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Verder met mobiliteit

Mobiliteit blijft onze aandacht vragen en het be-
denken en uitvoeren van slimme oplossingen 
wordt steeds belangrijker. Door de huidige econo-
mische crisis is de drukte in het verkeer iets afge-
nomen. We blijven ons echter verplaatsen. Als de 
economie weer aantrekt, zal de mobiliteit snel op 
het niveau van voor de crisis komen en in de jaren 
daarna weer verder toe nemen. Een goede bereik-
baarheid van en naar Twente en binnen Twente is 
en blijft essentieel voor onze economische ontwik-
keling en de gewenste economische structuurver-
sterking. 

Voor u ligt het geactualiseerde Regionaal Mobili-
teitsplan Twente (RMP) 2012-2020. Hierin staat 
beschreven hoe we samen met onze partners en 
vele andere partijen in Twente de komende jaren 
willen werken aan de vele aspecten van mobiliteit.

Het vorige RMP besloeg formeel de periode van 
2007 tot en met 2011. In 2012 is gestart met de 
actualisatie van dit plan. Al snel werd duidelijk dat 
de hoofdlijnen van het beleid nog goed passen bij 
de actualiteit en in stand moeten blijven. Hier-
door was het niet nodig een compleet nieuw RMP 
te schrijven en te volstaan met een actualisatie. 
De huidige situatie en gewijzigde inzichten vragen 
immers om nieuwe of iets andere acties.

Het huidige kabinet is voornemens de WGR+, op ba-
sis waarvan Regio Twente de wettelijke rol en taken 
voor de mobiliteit in Twente uitvoert, af te schaffen. 
Hoewel de WGR+ discussie al werd gevoerd aan de 
start van onze actualisatie, zijn wij toch enthousiast 
doorgegaan. Met het RMP Twente hebben we im-
mers al jaren een goede basis om met 14 gemeen-
ten, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en andere 
partners de mobiliteitsopgaven in Twente aan te 

pakken. Ook zonder plusstatus is zo’n gezamenlijke 
agenda van grote waarde. Gelukkig werken wij in 
Twente altijd al constructief en actief samen met pro-
vincie Overijssel en zijn zij ook bij deze actualisatie 
goed betrokken geweest.
 
Het perspectief is verschoven. Het beschikbare bud-
get moet nog bewuster worden ingezet, om zo veel 
mogelijk te bereiken. In plaats van nieuw bouwen 
willen we onze infrastructuur en mogelijke alterna-
tieven nog beter benutten dan voorheen. Ondermeer 
door inwoners bewuster te laten kiezen hoe de dage-
lijkse verplaatsingen worden gemaakt of door ze met 
actuele informatie en verleiding vaker alternatieven 
te laten gebruiken. Tegelijk zullen er toch nog een 
aantal uitbreidingen of aanleg van infrastructuur  
nodig zijn in het Twentse mobiliteitsysteem. De 
kracht ligt in samenwerking: De overheden, onder-
nemers, onderwijs en onderzoekers zullen elkaar de 
komende jaren steeds meer nodig hebben om met 
steeds wisselende rollen de gezamenlijke doelstel-
lingen te realiseren.

Dit RMP is de basis voor onze projecten en inspan-
ningen in de komende jaren. Het geeft richting en 
een visie. Het plan schrijft niet voor welke projecten 
we de komende jaren moeten uitvoeren en zal voor 
de periode tot 2020 ook nog niet volledig zijn. 
In de praktijk zullen we met de partners telkens be-
schikbare budgetten moeten vinden om zo kansen 
te benutten om onze bereikbaarheid te waarborgen 
en waar mogelijk te verbeteren. Door dit samen te 
blijven oppakken komen we verder met mobiliteit! 

Voorwoord

drs. J. Bron
Portefeuillehouder Mobiliteit Regio Twente
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Mobiliteitsbeleid voor Twente
Regio Twente is regisseur van het regionale mobiliteitsbeleid. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de 
WGR+ en de taken zoals die zijn geregeld in de Planwet Verkeer en Vervoer. Voor de periode tot en met 
2011 is het beleid van Regio Twente vastgelegd in het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) 2007-2011. Dit 
plan vormt het kader voor regionaal verkeers- en vervoersbeleid en is een inspirerende stimulans voor 
mobiliteitsbeleid op lokaal niveau. Gelet op het verlopen van de termijn van het vigerende RMP is nu 
een actualisatie gemaakt voor de periode tot en met 2020.

Twente fungeert als een daily urban system, waarin wonen, werken, recreëren en verplaatsen steeds meer 
op regionaal schaalniveau plaatsvinden. De samenhang tussen de steden en de kernen eromheen is zeer 
sterk. Ruim de helft van de 627.000 inwoners van Twente woont in het stedelijk gebied en bijna twee der-
de van de inwoners werkt er. Van alle verplaatsingen die Twentenaren maken, blijft 90% binnen de regio.

Vanuit dit kader is het van belang om in Twente op mobiliteitsgebied samen te werken en gezamenlijk 
in te zetten op een bereikbaar Twente.

Samenwerken in Twente
De doelstelling van het RMP is het waarborgen van de huidige bereikbaarheid en tegelijkertijd streven 
naar een verbetering van het totale niveau van leefbaarheid en veiligheid.

Regio Twente kan dit niet alleen bewerkstelligen. De taken en bevoegdheden van Regio Twente betreffen 
slechts een beperkt deel van alle noodzakelijke acties die uit dit RMP voortvloeien. Het werken aan de be-
reikbaarheid van Twente doen we samen met de betrokken wegbeheerders (het Rijk, de provincie en de 
gemeenten). Ook zoeken we steeds vaker de samenwerking met marktpartijen en brancheorganisaties. 

In de huidige tijd ligt de kracht in de samenwerking. De Twentse gemeenten zullen elkaar de komende 
jaren steeds meer nodig hebben om doelstellingen te bereiken. Dit geldt niet alleen op mobiliteitsgebied 
maar ook op alle aanpalende beleidsthema’s. 

Ook is er een intensieve en constructieve samenwerking met de provincie Overijssel. De provincie heeft 
een bredere beleidsambitie, wat doorwerkt bij zowel de voorbereiding en afstemming van het Regionale 
mobiliteitsbeleid met het provinciale beleid (o.a. de Omgevingsvisie) als bij het lobbyen, financiering  en 
realisatie cq. uitbreiding  van nieuwe  -infrastructurele-  projecten in Twente op het terrein van vaarwegen, 
spoor en weg. Daarnaast is de provincie een grote wegbeheerder en daarmee financier van projecten op 
of aan provinciale wegen.

Ambitie
Bereikbaarheid van Twente is geen doel op zich. De belangrijkste reden is het ondersteunen van de 
ruimtelijke en economische ambities. De kracht van Twente ligt in de compactheid van een sterk ste-
delijk gebied, met daaromheen een karakteristiek landelijk gebied. Het waarborgen en het versterken 
van deze kwaliteiten zijn van groot belang. 

De mobiliteit in Twente blijft de komende jaren groeien. Het gevolg is dat de bereikbaarheid onder druk 
blijft staan en dat de negatieve aspecten van mobiliteit sterker voelbaar worden. Maar de mobiliteits-
groei is ook noodzakelijk voor de ontplooiing van Twente. Voor de concurrentiekracht van de regio is 
het nodig om de bereikbaarheid op niveau te houden, zowel binnen de regio als met de omringende en 
verderaf gelegen gebieden in Nederland en Duitsland. 

Het mobiliteitsbeleid zal de ruimtelijk-economische ambities dus moeten ondersteunen. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het landelijk 
gebied. Voorkomen moet worden dat het aangename woon- en leefklimaat van de regio wordt aan-
getast door de (toename van de) mobiliteit. Een hoge kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid moet 
worden gewaarborgd. 

Terugblik
De afgelopen jaren is er in Twente veel gebeurd. Het oude RMP besloeg de periode van 2007 tot en met 
2011, waarin veel maatregelen zijn uitgevoerd. In deze periode zijn diverse verkeersknelpunten aangepakt, 
is een forse groei in het aantal openbaarvervoerreizigers gerealiseerd en is het aantal verkeersdoden en 
-gewonden gedaald. Er zijn nieuwe beleidskaders ontwikkeld, zoals de Wegenvisie Twente en de OV-visie. 
Ook zijn er grootschalige infraprojecten gestart, zoals de N18 en N35. Het buitengebied in Twente is 
grotendeels ingericht als 60 km/uur-gebied, waardoor ook hier de verkeersveiligheid is verbeterd. Door 
middel van het samenwerkingsverband Twente Mobiel is intensieve samenwerking gestart met grote 
werkgevers in Twente.

Regio Twente is ook actief geweest in het werven van externe geldbronnen. Sinds 2007 is er ruim 40 
miljoen aan aanvullende rijkssubsidies binnengehaald. 

Beleidsthema’s
Het regionale mobiliteitsbeleid is onder te verdelen in de thema’s Bereikbaarheid, Veiligheid en Leef-
baarheid. Hieronder volgen de hoofdlijnen van het beleid per thema.

Bereikbaarheid
Regio Twente zet in op het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur. Het aanleggen van nieuwe 
infrastructuur komt pas in beeld als er geen andere reële alternatieven zijn. Doel is het op peil houden van 
de bereikbaarheid van de belangrijkste economische kerngebieden, via een regionaal wegennet met een 
goede doorstroming en een betrouwbaar robuust netwerk. Dit geldt zowel voor het personenvervoer als 
het goederenvervoer.

Samenvatting
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Ten aanzien van openbaar vervoer zetten we in op het bieden van passend openbaar vervoer afgestemd 
op de vraag, waarbij de betaalbaarheid van het openbaar vervoer gehandhaafd blijft. Doel is het hand-
haven of verhogen van de reizigersaantallen met behoud van de huidige hoge kwaliteit. Regio Twente 
wil het spoor optimaal benutten voor regionaal, nationaal en internationaal personenvervoer. Ook zet-
ten we in op het vergroten van het aantal gebruikers van de OV-chipkaart.

Ten aanzien van de fiets streeft Regio Twente op het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente de F35; de fiets-
snelweg die de belangrijkste kernen met elkaar verbindt. De ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik 
van de elektrische fiets zien we als kans in de modal split, aangezien de reisafstanden binnen Twente hier-
voor erg geschikt zijn.

Recreatief gezien ondersteunen we het Fietsroutenetwerk Twente en het Wandelnetwerk Twente. Beide 
netwerken faciliteren recreanten en toeristen in de beleving van het Twentse landschap.

We streven naar een betere benutting van het goederenvervoer over water, door het verbeteren van  
de kwaliteit van het vaarwegennet en het optimaliseren van regionale faciliteiten voor op- en overslag. 
Regio Twente is tegen een toename van doorgaand goederenvervoer per spoor, tenzij afdoende maat-
regelen worden genomen ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid.

Veiligheid
Regio Twente zet in op het waarborgen van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal 
verkeersdoden en ernstig gewonden. Hierbij wordt de focus gelegd op kwetsbare doelgroepen, educatie 
& communicatie en Duurzaam Veilige infrastructuur. 

Ook wil Regio Twente de sociale veiligheid op peil houden in het openbaar vervoer en het overige verkeer.

Leefbaarheid
Regio Twente wil innovatieve mobiliteitsoplossingen die de milieubelasting van verplaatsingsgedrag 
verminderen, ten volle benutten. Elektrische mobiliteit wordt hierin als kansrijk gezien.
Regio Twente wil de leefbaarheid verbeteren door de impact van verkeer op de omgeving zoveel moge-
lijk te beperken.

Toekomst
Voor Regio Twente wordt het samenwerken met wegbeheerders en bedrijfsleven steeds belangrijker.  
De afgelopen jaren is deze samenwerking steeds intensiever geworden en zal de komende jaren verder 
worden uitgebouwd. Het proces rond het verdwijnen van de WGR+-status zal hier een grote rol in spelen. 

De effectiviteit van het regionale beleid wordt ook belangrijker. Daarom zal in de komende periode 
monitoring van resultaten een centralere rol gaan spelen.

Het geactualiseerde RMP is ambitieus en bevat diverse ambitieuze plannen. Alle overheden hebben echter te maken met 
forse bezuinigingen. Hierdoor is de kans groot dat diverse projecten niet kunnen doorgaan. Mogelijk kunnen belangrij-
ke onderdelen van het beleid niet meer tot uitvoering komen. Daarom zal elk jaar in het kader van het BDU-bestedings-
plan worden gekeken of de belangrijkste onderdelen van het beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd (kunnen) worden. Mocht 
het nodig zijn, dan kan er in overleg met budgetten worden geschoven, of worden gekeken of in de subsidieverordening 
aanpassingen nodig zijn.



Inleiding en visie
Deel I
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1.  Achtergrond

Twente
Twente staat in Nederland bekend als een gebied met een eigen identiteit. Het is een regio met een af-
wisselend karakter: een innovatieve kennisregio met de universiteit Twente, een uniek landschap met 
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en het Nationaal Landschap Noordoost-Twente, met daartussen 
een aantal kleinere kernen en de stedenband Oldenzaal, Enschede, Hengelo, Borne en Almelo.

Twente fungeert als een daily urban system, waarin wonen, werken, recreëren en mobiliteit meer op 
regionaal schaalniveau plaatsvinden. De samenhang tussen de steden en de kernen eromheen is zeer 
sterk. Ruim de helft van de 627.000 inwoners van Twente1 woont in het stedelijk gebied en bijna twee 
derde van de inwoners werkt er. Vandaar dat er in het verleden steeds meer behoefte ontstond aan 
intergemeentelijke samenwerking.

In 1994 is Regio Twente opgericht; een samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten. Door 
het instellen van een regionaal bestuur heeft de regionale samenwerking een vaste vorm gekregen. Regio 
Twente heeft samen met zes andere stadsregio’s in Nederland op grond van de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen Plus (WGR+) een bijzondere status. Een van de taken die voortvloeien uit de WGR+-status, 
is dat het Twentse verkeers- en vervoersbeleid op regionale schaal door Regio Twente wordt vastgesteld. 

Regio Twente kan haar beleid niet alleen uitvoeren. Zij is geen wegbeheerder en dus niet bevoegd om 
maatregelen aan het wegennet zelf door te voeren. Daarom werkt zij intensief samen met de Twentse 
gemeenten, het Rijk en de provincie Overijssel. Dit regionaal mobiliteitsplan (RMP) is voortgekomen 
uit een gemeenschappelijk belang en een gezamenlijke visie op de mobiliteit in Twente.

Er ligt een plan van het Kabinet om de WGR+-status van de zeven stadsregio’s te beëindigen. De (bestuur-
lijke) gevolgen daarvan voor Twente zijn op dit moment niet met zekerheid vast te stellen. In alle moge-
lijke scenario’s is het verder gezamenlijk optrekken van partners in Twente op het gebied van verkeer en 
vervoer van belang. Dit op basis van een door alle partners gedeelde visie en met hetzelfde doel. Dat be-
tekent dat het geactualiseerde RMP in alle gevallen, ongeacht de wijze van borging, meerwaarde heeft.

Juist in dit perspectief is de constructieve samenwerking met provincie Overijssel van groot belang. De 
uitgangspunten van het RMP sluiten daarom aan bij de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel. 

Waarom een nieuw Regionaal Mobiliteitsplan?
Het voorliggende Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) Twente is een actualisatie van het vorige RMP uit 
2007, dat als planjaar 2020 had en waarin het beleid is geconcretiseerd voor de planperiode 2007-2011. 
In het geactualiseerde plan gaat het nadrukkelijk niet om een (volledige) herziening van het beleid. Het 
bouwt voort op de ingezette koers van de afgelopen jaren.

Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen die aanleiding zijn voor een actualisatie:
•	 	Regio	Twente	heeft	vanuit	de	WGR+-status	de	bevoegdheid	om	een	regionaal	mobiliteitsplan	op	 

te stellen;
•	 	de	verplichting	om	een	RMP	op	te	stellen	volgt	uit	de	Planwet	Verkeer	en	Vervoer;
•	 	het	Rijk	heeft	de	ontwerp	Structuurvisie	Infrastructuur	en	Ruimte	(SVIR)	vastgesteld.	De	SVIR	bevat	

een aantal aanzienlijke koerswijzigingen. Deze zullen ook op regionaal niveau effect hebben. In  
de Planwet Verkeer en Vervoer is geregeld dat binnen anderhalf jaar na vaststelling van een landelijke 
beleidsnota voor verkeer en vervoer, deze vertaald moet worden naar de regionale situatie;

•	 in	de	Omgevingsvisie	van	de	provincie	Overijssel	zijn	nieuwe	ruimtelijke	kaders	vastgesteld;
•	 	uit	ruimtelijke	en	economische	plannen	en	beleidsvisies	op	het	gebied	van	bereikbaarheid	(Wegenvisie	

en de studie Twentse Bereikbaarheid) en openbaar vervoer (OV-visie) zijn nieuwe kaders ontstaan.

Het is daarom wenselijk om de ambities in een toekomstbestendige mobiliteitsvisie voor Twente te 
borgen en actiepunten te concretiseren naar tijd, geld en plaats voor de periode tot en met 2020.

Integraliteit
Mobiliteit is bij uitstek een beleidsveld waar integraliteit een grote rol speelt. Daarbij gaat het zowel om 
het brede scala aan thema’s die mobiliteit raken of daardoor geraakt worden, als om de veelheid aan 
partners die deel uitmaken van het speelveld van mobiliteit in Twente. Bereikbaarheid of (verkeers)
veiligheid is nooit een doel op zich, maar draagt bij aan bijvoorbeeld economische ontwikkeling, duur-
zaamheid, sociale cohesie of gevoelens van leefbaarheid.

Planperiode
Dit RMP Twente focust zich op de periode 2012 tot en met 2020. Om ambities in een breder perspectief 
te plaatsen, wordt uitgegaan van een toekomstvastheid tot 2030/2040. Complexe en grootschalige  
projecten kennen doorgaans een lange doorlooptijd en hebben effect op zowel korte als lange termijn. 
Het nadenken over een langere periode is essentieel voor het waarborgen van een consistente beleidslijn.

Effecten op natuur en milieu
Op grond van de Wet Milieubeheer is voor beleidsdocumenten als een RMP een plan-MER verplicht. 
Een plan-MER maakt een inschatting van de gevolgen van dit plan voor natuur en milieu. Voor het 
vorige RMP uit 2007 is een plan-MER opgesteld. Het huidige RMP is slechts een actualisatie van het 
vorige plan en bevat wederom geen concrete voorstellen voor nieuwe infrastructuur. Reden om geen 
nieuwe plan-MER op te stellen. Er worden dan ook geen ingrijpende wijzigingen in het beleid, of nieuwe 
planonderdelen voorgesteld die plan-MER plichtig zijn. 

1   CBS, per 1 januari 2012. 
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De kracht van Twente is onze trots, verbondenheid en compactheid. Juist door deze aspecten te benutten 
kan de positie van Twente worden versterkt. De trots bindt de inwoners om hier te leven. De verbonden-
heid met Twente bindt de inwoners om hier te wonen. De compactheid bindt de inwoners om hier te 
werken. Twente staat ook voor duurzaamheid: het optimaal benutten van de beschikbare middelen 
(people, planet, profit) in een groen landschap met gebundeld wonen, werken en verplaatsen. Een 
mooi voorbeeld hoe kwaliteit en efficiëntie samengaan.

2.1 Ambities Regio Twente

Ruimtelijk-economische ambities
Twente bestaat uit een stedelijk gebied, met daaromheen een karakteristiek landelijk gebied. Regio Twente 
wil de kwaliteit van beide elementen van het gebied verder versterken. Enerzijds wil zij Twente op de kaart 
zetten als mooiste en groenste regio van Nederland. Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, Nationaal Land-
schap Noordoost-Twente en de vele landgoederen spelen hierbij een belangrijke rol. Anderzijds heeft  
Regio Twente de ambitie de economie structureel te versterken. Het stedelijk netwerk speelt hierbij een 
belangrijke rol. Steeds meer wordt echter duidelijk dat zich ook buiten het stedelijk netwerk aanzienlijke 
economische activiteiten ontwikkelen. De ruimtelijk-economische ambities zijn onder meer uitgewerkt 
in de Gebiedsagenda Oost-Nederland en de economische visie Netwerkstad. De opgave van Twente is 
versterking van het stedelijk kerngebied met in het bijzonder de Innovatiedriehoek Twente (bestaande 
uit Hart van Zuid in Hengelo, Kennispark Twente, gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente). Daarbij 
wordt gestreefd naar integrale ontwikkeling van ruimtelijke en infrastructurele opgaven, naar duurzaam 
en energiezuinig bouwen en naar ruimtelijke kwaliteit.

Relatie tussen mobiliteitsbeleid en ruimtelijk-economisch beleid
Door de ruimtelijk-economische ambities en door demografische, sociale en culturele ontwikkelingen blijft 
de mobiliteit in Twente de komende jaren groeien, net als elders in Nederland. Het gevolg is dat de bereik-
baarheid onder druk komt te staan en dat de negatieve aspecten van mobiliteit sterker voelbaar worden. 
Circa 90% van alle verplaatsingen die Twentenaren maken vindt plaats binnen Twente2. Voor woon-werk-
verkeer ligt dit op 83%. Voor de ontplooiing en concurrentiekracht van Twente is het nodig om de bereik-
baarheid van de economische kerngebieden op niveau te houden, niet alleen binnen Twente maar ook vanuit 
Twente naar de omringende en verderaf gelegen gebieden in Nederland en Duitsland. 

