 

M2009-12 Herstructurefing hoofdontsluiting Kom Duiven 
Upgraden bestaand wegennet 
Doorstromingsgerichte maatregelen 

M2009-13 Gemeente Westervoort vervanging VRI 
lnstelling aanwezige VRI's optimaliseren 

M2009-14 Verbeteren bereikbaarheid kom Westervoort 
Reconstructie kruising Dorpstraat-Brugweg onderzoek Turborotonde 

M2009-15 Verbeteren doorstroming centrum ring Arnhem 
Dynamische rijstrookindeling, bewegwijzering, bermdrips 
Asfaltering doorsteek Jansbuitensingel 

M2009-16 Diverse doorstromingsmaatregelen centrum Arnhem 
Idem aan 2009-15 slimmer benutten rijbanen, regelinstallaties, VRI's . 

M2009-17 Optimalisatie diverse VRI's gemeente Arnhem 
M2009-19 Verbetering verkeersafwikkeling Zevenaarseweg-Westervoortsedijk 

Extra opstelstrook aanbrengen om doorstroming te bevorderen 
M2009-22 Herinrichting A325 en Aamsestraat Overbetuwe 

Effectstudie opstelling VRI's bij aansluiting A325-Aamestraat 
Reconstructie Aamsestraat nader planmatig uitwerken 
Verkennende studie ontsluiting P-terrein lntratuin 

M2009-23 Versneld openstellen tangenUCeintuurbaan 
Studie versneld openstellen Ceintuurbaan 
Bewegwijzering nader bezien I bebording tijdelijke- en definitieve situatie 

M2009-24 Uitbreiding carpoolstraats gemeente Overbetuwe + aanvullende maatregelen 
belijning kruisingsvlak A325 I Aamsestraat aanpassen en doorgaande stromen faciliteren 

M2009-25 Reconstructie Molenstraat Elst 
Herinrichten tijdelijke doorgaande route Grote MolenstraaUGriegstraaURijksweg Noord 

M2009-27 Optimalisatie U-route Elst 
Nader bekijken of bestaande DVM-systemen geoptimaliseerd kunnen worden 
DRIP plaatsen op de A325 ten behoeve van informatievoorziening 

M2009-31 Verbetering doorstroming wegennet gemeente Nijmegen 
Onderzoek naar maatregelen om de Weg door Jonkerbos op te waarderen 
Plan Van Boetbergweg I Van Apelterenweg 
Aanpassing aansluiting kruising Lentse Lus en Laauwikstraat 
Rijstrookconfiguratie Waalbrug en Traianusplein 

M2009-32 Verkeersmanagement gemeente Nijmegen 



Uitbreiding Verkeersmanagement Nijmegen (VMC) 
Verkeersarchitect I Verkeerkundig beheer 
Onderzoek en monitoring 

M2009-35 RWS ON Verbeteren doorstroming A12 afritten 25,26 en 27 
Voorstellen RWS over routebegeleiding dmv geven van reistijdinformatie op 
bovengenoemde afritten concreter maken, incl. planning en financieringsvoorstel 
voorstel bespreken met RWS 
Bezien of het een eerste maatregel richting de Stadsregionale Verkeersmanagementcentrale 
kan zijn. 

M2009-36 RWS ON Verbeteren doorstroming knooppunt Velperbroek 
Rijstrookindeling nabij knooppunt Velperbroek verduidelijken via 'Duitse Bebording' 
Belijning optimaliseren (onderzoek hiernaar) 
Afstemmen met lopende plannen voor de Pleij 
Afstemming RWS, provincie, gemeente Arnhem 

M 2009-37 RWS ON monitoring en sturing verkeer N837 (Schuijtgraaf- Heteren v.v.) 
Nieuw aan te leggen weg (BBKAN I) 
ambtelijke en bestuurlijke vaststelling rol N837 binnen BBKAN Netwerk 
afstemming provincie en gemeenten 

M2009-38 RWS ON Verbetering doorstroming A50 Ravenstein - Bankhoef 
Verbindingsboog A50/A326 qua belijning/vormgeving aanpassen door realisatie fileventiel 
of een verlengde uitvoeger 
Aanpak kruispunt afrit Bergharen A(326) HemenseweQ; aanleQ VRI/turborotonde 

M2009-39 RWS ON Verbetering doorstroming A12 Liemers richting Duitse grens 
Verbetering dorostroming avondspits, met name bij kooppiekdagen (IKEA/Makro) 
signalering, koppeling VRI's 
DRIPS 