Een goede interne bereikbaarheid is de basis voor de ontwikkeling van relaties binnen het stedelijk ge-
bied en tussen het stedelijk gebied en haar omgeving. Een goede externe bereikbaarheid is noodzakelijk 
om de concurrentiekracht van Twente in Nederland en in Europa te versterken. Het doorgaande verkeer 
heeft vrijwel geen relatie met Twente, maar gebruikt wel dezelfde infrastructuur. De verwachting is dat 
dit doorgaande verkeer de komende jaren toeneemt, door groei van de internationale verplaatsingen 
van personen en goederen. Het is belangrijk om al deze verkeersstromen goed te faciliteren.

Het mobiliteitsbeleid zal de ruimtelijk-economische ambities dus moeten ondersteunen. Belangrijk is hier-
bij rekening te houden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het landelijk gebied.

Het aangename woon- en leefklimaat van Twente mag niet worden aangetast door (toenemende)  
mobiliteit. Een hoge kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid moet worden gewaarborgd. 

De relatie tussen mobiliteitsbeleid en het ruimtelijk-economisch beleid gaat echter twee kanten op.  
Behalve dat het mobiliteitsbeleid de ruimtelijk-economische ambities ondersteunt, moet bij nieuwe ruim-
telijk-economische ontwikkelingen expliciet gekeken worden naar de mogelijkheden van het verkeers- en 
vervoerssysteem, de effecten hierop en eventuele noodzakelijke maatregelen. In feite moeten nieuwe ruim-
telijk-economische ontwikkelingen aansluiten op het bestaande verkeers- en vervoerssysteem.

2.2 Doelen van het RMP

Dit RMP hanteert dezelfde doelstellingen als het vorige RMP: 
•	 	het	waarborgen	van	de	huidige	kwaliteit	van	interne	en	externe	bereikbaarheid	van	sociale,	economische	

en andere maatschappelijke activiteiten voor personen en goederen in zowel stedelijk als landelijk  
gebied, alsmede het benutten van kansen voor verbetering van de bereikbaarheid;

•	 	het	verbeteren	van	het	leefbaarheidsniveau	in	heel	Twente	door	de	totale	hoeveelheid	schadelijke	 
effecten van het verkeer op het leefmilieu en de natuur te beperken;

•	 	het	verminderen	van	het	totale	aantal	verkeersdoden	en	-gewonden	door	het	verhogen	van	de	 
verkeersveiligheid.

Deze drie doelstellingen sluiten aan op de drie hoofdthema’s: bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.

Bij de eerste doelstelling klinkt het streven om de kwaliteit van de bereikbaarheid (in 2004) te waarborgen 
misschien niet erg ambitieus. Dit is het echter wel, gezien de vele ontwikkelingen die de bereikbaarheid 
dreigen te verslechteren. Daarnaast gaat het ook om het behouden van de bestaande kwaliteit die al 
goed is. 

Bij de tweede en derde doelstelling wordt wel een verbetering nagestreefd. Voor de verkeersveiligheid 
geldt een kwantitatieve doelstelling, namelijk een vermindering van het aantal doden met 53% en een 
verlaging van het aantal ernstig gewonden met 45% ten opzichte van 2002. Dit is een landelijke doel-
stelling uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), doorvertaald naar Twente. 

Ook wordt bewust gesproken over het beperken van de totale hoeveelheid schadelijke effecten en ver-
keersdoden, voor heel Twente. Weliswaar kunnen in sommige gevallen noodzakelijke bereikbaarheids-
maatregelen onvermijdelijk leiden tot een lokale aantasting van de leefbaarheid (voor een deel van de 
dag). Dit is echter nodig om op het niveau van heel Twente juist een verbetering te bereiken. 

Dit geactualiseerde RMP moet ook bijdragen aan het stimuleren van (gemeentelijke) projecten die 
belangrijk zijn voor het realiseren van de doelen.

2   Mobiliteitsstromenonderzoek Regio Twente (juli 2012).

2. Ambities en visie
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2.3 Vertaling in thema’s

In deze paragraaf worden de doelstellingen nog verder aangescherpt.In deel II worden de beleidsthema’s 
verder uitgewerkt.

Bereikbaar
Regio Twente wil haar sterke concurrentiepositie behouden en zich verder ontwikkelen tot economische 
topregio. Tegelijkertijd is er in Twente het besef dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling bepaald 
niet onbedreigd is. De pijlers van de economie zijn conjunctuurgevoelig, de concurrentie tussen de 
economische topregio’s is sterk en de steun van de nationale en Europese overheden richt zich in tijden 
van crisis vooral op de gebieden die qua economisch belang nog groter zijn (Randstad, Hamburg, 
Ruhrgebied). Bovendien kent Twente een aantal relatieve zwaktes, zoals de relatief lage opleidings-
graad van de bevolking en de relatief sterke oriëntatie van veel bedrijven op de eigen regio. Wanneer 
investeringen in de infrastructuur achterblijven bij de economische ontwikkelingen, kunnen de infra-
structuurnetwerken overbelast raken, neemt de (inter)nationale bereikbaarheid af en verslechtert de 
Twentse concurrentiepositie. 

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn een steeds belangrijker concurrentiefactor in de 
competitie tussen economische kernregio’s. Hierbij gaat het om drie niveaus van 
bereikbaarheid; (inter)nationaal, interregionaal en regionaal. Zowel het personen-
vervoer als het goederenvervoer in Twente zal de komende jaren naar verwachting 
blijven groeien. Gegeven deze groei, streeft Regio Twente ernaar de bereikbaarheid 
in termen van reistijd op zijn minst te handhaven op het niveau van 2004. 

Voor een sterke(re) profilering van Twente is het van belang dat de aangeboden 
bereikbaarheidskwaliteit past bij het ruimtelijk-economisch profiel en de ambities 
van Regio Twente. Voor Twente is een hoogwaardige, multimodale bereikbaarheid 

voor personen- en goederenvervoer die zich richt op zowel de externe (internationaal, interregionaal) 
als de interne (regionaal) bereikbaarheid, van groot belang:
•	 internationaal/Euregionaal;	verbindingsassen	Randstad	-	Centraal/Oost-Europa	via	weg,	spoor	en	water;
•	 interregionaal;	verbindingsassen	met	omliggende	(Duitse	en	Nederlandse)	stedelijke	regio’s;
•	 regionaal:	interne	verbindingen	met	de	economische	kerngebieden	en	toeristische	toplocaties.

Internationaal
Vanuit internationaal perspectief is Twente strategisch gelegen op de in belang toenemende oost-westas 
Londen - Randstad - Berlijn - Baltische staten - Moskou. Op Europees schaalniveau concurreren de kern-
gebieden op deze as met de kerngebieden op de andere centrale as, de noord-zuidas. 
Voor het behoud van haar sterke internationale concurrentiepositie als kerngebied en kennisregio in de 
toekomst, is een kwalitatief hoogwaardige oost-westverbinding noodzakelijk. Bovendien is een goede in-
ternationale bereikbaarheid van Twente via weg, spoor, water (Twentekanalen) en lucht randvoorwaarde-
lijk om toonaangevende, (inter)nationale bedrijven in de kennissector te (blijven) binden aan Twente. 
Om de Twentse concurrentiepositie blijvend te verbeteren, wil Twente verder specifiek inzetten op een op-
waardering van de achterlandverbinding met een doorgangsfunctie voor internationaal goederenvervoer, 
en de kansen benutten zich verder te ontwikkelen tot logistieke draaischijf op de as Nederland - Duitsland. 
Ook daarvoor zijn aanvullende investeringen in de internationale spoor-, weg- en waterverbindingen 
nodig (o.a. opwaardering van de Twentekanalen en capaciteitsuitbreiding van de A1). 

Interregionaal 
De Twentse economie is gebaat bij een goede samenwerking met andere stedelijke regio’s, vooral regio’s 
met economieën die complementair en/of versterkend zijn voor de Twentse economie. 

Op Euregionaal niveau wordt de (economische) samenwerking tussen Twente, Münster en Osnabrück 
steeds belangrijker. Deze economieën zijn complementair op het gebied van nanotechnologie en de sterke 
logistieke clusters aan beide zijden van de grens. Voor verdere intensivering van deze samenwerking, is 
verbetering nodig van de E30-corridor, het spoor en het regionaal openbaar vervoer. 

Voor het verbeteren van de externe (weg)bereikbaarheid tussen de Twentse regio en de andere stedelijke 
regio’s wordt op dit moment al fors geïnvesteerd. Op stapel staan (c.q. reeds in uitvoering zijn) een 
capaciteitsvergroting op de N35 (Wierden - Raalte), de capaciteitsvergroting A1 (tussen Apeldoorn en 
Azelo), de aanleg van de N18 en verbetering van de Twentekanalen. Verdere verbeteringen zijn vooral 
nodig op de verbinding met Zwolle (spoor en weg), de Randstad (spoor), de regionale spoorverbin-
dingen en de N36 wat betreft verkeersveiligheid.

Regionaal 
Regionaal wil Twente investeren in een hoogwaardige woon- en werkomgeving, om kenniswerkers 
blijvend aan Twente te binden. Ook wil Twente de sterke (economische) samenhang tussen de steden 
en het platteland faciliteren. Een goede en multimodale bereikbaarheid van woon- en werklocaties is 
een van de belangrijke criteria. 

De afgelopen jaren heeft Regio Twente hierin ook al fors geïnvesteerd. Zo zijn in het kader van Agglonet 
Twente diverse (vrijliggende) HOV-busbanen gerealiseerd, wordt een hoogwaardig fietsnetwerk aange-
legd en is het project Twente Mobiel van start gegaan. In Twente Mobiel hebben Twentse wegbeheerders 
gezamenlijk plannen opgesteld en uitgevoerd voor de ontwikkeling en inzet van benuttingsmaatregelen 
en mobiliteitsmanagement. Ook worden fysieke maatregelen aan het wegennet voorbereid en uitgevoerd, 
onder meer de aanleg van de N18, verdubbeling van de Auke Vleerstraat in Enschede, de N35 in Nijverdal 
en Laan Hart van Zuid in Hengelo. 

Twente blijft zich inzetten voor verstedelijking en verdichting rond de multimodaal ontsloten knooppun-
ten en een samenhangend auto-, fiets- en OV-netwerk. De compactheid is de kracht van Twente en moet 
optimaal worden benut. De ambities voor de verdere ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar-
vervoersysteem in de vorm van het Agglonet, als ruggengraat voor de verbindingen tussen de toplocaties 
en de Innovatiedriehoek, blijven onverminderd hoog. De urgentie daarvoor neemt alleen maar toe 
wanneer Twente zich wil meten met andere topregio’s als het gaat om het bieden van een wervend 
woon- en leefmilieu en het aantrekken van internationale kenniswerkers. Voor het autonetwerk is de 
aanleg van een aantal ontbrekende schakels wenselijk, zoals is geconstateerd in de Wegenvisie Twente. 
Het fietsgebruik kan een verdere impuls krijgen door uitbreiding van het netwerk van fietssnelwegen en 
hoogwaardige fietsverbindingen.

2. Ambities en visie
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Veilig en leefbaar
Op alle schaalniveaus (internationaal, interregionaal en regionaal) vormen duurzaamheid en ruimtelij-
ke kwaliteit het uitgangspunt. Het gevoel dat deze thema’s steeds belangrijker worden heeft maar be-
perkt een plek gekregen in de diverse programma’s. Als randvoorwaarde voor ontwikkeling worden zij 
telkens meegewogen, maar dat heeft nog niet overal geleid tot een fundamentele plek. Daar ligt voor 
Regio Twente nog een opgave.

Duurzaamheid wordt, in navolging van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel, als volgt gedefini-
eerd: ‘Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder voor toekomstige 
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’. Bij alle beleids-
keuzes wordt gezocht naar de balans tussen ecologische, economische en sociaal-culturele belangen. 
Op het gebied van duurzaamheid heeft Regio Twente doelen en acties geformuleerd in de Twentse Duur-
zaamheidsagenda (regioraadsbesluit d.d. 20 juni 2012). 

Ambitie duurzame mobiliteit
Ambitie van Regio Twente is het verminderen van de impact van verplaatsingsgedrag op de leefomgeving 
door slimme oplossingen, zonder dat dit de mobiliteit van mensen belemmert.

Duurzame mobiliteit gaat in op drie aspecten:
•	 	de	geboden	mogelijkheid	tot	verplaatsing	van	goederen,	mensen	en	kennis;
•	 	de	wijze	waarop	dit	verplaatsingsgedrag	ingrijpt	in	de	omgeving;
•	 	verantwoord	beslag	leggen	op	de	beschikbare	natuurlijke	voorraden.

Met de Duurzaamheidsagenda wil Twente zich profileren als duurzame regio. De belangrijkste op-
lossingen hebben betrekking op stedelijke distributie, bevordering van goederenvervoer over water, 
het stimuleren van fiets, mobiliteitsmanagement en elektrisch rijden.

Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door, naast bescherming, vooral in te zetten op het verbinden 
van bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Bestaande kwaliteiten worden beschermd 
en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Ontwikkelingen die mobiliteit meebrengen (weg-
aansluitingen, stations, havens), worden zo veel mogelijk gesitueerd rond de aanwezige infrastructuur. 
De hoofdinfrastructuur van het verkeers- en vervoersnetwerk is zo gekozen dat zij de motor is voor de 
ontwikkelingsdynamiek (bundeling van stedelijke functies) en de relatieve ‘luwte’ (extensieve vormen 
van grondgebruik) respecteert. Een onderliggend en ondersteunend systeem dat gebaseerd is op een 
fijnmazige structuur van spoorwegen en gebiedsontsluitingswegen maakt de hoofdinfrastructuur compleet. 
Rondom haltes en stations ligt een hoogwaardig netwerk voor fiets en fijnmazig voortransport met het 
openbaar vervoer. 

Figuur 2.1 Basiskaart Twente 2013
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Ladder van Verdaas
Regio Twente staat voor duurzaamheid. Nieuwe infrastructuur wordt alleen aangelegd als dit echt nood-
zakelijk is. Een goede afweging of de maatregel echt nodig is of dat zowel op korte als lange termijn kan 
worden volstaan met een minder ingrijpend instrument, is bij elk nieuw project essentieel.

De zogenaamde Ladder van Verdaas wordt daarom in de procesgang toegepast. De Ladder van Verdaas is 
vergelijkbaar met de SER-ladder die wordt gehanteerd bij ruimtelijke ontwikkeling. De SER-ladder wordt ook 
in Overijssel gehanteerd (paragraaf 3.2.2 in de Omgevingsvisie Overijssel) en komt er in het kort op neer 
dat eerst bestaande bebouwing en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden. 
De Ladder van Verdaas regelt voor bereikbaarheidsopgaven dat eerst verschillende oplossingsmogelijk-
heden worden afgewogen, alvorens te kiezen voor aanleg of uitbreiding van infrastructuur. Mogelijke 
oplossingen kunnen worden gevonden in ruimtelijke ordening, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement, 
openbaar vervoer en fiets, of efficiencyverbetering van bestaande infrastructuur. Wanneer deze opties 
onvoldoende oplossing bieden, kan aanpassing of aanleg van nieuwe infrastructuur worden overwogen. 

De treden van de Ladder van Verdaas zijn:
1.  Ruimtelijke ordening. Bouw compact, zodat reisafstanden kort zijn. Bouw dicht bij openbaarvervoer-

knooppunten, zodat autogebruik niet nodig is.
2.  Prijsbeleid. Met bijvoorbeeld betaald parkeren en passageheffing wordt de keuze van de automobilist 

beïnvloed.
3. Mobiliteitsmanagement. Telewerken, carpoolen, telefonisch vergaderen etc.
4. Openbaar vervoer en fiets. Zorg voor goed openbaar vervoer en uitmuntende fietsroutes. 
5.  Verbeter de efficiëntie van bestaande wegen. Bij 80 km/uur kan er veel meer verkeer over een weg 

dan bij 130 km/uur. Daardoor ontstaan minder files en is iedereen toch eerder op zijn bestemming.
6.  Pas de huidige wegen aan. Pas als alle bovenstaande punten onvoldoende zijn komt wegverbreding 

in beeld.
7. Nieuwe infrastructuur. Volledig nieuwe wegen aanleggen is het laatste wat je doet.

2. Ambities en visie
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3.1 Inleiding

Het oude RMP besloeg de periode van 2007 tot en met 2011. Het merendeel van de projecten is inmid-
dels afgerond of omgezet naar continue uitvoering. De resultaten van de afgelopen jaren zijn gemiddeld 
genomen positief. Het gros van de doelstellingen is gehaald. Er is een forse groei in het aantal OV 
-reizigers, het aantal verkeersdoden en -gewonden is gedaald, reizigers zijn nog altijd bovengemiddeld 
tevreden over het OV in Twente en ontwikkelingen op fietsgebied zijn ook positief.

Minder goed lijkt het te gaan met de scheepvaart; er zijn minder passages geweest bij de sluis Eefde en 
het aantal ton bulkgoederen is afgenomen. De containervaart is echter gestegen en de verwachting is 
dat deze groei zich minimaal handhaaft. De daling van het aantal schepen en ton bulkgoederen kan 
simpelweg worden verklaard door de economische crisis (afname vervoer van grondstoffen voor de 
bouw). Waarschijnlijk trekt dit weer aan zodra de economie zich herstelt.

De afgelopen periode is er niet jaarlijks gemonitord op de resultaten van het RMP. De oorspronkelijke 
doelen waren veelal niet SMART omschreven. Een aantal onderwerpen valt niet onder de verantwoor-
delijkheid van Regio Twente, maar is wel relevant voor de regionale bereikbaarheid.

Eind 2011 heeft er één algemene monitoring van het RMP plaatsgevonden. In deze rapportage zijn de 
behaalde resultaten beschreven. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten.

3.2  Resultaten monitoring RMP

In het RMP is bepaald dat Regio Twente inzet op het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur, 
ook door het goederenvervoer. Het aanleggen van nieuwe infrastructuur komt pas in beeld als er geen 
andere reële alternatieven zijn.

Autoverkeer
Het niveau van bereikbaarheid uit 2004 moet in termen van reistijden gehandhaafd blijven. Op zeven-
tien verschillende trajecten in Twente is ieder kwartaal gemeten hoe de deur-tot-deurreistijden zich 
ontwikkelen voor auto en OV. Uit de metingen blijkt dat de gemiddelde trajectsnelheden in de afgelopen 
periode niet verslechterd zijn, maar zelfs licht verbeterd.

3.  Terugblik RMP 
2007-2011
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Binnenvaart
•	 	er	is	geen	groei	gesignaleerd	in	de	binnenvaart	als	gevolg	van	daling	bulkgoederen;
•	 	het	aantal	containerpassages	bij	sluis	Eefde	groeit;
•	 	het	totaal	aantal	passages	bij	sluis	Eefde	is	licht	gedaald.

Openbaar vervoer per trein
•	 	er	zijn	meer	stoptreinen	richting	Apeldoorn	gerealiseerd;
•	 	de	ambitie	van	groei	in	het	OV	ligt	op	4	à	5%	per	jaar:	over	de	bekeken	periode	is	van	2004	tot	2009	

een groei opgetreden van circa 14%;
•	 	klanttevredenheid	OV:	De	cijfers	die	worden	gegeven	aan	de	regionale	treindiensten	in	Twente	zijn	

vrij stabiel. Deze cijfers liggen voor alle perioden en lijnen op, of boven het Nederlands gemiddelde.

Openbaar vervoer per bus
•	 	ontwikkeling	aantal	dienstregelinguren	(DRU).	In	een	periode	van	4	jaar	is	een	groei	in	het	aantal	

dienstregelinguren gerealiseerd van ongeveer 6%. Dit komt neer op een gemiddelde stijging van circa 
1,5% per jaar;

•	 	de	ambitie	van	groei	van	aantallen	reizigers	in	het	OV	ligt	op	4	à	5%	per	jaar.	Deze	ambitie	wordt	niet	
waargemaakt als wordt gekeken naar het aantal reizigerskilometers. Sinds 2004 was er sprake van 
een groei per jaar tussen de 2 en 3%. In 2008 daalde echter het aantal reizigers, waardoor de gehele 
stijging in de afgelopen periode (vanaf 2004) slechts 3% bedraagt;

•	 	het	waarborgen	van	de	sociale	veiligheid	in	en	om	het	openbaar	vervoer.	Het	cijfer	dat	de	reiziger	
geeft voor sociale veiligheid in het OV ligt in Twente boven het Nederlands gemiddelde. Het cijfer 
schommelt in de afgelopen jaren tussen de 8 en 8,3 voor de bus en trein.

Fiets
•	 	aantal	afgelegde	kilometers.	Gemiddeld	legden	inwoners	van	Twente	36	kilometer	per	dag	af	in	2009,	

tegen 32 kilometer in 2007. Het aantal fietskilometers binnen de totale mobiliteitskilometers is stabiel 
gebleven, van gemiddeld 3,02 kilometer in 2007 naar 2,99 kilometer per dag in 2009. Opvallend is 
de stijging van het aantal kilometers ten behoeve van woon-werkverkeer en onderwijs. Deze namen 
in de periode 2007-2009 met 10% toe. Het fietsgebruik in Twente heeft het ambitieniveau van 1995 
nog niet bereikt (Bron: Mobiliteitsonderzoek Nederland, MoN 2007-2009);

•	 	aantal	(on)bewaakte	fietsenstallingen	bij	stations	en	in	centra.	Er	zijn	de	afgelopen	paar	jaren	veel	
nieuwe stallingen gerealiseerd. Als de planning tot 2012 wordt gehaald, is het aantal plaatsen ten 
opzichte van 2006 nagenoeg verdubbeld.

Luchtkwaliteit
•	 	pilot	schone	bussen	in	Enschede.	De	pilot	‘Hybride	bus	lijn	2’	

is op 1 december 2010 gepresenteerd. Vanaf 1 maart 2011 
zijn deze bussen opgenomen in de dienstregeling op lijn 2 
in Enschede. De pilot zal 2 jaar duren.

3.3  Succesvolle projecten

In de afgelopen jaren zijn er voortvloeiend uit het RMP veel succesvolle projecten gestart en afgerond. 
Hieronder een aantal voorbeelden:

Bereikbaarheid
•	 	invoeren	van	incident	management	op	het	onderliggend	wegennet	in	Twente	(de	regionale	hoofdwe-

gen in Twente);
•	 	(door-)ontwikkeling	en	ingebruikname	van	de	website	wegwerkzaamheden	Twente	(nu	onderdeel	

www.twentemobiel.nl) waarbij later ook provincie Overijssel (voor West-Overijssel) en inmiddels meer 
provincies zijn aangehaakt aan hetzelfde systeem om te communiceren over stremmingen naar  
publiek en om (automatisch) afstemming in de planning tussen wegbeheerders te stimuleren; 

•	 	faciliteren	van	het	goederenvervoer	op	bestaande	infrastructuur	(zie	thema	goederenvervoer);
•	 	faciliteren	van	zowel	het	doorgaande	verkeer	als	het	Twentse	verkeer;
•	 	aanleggen	van	benodigde	nieuwe	infrastructuur;
•	 	inkoop	extra	NS-stoptreinen	op	traject	Apeldoorn	-	Enschede.

Daarnaast zijn een aantal acties uitgevoerd:
•	 	de	Regionale	Wegenvisie	Twente	is	opgesteld;
•	 	de	OV-visie	is	opgesteld;
•	 	de	organisatie	Twente	Mobiel	is	in	het	leven	geroepen	en	samenwerking	met	het	bedrijfsleven	is	vorm-

gegeven om mobiliteitsmanagement te stimuleren;
•	 	maatregelenpakket	Kwaliteitsnet	goederenvervoer	is	in	uitvoering;
•	 	opening	station	Hengelo	Gezondheidspark	eind	2012;
•	 	uitbreiding	fietsenstallingen	door	ProRail;
•	 	rijksprogramma	Beter	Benutten.	Er	zijn	bij	het	Rijk	extra	budgetten	verkregen	voor	de	aanpak	van	 

belangrijke knelpunten op het wegennet. In de komende 3 jaar worden deze maatregelen uitgevoerd.
•	 	invoering	incident	management	op	de	belangrijkste	wegen;
•	 	betrokkenheid	van	50	grote	werkgevers	in	Twente	bij	bereikbaarheid	via	Twente	Mobiel.
•	 	diverse	HOV-banen	zijn	aangelegd	en	uitgebreid;
•	 uitbreiding	P+R-plaatsen	en	P+R-garage	Almelo;
•	 	actuele	reisinformatie	in	HOV-haltes	en	op	diverse	busstations;
•	 	aanleg	delen	van	de	fietssnelweg	F35	in	Almelo,	Hengelo	en	Enschede;
•	 	aanpak	kwaliteit	binnenhavens;
•	 proef	grensoverschrijdende	verbinding	Hengelo	-	Bad	Bentheim;
•	 	continuering	treinverbinding	Enschede	-	Gronau	-	Münster/Dortmund	(Regio	Twente	als	mede-

opdrachtgever);
•	 	doortrekken	van	A35;
•	 	infraprojecten,	zoals	de	N18	en	N35;
•	 	twentse	fietsrouteplanner:	www.fietsrouteplanner.nl

3.  Terugblik RMP 
2007-2011
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Veiligheid
•	 	realisatie	van	60	km-zones	in	het	gehele	buitengebied	van	

Twente: dit resulteerde in een afname van het aantal ongevallen 
met 30% in ingerichte gebieden;

•	 	goed	programma	educatieve	en	communicatieve	maatregelen	
gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid in alle gemeenten.

Leefbaarheid
•	 	gezamenlijk	optrekken	op	het	PHS-dossier.

3.4  Financiële resultaten

Sinds 2007 heeft Regio Twente ten behoeve van mobiliteit in Twente voor veel extra budgetten gezorgd. 
Hieronder staat een overzicht van aanvullende rijkssubsidies die we sinds 2007 hebben binnengehaald.

Projecten Rijkssubsidies

Beter Benutten 5,0 miljoen

Fiets Filevrij (fietssnelweg F35) 1,5  miljoen

Actieprogramma Regionaal OV 10,7  miljoen

Regionaal Mobiliteitsfonds 7,5  miljoen

Quick wins Binnenhavens 12,2  miljoen

Twente Mobiel Samen Slim Werken 1,5  miljoen

Actieplan Groei op het spoor 1,7  miljoen

Pilot treinverbinding Hengelo - Bad Bentheim 1,7  miljoen

Hybride bus 1,9  miljoen

Totaal 43,7  miljoen

figuur 3.3 Ontvangen rijkssubsidies in de periode 2007-2012

3.  Terugblik RMP 
2007-2011
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Ten opzichte van het vorige RMP uit 2007 hebben diverse ontwikkelingen invloed gehad op de actuali-
satie van dit RMP. In de volgende paragrafen komen de bestuurlijke kaders en de overige trends en  
ontwikkelingen die van invloed zijn op de mobiliteit in Twente aan de orde.

4.1  Bestuurlijke kaders

Sinds het verschijnen van het RMP in 2007 is de bestuurlijke context van het mobiliteitsbeleid veran-
derd. Zo is er bijvoorbeeld een Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld, is er een Gebieds-
agenda Oost-Nederland opgesteld (deze wordt nu geactualiseerd) en is de Omgevingsvisie van  
de provincie Overijssel verschenen(deze wordt eveneens geactualiseerd). Daarnaast zijn er diverse  
internationale en regionale visies en beleidskaders vastgesteld, die (op onderdelen) effect hebben op 
het RMP. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste bestuurlijke kaders ((inter)nationaal, lands-
delig en provinciaal) en enkele internationale en regionale visies en nota’s.

Europees mobiliteitsbeleid
De Europese Commissie heeft in 2011 het Witboek Vervoer 2050 vastgesteld. De strategie gaat uit van een 
vergroting van de mobiliteit, het verminderen van knelpunten op belangrijke domeinen, en mobiliteit als 
stimulans voor groei en werkgelegenheid. Ook moet het leiden tot een spectaculaire afname van Europa’s 
afhankelijkheid van ingevoerde olie en een terugdringing van de koolstofemissies van het vervoer met 
60% tegen 2050.

Voor 2020 zijn de doelstellingen als volgt (ten opzichte van 1990):
•	 	20%	reductie	van	CO2-emissies;
•	 	20%	duurzame	energie;
•	 	20%	energiebesparing.

Het streven is omstreeks 2050 de volgende belangrijke doelstellingen te hebben gerealiseerd: 
•	 	geen	auto’s	op	conventionele	brandstoffen	meer	in	steden;
•	 	40%	duurzame	koolstofarme	brandstoffen	in	de	luchtvaart;	
•	 	een	vermindering	van	de	emissies	van	de	scheepvaart	met	minstens	40%;
•	 	een	verschuiving	van	50%	van	het	middellange	passagiers-	en	goederenvervoer	van	de	weg	naar	het	

spoor en het water.

Dit alles moet leiden tot een vermindering van de vervoersemissies met 60%.

Op het gebied van verkeersveiligheid is de Europese doelstelling als volgt:
•	 	het	halveren	van	het	aantal	verkeersslachoffers	in	2020;
•	 	het	streven	naar	(dicht	bij)	nul	verkeersdoden	in	2050.

Europa zet in op efficiënt, multimodaal en duurzaam transport. Specifiek van belang voor Twente, van-
wege de ligging op de oost-westverbinding, is het kernnetwerk TEN-T; één geïntegreerd verkeers- en 
vervoersnetwerk voor Europa dat de belangrijkste economische gebieden met elkaar moet verbinden, om 
zo te kunnen bijdragen aan de economische en klimaatdoelstellingen van Europa. Daarvoor moeten 
knelpunten in het net weggewerkt worden, de infrastructuur verbeterd en het grensoverschrijdend vervoer 
van passagiers en goederen binnen de EU gestroomlijnd. De oost-westverbinding via de A1 valt ook 
onder het kernnet.

Figuur 4.1: Schematische weergave beleidssamenhang

Structuurvisie infrastuctuur en Ruimte

Bestemmingsplan, Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan

Omgevingsvisie  
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Voor 2012 tot en met 2020 zijn de keuzes al gemaakt. Voor de jaren 2021-2028 investeert het kabinet 
in een aantal projecten in Oost-Nederland, waaronder de capaciteitsvergroting A1 Apeldoorn - Azelo. 
Op dit moment is hierover een bestuursovereenkomst tussen Rijk en regionale partijen in voorbereiding, 
waarin afspraken worden gemaakt over aspecten als de financiële bijdragen van de belanghebbende 
partijen en de fasering van de werkzaamheden. 

Waar nodig investeert het Rijk in het verbeteren van de interna-
tionale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die 
door Oost-Nederland lopen. Deze zijn van belang voor het func-
tioneren van onder andere de mainports Rotterdam en Schiphol 
en de topsector logistiek4. Ook wordt in de SVIR aangegeven dat 
een burgerluchthaven Twente van nationale betekenis is in de 
ruimtelijk-economische structuur en kan bijdragen aan de inter-
nationale bereikbaarheid van de Euregio.

Bij investeringen in het wegennet wordt ontvlechting van doorgaand en regionaal verkeer een vast onder-
deel van de verkenning van mogelijkheden in planstudies. Door een fysieke scheiding op plaatsen waar 
dat nuttig en haalbaar is, kunnen zogenaamde supersnelwegen ontstaan, met minder afslagen en een 
vlottere doorstroming.
Op de hoofdverbindingen buiten de Randstad (voornamelijk op de dominante multimodale, (inter)nati-
onale corridors) wil het Rijk 2x3 rijstroken als standaard, tenzij is aangetoond dat 2x2 rijstroken ook op de 
lange termijn voldoende is. Tot slot worden vaarwegen versterkt en wordt veel geld uitgetrokken voor het 
verbeteren van het wegenonderhoud.

Gebiedsagenda Oost-Nederland
In de Gebiedsagenda Oost-Nederland (november 2009) zijn verschillende rijksnota’s (o.a. Nota Ruimte, 
Nota Mobiliteit, Mobiliteitsaanpak, Pieken in de Delta) gebiedsgericht doorvertaald en aan regionale 
nota’s en plannen gekoppeld. Op basis van de gebiedsagenda’s worden in het MIRT-overleg keuzes ge-
maakt en besluiten genomen. De Gebiedsagenda Oost-Nederland is opgesteld door de provincies 
Overijssel en Gelderland, de stadsregio’s Arnhem Nijmegen en Twente en de Ministeries van VROM, 
V&W en LNV (thans I&M en EL&I), in samenwerking met andere stedelijke regio’s in Oost-Nederland.  
In 2012-2013 wordt de Gebiedsagenda Oost-Nederland geactualiseerd. 
Het Gebiedsdocument Twente 2010-2020 vormt de basis voor de Twentse inbreng in de Gebiedsagen-
da. De belangrijkste opgaven voor Twente in de periode 2010-2020, met een doorkijk richting 2030, zijn:
1. gebiedsontwikkeling A1-zone;
2. versterking van het stedelijk kerngebied van Twente, in het bijzonder de Innovatiedriehoek;
3. verbinding van Twente met andere stedelijke netwerken en het Duitse achterland. 

Figuur 4.2: TEN-T corridor (Bron: Startdocument TEN-T corridor, oktober 2012)

Het nieuwe kernnetwerk bestaat uit twee lagen:
•	 	een	kernnetwerk	dat	in	2030	klaar	moet	zijn.	De	belangrijkste	verbindingen	en	TEN-T-knooppunten	

moeten in 2030 volledig in gebruik zijn;
•	 	een	uitgebreid	toevoernetwerk	dat	in	2050	klaar	moet	zijn.	Dit	netwerk	zal	de	hele	EU	bestrijken.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(I&M) vervangt verschillende bestaande rijksnota’s, zoals de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit3 en de 
Mobiliteitsaanpak. 

In de SVIR staan de plannen voor ruimte en mobiliteit tot 2040. Zo beschrijft het kabinet in de struc-
tuurvisie in welke infrastructuurprojecten zij de komende jaren wil investeren en op welke manier de 
bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en gemeentes krijgen in de plannen meer 
bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening. 

01/12 TEN-T CORRIDOR 2:  JOINING FORCES

TEN-T CORRIDOR 2:  
JOINING FORCES FOR A COMPETITIVE  
LOW-CARBON CORRIDOR

DE EUREGIO WENST – ALS REGIO IN BALANS – DE KANSEN 
VAN DE OOST-WEST-CORRIDOR (OWC) TE BENUTTEN

3   In de bijlage bij de SVIR is limitatief opgenomen welke essentiële onderdelen van beleidsbeslissingen uit de Nota Mobiliteit (ongewijzigd) 

van kracht blijven. Dit zijn de onderwerpen die op grond van de Planwet verkeer en vervoer worden uitgewerkt in decentrale plannen. Door 

de opname van deze essentiële beleidsbeslissingen als bijlage in de SVIR, wordt ook de Nota Mobiliteit vervangen door de SVIR. 

4   Het kabinet heeft negen topsectoren aangewezen in haar economische Topsectorenbeleid. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd 

sterk is. De sector Logistiek is daar een van en verder is voor Twente de Topsector HighTech Systemen en Materialen (HTSM) van groot be-

lang en als zodanig erkend door het Ministerie. Om als Twente een steeds belangrijkere rol te vervullen op logistiek, wordt er in Twente in-

tensief samengewerkt met bedrijven en (onderwijs-)instellingen in het project ‘Port of Twente’.

4.  Relevante  
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de provinciale infrastructuur. Van belang zijnde ambities voor Twente zijn onder andere:
•	 	prioriteit	geven	(en	daarmee	ook	bereid	zijn	tot	het	doen	van	investeringen)	aan	o.a.	de	spoorlijn	

Zwolle - Enschede en de spoorverbindingen met Duitsland;
•	 	opwaardering	tot	een	halfuursdienst	van	de	stoptreindienst	tussen	Deventer	en	Almelo	in	de	latere	

avonduren;
•	 	het	bevorderen	van	het	van-deur-tot-deurvervoer,	o.a.	door	het	investeren	in	fietsenstallingen	en	het	

beter afstemmen van de dienstregelingen;
•	 	het	stimuleren	van	goederenvervoer	over	water	door	verbetering	van	het	Twentekanaal	en	zo	mogelijk	

aanleg van vaarwegen (Dortmund-Eemskanaal, Twente-Mittellandkanaal);
•	 	tegengaan	van	de	toename	van	het	goederenvervoer	per	trein	door	Oost-Nederland,	o.a.	door	een	

bevordering van het gebruik van de Betuwelijn voor goederenvervoer naar Duitsland.

Het RMP hanteert deze ambities eveneens als uitgangspunt.

Internationale ambities
De internationale ambitie van Regio Twente is uitgewerkt in de Internationale Agenda van Twente (febru-
ari, 2008). Deze ambitie is dat Twente in 2020 bekend staat als een internationaal toonaangevende  
kennisregio in een grensoverschrijdende omgeving, die behoort tot de Europese topregio’s op het gebied 
van innovatie en technologie. Wat betreft projecten die bijdragen aan een optimaal vestigingsklimaat in 
Twente, wordt bereikbaarheid als een belangrijke schakel benoemd (specifiek de A1 en de Berlijnlijn). 

Direct over de grens is Twente actief binnen de Euregio en wordt al langere tijd samengewerkt met de 
steden Münster en Osnabrück. De afgelopen jaren is deze samenwerking geïntensiveerd en is het project 
‘MONT-mapping’ opgestart, waarin de sterke punten van de grensoverschrijdende regio in kaart zijn 
gebracht. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat de positionering en lobby ten aanzien van de 
‘oost-westcorridor E30’ als grensoverschrijdend project moet worden opgepakt. In 2009 is officieel bij 
de EU gevraagd om erkenning van de ‘oost-westcorridor E30’ als prioriteit. Op 16 december 2011 is op 
initiatief van de Euregioraad een eerste verkeersconferentie gehouden, met als doel het schetsen van de 
perspectieven voor de corridor. In 2012 is een tweede conferentie gehouden met als doel het presenteren 
van bouwstenen voor de aanpak binnen de corridor (kansen en knelpunten). 

Regionale visies en programma’s
Na het verschijnen van het RMP 2007-2011 zijn in Twente verschillende visies en programma’s ont-
wikkeld en vastgesteld. Deze bouwen voort op het RMP 2007-2011 en leiden op onderdelen tot een 
nadere uitwerking van ambities en/of nieuwe ambities. Het gaat onder meer om:
•	 	wegenvisie	Twente	(2010);
•	 	studie	Twentse	Bereikbaarheid	(2011);
•	 	OV-visie	Twente	(2010);
•	 	binnenhavenvisie	Twente	(2008);
•	 	koersdocument	verkeersveiligheid	(2009);
•	 	gebiedsgerichte	MIRT-verkenning	A1-zone	(2010);
•	 	kwaliteitsnet	goederenvervoer	(2008);
•	 	verdiepingsslag	netwerkanalyse	(2009);
•	 	masterplan	fietssnelweg	(2009);
•	 	logistieke	draaischijf	Twente	(2011);
•	 	twentse	Duurzaamheidsagenda	(2012);
•	 	beleidsnotitie	Sociale	veiligheid	(2011);
•	 	economische	Visie	Netwerkstad	(2012).

De ambities uit deze visies en programma’s zijn verwerkt in voorliggend RMP. 

Omgevingsvisie Overijssel en Coalitieakkoord provincie Overijssel
De Omgevingsvisie van de provincie Overijssel (juli 2009) schetst de visie van de provincie Overijssel 
op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving tot 2030. De Omgevingsvisie heeft de status van een 
Structuurvisie. Doordat er is gekozen voor een integrale visie op het hele ruimtelijk-fysieke domein is 
een betere afstemming tussen verschillende beleidsonderwerpen mogelijk. Op dit moment wordt op 
basis van het coalitieakkoord 2011-2015 gewerkt aan een partiële herziening van de Omgevingsvisie. 

De hoofdambitie van de provincie luidt: een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een ver-
antwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. In de Omgevingsvisie wordt 
met name een accent gelegd op het contrast tussen rust en activiteit. De identiteit van het gebied wordt 
gekarakteriseerd door de kracht van de omgeving. 

De provinciale ambitie is een vlotte en veilige reis over weg, water, spoor en per fiets van naar stedelijke 
centra en streekcentra binnen en buiten Overijssel. Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor 
andere kerntaken zoals de economische en een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Naast deze beleids-
taken is de provincie ook uitvoerend wegbeheerder. Vanuit dit geschetst perspectief heeft de provincie 
belang bij een goede regionale bereikbaarheid van de hoofdinfrastructuur. Zij pakt hierbij haar verant-
woordelijkheid op door o.a. middelen beschikbaar te stellen voor rijksinfrastructuur (weg, spoor, water), 
regionale mobiliteitprojecten te stimuleren en het eigen provinciale wegennet zodanig te beheren dat 
blijvend aan de randvoorwaarden van veiligheid en bereikbaarheid voldaan wordt. 

Op het gebied van verkeer en vervoer betekent dit dat de provincie investeert in een hoofdinfrastructuur 
voor wegverkeer, trein, fiets en vervoer over water, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan. 
De provincie stelt in de Omgevingsvisie dat ontwikkelingen die mobiliteit meebrengen (wegaansluitingen, 
stations, havens), alleen gelokaliseerd mogen zijn rond de aanwezige infrastructuur.

De provinciale bijdrage voor Twente focust zich in het bijzonder op:
1.  voorzieningen met een (boven)regionale uitstraling en functie, zoals het Muziekkwartier, Kennispark, 

XL Businesspark en stationsomgevingen, zoals Hart van Zuid/Centraal Station Twente;
2. versterking van de bereikbaarheid van A1-zone, Berlijnlijn, A1, N35, N18;
3. gebiedsontwikkeling luchthaven Twente en omgeving. 

Al deze projecten zijn tevens onderdeel van de Agenda van Twente, waarin de provincie en Regio Twente 
verder invulling hebben gegeven aan hun gezamenlijke ambities en investeringsplannen. 

Het RMP staat wat betreft het mobiliteitsbeleid grotendeels naast de Omgevingsvisie, maar heeft ook een 
overlap. Regio Twente heeft als stadsregio (WGR+-status) haar eigen bevoegdheid en verantwoordelijk-
heid ten aanzien van het opstellen van haar verkeers- en vervoersbeleid. Het RMP staat wat betreft de 
ambities wel in lijn met de Omgevingsvisie. Ook zijn er veel thema’s die het mobiliteitsbeleid raken en 
hierdoor overlap vormen. De visie op de mobiliteit en de bovenregionale infrastructuurnetwerken zijn 
(uiteraard) afgestemd met Provincie Overijssel.

In het Coalitieakkoord ‘De Kracht van Overijssel’ (april 2011) wordt de koers van de Omgevingsvisie 
herbevestigd. De coalitiepartners zijn overeengekomen geen initiatieven te nemen tot afwaardering van 
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4.2 Trends en ontwikkelingen

Naast de bestuurlijke kaders, zijn ook trends en verwachte ontwikkelingen (mede)bepalend voor de 
ambities van Regio Twente en de te ondernemen acties. In onderstaand overzicht worden enkele  
belangrijke trends en hun effecten op een rij gezet.