M2009-41 Gemeente Doesburg - autoluw maken singels 
singels vormgeven als 50 km/u 
snelheidsremmende maatregelen 

M2009-42 Heumen aanpassing opstelstroken aansluiting A73 
vormgeving opstelstroken wijzigen om verkeer richting malden en mook beter te faciliteren 
extra asfalt voor ap_arte opstelstroken links en rechts 

M2009-43 Beuningen berelkbaarheid bedrijventerrein Westkanaaldijk Weurt 
Bezien hoe de vrachtverkeersstroom kan worden beinvloed, bijvoorbeeld via 
bewegwijzering, faciliteren voorkeursroute, bebording. 
Onderzoek naar mogelijk weren doorgaand vrachtverkeer op de Van Heemstraweg. 

M2009-44 Wijchen diverse bereikbaarheidsmaatregelen 
E€m totaalvoorstel tot verbetering van de bereikbaarheid van Wijchen, met name 
vormgeving Palkenplein. Verbeterpunten in een scope met Knooppunt Bankhoef. Herleiden 
vrachtverkeer met bestemming Bijsterhuizen 

M2009-45 Wijchen Palkenplein 
Palkenplein vormgeven volgens kurkentrekkersprincipe a Ia Velperbroek 
extra asfalt op de binnenring 
extra vrije rechtafstrook voor verkeer vanuit west naar Bijesterhuizen-Zuid 
Afhankelijk van keuzes VRI's herprogrammeren 

M2009-46 Ubbergen reconstructie kruispunt N325-N840 
Vormgeving van het kruispunt mogelijk aanpassen 
VRI's herprogrammeren, vervangen door een nieuwe generatie 
Herindeling belijning 

M2009-48 Traject Bankhoef A326 
Een scope voor Wijchen en omgeving, conform doorsteek Calamiteiten doorsteek op de A325. 
variant 1: CaDo op de A326 
Variant 2: rerouting N845 en N324 door plaatsen van DRIPS en bebording 

M2009-49 Nieuwe weg N847 
De sturing van de verkeersstromen nabij Beuningen opnieuw bezien in he! kader van de nieuwe weg 
N847 

M2009-51 Gemeente Doesburg - op hoofdpunten knooppunten nalopen rondom Doesburg 
Het in beeld brengen van verkeersstromen op de N317 
VRI's optimaiiseren 
Verkeersremmende maatregelen 

M2009-52 Extra rijstrook autoverkeer ten koste van fietsonderdoorgang Zevenaar 
Onderzoek naar een extra rijstrook voor autoverkeer ten koste van fietsonderdoorgang 
in afstemming met/vooruitlopend op doortrekking A 15 



M2009-53 Data inwinning N810 Duiven en Zevenaar 
Fase 1 data inwinning op N810 tussen .afslag nr. 27 en 28. Fase twee tussen 28 en 29. 
Voorsorteren op doortrekken A 15. 

M2009-54 VRI Voorstel N225-N783 
Voorstel om VRI op kruispunt N225-N783 te realiseren 

M2009-55 Rotonde nabij A50 afslag Bennekom-Ede 
Mogelijk VRI handhaven 

M2009-56 Onbekend 





BIJLAGE 2: MAATREGELEN ONDER TE BRENGEN IN ANDERE PROGRAMMA'S 

M2009-03 Plannen nieuwe P&R Zevenaar Oost 
realisatie nieuw station Zevenaar Oost met P&R 
aansluitinq/optimalisatie bestaande aansluitinq op A 12. 

M2009-04 Transformeren bestaande stationslocatie Zevenaar 
P&R functie station Zevenaar Centrum vergroten door 
uitbreiding fietsenstalling en fietspadennetwerk 
bushaltevoorziening 
verbeteren loop-oversteekvoorzieningen 
Plaatsen van een ORIS bii Zevenaar 

M2009-05 Herstructurering hoofdontsluiting kom Zevenaar 
Aansluiting planning_opdoortrekken A15 

M2009-06 Aanpassing hoofdontsluiting Huissen 
Realisatie vrijliggende busbaan 
Betrouwbaarheid ov verbeteren (zie 2009-07) 

M2009-07 Verbeteren (bereikbaarheld en betrouwbaarheid) OV gemeente Lingewaard 
Aanleggen vrijliggende enkele busbaan tussen Pleij en Nielant 
Extra bushaltes 
Vrijliggende busbaan naar Arnhem-Zuid 
OV Doorsteeek via Oude Huissensewegllr Molsweg 
Diensregeling buslijn 32, 33 