Onzekere economische vooruitzichten
Kenmerkend voor de Twentse economie is, van oudsher, een oververtegenwoordiging van bedrijven in 
de sectoren industrie en bouw. De Twentse economie wordt voor 21% bepaald door de industrie5. Dit 
maakt dat de Twentse economie conjunctuurgevoelig is: economische groei komt langzamer op gang 
en economische daling zet eerder in. Mede door deze conjunctuurgevoeligheid is de economische ont-
wikkeling onzeker en moet met een aanzienlijke bandbreedte rekening worden gehouden. Een effect 
hiervan is dat de groei van de mobiliteit, met name het goederenvervoer, ook onzekerder wordt. 
Hoewel de Twentse conjunctuur ook in de toekomst waarschijnlijk gevoelig blijft, gezien de bestaande 
(zittende) industrie, wordt het verschil ten opzichte van de rest van Nederland naar verwachting steeds 
kleiner. Dit komt doordat de variatie in de Twentse economie toeneemt door opkomst van sectoren als 
de kennisindustrie en recreatie en toerisme. Verder stimuleren en faciliteren van deze en andere (nieuwe) 
economische sectoren in de toekomst, is gewenst om de Twentse economie minder gevoelig te maken 
voor economische schommelingen. De dienstverlening is in Twente wel gegroeid.
 

Transformatie van industrie naar kenniseconomie
Zoals hierboven aangegeven, is sprake van een omslag in de Twentse economie. 
De traditionele industrie ontwikkelt zich weliswaar tot een mondiaal concurrerende, 
moderne industrie, maar het relatieve belang van de industrie neemt af ten gunste 
van kennisintensieve dienstverlening en high tech. De aanwezigheid van de Uni-
versiteit Twente en het stimuleringsbeleid gericht op de topsectoren (met name 
nanotechnologie) en innovatie stimuleren deze ontwikkeling. In het nationale 
topsectorenbeleid speelt Twente daarmee een hoofdrol in de topsector HighTech 
Systemen en Materialen (HTSM).

De verdere doorontwikkeling van de kenniseconomie vraagt om hoger opgeleide kenniswerkers. Daarbij 
gaat het zowel om behoud als aantrekken van hoger opgeleiden. Het aandeel hoger opgeleide werkne-
mers is in Twente lager dan in de rest van Nederland (28,2% ten opzichte van het landelijk gemiddelde 
van 34,0%)6. Om de transformatie naar een kenniseconomie blijvend te stimuleren, is het meer binden 
van hoogopgeleide kenniswerkers aan Twente een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Daarvoor is 
in de eerste plaats een wervend vestigingsklimaat nodig, met een hoogwaardig woon-werk- en leefmi-
lieu, passend bij de wensen van de kenniswerkers. Ook zal Twente blijvend moeten investeren in de 
(multimodale) bereikbaarheid voor kenniswerkers die van buiten Twente afkomstig zijn. Ook wil de  
regio lager geschoold werk stimuleren, zoals in de logistieke sector.

Verdere verstedelijking van de economie
Steeds meer werkgelegenheid en voorzieningen verplaatsen zich naar de stad. In de afgelopen vijf jaar 
is de groei van werkgelegenheid in het stedelijk gebied in absolute aantallen sterker toegenomen dan 
in de meer landelijke gemeenten7. Dat biedt kansen (concentratie van voorzieningen en behoud van de 

open ruimte), maar brengt ook risico’s met zich mee (verschraling van het voorzieningenniveau buiten 
de steden en afname van de werkgelegenheid in de kleine kernen). Inwoners van de kleinere kernen zullen 
bij het doorzetten van deze trend in toenemende mate aangewezen zijn op de werkgelegenheid in de 
steden. Per saldo is het effect, dat er in de stedelijke centra en subcentra meer behoefte is aan hoog-
waardige en toegankelijke mobiliteitsvoorzieningen. Met name de economische kerngebieden, met  
een hoge concentratie aan werkgelegenheid, zullen met verschillende modaliteiten optimaal bereikbaar 
moeten zijn. Daarnaast zal Regio Twente zich in blijven zetten op het waarborgen van de huidige kwaliteit 
van bereikbaarheid, ook voor de kleinere kernen.

 Economisch kerngebied

5   ING, regiovisie Hengelo 2009. 

6   Twente Index, 2011.

7   LISA, 2011.3

Figuur 4.3: Economische kerngebieden (Bron: Wegenvisie Twente, november 2010)
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Groei mobiliteit personenvervoer en goederenvervoer 
Mobiliteit is een afgeleide van zeer uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen en consumenten-
voorkeuren. Mede door diverse demografische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen wordt 
het lastiger de groei van de mobiliteit en het tempo van de groei te voorspellen. De huidige econo-
mische crisis lijkt een teruggang van het aantal verkeersbewegingen te veroorzaken. Toch wordt op 
de langere termijn nog steeds uitgegaan van groei. Dit geldt met name voor de hoofdverbindingen, zo-
als de A1 en A35. In het buitengebied zal eerder sprake zijn van afvlakking van de groei (tenzij door ver-
mindering van het voorzieningenniveau de mobiliteit juist stijgt). 

Recente prognoses van het KiM8 laten een bandbreedte in de groei van autoverkeer zien van minimaal 
5 - 10% (laag scenario) tot maximaal 10 - 20% (hoog scenario) op het hoofdwegennet tot 2030 ten op-
zichte van 2005. 
In de door de planbureaus opgestelde toekomstscenario’s ‘Welvaart en Leefomgeving’ (WLO-scenario’s) 
is in beeld gebracht wat het effect is van sociaal-economische ontwikkelingen op openbaar vervoer. Voor 
het jaar 2040 duiden deze bij ongewijzigd beleid niet op een toenemend gebruik van het regionale open-
baar vervoer ten opzichte van 2002. In een van de vier scenario’s blijft het gebruik gelijk, in drie andere 
scenario’s daalt het (tot maximaal circa 10%). Het beeld voor de trein is gunstiger dan voor het overige 
openbaar vervoer. Waar de omvang van het totale gebruik van openbaar vervoer licht daalt of gelijk blijft, 
verandert naar verwachting de samenstelling van het gebruik sterk: het gebruik zal zich concentreren op 
het woon-werkverkeer. Dit leidt tot een aanzienlijke verschuiving naar het reizen in de spits en naar de groot-
stedelijke werkgebieden. De groeikansen voor het regionale openbaar vervoer liggen dan ook vooral daar9.  

Het fietsgebruik komt onder druk te staan. De oorzaak daarvan ligt vooral in de toenemende populariteit 
van de auto10.  

Afhankelijk van het (economische) groeiscenario is de kans groot dat het doorgaande vrachtverkeer 
over de weg in een periode van 40 jaar met minstens 40% zal toenemen11. 
Als Twente haar huidige bereikbaarheidsniveau voor zowel autoverkeer als vrachtverkeer wil behouden, 
zijn - gezien de geprognosticeerde groei - investeringen in het mobiliteitsnetwerk noodzakelijk.

Consequenties trends
Op het gebied van mobiliteit lijkt er de komende tijd meer te gaan gebeuren dan in de afgelopen 20 jaar. 
Ons mobiliteitsgedrag is één van de aspecten waar een forse verandering zal plaatsvinden. Verkeer zal 
met name (flink) groeien op de A1 en A35 en in de stedelijke zone. Daarbuiten kan op langere termijn 
zelfs een daling van mobiliteit ontstaan. De vergrijzing van onze samenleving zorgt voor een spreiding 
van de verplaatsingsbehoefte. Dit betekent niet direct dat er minder gereisd gaat worden, maar wel dat de 
spitsperioden waarschijnlijk langer worden. Ontwikkelingen op technologisch gebied bieden kansen voor 
verandering van mobiliteit. Duurzaamheid, slim werken en reizen, elektrische fietsen en deelauto’s 
kunnen alternatieven bieden voor het autogebruik. Tegelijk constateren we dat het winkelen via inter-
net (webshops) de afgelopen jaren toeneemt en dat het fysiek bezoeken van winkels in centra van 
steden onder druk staat. Afhankelijk van de ontwikkeling van bijvoorbeeld centrale afhaalpunten voor 
internetaankopen, zal het bezorgen van internetaankopen aan huis zorgen voor meer distributie.

Demografische verschuivingen 
Op basis van de laatste verwachtingen zal de bevolkingsomvang in Twente tot 2030 toenemen. Volgens 
de laatste Primos prognose (ABF-Research, 2011) groeit de omvang van de bevolking van 623.432 (in 
2010) naar 636.548 in 2020 en 640,264 in 2030. De groei zal de komende jaren al behoorlijk afvlakken, 
en de bevolking zal volgens de prognoses dientengevolge in omvang afnemen. Het is de verwachting 
dat met name het aantal inwoners van het stedelijk gebied toeneemt, en dat op het platteland het aantal 
inwoners stabiliseert of afneemt (krimp). 
Daarnaast zal ook de bevolkingsopbouw veranderen. Het aandeel ouderen (> 65 jaar) zal naar verwach-
ting met 70% stijgen in 2030 (ten opzichte van 2005) en de potentiële beroepsbevolking daalt. Het effect 
van de veranderende bevolkingsopbouw en krimp op het platteland is dat de mobiliteitsgroei (met name 
in de spitsen) op termijn zal afvlakken (zeker wanneer deze trend gecombineerd wordt met de trend van 
steeds meer flex- en thuiswerken). Mede daardoor zal de mobiliteit minder spitsgebonden zijn, maar meer 
verspreid over de dag. 

Verduurzaming van energie, productie en consumentenvoorkeuren
In de samenleving is een sterke en structurele trend naar verduurzaming van energie, productie en 
consumentenvoorkeuren waarneembaar. Op het terrein van mobiliteit is deze zichtbaar door de toe-
nemende populariteit van energievriendelijk vervoer, zoals de elektrische auto, de elektrische fiets en 
openbaar vervoer. Het effect hiervan is dat er meer vraag komt naar energiebronnen die in elektrische 
energie kunnen voorzien en dat de druk om te blijven investeren in openbaarvervoermateriaal dat aan 
strenge milieueisen voldoet, toeneemt. Met het oog op de stillere elektrische voertuigen is er ook meer 
aandacht nodig voor dit effect op de verkeersveiligheid. 

Van individueel en collectief naar on-demand en multimodaal
De reiziger zal steeds vaker, ook onderweg, een keuze willen hebben en desgewenst flexibel willen kunnen 
‘schakelen’ tussen verschillende vervoerswijzen. Bijvoorbeeld wanneer zich een onverwachte file richting 
de stad voordoet of wanneer de openbaarvervoerverbinding tijdelijk uitvalt. De reiziger wordt daarbij on-
derweg ondersteund door verschillende vormen van reisinformatie. Naast locatiegebonden reisinforma-
tie (op stations en perrons), zal ook de functionaliteit en beschikbaarheid van persoonsgebonden 
informatie (via o.a. smartphones, tablet PC’s) toenemen. Multimodale overstappunten (stations, trans-
feria) zullen in toenemende mate moeten voorzien in goede en frequente overstapvoorzieningen. Het op 
maat aanbieden van vervoervoorzieningen (deeltaxi’s, OV-fiets, vraagafhankelijk openbaar vervoer) ver-
groot de flexibiliteit in de keuze van de vervoerswijze. Het effect hiervan is dat er meer vraag zal komen 
naar overstappunten, reisinformatie en vervoer-op-maat. 

Wegvallen van de grens als barrière
Daar waar de grens nu nog vooral als barrière voor de integratie van woning- en arbeidsmarkt wordt 
gezien, zal in de toekomst de barrièrewerking van de grens door toenemende samenwerking en  
afstemming van regelgeving naar verwachting afnemen. Een potentieel effect hiervan is dat Twente 
zich in toenemende mate op het oosten zal oriënteren en de samenhang met de grenssteden (met 
name Osnabrück en Münster) zal toenemen. De kwaliteit en capaciteit van de grensoverschrijdende 
voorzieningen (zoals de weginfrastructuur, openbaar vervoer, informatievoorzieningen), behoeven 
daarom extra aandacht, evenals verkeersveiligheid. 

8     Kennisinstituut voor Mobiliteit, Krimp en Mobiliteit 2010. 

9     KIM, Hoe groeit het Regionaal OV, 2011.

10      Raad van V en W, Wie ik ben en waar ik ga, 2010.

 11  Rapport Wegenvisie Twente, 2010. 
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In het eerste deel van het RMP zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren geschetst en de verwachte 
knelpunten op het gebied van mobiliteit beschreven. In dit tweede deel van het RMP worden de doelen 
aangegeven en de verschillende beleidsthema’s behandeld. De beleidsthema’s zijn gerangschikt naar de 
drie hoofdthema’s binnen het verkeers- en vervoersbeleid: bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. 

Deel II geeft een overzicht van de acties per beleidsthema voor de komende jaren.

5.1  Rol van Regio Twente 

Regio Twente is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten. Het is geen zelfstandige be-
stuurslaag, maar wel een verlengd lokaal bestuur. Het bestuur bestaat uit afgevaardigde bestuurders uit 
de deelnemende gemeenten. Een aantal taken wordt gezamenlijk uitgevoerd onder de vlag van Regio 
Twente, zoals het verzorgen van het openbaar vervoer. Er zijn echter ook taken die primair bij andere 
bestuurslagen liggen, zoals de gemeenten, de provincie en het Rijk. 

Regio Twente is budgethouder voor de gelden voor onder meer openbaar vervoer en verkeersveiligheid, 
maar zij is geen wegbeheerder. Dit betekent dat de hoge ambities die in dit RMP worden benoemd, alleen 
in samenwerking met de andere bestuurslagen gerealiseerd kunnen worden. De rol van Regio Twente 
verschilt daarbij per beleidsthema.

In de onderstaande tabel is per beleidsthema de rol van Regio Twente aangegeven. Er kan sprake zijn 
van een beleidsbepalende taakverantwoordelijkheid, van een initiërende rol of van een coördinerende 
en vertegenwoordigende rol.

In de tabel is te zien dat de bepalende rol van Regio Twente op het gebied van mobiliteit gericht is op het 
openbaar vervoer en het regionale spoorvervoer. Daarnaast heeft Regio Twente voor een aantal onder-
werpen een initiërende rol, of een coördinerende en vertegenwoordigende rol. De coördinerende en  
vertegenwoordigende rol houdt in dat Regio Twente kijkt naar de regionale samenhang in problemen 
en oplossingen en dat zij het regionale belang vertegenwoordigt in de samenwerking met andere  
partijen, zoals het Rijk, de provincie, gemeenten, ProRail, NS, regionale vervoerders en brancheorga-
nisaties. In de realisatie is zij afhankelijk van de deelnemende wegbeheerders. 

Overigens staat de invulling van de tabel los van de budgetverdeling die Regio Twente hanteert.  
Regio Twente kan activiteiten in alle kolommen (mede-)financieren. 

Voor de uitvoering van haar taken ontvangt Regio Twente direct fondsen van het Rijk (BDU-gelden 
en specifieke doeluitkeringen). Het grootste deel daarvan wordt besteed aan het openbaar vervoer, 
waarvoor Regio Twente in feite de enige financier is. Dat voor de andere taken de bedragen kleiner 
zijn, wil niet zeggen dat daaraan in totaliteit minder uitgegeven word; Regio Twente is vaak slechts 
medefinancier. Regio Twente kan met haar financiële steun in deze gevallen stimuleren dat het  
regionale beleid tot uitvoering wordt gebracht. Een duidelijk voorbeeld zijn de wegenprojecten.  
De middelen waarover Regio Twente beschikt, zijn bedoeld om projecten van de Twentse weg-
beheerders die van regionaal belang zijn, te steunen

Bepalen Initiëren Coördineren / vertegenwoordigen

Wegvervoer Afstemming regionaal en  
bovenregionaal wegennetwerk 
(geen wegbeheerder) en gebruik 
wegennet

Regionale samenhang in  
problemen en oplossingen  
(geen wegbeheerder)

Binnenvaart Afstemming gebruik vaarwegen-
net (geen vaarwegbeheerder)

Afstemming faciliteiten  
op- en overslag binnenvaart  
(geen vaarwegbeheerder)

Spoorvervoer Autoriteit voor regionaal 
spoorvervoer (geen 
spoorbeheerder)

Afstemming regionaal Faciliteren

Openbaar vervoer Autoriteit voor openbaar  
vervoer (budgethouder)

Afstemming regionaal Faciliteren

Fiets en voetgangers Afstemming regionaal fiets-
netwerk (geen wegbeheerder)

Ontwikkeling lokale fietsnetwerken 

Ketenmobiliteit Faciliteren van mobiliteitsma-
nagement

Afstemming verschillende  
modaliteiten (P+R, parkeren)

Veiligheid Uitvoeren van programma  
Duurzaam Veilig (budgethouder)

Stimuleren integrale aanpak  
verkeersveiligheid en afstemming 
gemeenten

Leefbaarheid Samenhang in problemen  
en oplossingen, stimuleren  
uniforme aanpak

Innovatie Faciliteren relevante  
regionale pilots

Kennisuitwisseling met landelijke 
pilots

5.  Rol van  
Regio Twente

Figuur 5.1: Rol Regio Twente per beleidsthema

Overigens vindt de discussie over de verdeling van budgetten plaats bij de voorbereiding van het tweejaarlijks Uitvoe-
ringsprogramma, waarin het RMP wordt geconcretiseerd. Basis van het Uitvoeringsprogramma zijn zowel het RMP, 
als de jaarlijkse besluiten van Regio Twente over de verdeling van de Brede Doeluitkering (BDU) die het Rijk verstrekt. 
In hoofdstuk 10 wordt verder op de financiën ingegaan.
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6.1 Wegverkeer

regio twente zet in op het optimaal benutten van de  
bestaande infrastructuur, ook door het goederenver-
voer. het aanleggen van nieuwe infrastructuur komt 
pas in beeld als er geen andere reële alternatieven zijn.

Net als in de rest van Nederland is het wegvervoer in Twente de belangrijkste vervoerswijze, zowel voor 
het personen- als het goederenvervoer. In het personenvervoer wordt voor 56% van alle verplaatsingen 
de auto gebruikt12. Het autobezit per inwoner in Twente en de groei hiervan liggen boven het landelijk 
gemiddelde en ook boven het niveau van de rest van Overijssel. Ook voor het goederenvervoer is de 
weg belangrijk; het goederenvervoer is onmisbaar voor het economisch functioneren van Twente. Winkels 
moeten bevoorraad worden, producerende industrieën zijn afhankelijk van de tijdige aanvoer van grond-
stoffen en halffabrikaten en de afvoer van producten. Daarnaast is de transportsector een belangrijke 
werkgever voor Twente. 

Zoals in hoofdstuk 4 al is aangegeven, is de verwachting dat de mobiliteit en de daarmee samenhangende 
problemen de komende jaren zullen toenemen. Ook is aangegeven wat dit betekent voor het Twentse 
wegennet en voor de bereikbaarheid van economische centra. In de visie van Regio Twente moet het 
niveau van bereikbaarheid acceptabel blijven in termen van reistijd. Concreet zet Regio Twente in op 
het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur, ook voor het goederenvervoer. De aanleg van 
nieuwe infrastructuur wordt zo veel mogelijk beperkt, maar uiteraard zal een zekere reservecapaciteit 
beschikbaar moeten blijven.

6.1.1 Ambitie Wegverkeer

De ambitie van Twente ten aanzien van het wegverkeer is beschreven in de  
Wegenvisie Twente13. De ambitie luidt als volgt: 

het op peil houden van de bereikbaarheid van de belangrijkste  
economische kerngebieden, via een regionaal wegennet met een  
goede doorstroming en een betrouwbaar robuust netwerk.

Een goede bereikbaarheid van de belangrijkste economische kerngebieden realiseren, betekent:
•	 Een	goede	doorstroming	op	het	regionaal	(hoofd)wegennet:
  geen structurele files, vrij van structurele congestie (geen dichtgeslibd en overvol wegennet);
  te berijden met nagenoeg ongehinderde rijsnelheid met vlotte en directe externe verbindingen.
•	 Een	betrouwbaar	(robuust)	regionaal	wegennet:
  een netwerk met enige veerkracht om calamiteiten te verwerken;
  beperkte kans op calamiteiten: veilige wegen.

6.  Bereikbaarheid

Het uitgangspunt bij het concretiseren van deze ambitie is:
waarborgen van de doorstroming op het regionale hoofdwegennet twente:
•	 een autoreistijd van deur tot deur van maximaal 1,5 keer de reistijd buiten de spits 

(dalperiode), tenzij er een goed alternatief voorhanden is;
•	 geen structurele dagelijkse files.

De centrale lijn van de Wegenvisie Twente om de kwaliteit van het bestaande regionale hoofdwegennet 
minimaal te behouden blijft behouden.

Regio Twente zet vooral in op het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur. Hierdoor wordt 
het ruimtebeslag beperkt en kan het groene karakter van Twente behouden blijven. Het aanleggen van 
nieuwe infrastructuur komt pas in beeld als er geen andere reële alternatieven zijn.

De Wegenvisie Twente omvat voor het regionaal (hoofd)wegennet negen globale maatregelpakketten 
die bijdragen aan vermindering van de knelpunten voor het autoverkeer in de periode tot 2020 en daarna, 
die in samenhang met elkaar kunnen worden uitgewerkt en geagendeerd: 

Goede doorstroming op het regionaal (hoofd)wegennet:
1.  Aanvullende benuttingsmaatregelen (Gebiedsgericht Benutten): knelpunten in doorstroming op kruis-

punten (de kiemen) oplossen met een aanvullend pakket aan benuttingsmaatregelen. De voorstudie 
voor het bepalen van de wenselijke benuttingsmaatregelen wordt in 2012 afgerond. 

2.  Goede externe bereikbaarheid: verhogen kwaliteit externe (inter)nationale en interregionale relaties, 
door extra wegcapaciteit en hogere rijsnelheid waar nodig (A1, N18, N35, N36) en verbeteren van door-
stroming én veiligheid (A1/A35 Azelo - Buren).

3.  Capaciteitsverhoging regiocorridor A35: betere doorstroming op de A35 als aorta van Twente door 
meer capaciteit op A35 en/of maximale ontlasting A35 door de kwaliteit van de bestaande parallelle 
verbindingen van A35 minimaal te handhaven en capaciteit uit te breiden waar mogelijk.

4.  Sterkere kruispunten van rijkswegen en onderliggend wegennet: verkeer vlot laten doorstromen, ook 
tijdens pieken, zodat geen terugslag van wachtrijen ontstaat naar rijkswegen.

5.  Stedelijke invalswegen die het verkeer goed kunnen verwerken: door structurele verhoging van de  
capaciteit stedelijke invalswegen in Almelo, Hengelo, Oldenzaal en Enschede. 

Belangrijkste economische kerngebieden goed bereikbaar houden:
6.  Ontsluiting Innovatiedriehoek op rijkswegennet A1 en A35: vergroting van de catchment areas van de 

Innovatiedriehoek door een zo direct mogelijke en vlotte toegang.
7.  Directe onderlinge verbindingen Innovatiedriehoek: van belang om de Innovatiedriehoek als één geheel 

te laten functioneren conform de ambities in het Gebiedsdocument Twente 2010-2020 en optimaal 
gebruik te laten maken van elkaars faciliteiten door onderlinge directe verbindingen primair gericht 
op OV en fiets, maar ook voor de auto via vlot te berijden routes.

8.  In landelijk gebied geen nieuwe barrières en bereikbaarheid op peil houden: een regionaal wegen-
net met een duidelijke verkeersfunctie (dus minimaal gebiedsontsluitingsweg: 80 km/uur buiten 
de bebouwde kom, 50 of 70 km/uur binnen de bebouwde kom, waarvan alleen in specifieke lokale 
situaties kan worden afgeweken) waarmee de bereikbaarheid via bestaande geschikte wegen in het 
buitengebied op peil wordt gehouden met de randvoorwaarde dat versnippering en nieuwe barrières 
door infrastructuur zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. 

12   Mobiliteitsstromenonderzoek Regio Twente (juli 2012).

13   Wegenvisie Twente, programma voor blijvende bereikbaarheid, november 2010.
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Betrouwbaar en robuust wegennet:
9.  Verkeersveiligheid en robuustheid verbeteren: door het oplossen van de belangrijkste veiligheidsknel-

punten (A1/A35 Azelo - Buren en N36, waar ongevallen meteen een groot effect hebben op de bereik-
baarheid). Ook door beschikbaarheid van calamiteitenroutes die bij calamiteiten maximaal worden 
ingezet waarbij de calamiteitenstroom voorrang heeft. Daarnaast het weren van landbouwverkeer op 
drukke wegen en het aanleggen van ongelijkvloerse spoorkruisingen.

Het regionale wegennet van Twente wordt gevormd door de Rijkswegen A1 en A35, de Rijks N-wegen 
(N35, N18, N36) aangevuld met provinciale en gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen. Samen zijn ze 
nodig om de verplaatsingen in ons Daily Urban System te faciliteren. 

6.  Bereikbaarheid

6.1.2 Vertaling naar beleidsuitvoering: Twente Mobiel

Regio Twente zet in op het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur en systemen. Voor het 
beter benutten van het bestaande wegennet is in 2004 ‘Twente Mobiel’ in het leven geroepen. Destijds 
ging het hier uitsluitend om benuttingsmaatregelen, maar de oorspronkelijke ambitie is verder verbreed 
en uitgewerkt. Twente mobiel is inmiddels een kapstok waar een drietal thema’s onder vallen, te weten:

Dynamisch verkeersmanagement
Dynamisch verkeersmanagement is het actief sturen en/of informeren van de weggebruiker op basis 
van actuele verkeersgegevens, waardoor verkeersstromen worden beïnvloed. Dynamisch verkeersma-
nagement bestaat uit de volgende vijf onderdelen:

•	 	inwinnen	en	verzamelen	van	verkeersgegevens.	Het	aanbieden	van	betrouwbare	en	actuele	informa-
tie aan de wegbeheerders en weggebruikers; 

•	 	ontwikkelen	van	regelscenario’s.	Een	regelscenario	is	een	combinatie	van	samenhangende	verkeers-
maatregelen ter verbetering van de doorstroming en veiligheid, die worden ingezet wanneer zich een 
specifiek knelpunt voordoet. De maatregelen kunnen worden toegepast bij evenementen, calamiteiten, 
wegwerkzaamheden en reguliere (spits)situaties;

•	 	inrichten	van	operationeel	verkeersmanagement.	Samenwerking	zoeken	tussen	de	wegbeheerders,	
Verkeerscentrale Noord-Oost Nederland, Regio Twente en overige relevante partijen bij dynamisch 
verkeersmanagement; 

•	 	informatievoorziening	aan	weggebruiker.	De	reisinformatiekaart	op	www.twentemobiel.nl	wordt	verder	
uitgebreid met actuele en dynamische informatie. Daarnaast worden op diverse locaties DRIPs (dyna-
mische route-informatiepanelen) gebruikt voor de inzet van regelscenario’s;

•	 invoering	regionale	verkeerscentrale.

Mobiliteitsmanagement: Slim Reizen
Het doel van mobiliteitsmanagement is het beïnvloeden van mobiliteitskeuzes van individuen. Hiermee 
wordt in het bijzonder bedoeld het stimuleren van het gebruik van alternatieven voor de auto. Regio 
Twente pakt dit op als het organiseren van Slim Werken en Slim Reizen. 

Regio Twente streeft naar 5% autokilometerreductie in de spitsperiodes als gevolg van mobiliteitsma-
nagementmaatregelen. Omdat de nadruk ligt op het verminderen van autokilometers in de spits, is de 
gezamenlijke aanpak met werkgevers een logische. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm in het 
initiatief Twente Mobiel, Samen Slim Werken. Dit is een initiatief van VNO-NCW Twente, Kamer van 

Figuur 6.1: Regionaal (hoofd-)wegennet Regio Twente, (inclusief ‘harde’ plannen)
BRON: Gebiedsgericht Benutten Twente

Figuur 6.2: Overzicht samenhang Twente Mobiel
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Koophandel Oost-Nederland, MKB Twente, ANWB, gemeenten Enschede en Hengelo en Regio Twente. 
Samen met Twentse werkgevers wordt gestreefd naar een vermindering van het autogebruik in de spits 
door mobiliteitsmanagement acties in te zetten. Doel van het project Twente Mobiel is om werknemers 
bewuster te laten omgaan met mobiliteit, en slim werken en slim reizen te stimuleren. Dit gebeurt door 
met bedrijven in Twente convenanten te sluiten. Medio 2012 is het aantal convenantpartners opgelopen 
naar circa 55, met in totaal circa 40.000 werknemers. Twente is met dit project aangehaakt bij het 
landelijk platform Slim Werken Slim Reizen. Een projectteam is belast met de uitvoering van Twente 
Mobiel, Samen Slim Werken..

Gebiedsgericht Benutten
Het doel van het project ‘Gebiedsgericht Benutten 2012-2020’ is het beter benutten van het bestaande 
wegennet en het wegnemen van knelpunten. Hiervoor is het wegennet in 2005 geprioriteerd en is een 
maatregelenpakket opgesteld. Dit maatregelenpakket van circa 25 miljoen euro is inmiddels uitgevoerd. 
In 2012 is de wegenprioritering geactualiseerd. Hieruit zullen nieuwe benuttingsmaatregelen voortvloeien, 
die in de komende jaren worden uitgevoerd. Deze maatregelen hangen nauw samen met het Rijkspro-
gramma Beter Benutten, waarbij Regio Twente ook een zeventiental benuttingsmaatregelen heeft opge-
voerd (zie ‘Twentse Bijdrage aan Rijksprogramma Beter Benutten, oktober 2011). 

A1-zone 
Voor Twente is de A1 van groot belang vanwege de verbinding met de Randstad (Schiphol en Rotterdam). 
De A1 is ook de internationale hoofdverbinding tussen Nederland en diverse Noord- en Oost-Europese 
landen en Rusland. Hierbij gaat het met name om Duitsland, Scandinavië en de nieuwe Oost-Europese 
EU-landen. De economische ontwikkelingen in Oost-Nederland en Twente maken dat het gebied rond de 
A1 zich snel ontwikkelt. Wil het gebied leefbaar en aantrekkelijk blijven, dan moet er een goede wissel-
werking zijn tussen bereikbaarheid en economische ontwikkeling, waarbij de lat voor de ruimtelijke 
kwaliteit hoog moet worden gelegd.

Het programma A1-zone is een initiatief van Regio Twente, de provincies Overijssel en Gelderland, het 
Ministerie van I&M en de Stedendriehoek. De ambitie is om de A1-zone te maken tot het visitekaartje 
van Oost-Nederland. Daarvoor willen de overheden de bereikbaarheid tussen de A1-zone en de rest van 
Nederland en Duitsland en tussen en binnen de Stedendriehoek en Twente verbeteren. Daarnaast moeten 
de woon- en werklocaties langs de snelweg en de spoorlijn in het gebied duurzaam worden en een hoge 
ruimtelijke kwaliteit krijgen. En ten slotte moeten de economische mogelijkheden van de A1-zone beter 
benut worden, vooral door het ontwikkelen van goed bereikbare locaties in het gebied. 

In 2010 is een gebiedsgerichte MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) ver-
kenning A1-zone afgerond en is een verkenning uitgevoerd naar de capaciteitsuitbreiding A1 Apeldoorn 
- Azelo. De verdere uitwerking van deze verkenningen is onder meer opgepakt in de vervolgonderzoeken: 
Twentse Bereikbaarheid en Logistieke Draaischijf Twente. 

6.  Bereikbaarheid

6.2 Openbaar vervoer

6.2.1 Ambitie openbaar vervoer

Regio Twente is een vervoersautoriteit en als zodanig concessieverlener voor het openbaar vervoer 
per regionale trein en bus. Openbaar vervoer is geen doel op zich, maar een faciliterend middel om 
maatschappelijke ambities mede mogelijk te maken. Openbaar vervoer moet snel, frequent en  
betrouwbaar zijn. Daarom wordt ingezet op een goede dienstregeling, ondersteund door een passende 
infrastructuur. 

de hoofddoelstellingen van regio twente ten aanzien van openbaar vervoer zijn:
•	 bieden van een passend openbaar vervoer afgestemd op de vraag;
•	 meer gelijkmatig spreiden van het reizigersaanbod over de spits en daluren;
•	 mobiliteitsmanagement gericht op openbaar vervoer en betrouwbare reisinformatie;
•	 goed netwerk van ov-chipkaart oplaadpunten en een passend ov-chip-tarievenkader;
•	 goede ov-bereikbaarheid van de innovatiedriehoek;
•	 een betaalbaar ov (kosteneffectiviteit). 

Investeren in een hoogwaardig regionaal openbaar vervoer in Twente kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan de economische en sociale ontwikkeling van Twente. Openbaar vervoer biedt een alternatief voor 
autoverplaatsingen, verhoogt de bereikbaarheid van Twente en verleent allure en dynamiek aan het 
stedelijk netwerk. Bij de doorontwikkeling van het OV-netwerk dient er in de komende jaren een opti-
male afstemming te zijn tussen aanbod van en vraag naar OV, waarbij parallelliteit (en de daarmee 
samenhangende concurrentie) tussen verbindingen kritisch bekeken moet worden. Het gaat daarbij 
met name om verbindingen die zowel met bus als trein worden geboden.

Het OV-beleid van Regio Twente is verwoord in de OV-visie ‘maatwerk, met de reiziger centraal’ (2010). 
Basis voor de OV-visie is ‘kunnen, weten en willen’. Een belangrijke constatering in deze visie is dat het 
‘kunnen reizen met OV’ mogelijk is. Aan het ‘weten’ en ‘willen’ moet in de komende periode nog hard 
worden gewerkt.

Naast de bestaande ideeën over de ontwikkeling van infrastructuur en het aanbieden van vervoer ligt in 
de komende jaren de focus op mobiliteitsmanagement gericht op het openbaar vervoer en op goede 
en betrouwbare reisinformatie aan de reizigers. Daarbij wordt vooral vanuit de reiziger gekeken. Wat 
heeft hij nodig om zo eenvoudig en snel mogelijk te kunnen reizen, ongeacht of de reiziger wel of niet 
bekend is met het openbaar vervoer in dit gebied?
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14   ‘Buses with high level services’, 2012.

6.2.2 Openbaar vervoer per bus

het doel van regio twente is:
•	 het handhaven of verhogen van de reizigersaantallen;
•	 het handhaven van de klanttevredenheid op het huidige hoge niveau. 

Regio Twente heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de doorstroming van het busvervoer.  
Een aantal jaren geleden lag het busaanbod in Twente onder het landelijk gemiddelde. Sinds 2005 is 
geïnvesteerd in HOV-busbanen en prioritering bij verkeerslichten. Ook wordt vertragingsinformatie  
via displays doorgegeven aan de reizigers in de bus en bij drukke haltes, waaronder de busstations  
Almelo, Enschede, Hengelo en Van Heekplein in Enschede. 

Met ingang van december 2013 is al het busvervoer in Twente ondergebracht in één (intermodale) 
concessie Twente. 

De HOV-buslijnen van Twente behoren tot de beste van Europa14 volgens het Europees onderzoek naar 
HOV-buslijnsystemen in 25 stedelijke gebieden. Twente is een van de zes beste Europese stedelijke 
gebieden, samen met Zuidtangent (Amsterdam), Kent Thameside, Nantes, Rouen en Parijs.
Het busvervoer staat onder druk. Door diverse oorzaken is sprake van een daling van het gebruik.  
Dit is een landelijke trend. 

6.  Bereikbaarheid

Nu de kwaliteit op orde is, wordt meer ingezet op zaken als:
•	 betere	spreiding	van	het	gebruik	van	de	bus	over	de	ochtendspits	en	daluren;
•	 	vergroten	van	de	invloedssfeer	van	centrale	haltes	in	kleinere	kernen	door	het	

verbeteren van de haltevoorzieningen;
•	 	via	een	ontwikkelteam	samen	met	de	vervoerder	opzetten	van	een	marketing-

beleid dat aansluit bij de verschillende doelgroepen van het openbaar vervoer;
•	 	met	een	digitaal	klantenpanel	actief	de	mening	van	de	reiziger	over	diverse	

OV-thema’s peilen en gebruiken als input voor (bijsturing van) beleid;
•	 bij	voldoende	animo	buurtbusinitiatieven	direct	en	indirect	ondersteunen;	
•	 formuleren	van	een	basis	kwaliteitsniveau	voor	busvervoer.

6.2.3 Openbaar vervoer per spoor

Het spoor vormt de ruggengraat van het Agglonet in Twente. Niet alleen verbindt het de centra van de 
grote steden met elkaar, het biedt ook verbinding met alle windstreken. Naar het noorden en zuiden via 
regionale lijnen, naar het westen en oosten via (inter)nationale lijnen.

het doel van regio twente is bestaande spoorcapaciteit zo optimaal mogelijk benutten 
voor regionaal, nationaal en internationaal personenvervoer.

Algemeen
•	 	Ambitie	reizigersgroei,	passende	frequentie/toegankelijk	materieel	en	mogelijkheden	elektrificatie.
•	 	Afstemming	met	NS	of	nieuwe	concessiehouder	HRN	over	de	geboden	dienstregeling	en	de	toekom-

stige plannen inclusief samenhang regionaal spoor.
•	 	Internationale	treinverbinding	Amsterdam	-	Hengelo	-	Berlijn	(de	zgn.	Berlijnlijn):	Vanaf	december	

2012 is deze treinverbinding, die door NS samen met DB wordt geëxploiteerd, weer losgekoppeld van 
het Intercitynetwerk van NS en heeft in Nederland als eindbestemming Amsterdam CS. Om deze 
treinverbinding nog verder te verbeteren is het gewenst om de snelheid op het traject Osnabrück - 
Amsterdam te verhogen. Enerzijds is dit mogelijk door de inzet van inter-operabel treinmaterieel, 
waardoor geen tijdverlies optreedt bij de grensovergang Bad Bentheim/Oldenzaal. Regio Twente 
streeft naar een optimale verbinding met waar mogelijk een maximale frequentie en snelheid. Ook 
blijven we continu zoeken naar kansrijke interregionale verbindingen. 

Specifiek
•	 	Spoorlijn	Enschede	-	Zwolle.	De	minister	van	I&M	heeft	de	verantwoordelijkheid	voor	de	treindienst	

Zwolle - Enschede per 14 december 2014 overgedragen aan Regio Twente en provincie Overijssel. 
De voorbereidingen voor de feitelijke decentralisatie en de aanbesteding van de treindienst Zwolle - 
Enschede zijn medio 2012 gestart. In het daarvoor opgestelde programma van eisen zijn de specifieke 
(groei)doelstellingen weergegeven. Samen met de provincie streeft Regio Twente naar elektrificatie van 
het traject Wierden - Zwolle. Deze maatregel biedt, gelet op de rijksplannen om rode diesel niet meer 
toe te staan, op de middellange termijn exploitatievoordelen en is uit milieuoogpunt ook gewenst. 
Verder is het streven op termijn ook een snelle rechtstreekse treinverbinding tussen Zwolle en  
Enschede te realiseren. Figuur 6.3: Gerealiseerde HOV-assen: (Bron: OV-visie twente 2010-2018, dec 2010)



65 regionaal mobiliteitsplan twente 2012-202064 regionaal mobiliteitsplan twente 2012-2020

8.  Leefbaarheid7. Veiligheid 9.  Aanpak 10. Financiën Bijlagen3.  Terugblik RMP 
2007-2011

2. Ambities en visie1.  Achtergrond 4.  Relevante  
ontwikkelingen 
in Twente

5.  Rol van  
Regio Twente

•	 	Spoorlijn	Almelo	-	Mariënberg	(Hardenberg).	Regio	Twente	verwacht	dat	binnen	afzienbare	tijd	
(2015/2016) een doorgaande trein kan rijden tussen Almelo en Hardenberg, zodat een betere trein-
verbinding tussen Twente en Hardenberg/Zuidoost-Drenthe ontstaat. De treindienst Almelo - Mariën-
berg maakt vanaf december 2013 samen met de treindienst Zwolle - Emmen onderdeel uit van de 
Vechtdallijnen. Afstemming van de dienstregeling van deze treindienst op het overige treinvervoer in 
Twente is wenselijk. Gestreefd wordt naar een langere bedieningsperiode (in de avonduren en het 
weekend) ten opzichte van de huidige dienstregeling (2012) op de lijn Almelo - Mariënberg (Harden-
berg) Ook wordt het perron doorgetrokken, waardoor de overstap naar andere treinen verbetert. Dit 
tezamen vormt uiteindelijk een beter treinproduct. 

•	 	Treindienst	Zutphen	-	Hengelo	-	Oldenzaal	(ZHO).	De	verwachting	is	dat	tussen	Oldenzaal/Henge-
lo en Zutphen het aantal treinreizigers in de toekomst zal groeien. Het blijft een continue opgave om 
zo goed mogelijk te anticiperen op de vervoersvraag en hiervoor voldoende capaciteit en kwaliteit te 
bieden, afhankelijk van de financiële mogelijkheden. De plannen voor de routering van het goederen-
vervoer door Oost-Nederland via de zgn. Twentekanaallijn bieden zowel kansen als bedreigingen voor 
het personenvervoer op de treinverbinding ZHO. 

•	 	Treindienst	Enschede	-	Gronau	-	Münster/Dortmund.	Regio	Twente	is	medeopdrachtgever	voor	deze	
twee treindiensten. In de zomer van 2013 wordt door ProRail de lay-out van het stationemplacement 
in Enschede aangepast en ontstaat er voor de reiziger een aanzienlijk betere overstap (‘crossplat-
form’) op de trein van/naar Gronau - Münster en Dortmund. Om de wachttijd in Gronau en daarmee 
ook de reistijd van en naar Münster/Dortmund verder te bekorten, biedt een passeervoorziening in 
Glanerbrug uitkomst. Met het Rijk zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt over de finan-
ciering daarvan. Hoewel het doorrijden van de treinen vanuit Gronau via Enschede naar Hengelo een 
aantrekkelijke optie lijkt, heeft dit vanwege het huidige aantal treinen op het traject tussen Hengelo 
en Enschede onvoldoende vervoerkundige meerwaarde. Ook vanuit kosteneffectiviteit (hoge kosten 
voor aanpassing spoorinfrastructuur) is deze optie niet direct in beeld. 