M2009-10 Verbeteren fietsverbindingen gemeente lingewaard 
Onderzoek naar realisatie tijdelijke ongelijkvloerse fietsverbinding nabij A 15 
Onderzoek naar fietsverbindingen buitengebied 

M2009-13 Gemeente Westervoort vervanging VRI 
VRI's vervangen door rotonde 

M2009-14 Verbeteren bereikbaarheld kom Westervoort 
Koppelen met de realisatie van treinstation Westervoort 

M2009-20 Verbetering bereikbaarheid Arnhem voor alternatieven autoverkeer 
Opwaarderen fietsroutes 
Busroute vanuit Bemmei/Huissen aanpassen 

M2009-24 Uitbreiding carpoolstraats gemeente Overbetuwe + aanvullende maatregelen 
Aantal parkeerplaatsen uitbreiden van 20 stuks 

M2009-26 Herinrichting Ire in/ en busstation Elst 
Realisatie verknooppunt Elst , door uitbreiding huidig parkeerterrein, tijdelijke voetgangers 
brug, telewerken faciliteren, P&R faciliteiten, dynamische bebording, DVM-systemen 
optimaliseren. 

M2009-27 Optimalisatie U-route Elst 
Nader bekijken of bestaande DVM-systemen geoptimaliseerd kunnen worden 
DRIP plaatsen op de A325 ten behoeve van informatievoorzieninQ 

M2009-28 Uitbreiding veerdiensten 
Nader bezien of de inzet van veerdiensten hele jaar door mogelijk is 
Nader bekiiken wat subsidievoorwaarden zijn (mbt verenfonds provincie) 

M2009-29 Uitbreiding P&R Waalsprintcr Nijmegen 
plan filiebestrijding Waalbrug incl. onderzoek en monitoring 
Uitbreidinq waalsprinter locatie en vervoer 

M2009-30 Mijn Waals printer Nijmegen 
Nader bekijken of de noodzakelijke maatregelen kunnen worden emegenomen in de 
reconstructieplannen voor de Prins Mauritssinqei/A325 

M2009-33 Verbetercn OV Waals prong Nijmegen 
Busdoorsteek tussen 't Buske en de Vossenpelssestraat 

M2009-34 Vcrbeteren fietsroutes Nijmegen 
Gemeentelijke voorstellen concreter maken 
Nader bekijken of bestaande DVM-systemen geoptimaliseerd kunnen worden 
DRIP plaatsen op de A325 ten behoeve van informatievoorzieninQ 

M2009-41 Gemeente Doesburg- autoluw maken slngels 
rode fietsstroken realiseren 
herstellen laanstructuur 
onderzoek naar kostendragers 
communicatie 
onderzoek naar meepakken riolering 

M2009-49 Nieuwe weg N847 
Haalbaarheid P&R terrein-carpoolterrein nagaan 

M2009-50 Gemeente Does burg- P&R locatie of carpool Does burg 
MoQeliikheden bezien 
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MAATREGELEN INGEDEELD Stand van zaken 
PER CLUSTER 

Geen wijziglng In In uitvoering I 
voorbereiding gereed 

Cluster Liemers 
01 optimalisatie U- routes ;, 

02 bereikbaarheld hulpdiensten 1(: . 
03 nieuwe P&R Zevenaar f• ''· .,.,, ~ -""'." -
04 upgrading bestaande P&R Zevenaar • 
OS herstructurerlng wegennet Zevenaar .. ~. >'l.v' 

11 verbeteren cap. OWN Duiven ~~ !'!. rJJiC~ ·.: 
12 herstructurerlng ontsluitlngswegen :.'_~:g; ~'1'1 1:.:r-; 
13 optimalisatie U- routes Westervoort '· ,, 

14 verbeteren bereikbaarheld W'voort . ;:· _, ~,. .... _ ~·-· 

39 verbeteren doorstroming A12 ·· ;,:··;rr ·_; ··· ~ 

QWOS Westervoort VRI's ;~· 

QWOB P&R bebording t ~'?-1., ~-y:~ ',,_ 
QW09 doorstroming vrachtverkeer .:,_,j;.' ·;~ 

Cluster Noord 
_, r 

01 optimallsatle U-routes ',!f -"~' 
.., 

02 bereikbaarheid hulpdiensten -4 

15 verbeteren doorstroming centrumring 
16 maatregelen centrumring_ 
17 optimalisatle diverse VRI's :. 