•	 	Treindienst	sprinter	Apeldoorn	-	Enschede.	Door	Ecorys/Arcadis	is	in	2010	in	opdracht	van	het	Minis-
terie van I&M onderzoek gedaan ‘naar de reikwijdte van het hoofdrailnet en de samenloop vanaf 2015’. 
Naast deze samenloop is onderzocht wat de regiospecifieke effecten zijn van decentralisatie van stop-
treinen buiten de brede Randstad. Voor Regio Twente is de sprinter Apeldoorn - Almelo - Enschede hier-
voor relevant. Binnen bepaalde randvoorwaarden (positieve business case) biedt decentralisatie van de 
stoptreindienst Apeldoorn - Enschede, in combinatie met de decentralisatie van de treindienst Zwolle - 
Enschede per december 2014 en de reeds gedecentraliseerde lijn Zutphen - Hengelo - Oldenzaal wel 
perspectief voor Twente. Hiermee wordt een samenhangend stoptreinennetwerk binnen Twente ge-
creëerd dat goed past naast het bestaande NS-Intercitynet, dat een andere markt bedient. De stop-
treinen blijven een ‘ feederfunctie’ houden voor het Intercityvervoer. 

Regio Twente zet de reiziger centraal, waarbij vooral aandacht 
wordt besteed aan het verbeteren van het imago en de kwaliteit 
van de reisinformatie. Ook wordt ingezet op de kwaliteit van de 
stations, zoals informatievoorziening, stallingsmogelijkheden 
voor fietsen en P+R-terreinen.

6.  Bereikbaarheid

6.2.4  Collectief vraagafhankelijk kleinschalig vervoer

regio twente zet in op de efficiëntie van het combineren van meerdere vervoerssystemen 
met een waarborging van de kwaliteit en dekking.

Naast openbaar vervoer per bus en spoor is er ook kleinschalig vraagafhankelijk collectief vervoer (KVCV). 
Dit brengt de reiziger van deur tot deur. Binnen het openbaar vervoer is dit de vorm met de meeste service, 
maar tegelijkertijd ook de laagste kostendekkingsgraad. Het biedt vooral oplossingen bij een vergrijzende 
bevolking en in gebieden met bevolkingskrimp. In de verhouding tussen KVCK en regulier OV is de laatste 
bij grotere aantallen per persoon goedkoper. KVCK is echter per uur goedkoper. Bij lagere reizigersaan-
tallen kan het KVCK dan ook een goede aanvulling bieden op het reguliere OV.

Onder KVCV vallen diverse uitvoeringsvormen:
•	 	treintaxi biedt volgens het NS-concept een verbinding tussen 

trein en bestemming. In Twente rijdt een Treintaxisysteem van 
en naar de centrale stations in Almelo, Enschede en Hengelo 
tot uiterlijk 31 maart 2014. NS experimenteert ook met ande-
re concepten voor het ketenvervoer, zoals de zonetaxi waarbij 
het bedrag voorspelbaar, maar wel afhankelijk van de verbin-
ding is. Nog niet duidelijk is welk concept uiteindelijk verko-
zen wordt; 

•	 	regiotaxi is de uitvoeringsvorm die open staat voor iedereen 
en elke vervoersbeweging binnen Twente. Gemeenten bieden 
voor geselecteerde gebruikers een bijdrage in de kosten. Om-
dat iedereen mee moet kunnen, wordt dit vervoer ook vaak 
met aangepaste busjes uitgevoerd. In Twente rijdt Regiotaxi 
Twente vanuit alle veertien Twentse gemeenten. De ritlengte 
is gemaximaliseerd tot zeven OV-zones waarvan de eerste vijf 
zones worden gesubsidieerd; 

•	 	overig: Naast Treintaxi en Regiotaxi is er nog leerlingenvervoer 
en vervoer naar WsW-locaties. Dit is besloten vervoer voor 
aangewezen personen.

OV-chipkaart
Regio Twente is van mening dat de OV-chipkaart een eenvoudig, 
helder en eerlijk systeem voor de reiziger moet zijn. Hiervoor werkt 
Regio Twente samen met de overige overheden en vervoerders in 
Nederland aan de structuur, de tarieven en de techniek van het 
systeem. Extra aandacht gaat uit naar het zo veel mogelijk maken 
van concessie overstijgende afspraken voor Oost-Nederland ten 
behoeve van uniformiteit, in het belang van de reiziger.

Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen een OV-chipkaart 
hebben, zodat er geen belemmeringen meer zijn voor gebruik 
van het OV.

het doel van regio twente is het vergroten van het 
aantal gebruikers van de ov-chipkaart (dekkingsgraad).
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6.3  Fietsers en voetgangers

regio twente zet in op het opwaarderen van schakels in het hoogwaardig fietsnetwerk 
twente, het aanleggen van ontbrekende schakels hierin en het gefaseerd aanleggen van 
een ‘fietssnelweg’ tussen de kernen van het stedelijk gebied.

Regio Twente kent al jaren een hoog fietsgebruik op regionale schaal. Het fietsaandeel is voor Twente 
32%, terwijl dit landelijk op 25% ligt (Bron: CBS, 2010). (Bij de convenantparters van Twente Mobiel ligt 
het fietsgebruik zelfs op 40%.) Veel van de afstanden tussen de belangrijkste woon- en werklocaties zijn 
op de fiets goed af te leggen. Daarbij levert de fiets een belangrijke bijdrage aan het verminderen van 
het aantal autokilometers in Twente. 

Veel fietsen is uiteraard goed voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in Twente en voor de gezondheid 
van de Twentse inwoners. Met name in het landelijk gebied ontbreken bij bepaalde barrières directe 
fietsverbindingen, waardoor grote omrijafstanden ontstaan. In het stedelijk gebied ontstaat steeds meer 
oponthoud en vermindert de verkeersveiligheid. Naast de infrastructuur speelt ook de ruimtelijke orde-
ning een rol. Nieuwe functies worden meer verspreid aangelegd en er vindt een schaalvergroting van 
voorzieningen plaats (onderwijs en vrije tijd). Hierdoor nemen de reisafstanden verder toe, wat ten kos-
te gaat van het fietsgebruik. Overigens gaat deze ruimtelijke spreiding in tegen de ruimtelijke ambities 
van Regio Twente. 

Naast de infrastructurele knelpunten en de ruimtelijke spreiding, spelen andere factoren een rol bij de 
toekomstige functie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Het toenemende aantal ouderen in Twente 
hoeft geen bedreiging voor het fietsgebruik te vormen, aangezien een steeds groter aantal vitale ouderen 
juist meer recreatief zal blijven fietsen.

Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente
Regio Twente wil het fietsgebruik stimuleren, in het bijzonder in het woon-werkverkeer. Hiervoor is het 
Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT) ontwikkeld. Het HFT bestaat uit een netwerk van regionale 
hoofdroutes. Deze verbinden op korte afstanden de belangrijkste kernen, steden en stadsdelen, werkge-
bieden en toeristische gebieden met elkaar. Ideaal voor de dagelijkse fietsritten: van en naar het werk, 
school, sportvereniging of om boodschappen te halen. Het HFT is in 2011 geactualiseerd en heeft geleid 
tot een aantal kleine wijzigingsvoorstellen15 ten opzichte van het netwerk dat in 2009 is vastgesteld. 

Investeren in het HFT betekent investeren in kwaliteit en snelheid: goede bewegwijzering en stallings-
voorzieningen, comfortverharding en sociale en verkeersveiligheid. Kortom, een kwaliteitsimpuls die 
ervoor zorgt dat het fietsgebruik en het imago van de fiets het verloren terrein kunnen terugwinnen. 
Bijkomend voordeel is dat een toename van het fietsgebruik, zeker voor het woon-werkverkeer en het 
sociaal-recreatieve verkeer, zorgt voor een afname van het autogebruik en de CO2-uitstoot. Dat komt 
de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en land ten goede.

Aandachtspunt bij het HFT is het leggen van de juiste relaties met het Duitse Fietsnetwerk.

6.  Bereikbaarheid

F35
De centrale ‘drager’ van het HFT is de beoogde fietssnelweg F35. Een snelle, com-
fortabele, veilige en non-stop fietsverbinding tussen Nijverdal, Wierden, Almelo, 
Borne, Hengelo en Enschede met zijtakken naar Vriezenveen en Oldenzaal. Met het 
Masterplan fietssnelweg F35 is in 2009 het Voorlopig Ontwerp van de fietssnelweg 
vastgesteld. Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp een aantal keer geactualiseerd.  
Actualisatie van het Masterplan is een continu proces omdat er tijdens de uitwerking 
van schakels van de F35 (in gezamenlijkheid met de direct betrokken gemeenten) 
definitieve keuzes worden gemaakt.
De potentie van de fietssnelweg is groot. Het gaat niet alleen om fietsritten over de hele afstand. Door 
voldoende aansluitingen biedt de F35 op korte afstanden een comfortabel alternatief voor de auto. De 
grote groei van het gebruik van de elektrische fiets past in dit plaatje. Door de elektrische fiets krijgt de 
fiets een groter bereik, waardoor de fietssnelweg voor steeds meer mensen aantrekkelijk wordt. Ook de 
extra breedte van fietssnelwegen faciliteert de hogere snelheid van elektrische fietsen die op deze hoog-
waardige infrastructuur meer ruimte hebben om in te halen.

15   Verdiepingsslag Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente, Goudappel Coffeng, 2011.

Figuur 6.4: Overzicht Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente
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De hogere snelheid van elektrische fietsen vraagt wel aandacht in het kader van monitoring van verkeers-
veiligheid. Als er vaak ongevallen gebeuren met e-fietsen kan dit vragen om extra inzet op trainingen en 
voorlichting over het gebruik van elektrische fietsen.

Momenteel is het traject Enschede - Hengelo deels uitgevoerd, evenals het traject Almelo station - Borne-
broeksestraat. Er staan voor 2015 nog diverse trajecten op stapel. Regio Twente blijft zich inzetten voor 
de realisatie hiervan. In de periode tot en met 2020 worden ook aanvullende trajecten (zoals Wierden 
- Rijssen/Holten) in de afweging meegenomen.

Elektrische fiets
Regio Twente ziet de elektrische fiets als groot potentieel om het fietsgebruik verder te laten groeien. Door 
de compactheid van het stedelijk gebied zijn de afstanden tussen de kernen goed fietsbaar. De elektrische 
fiets kan een bijdrage leveren aan het vergroten van het fietsaandeel in met name het woon-werkverkeer. 
Door de hogere gemiddelde snelheid zal de fiets qua reistijd concurrerend zijn ten opzichte van de auto, 
met name op de deur-tot-deurrelatie en ook op de langere afstanden. Dit past goed in de duurzaamheid-
sambitie van Regio Twente en het verminderen van de verkeersdruk in de spits.

Fietsroutenetwerk
De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het recreatieve fietsnetwerk in Twente en streeft ernaar 
DE fiets- en wandelprovincie te worden. Regio Twente is zelf geen wegbeheerder, maar heeft ten aan-
zien van het fietsroutenetwerk wel een rol. Het fietsroutenetwerk is een kwalitatief hoogwaardig netwerk 
van fietsmogelijkheden met de daarbij behorende voorzieningen. Het fietsroutenetwerk bestaat sinds 
2007 en is met een uniforme bewegwijzering volgens het knooppuntensysteem samengesteld. Het is 
een netwerk met knooppunten, waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft zelf te kiezen welke route 
hij/zij wil volgen op een bepaald knooppunt. Het doel is het vergroten van de mogelijkheden om de 
Twentse steden, het landschap en de natuur te beleven, alsmede een verbinding tussen stad en platte-

land tot stand te brengen. Hierdoor wordt een economische impuls gegeven aan 
het platteland. In opdracht van de provincie Overijssel onderhoudt Regio Twente 
momenteel het recreatieve fietsnetwerk.

fietsroutenetwerk twente heeft als doel het vergroten van de moge-
lijkheden om de twentse steden, het landschap en de natuur te beleven, 
alsmede een verbinding tussen stad en platteland tot stand te brengen.

Van belang is dat de confrontatie van het fietsnetwerk met het autonetwerk tot (ver-
keersveiligheids)problemen kan leiden. Dit vraagt om aandacht. Regio Twente staat 
voor verbetering van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente, door te investeren in 
de kwaliteit van de verbindingen. Daar waar dergelijke verbindingen niet aan de 

eisen voldoen, moet gekeken worden naar alternatieve routes, waarbij de doorgaande fietsroute wordt 
ontvlochten van de hoofdinfrastructuur voor autoverkeer. Bij belangrijke woon-, werk- en recreatieve 
voorzieningen moet sprake zijn van voldoende goede (en veilige) stallingsruimte.

Voetgangers
Voor de voetgangers heeft Regio Twente geen specifiek beleid; de wandelpaden zijn meer nog dan de 
fietsverbindingen een gemeentelijke aangelegenheid. Desondanks erkent Regio Twente dat het wandelen 
een belangrijke vorm van voor- en natransport voor het openbaar vervoer is. Vandaar dat de Twentse 
gemeenten inzetten op goede wandelvoorzieningen naar de stations en de haltes.

6.  Bereikbaarheid

Regio Twente heeft het beheer van het recreatieve wandelnetwerk Twente. Het wandelnetwerk is een 
kwalitatief hoogwaardig en flexibel netwerk van wandelroutes in Twente en de daarbij behorende voor-
zieningen. Het biedt een veelvoud aan bestaande en nieuwe wandelroutes voor alle doelgroepen en 
kent een uniforme bewegwijzering, die knooppunten met elkaar verbindt. Het doel is om de wandel-
mogelijkheden in het landelijk gebied van Twente te ontsluiten door het aanbrengen van meer structuur 
in het wandelaanbod.

wandelnetwerk twente heeft als doel de wandelmogelijkheden in het landelijk gebied van 
twente te ontsluiten door het aanbrengen van meer structuur in het wandelaanbod.

6.4  Goederenvervoer

de ambitie van regio twente ten aanzien van goederenvervoer is het op peil houden van 
de bereikbaarheid. hierbij gaat het om:
•	 het waarborgen van de bereikbaarheid van de twentse economische kerngebieden;
•	 het faciliteren van goederenstromen zonder aantasting van de leefbaarheid;
•	  het benutten van de mogelijkheden: synchromodaal met optimale benutting van de  

aanwezige vervoersnetten.

Twente staat in de top tien van logistieke regio’s in Nederland. De binnenhaven van Hengelo laat een 
flinke groei van het aantal containers in overslag zien. De laatste jaren is er, als gevolg van de crisis in de 
bouw, geen groei geweest van de hoeveelheid bulkgoederen via het water. Twente fungeert voor diverse 
bedrijven, clusters en sectoren als een logistiek centrum. De strategische ligging op de internationale 
(TEN-T) oost-westcorridor speelt hierbij een belangrijke rol. Daarbovenop liggen er voor de toekomst 
nieuwe kansen en uitdagingen. Het adviesrapport ‘Logistieke draaischijf Twente, de regio als concurre-
rende hot spot’ van Buck Consultants (2012) toont dat aan. Twente kan doorgroeien tot logistieke hot-
spot en extra toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen creëren. Het onderzoeken van dit perspectief 
wordt in triple-helix-verband16 opgepakt in de vervolgaanpak Logistieke draaischijf Twente, dit gebeurt 
vanaf 2013 onder de noemer ‘Port of Twente. 

Ten gevolge van de economische internationalisering groeit het goederenvervoer twee keer sneller dan 
de algemene welvaartsgroei. Nationaal is hierbij een belangrijke positie weggelegd voor Rotterdam en 
de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte, om in de toekomst ook de forse toename van het goederen-
vervoer te kunnen verwerken. Vanuit de Tweede Maasvlakte zijn taakstellingen geformuleerd voor de door-
voer naar het achterland. Juist deze taakstellingen bieden voor Twente kansen om via de logistieke sector 
een essentiële bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van Nederland. 
Vanzelfsprekend kunnen deze ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwik-
keling en bereikbaarheid van Twente.

Een goede bereikbaarheid van Nederland is essentieel om de logistieke kansen in Twente maximaal te 
kunnen benutten. Hiertoe wordt door het Ministerie van I&M een gemeenschappelijke visie ontwikkeld 
vanuit het bedrijfsleven, de havenbedrijven en (regionale) overheden voor een kernnetwerk logistiek van 
achterlandverbindingen (weg, spoor, shortsea en binnenvaart) en multimodale overslagpunten (2012). 
Om de TEN-T vervoerscorridor door Twente maximaal te kunnen benutten, is een goede positie van de 
A1, de Twentekanalen en het spoor op het nationale kernnet logistiek essentieel.

16   Samenwerking bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid
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6.4.1  Goederenvervoer over de weg

Naar verwachting neemt het doorgaande verkeer door Twente de komende jaren sterk 
toe. Dit doorgaande verkeer maakt (deels) gebruik van dezelfde infrastructuur als het 
verkeer dat een relatie heeft met Twente. 

Voor het doorgaande goederenvervoer spelen twee specifieke problemen. Door de 
grote hoeveelheid vrachtwagens op de rechterrijstrook van de snelwegen wordt het 
in- en uitvoegen in drukke tijden bemoeilijkt als gevolg van colonnevorming. Daar-
naast parkeren vrachtauto’s op de vluchtstrook op momenten dat er een rijverbod 
in Duitsland is (zon- en feestdagen). Met name in geval van specifiek Duitse feest-
dagen kan dit leiden tot overlast voor het overige verkeer en tot verkeersonveiligheid.

doel van regio twente is het optimaal benutten van de aanwezige wegcapaciteit voor het 
vervoer van goederen, het optimaliseren van de bereikbaarheidskwaliteit van de twentse 
binnensteden en het inzetten op goederenvervoermanagement, analoog aan mobiliteits-
management.

Faciliteren goederenvervoer in de corridorfunctie (vb. verzorgingsplaatsen)
De A1/A35 door Twente maken deel uit van het TEN-T-netwerk. Dit Trans-Europese netwerk brengt kwali-
teitseisen met zich mee om te kunnen voldoen aan de hoogste standaarden voor het vervoer tussen de 
Europese economische kerngebieden. Kwalitatief hoogwaardige verzorgingsplaatsen dragen bij aan  
de kwaliteit van de verbinding. Momenteel voldoen nog niet alle verzorgingsplaatsen aan de wensen en 
eisen, waardoor bereikbaarheids-, leefbaarheids- en veiligheidsknelpunten ontstaan. Regio Twente wil 
samen met haar partners deze knelpunten zo veel mogelijk wegnemen.

Stedelijke bevoorrading
Voor Regio Twente is het van belang dat de bevoorrading in de steden en op regionaal niveau goed en 
veilig verloopt. Niet alleen in de grote steden, maar ook in de omliggende kleinere kernen. In 2009 is 
door Regio Twente, samen met de betrokken partners, een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden 
om de kwaliteit van de stedelijke distributie in Twente in de daaropvolgende jaren vooruit te helpen. Op 
basis van die studie is een regionaal bevoorradingsprofiel opgesteld, waarbij de kernwinkelgebieden 
van Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal aangewezen zijn als onderzoeksgebied. Aandachtspunten 
hierbij waren de regionale component en de effecten voor de omliggende kernen. Resultaat van deze 
studie was een aanbevelingsprogramma met daarin een lijst van mogelijke maatregelen voor betrokken 
gemeenten en Regio Twente. Een actualisatie van het aanbevelingsprogramma is gewenst:
•	 	waar	staan	we?
•	 	aanbevelingen	voor	het	succesvol	afronden	van	het	pakket	maatregelen	uit	het	regionale	profiel:	 

Wat is nog nodig?
•	 	waar	nodig	bijstellen	van	de	programma’s	op	basis	van	haalbaarheid,	beleidswijzigingen	en/of	nieuwe	

ontwikkelingen, waaronder het landelijke actieprogramma Stedelijke distributie: ‘een concreet uit-
voeringsplan’;

•	 	zoeken	naar	draagvlak	voor	de	ontwikkeling	van	een	kostendragend	systeem	van	distributie	van	
goederen aan de binnenstad op milieuvriendelijke (stille en zuinige) wijze. 

6.  Bereikbaarheid

Herijking Kwaliteitsnet goederenvervoer 
Het vrachtverkeer groeit de komende jaren sterk, ook in de regio Oost-Nederland en Twente. Aange-
zien het vanuit veiligheids- en leefbaarheidsoogpunt onwenselijk is vrachtverkeer overal ruim baan te 
verlenen, en daarnaast de financiële middelen beperkt zijn, is het maken van keuzes essentieel. Waar 
faciliteren we het vrachtverkeer en waar wordt het goederenvervoer ontmoedigd? In het Kwaliteitsnet 
Goederenvervoer Twente is vastgelegd waar het goederenvervoer gefaciliteerd moet worden en waar 
het niet gewenst is en ontmoedigd moet worden. Uitgangspunt hierbij is het verbeteren van de bestaan-
de infrastructuur voor het vrachtverkeer, met inachtneming van milieuaspecten en barrièrewerking.

Het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente bestaat uit een kaart met daarop de belangrijkste verbindingen 
voor het goederenvervoer. Bij de uitwerking van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente zijn de belang-
rijkste knelpunten benoemd, inclusief de gewenste maatregelen, en is bepaald welke maatregelen voor-
rang hebben. Het kwaliteitsnet moet ervoor zorgen dat, wanneer de Twentse wegbeheerders gezamenlijk 
werken aan het oplossen van knelpunten, de kwaliteit van de netwerken voor het goederenvervoer zo veel 
mogelijk gewaarborgd blijft. 

Vanaf 2010 wordt samen met de Twentse wegbeheerders gewerkt aan het verbeteren van het kwaliteitsnet 
goederenvervoer. Een aantal infrastructurele maatregelen is inmiddels gerealiseerd, zoals de tunnel verleng-
de Holterstraatweg te Rijssen en het aanbrengen van hoogtedetectie bij de spoorbruggen Enschedesestraat 
en Deldenerstraat te Hengelo. De komende jaren zal dit worden voortgezet. Om dit op de juiste manier 
te kunnen doen is een herijking van het kwaliteitsnet goederenvervoer gewenst. Tegelijkertijd worden dan 
opnieuw de aanwezige knelpunten in beeld gebracht en worden de maatregelen geherprioriteerd. 

  
 

 
Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente Fase II Bijlage 

- 1 - 

 

Figuur 6.5: Kwaliteitsnet goederenvervoer wegen17

17   Uit ‘Kwaliteitsnet Goederenvervoer wegen, fase II’, september 2009
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Onderzoek
Analoog aan de ontwikkeling van mobiliteitsmanagement kan ook goederenvervoermanagement een 
bijdrage leveren aan de bereikbaarheids- en leefbaarheidskwaliteit van Twente. Door goederenstromen 
op een ‘slimme’ manier te bundelen kan het aantal vrachtautobewegingen worden beperkt. Mogelijke 
oplossingen moeten zich in dit kader niet beperken tot slechts de wegmodaliteit. Ook andere modali-
teitsvormen kunnen hier wellicht een zinvolle bijdrage leveren. 

6.4.2  Goederenvervoer over het water

Ook de binnenvaart is een belangrijke modaliteit voor het goederenvervoer van en naar Twente. De 
Twentekanalen zijn de vaarwegen die de drie grote steden van Twente aansluiten op het landelijk netwerk 
van rivieren en kanalen (namelijk op de IJssel ter hoogte van Zutphen). Het Twentekanaal heeft nu nog 
een bevaarbaarheidklasse CEMT IV. Het Twentekanaal ontsluit tevens de vaarweg Almelo - Coevorden. 
Deze vaarweg wordt geschikt gemaakt voor 700-tonschepen.

doel van regio twente:
•	 het optimaal benutten van de aanwezige capaciteit op het water voor het vervoer van 

goederen en het verbeteren van de kwaliteit van het vaarwegennet om blijvend goede-
renvervoer over water in de logistieke keten te kunnen aanbieden;

•	 twentekanalen en havens geschikt maken voor klasse va;
•	 optimaliseren van de regionale faciliteiten voor de op- en overslag van goederen in de 

twentse binnenhavens.

Twente wil inzetten op het vergroten van de capaciteit van de (vaar)wegen, in combinatie met het op-
timaliseren van de overslagmogelijkheden en andere logistieke activiteiten (value added logistics and 
services). Daarmee kan de rol op de achterlandverbinding richting Noord- en Oost-Europa worden 
versterkt. Regio Twente werkt aan een logistiek profiel van Twente, waarbij Twente als ‘extended gate’ 
voor de Rotterdamse haven op de route naar Noord- en Oost-Europa kan functioneren.

regio twente stimuleert dat de verantwoordelijke overheden groei van het goederen-
vervoer over water mogelijk maken.

Belangrijke achterlandverbinding Twente
Een netwerk van goede achterlandverbindingen is van groot belang voor de internationale logistieke 
positie van Nederland en daarbij specifiek de rol van de haven van Rotterdam voor Europa. Twente 
is een van de achterlandregio’s die hieraan bijdraagt. De Twentse binnenhavens vormen samen een 
van de grootste binnenhavens van Nederland. Niet alleen ligt Twente gunstig voor diverse export-
markten in Duitsland, ook neemt Twente door zijn ligging een centrale positie in op enkele interna-
tionale vervoerscorridors naar landen in Oost-Europa. 
 
Twentekanalen
Wat betreft de binnenvaart zet Regio Twente in op het uitbreiden van de binnenvaart door onder meer het 
wegnemen van infrastructurele knelpunten voor de binnenvaart en door het ontwikkelen van regionale 
faciliteiten voor op- en overslag van goederen. Belangrijke voorwaarden zijn de realisatie van de tweede 

6.  Bereikbaarheid

kolksluis Eefde en het verruimen van de Twentekanalen tot klasse Va, zowel in de richting van Hengelo en 
Enschede als in de richting van Almelo en XL Businesspark (Twentezijkanaal). Ook is een verkenning naar 
de capaciteitsuitbreiding van sluis Delden nodig. Door deze maatregelen neemt de capaciteit van de 
vaarweg toe en kan de binnenvaart grotere volumes vervoeren.

Figuur 6.6: Kaart overzicht vaarwegen Twentekanalen18

Binnenhavenvisie Twente
Om o.a. de regionale faciliteiten voor de op- en overslag van goederen in Twente  
verder te kunnen ontwikkelen, heeft Regio Twente een regionale binnenhavenvisie 
ontwikkeld. De Binnenhavenvisie Twente, netwerkanalyse voor binnenhavens en 
vaarwegen, is in 2008 tot stand gekomen en heeft geleid tot vele acties die inmid-
dels in gang zijn gezet. Zo is er van het Ministerie van I&M voor het verbeteren van 
de Twentse binnenhavens al een subsidiebijdrage ontvangen van € 12,2 miljoen en 
wordt er fors geïnvesteerd in de Twentse binnenhavens. Een herijking van de Binnen-
havenvisie is, mede gelet op alle in gang gezette ontwikkelingen, dan ook gewenst. 

Regionaal havenbeheer
Samen optrekken bij de ontwikkeling van de binnenhavens van Twente is van het grootste belang voor de 
economische ontwikkeling van Twente. Door samen te werken kunnen de binnenhavens slagvaardiger en 
professioneler beheerd worden en worden kansen benut. 

18   Bron: Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland, RMP 2007-2011
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6.4.3  Goederenvervoer over het spoor

Goederenvervoer per spoor kan in economische zin voor Twente gunstig zijn als in Twente aan deze 
goederen ‘waarde kan worden toegevoegd’. Het Ministerie van I&M heeft met het Programma Hoog-
frequent Spoorvervoer (PHS) echter beleid ontwikkeld voor het afwikkelen van goederentreinen van 
voornamelijk Rotterdam naar Duitsland, Scandinavië, Polen, Tsjechië en Slowakije. De treinen stoppen 
in beginsel niet in Twente, waardoor in Twente alleen de lasten van doorgaande treinen worden ervaren 
en de lusten achterwege blijven. Dit is onwenselijk.

De visie van Regio Twente is als volgt19:
toename van doorgaand goederenvervoer per spoor is onacceptabel, tenzij afdoende 
maatregelen worden genomen ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid voor omwo-
nenden, landschap en recreatie & toerisme. ook mag dit niet ten koste gaan van de ambi-
tie op het gebied van personenvervoer.

Regio Twente houdt aandacht voor het effect van het intensiveren van het spoorgebruik op de door-
stroming op het Twentse hoofdwegennet.

Naast het verder uitwerken van mogelijkheden om economisch gewin te halen uit de goederenstromen 
per spoor, is Twente ook scherp op de ontwikkelingen in het kader van PHS. Regio Twente zit regelmatig 
aan tafel met het ministerie en ProRail over hun plannen met betrekking tot de uitwerking van de studie 
naar alternatieven. 

Voor Twente bieden de goederenstromen ook mogelijkheden. Specifiek gaat het hierbij om containers 
die afkomstig zijn van de Rotterdamse haven, die vervolgens in Twente kunnen worden overgeslagen. 
Regio Twente wil dan ook een nader onderzoek starten naar de mogelijkheden van een eventuele spoor-
terminal in Twente. Door de overslag en verwerking van containers in Twente te verzorgen, kan dit een 
belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid binnen Twente. Voor 
een synchromodale ontsluiting van Twente is een spoorterminal ten behoeve van een betere afstemming 
van transportvolumes en een optimale benutting van de beschikbare capaciteit van modaliteiten, wen-
selijk. Randvoorwaarde blijft dat het niet leidt tot capaciteitsproblemen op de weg of op het spoor.

6.5 Mobiliteitsmanagement

Regio Twente is actief bezig op het gebied van mobiliteitsmanagement. Mobiliteitsmanagement biedt 
de reiziger keuzemogelijkheden om slimmer te reizen (sneller, betrouwbaarder, goedkoper, gezonder) of 
niet te reizen (telewerken, videoconferencing). Organisaties kunnen met mobiliteitsmanagement hun 
effectiviteit, productiviteit, kostenstructuur, imago en arbeidspotentieel verhogen. Mobiliteitsmanage-
ment is het verleiden van mensen tot alternatieve keuzes voor de auto en het organiseren van slim reizen 
om het aantal autokilometers (vooral tijdens de spits) te beperken en hiermee files te verminderen en te 
voorkomen. 

6.  Bereikbaarheid

Onder de naam Twente Mobiel, Samen Slim Werken stimuleert Regio Twente samen met andere over-
heden en bedrijfsleven reizigers om naast de auto alternatieven te gebruiken als lopen, fietsen, open-
baar vervoer of telewerken. Daarbij staan de eisen en de wensen van de mensen die zich verplaatsen, 
centraal (vraaggericht).

Twente Mobiel, Samen Slim Werken
Twente Mobiel, Samen Slim Werken is een initiatief van VNO-NCW Twente, Kamer van Koophandel Oost-
Nederland, MKB Twente, ANWB, gemeenten Enschede en Hengelo en Regio Twente. Samen met Twentse 
werkgevers wordt gestreefd naar een vermindering van het autogebruik in de spits door mobiliteitsmanage-
mentacties in te zetten. Werkgevers sluiten zich daarom aan bij het convenant Mobiliteitsmanagement Twen-
te. Samen maken ze afspraken, die moeten leiden tot slimme projecten: Samen Slim Werken. Medio 2012 
is het aantal convenantpartners opgelopen naar circa 55, met in totaal circa 40.000 werknemers.

Enerzijds constateert men dat alle zeilen moeten worden bijgezet 
om Twente ook in de toekomst bereikbaar te houden, hoewel de 
problematiek hier niet zo groot is als in de Randstad. Anderzijds 
is er vanuit het bedrijfsleven steeds meer aandacht voor mobili-
teitsmanagement, wat onder meer inhoudt:
•	 	bereikbaarheid	voor	klanten,	leveranciers	en	medewerkers;
•	 	grip	en	sturing	op	vervoerskosten;
•	 	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen;
•	 	gezonde	medewerkers.	

Het Nieuwe Werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken) lijkt binnen organisaties steeds populairder te 
worden. Werknemers vragen steeds meer flexibiliteit, zodat ze werk en privé goed kunnen afstemmen. 
Met het initiatief Twente Mobiel, Samen Slim Werken kunnen, naast het verbeteren van de bereik-
baarheid, ook andere doelen worden gediend. 

De uitvoering van Twente Mobiel, Samen Slim Werken is momenteel in handen van een projectteam, dat 
verantwoording aflegt aan een Stuurgroep van de deelnemende partijen. Er wordt invulling gegeven aan 
het convenant door samen met werkgevers en overheden concrete mobiliteitsactiviteiten te ontplooien.

twente mobiel wil werknemers bewuster laten omgaan met mobiliteit, en slim werken en 
slim reizen stimuleren. twente mobiel ziet werkgevers in twente als de sleutel tot samen 
slim werken.

Minder auto’s in spits
De doelstelling van de deelnemende partijen is: 
komen tot een duurzame verbetering van de bereikbaarheid in twente door mobiliteits-
managementmaatregelen te nemen waarmee werkgevers hun bedrijfsprocessen kunnen 
optimaliseren.

Twente is met dit project aangehaakt bij het landelijk platform Slim Werken Slim Reizen. Dit platform 
heeft niet alleen een landelijke doelstelling, maar ook een regionale: reductie van het aantal autokilo-
meters in de spits (tussen 07:00 en 09:00 uur en tussen 16:00 en 19:00 uur) met gemiddeld 5% rond 
het jaar 2012.

19   Bestuurlijk statement Oost-Nederland over PHS-goederenrouting Oost’ bestuurlijke conferentie 21-11-2011
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De deelnemende partijen stellen samen een toekomstprogramma op met bijbehorende doelstellingen 
voor de periode 2013-2014. Hierbij wordt ook gekeken naar de link met het Beter Benutten Programma 
en andere thema’s als gezondheid en duurzaamheid.

Ketenmobiliteit
Consumenten en bedrijven redeneren in hun verplaatsingen van deur tot deur. Hierbij maken ze niet 
alleen gebruik van verschillende netwerken, maar steeds vaker ook van verschillende modaliteiten. Het 
geheel van deze modaliteiten in één verplaatsing noemen we ketenmobiliteit. Juist de combinatie van 
modaliteiten biedt vaak een aantrekkelijk alternatief voor de autoverplaatsing over het hele traject.  
Zo wordt bijvoorbeeld met de fiets naar het treinstation gereden of met de auto naar een openbaar- 
vervoerknooppunt langs de snelweg. Belangrijk bij dergelijke multimodale verplaatsingen is dat de  
verschillende vervoerswijzen goed op elkaar aansluiten. In de visie van Regio Twente is juist deze  
aansluiting tussen modaliteiten een belangrijk aandachtspunt om te komen tot een samenhangend en 
integraal aanbod van mobiliteitsdiensten. 
Het versterken van ketenmobiliteit draagt bij aan de doelstelling vergroten van de bereikbaarheid. 
Kwalitatief hoogwaardige aansluitingen tussen verschillende modaliteiten betekenen een kwaliteits-
impuls die de concurrentiepositie van met name openbaar vervoer en fiets sterk kan verbeteren.  
De groeiende informatisering van de reisketen betekent een meer flexibele inzet van diverse modaliteiten 
tijdens een reis. 

regio twente zet in op het opwaarderen van overstapmogelijkheden 
bij bestaande knooppunten, ondersteund door goede communicatie 
en waar mogelijk aanvullend parkeerbeleid. voor het ruimtebeslag 
van parkeren worden normen afgesproken, met name voor nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. bedrijven en instellingen worden  
ondersteund bij vragen over mobiliteitsbeleid.

Transferia zijn locaties, veelal langs de invalswegen van de snelweg naar de 
stadscentra, waar de automobilist (vaak tegen een aantrekkelijk tarief) de auto 
kan parkeren en met het openbaar vervoer kan reizen naar het centrum. Belangrijk 
is dat het transferium goed te bereiken is met de auto en een hoog frequent aan-
bod van openbaar vervoer heeft. Voorbeelden hiervan zijn het transferium P+R 
Zuiderval in Enschede en P+R Rijssen. Bij de centraal stations Almelo en Hengelo 
wordt bovendien de P+R aanzienlijk uitgebreid.

Parkeerbeleid
Een andere mogelijkheid om het autoverkeer richting stadscentrum te verminderen, 
is het voeren van parkeerbeleid. Dit is primair een gemeentelijke aangelegenheid. 
Om tot een betere afstemming van het parkeerbeleid te komen, is in het verleden 
de Twentse parkeerdatabase ontwikkeld en is het Twents parkeeroverleg in het 
leven geroepen. Inmiddels hebben veel gemeenten in Twente betaald parkeren 
ingevoerd in de centra en wordt veel kennis uitgewisseld op diverse aspecten van 
het (betaald) parkeren.

Het beleid ten aanzien van stallingsmogelijkheden voor fietsen in woonwijken is 
eveneens een gemeentelijke aangelegenheid. De gemeenten kunnen daarbij de 
richtlijnen van het CROW gebruiken. Ook op dit punt worden ervaringen in het 
Twents parkeeroverleg uitgewisseld.

6.  Bereikbaarheid

Voor een verdere verbetering van de ketenmobiliteit zijn de volgende acties nodig:
•	 	het	verbeteren	van	de	aansluitingen	tussen	de	verschillende	modaliteiten;
•	 	voldoende	fietsstallingsplaatsen	op	alle	treinstations,	inclusief	weesfietsenaanpak;
•	 	parkeren	en	P+R:	het	in	stand	houden	van	kennisuitwisseling	over	parkeerbeleid	tussen	de	Twentse	

gemeenten;
•	 	multimodale	knooppunten:	stimuleren	van	overstapmogelijkheden.

6.6  Innovatie

Innovatie is een belangrijke motor voor economische ontwikkeling 
en is nodig om de doelstellingen te kunnen realiseren. Voor het 
beter benutten van de beschikbare infrastructuur zijn slimme en 
snelle oplossingen nodig, die bijdragen aan een betere door-
stroming op de weg, het water en het spoor. Voor de deur-tot-
deurbenadering is integratie van meerdere vervoersvormen van 
belang. Dit vraagt onder meer om reisinformatie op maat. 

Naast de aandacht voor technische innovaties (zoals ICT) worden proces- en systeeminnovaties steeds 
belangrijker in de mobiliteitsketen. Goede samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en over-
heden in gerichte projecten en concrete acties is een voorwaarde voor het realiseren van innovatieve 
toepassingen in mobiliteitssystemen.

Regio Twente richt zich op innovaties. Hierbij gaat het onder andere om:
•	 	het	Nieuwe	Werken:	mogelijk	maken	van	thuiswerken	met	bijbehorende	ontwikkelingen;
•	 	zorg	op	afstand	door	het	volgen	van	patiënten	via	apparaatjes	die	zelfstandig	data	doorgeven	aan	de	

behandelende artsen;
•	 	spreiding	van	schooltijden,	met	als	doel	afvlakking	van	de	spits;
•	 	e-laad:	Ontwikkelen	van	beleid	rond	de	spreiding	van	laadpunten	voor	elektrische	auto’s;	
•	 	andere	ontwikkelingen,	zoals	gamifaction:	stimuleren	en	belonen	van	gewenst	gedrag	door	gebruik	

te maken van een spelelement.

regio twente wil koploper zijn op het gebied van innovatie. regio twente blijft innovaties 
volgen en beziet continu of zij voorop wil/kan blijven lopen bij het toepassen van inno-
vaties in mobiliteitssystemen.
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7.1  Verkeersveiligheid

Regio Twente is relatief verkeersveilig ten opzichte van de rest van Nederland. Het aantal verkeersdoden 
per 1.000 inwoners is in Twente relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde en ten opzichte 
van andere stedelijke regio’s in Nederland. 

Regio Twente blijft streven naar het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers, aangezien 
elke verkeersdode er één te veel is. Regio Twente onderschrijft de ambitie ‘Maak van de nul een punt’, 
waarbij het streven is om het aantal verkeersdoden tot nul terug te brengen. Afname van het aantal ver-
keersslachtoffers betekent een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Twente vanwege het kleinere 
risico op een ongeval en op minder maatschappelijke kosten ten gevolge van deze ongevallen.
Verkeersveiligheid wordt echter niet als autonome doelstelling gezien, maar meer als een randvoorwaarde.  
Dat wil zeggen dat alle aanpassingen van de infrastructuur moeten voldoen aan een duurzaam veilige 
inrichting en moeten leiden tot een verkeersveilige situatie in algemene zin. 

regio twente zet in op het waarborgen van de verkeersveiligheid. alleen een integrale 
gemeentelijke aanpak van de verkeersonveiligheid (infrastructuur en gedrag) komt in 
aanmerking voor subsidie van regio twente.

Taakstelling
Regio Twente had voor 2010 de taakstelling van 15% minder verkeersdoden ten opzichte van 2002 
(in lijn met de Nota Mobiliteit). De doelstelling is een maximum van 27 verkeersdoden per jaar20. 
Deze doelstelling lijkt gehaald. Sinds 2010 is de registratie van de politie en Rijkswaterstaat echter  
onvoldoende gebleken. De geregistreerde aantallen blijken fors lager te liggen dan de werkelijke aantallen 
verkeersongevallen. Hierdoor zijn de resultaten onbetrouwbaar en niet meer geschikt voor monitoring. 
Regio Twente zal zich naar het Rijk hard maken voor het verbeteren van deze registratiegraad.

Wat betreft het aantal ziekenhuisgewonden was de doelstelling voor 2010 een afname van 7,5% ten 
opzichte van 2002. Het driejaarlijks gemiddelde van 2002 is 525, wat resulteert in een doelstelling 
van maximaal 485 ziekenhuisgewonden. Deze doelstelling is eveneens gehaald. Ook hierbij geldt dat 
de registratiegraad sinds 2010 is verslechterd. 

SVIR: nieuw beleid
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de landelijke doelstelling van maximaal 500 doden en 
10.600 ernstig gewonden in 2020 opgenomen. Daarbij geldt de randvoorwaarde dat de ongevalsregi-
stratie weer van voldoende kwaliteit moet zijn. Deze afspraken zijn verder uitgewerkt in het Strategisch 
Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. De doelstelling betekent een vermindering van 53% verkeersdoden en 
45% ernstig gewonden ten opzichte van 2002. Deze doelstelling is ambitieus. Zeker voor Regio Twente, 
waar de relatieve verkeersveiligheid al hoog is en het al om relatief kleine getallen gaat. 

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid
Uit de landelijke Verkeersveiligheidsverkenning 2020 blijkt dat met ongewijzigde uitvoering van het Stra-
tegisch Plan de doelstellingen waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. Het Bestuurlijk Koepeloverleg heeft 
op basis van deze conclusies besloten dat het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van kracht 
blijft, maar dat een gerichte impuls nodig is waar het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers nog 
niet goed (genoeg) gaat. Dit is verwoord in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid (juni 2012, ministerie 
I&M). Uit deze landelijke analyse is gebleken dat het daarbij gaat om de volgende prioritaire doelgroepen: 
jonge beginnende bestuurders, ouderen en fietsers.
 
Wanneer de landelijke doelstellingen worden doorgetrokken naar de situatie in Twente, betekent dit voor 
de periode tot en met 2020 een afname van het aantal verkeersdoden naar vijftien per jaar en het aantal 
ernstig gewonden naar 288 per jaar. Ook mogen er in 2020 geen verkeersongevallenconcentraties (VOC’s) 
en ‘Black Spots’ meer voorkomen op het Twentse wegennet. Dit is nu al het geval. In de afgelopen jaren 
zijn er geen locaties meer waar zich in 3 jaar tijd meer dan zes ongevallen met letselschade hebben voor-
gedaan. Dit resultaat kan vertekend zijn door de slechte ongevallenregistratie.

doelstelling van regio twente is 53% minder verkeersdoden en 45% minder ernstig  
gewonden ten opzichte van 2002.