18 optimallsatie berelkbaarheid A.-Noord I b 

19 Uitbreidlng P&R station Arnhem-Zuid 
20 verbeteren berelkbaarheid A. centrum .. 
21 verbeteren doorstroming Presikhaaf 
35 verbeteren A12 afritten 25 25 en 27 
36 verbeteren doorstromlng Velperbroek I 

QWOl Roermondplein Arnhem 
QW02 Batavierenweg Arnhem 
QW04 Arnhem Noord 0 

QW06 Matsersingel A325 
QW08 P&R bebording ,f 

QW09 doorstromlng vrachtverkeer 

1 Betreft de plannen van de Stadsregio voor realisatie van een !Jsselsprinter met een P&R bij Zevenaar . 
2 Stand van zaken is onbekend 
J VRI Dorpstraat is vervangen . Stand van zaken VRJ's kruislng Brugweg is inbekend . 
' Stand van zaken is onbekend 
~ VRI's Airbornple in worden vervangen in 2009 
b Stand van zaken Is onbekend 
7 Koppeling met de BBKAN·maatregelen rondom Pieij en Velperbroek 
0 In verband met de discussie om de loca tie voor het Nat. Historisch Museum is hier een jaar niks mee gedaan 



Cluster Betuwe ~ 

01 Oj)tirnafisatie U-routes ,, .~'·'- •, ::;; .. :~ .~ 

02 berelkbaarheld hulpdiensten tJ 

06 aanpassen hoofdontsluiting Hulssen -~:' " ~ :"'_?j[ 
07 verbeteren OV Lingewaard I Huissen ~lG .. !.c·",l I 08 verbeteren OV Lingewaard algemeen L]:f't'*~ :;,.t~ 

09 verbeteren leefbaarheld Ungewaard ~ t-1f.~:- "F\ 
10 verbeteren bereikbaarheld fietsverkeer : _. .IJ· -·,". -

22 herlnrichtlng aansl. A325 Aamsestraat ' ,. 
23 versneld openstellen Celntuurbaan ::, w 

24 uitbreidlng carpoolplaats A325 
25 reconstructie Molenstraat lvm N837 '" 

26 herinrichting trein- I busstation ,;_; 

27 optimalisatie U-route Elst : . .J::Ji;. 
28 wijziging vaarschema veerpont '':::.c.? 
37 monitoring en sturing N837 ;:;: ·~· - • .. 

QW03 Ressen 2' .' 
.. " 

QW07 CaDo's A325 en N325 ::;. 
QW08 P&R bebording ~ - I~ 

QW09 doorstrominq vrachtverkeer ' · 
QW10 Ressen P&R Waalsprinter 

Cluster Nijmegen ' .· .. 
7~' 

,. -~ · ·. .. ~ . . ,. -
01 optlmalisatie U-routes . 'il ,:. < " ' ·-
02 bereikbaarheid hulpdiensten .. . , c 

29 uitbreiding P&R Waalsprlnter . ~ 

30 Mijn Waalsprinter qemeente Niimeqen 
31 verbeteren doorstromlng OWN f;; .· ~·- --~ 
32 verkeersmanagement OWN Nijmegen 
33 verbeteren OV Waalsprong ~--

34 verbeteren diverse fietsroutes 
38 verbeteren ASO Ravenstein - B'hoef 
QWOB P&R bebordinq - .. ~ 

"' 
~ ~ 

QW09 doorstroming vrachtverkeer 

9 Maatregelen 06 t/m 10: gemeente Lingewaard heeft momenteel een bereikbaarheidsstudie in uitvoering . 
1° Ceintuurbaan is recent deels opengesteld . Aileen op een andere wljze dan in de scope opgenomen . 
11 Ter promotie van P&R Elst en P&R Waalsprinter is in mei 2009 ter hoogte van de aansluiting Elst een 
bermdrip geplaatst 
11 Binnen de huidige plannen voor de ombouw van de Prins Mauritssingel is regelmatig afstemoverleg met de 
hulpdiensten geweest. 
13 Ter promotie van P&R Elsl en P&R Waalsprinter is in mei 2009 ter hoogte van de aansluiting Elst een 
bermdrip geplaatst. 

Opgesteld op 1 juli 2009 
door Rob van Engelshoven 
Sr. Adviseur Verkeersmanagement & Mobiliteit 
in opdracht voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen 