20    Het aantal verkeersdoden voor het basisjaar 2002 wordt bepaald met een driejaars gemiddelde van 2001-2003, in verband met de  

geringe aantallen.

Figuur 7.1: Ontwikkeling van het aantal verkeerdoden in Twente
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2002 Doel voor 2020

Twente Nederland Twente Nederland Afname in %

Verkeersdoden 32* 1.070 15 500 53

Ziekenhuisgewonden 525 19.300 288 10.600 45

*Voor het aantal verkeersdoden wordt het driejaars gemiddelde genomen, in verband met de geringe aantallen.

Koersdocument Verkeersveiligheid
In het Koersdocument Verkeersveiligheid Overijssel en Twente 2010-2020 zijn de hoofdlijnen voor het 
beleid van de komende jaren geformuleerd. Regio Twente staat voor een integrale aanpak: permanente 
verkeerseducatie voor alle leeftijdsgroepen behoort tot de strategie. Verdere investeringen in het verkeers-
veiliger maken van de infrastructuur moet op innovatieve en kosteneffectieve wijze plaatsvinden, waarbij 
de uitgangspunten van Duurzaam Veilig leidend zijn. 

De focus ligt op kwetsbare doelgroepen: onverminderd inzetten op de veilige schoolomgeving, waarbij 
de aandacht niet alleen gaat naar de directe schoolomgeving, maar ook naar de belangrijkste fiets- en 
looproutes naar de basisscholen en middelbare scholen. Bovendien zijn jongeren, in het bijzonder de 
jonge, beginnende bestuurders, fietsers en ouderen belangrijke doelgroepen die vragen om een aanpak 
op maat (zijnde de prioritaire doelgroepen in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid). 

Samenwerking
Sinds januari 2005 is Regio Twente samen met de provincie Overijssel opdrachtgever voor het Regio-
naal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO), dat zich richt op educatie en communicatie richting 
de verschillende leeftijdscategorieën en typen verkeersdeelnemers. In dit kader wordt gesproken over 
‘permanente verkeerseducatie van de wieg tot de rollator’. Tevens stimuleert en coördineert het ROVO 
de inzet van de (landelijke) verkeersveiligheidscampagnes langs de wegen. Hiermee wordt de wegge-
bruiker geïnformeerd over thema’s als alcohol, helmgebruik, gordelgebruik, snelheid en verlichting in 
het verkeer.

Samen met marktpartijen en Veilig Verkeer Nederland initieert het ROVO bijeenkomsten en educatie-
projecten in Twente. Daarbij worden ervaringen uitgewisseld om tot een continue verbetering van de 
projecten te komen. Jaarlijks stelt het ROVO een werkplan op waarmee beide opdrachtgevers moeten 

Figuur 7.2: Ontwikkeling van het aantal ziekenhuisgewonden in Twente

Figuur 7.3: Overzicht dodelijke ongevallen 2007 t/m 2011 (Bron: Viastat)
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instemmen. Door dit jaarlijks te herhalen kunnen de speerpunten en de doelgroepen waaraan de meeste 
aandacht moet worden besteed, snel worden geactualiseerd. Teneinde bij de Twentse gemeenten vol-
doende aandacht te krijgen of te behouden voor het thema gedragsbeïnvloeding, is in 2010 met alle 
betrokken partijen een intentieverklaring Samenwerking Verkeersveiligheid Twente ondertekend, waarin 
rollen en inspanningsintenties zijn opgenomen. In de intentieverklaring is onder andere bepaald dat 
vanaf 2010 elke gemeente een minimale eigen bijdrage van € 0,50 per inwoner reserveert in haar acti-
viteitenplan voor verkeerseducatieve en -communicatieve projecten. Wanneer hier projecten tegenover 
staan die 75% subsidie ontvangen, gaat het dus om een totaalbedrag van € 2 per inwoner. Naast het 
samenwerken met marktpartijen en Veilig Verkeer Nederland, werkt het ROVO ook nauw samen met 
scholen, politie en justitie en het maatschappelijk middenveld.

RUP aanpak
In Twente wordt al jarenlang geïnvesteerd in verbetering van de verkeersveiligheid. In de zogehete 
RUP-aanpak (Regionale Uitvoeringsprogramma’s) wordt samen met alle betrokken wegbeheerders 
bepaald welke infrastructurele projecten en maatregelen de komende tijd worden uitgevoerd. Een be-
langrijk resultaat van de RUP-aanpak is de regionale, gezamenlijke inrichting van verblijfsgebieden 
buiten de bebouwde kom. De ambitie van Regio Twente om in 2012 nagenoeg het gehele Twentse 
buitengebied als 60-kilometerzone volgens de principes van Duurzaam Veilig (sober) te hebben inge-
richt, is gehaald. Een evaluatie in 2009 heeft uitgewezen dat het aantal slachtoffers in deze gebieden 
met 30% is afgenomen. Dit is een substantiële bijdrage aan de verkeersveiligheid. 

Gezien deze resultaten en de afronding van de uitvoering, stopt Regio Twente met haar ondersteunen-
de rol ten aanzien van de inrichting van het buitengebied. 
De RUP-overlegstructuur als belangrijk onderdeel van de regionale samenwerking tussen gemeenten, 
Regio Twente en politie op het gebied van verkeersveiligheid blijft wel in stand. 

Gedragsbeïnvloeding
Net als in veel andere gebieden in Nederland vinden de verkeersongevallen in Twente steeds meer ver-
spreid over het netwerk plaats. Het verkeerssysteem is op orde en in basis verkeersveilig. Ongevallen 
worden nu vooral veroorzaakt door menselijk falen. Het grootschalig aanpassen van infrastructuur is 
daardoor een steeds minder bruikbare oplossing. Vandaar dat Regio Twente inzet op de integrale aanpak. 
Een voorwaarde voor steun bij uitvoering van infrastructuurprojecten is dat er voldoende aandacht is voor 
voorlichting, educatie en handhaving. Deze integrale aanpak wordt ook geadviseerd in de tweede fase van 
het Duurzaam Veilig-programma.

Naast het aanpassen van infrastructuur richt Regio Twente zich meer op educatie en communicatie 
waarbij de focus ligt op kwetsbare doelgroepen.

7.2  Verkeersveiligheid spoor en water

Voor de verkeersveiligheid op het spoor en in de binnenvaart heeft Regio Twente geen verantwoorde-
lijkheden. Over het aantal ongevallen op spoor en water bestaan geen regionale cijfers. Uit landelijke 
cijfers blijkt wel dat het aantal ongevallen gering is. 

Regio Twente vindt de veiligheid van spoorwegovergangen van belang, en heeft daarin een vertegen-
woordigende rol. Die beperkt zich niet alleen tot het sluiten van overwegen en het stimuleren van meer 
ongelijkvloerse kruisingen, maar richt zich ook op beperking van de wachttijden bij overwegen. Lange 
wachttijden kunnen namelijk overtredingen in de hand werken. (zie ook hoofdstuk 6.4.3 Goederenvervoer 
over het spoor). Ook spelen de dichtligtijden bij spoorwegovergangen op regionale routes een rol bij 
de doorstroming. Dit effect wordt meegenomen in de algemene afweging van de bereikbaarheid van 
Regio Twente.

7.3  Externe veiligheid

regio twente zet in op het proactief voorkomen van onveiligheid door gerichte acties 
van de hulpverleningsdienst regio twente.

Externe veiligheid hangt nauw samen met de productie, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
In Nederland wordt jaarlijks 180 miljoen ton gevaarlijke stoffen vervoerd. Ongeveer 57% wordt vervoerd 
door pijpleidingen, 34% met de binnenvaart, 7% over de weg en 2% per spoor. Er vinden steeds meer 
ruimtelijke ontwikkelingen plaats langs de infrastructuur waarover de gevaarlijke stoffen vervoerd worden. 
Bij een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen neemt de maatschappelijke onrust eveneens toe. 
Daarom heeft de Rijksoverheid de provincies verzocht, in overleg met andere overheden en het bedrijfs-
leven, een basisnet op te zetten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De provincie Overijssel heeft 
Regio Twente gevraagd dit voor Twente te initiëren. 

Met het basisnet voor de modaliteiten spoor, water en weg wil de overheid naar een aantal routes voor 
vervoer van gevaarlijke stoffen aanwijzen, zodat er een bewuste afweging wordt gemaakt tussen enerzijds 
de belangen van ruimtelijke ontwikkelingen langs transportassen en de economische belangen van de te 
vervoeren stoffen, en anderzijds de veiligheidsrisico’s van dat vervoer. 

Aan het basisnet worden gebruiksruimtes en veiligheidszones gekoppeld. De gebruiksruimte wordt  
bepaald aan de hand van het plaatsgebonden risico. Rondom de transportroutes van het basisnet komen 
veiligheidszones van 30 meter te liggen. Binnen deze veiligheidszone mogen geen nieuwe, kwetsbare  
objecten als woningen worden gebouwd21. Bovendien moet tot 200 meter van de infrastructuur, op basis 
van potentiële calamiteiten, gekeken worden naar maatregelen om het optreden van de hulpdiensten 
te verbeteren (verantwoording groepsrisico). Het bedrijfsleven (vervoerders en verladers) is bij het  
opstellen van het basisnet betrokken.

21    Voor de bestaande objecten moet worden voldaan aan de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
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7. Veiligheid

7.4 Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een onderwerp dat meerdere beleidsvelden raakt. Binnen het beleidsveld verkeer 
en vervoer wordt sociale veiligheid veelal in verband gebracht met het openbaar vervoer, maar in Twente 
ook met veiligheid op parkeerterreinen, verzorgingsplaatsen langs de A1, maar ook bij discussies over 
het wel of niet plaatsen van (vormen van) openbare verlichting langs (delen van) de fietssnelweg en het 
al dan niet verwijderen van bestaande parallelle fietspaden in de directe omgeving van de F35. 

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer
In 2011 heeft Regio Twente een beleidsnotitie sociale veiligheid openbaar vervoer 2011-2018 opgesteld. 
Het doel van deze plannen is de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer te blijven waarborgen. 
Er zijn ten tijde van het opstellen van dit RMP geen grote problemen met de sociale veiligheid in het 
openbaar vervoer in Twente. De maatregelen richten zich daarom op preventie.

Betrouwbaarheid en veiligheid zijn belangrijke criteria voor reizigers in het openbaar vervoer. Zij bepalen 
in grote mate de keuze voor het gebruik van trein en bus. Ten opzichte van de rest van Nederland scoort 
Twente relatief hoog op de waardering van de veiligheid in het OV.

regio twente wil de sociale veiligheid in het openbaar vervoer op peil houden door:
•		een klanttevredenheidsscore van een 7,9, maar niet lager dan een 7,5;
•		het aantal incidenten niet verder te laten toenemen ten opzichte van het referentiejaar 

2010. met de nieuwe vervoerder zal in 2014 een nulmeting plaatsvinden en een nieuwe 
target worden bepaald.

De afgelopen jaren is door Regio Twente geïnvesteerd in sociale veiligheid. Zo zijn alle bussen voor-
zien van camera’s en hebben vervoerders recentelijk subsidie ontvangen voor het inzetten van extra 
controleurs in de treinen. 

Via de nieuwe OV-concessie vanaf december 2013 zijn nieuwe voorwaarden geformuleerd:
•	 	in	alle	voertuigen	zijn	camera’s	en	heldere	zichtlijnen	verplicht;
•	 	de	vervoerder	is	verplicht	opvang	voor	reizigers	en	personeel	te	regelen	na	incidenten	en	het	doen	

van aangifte te bevorderen;
•	 	extra	toezicht	in	vooral	de	avonduren	op	de	trein;
•	 	het	geven	van	voorlichting	op	scholen	in	combinatie	met	verkeerseducatie.

Als het gaat om veiligheid in rijwielstallingen bij treinstations zijn ProRail en NS primair verantwoordelijk 
voor maatregelen die de veiligheid bevorderen.

Sociale veiligheid in het verkeer
Ook in de andere modaliteiten speelt sociale veiligheid een rol. Denk daarbij aan (het gevoel van) veilig-
heid van fietstunnels of de gevoelens die gebruikers van verzorgingsplaatsen langs de rijkswegen ervaren. 
Waar nodig zal Regio Twente aanvullende maatregelen stimuleren die bijdragen aan het veiligheidsgevoel 
van reizende inwoners.

Sociale veiligheid op verzorgingsplaatsen 
Ook vraagt Regio Twente bij RWS aandacht voor de sociale onveiligheid op de verzorgingsplaatsen  
en parkeerterreinen langs de snelwegen (A1). Hierbij gaat het in het bijzonder om de verzorgingsplaats 
nabij grensovergang De Poppe.

7.5 Tunnelveiligheid

De nationale overheid richt zich met haar veiligheidsbeleid op tunnels die langer zijn dan 250 meter of 
tunnels met extra risico’s omdat er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen doorheen mogen. In 2005 heeft het 
kabinet veiligheidseisen vastgesteld voor dergelijke tunnels en overkappingen.

In Twente valt alleen de combitunnel in Nijver-
dal, die in 2013 in gebruik zal zijn, binnen dit 
beleid. Deze tunnel is bedoeld voor zowel 
trein als gemotoriseerd verkeer. Rijkswater-
staat is hiervan wegbeheerder. Het plan voor 
de combitunnel is veilig bevonden door de 
commissie Tunnelveiligheid. 

Regio Twente is niet voornemens aanvullend 
beleid te formuleren voor kortere tunnels. Bij 
het Combiplan vervult de Veiligheidsregio 
een adviserende rol aan Rijkswaterstaat, de 
wegbeheerder.
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8.1 Duurzaamheid 

regio twente wil innovatieve mobiliteitsoplossingen die de milieubelasting van ver-
plaatsingsgedrag verminderen, ten volle benutten.

Het regionale Duurzaamheidsbeleid is verwoord in de Duurzaamheidsagenda 2012. De Twentse duur-
zaamheidsagenda bundelt de krachten op het gebied van duurzaamheid in Twente. Een van de drie 
pijlers van deze agenda is mobiliteit. Er is voor mobiliteit gekozen, omdat uit onderzoek is gebleken 
dat dit, naast de gebouwde omgeving, de grootste energieverbruiker is. Op dit gebied valt dus veel 
winst te behalen. 

Voor de pijler mobiliteit wordt de volgende doelstelling geformuleerd:
Het verminderen van de impact van verplaatsingsgedrag op de leefomgeving door slimme oplossingen, 
zonder dat dit de mobiliteit van mensen belemmert.

Duurzame mobiliteit gaat in op drie aspecten:
•	 	de	geboden	mogelijkheid	tot	verplaatsing	van	goederen,	mensen	en	kennis;
•	 	de	wijze	waarop	dit	verplaatsingsgedrag	ingrijpt	in	de	omgeving;
•	 	verantwoord	beslag	leggen	op	de	beschikbare	natuurlijke	voorraden.

Daarbij wordt ingezet op zowel een vermindering van de totale belasting op  
de leefomgeving (het aantal verplaatsingen, totale geluids- en milieubelasting)  
als het verminderen van de piekbelasting in tijd (minder verkeer in de spits) en 
ruimte (spreiding over het netwerk).

Systeemaanpak
Ingrijpende infrastructurele maatregelen zijn soms nodig om mobiliteitsproblemen ten aanzien van  
bereikbaarheid of verkeersveiligheid weg te nemen: een nieuwe weg bijvoorbeeld, of verbreding van 
een bestaande weg. Regio Twente wil voorzien in een duurzame keuze: er moet een goede afweging 
worden gemaakt of de maatregel echt nodig is of dat voor de korte én de lange termijn kan worden 
volstaan met een minder ingrijpend instrument.

Consequent toepassen van de Ladder van Verdaas (zie hoofdstuk 2.3 pagina 26) is daarbij een structu-
rerend mechanisme dat altijd dient te worden toegepast. 

Duurzame mobiliteitsoplossingen
Duurzame mobiliteitsoplossingen zijn oplossingen die bijdragen aan het verminderen van de impact van 
mobiliteit op de omgeving, en oplossingen die het gebruik van beschikbare natuurlijke voorraden vermin-
deren. Het verder stimuleren van elektrische auto en het gebruik van openbaar vervoer past hierbinnen, 
evenals realisatie van de Fietssnelweg F35. Regio Twente streeft verbreding van de inzet van duurzame 
mobiliteitsoplossingen na, maar neemt daarbij niet de lead. Regio Twente heeft daarin een faciliterende 
rol, met het doel belemmeringen ten aanzien van schoon en duurzaam vervoer weg te nemen.

Enkele voorbeeldprojecten zijn:
•	  stedelijke distributie: ontwikkeling van een kostendragend systeem van distributie van goederen aan 

de binnenstad op milieuvriendelijke (stille en zuinige) wijze. In 2013 wordt een pilot gestart;
•	  verdieping Twentekanaal: verbeteren van de mogelijkheden van het vervoer over water, waarbij de  

impact van goederenvervoer op de omgeving vermindert en bovendien een energiezuiniger vervoers-
wijze wordt gestimuleerd;

•	  fietssnelweg F35: realisatie van een hoogwaardige fietsverbinding tussen de belangrijkste woon- en werk-
gebieden van Twente, waarbij een energiezuinige en hinderarme vervoerswijze wordt gestimuleerd.

•	 	a1-zone projecten: (1) Logistieke draaischijf en (2) onderzoek duurzame kansen A1 zone;
•	 	spitsafvlakking in het OV: door verschuiving van de lestijden van scholieren/studenten en door het 

aanbieden van dalkorting ontstaat er ruimte voor forenzen in het openbaar vervoer;
•	 	doorontwikkeling van Sabimos (een systeem waarmee aan de hand van satellietnavigatie de positie 

van de bussen continu wordt gevolgd) om het OV-netwerk zo efficiënt mogelijk te laten werken en 
aantrekkelijker te maken voor de potentiële reiziger;

•	  twente Mobiel: mobiliteitsmanagement waarbij intensief wordt samengewerkt met het bedrijfsleven.

Sturen op bewustzijn
Verantwoord beslag leggen op de beschikbare voorraden betekent ook sturen op bewustzijn van burgers 
in hun verplaatsingen. Zijn er vervoersmogelijkheden voor een gewenste reis die zo weinig mogelijk 
belastend zijn voor mens en omgeving? Daarbij proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij de eigen 
motivatie van de gebruiker. Primair richt Regio Twente zich daarbij op woon-werk- en zakelijke verplaat-
singen. Regio Twente onderneemt hiertoe samen met het Twentse bedrijfsleven activiteiten in het kader 
van Slim Reizen en Het Nieuwe Werken.

Voorbeeldprojecten:
•	 	implementatie van Slim Werken Slim Reizen bij bedrijven: via bedrijven afname van autokilometers 

voor woon-werk- en zakelijk verkeer stimuleren. Door beter inzicht te verkrijgen in de motivatie en 
situatie van de bedrijven in Twente kan in een advies en oplossing op maat worden voorzien. Binnen 
het project worden deelprojecten uitgevoerd als stimuleren van videoconferencing, promotie van 
elektrische fiets en de uitrol van de Fietsrouteplanner Twente;

•	 	I zone: via een mobiel apparaat de reiziger realtime adviseren over het beste vervoersalternatief.

Elektrisch rijden
doelstelling: 
•	 een toekomstbestendige infrastructuur realiseren die het gebruik van elektrisch  

vervoer bevordert.
•	 gecoördineerde regionale distributie van laadpunten voor elektrische auto’s. 

Elektrisch rijden kan, mits elektriciteit op een milieuvriendelijke wijze wordt op-
gewekt, de belasting op het milieu sterk verminderen ten opzichte van de andere 
energiebronnen. Geluid speelt daarbij ook een belangrijke rol. Het stimuleren van 
elektrisch rijden vraagt om aandacht voor de beschikbare infrastructuur. Goede 
beschikbaarheid van laadpunten, zowel thuis als onderweg, en slimme energie-
voorziening daarvan is een uitdaging voor de nabije toekomst. 

8.  Leefbaarheid
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provincie Overijssel stimuleert het rijden op schone en duurzame brandstoffen vanuit het programma 
Nieuwe Energie. Dit is vooral gericht op voertuigen op groen gas. Uiteraard ondersteunt de duurzaam-
heidsagenda ook deze duurzame ontwikkeling.

Regio Twente wil een gecoördineerde regionale distributie van elektrische laadpunten, om wildgroei en 
(te) veel variatie in Twente te voorkomen. Trends op het gebied van elektrisch rijden zullen worden 
gevolgd en indien wenselijk en toepasbaar in Twente, worden doorvertaald naar onze regio. 
Als verdere stimulering van elektrisch rijden in Twente gewenst is, kan worden bezien of (aanvullende) 
voordelen geboden kunnen worden voor het gebruik van elektrische voertuigen. Hierbij kan worden  
gedacht aan speciale parkeerfaciliteiten met mogelijk bepaalde voordelen (locaties/tarieven),  
experimenten met medegebruik van bepaalde delen van al aanwezige infrastructuur of pilots met 
realisatie van stukken ‘eigen’-netwerk voor elektrische voertuigen (zonder uitstoot) om daarmee 
knelpunten kunnen omzeilen. 

Twente bewust verlicht
Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld en overmatige kunstverlichting is slecht voor 
mens en dier. De provincie Overijssel en Regio Twente zetten zich in voor bewuster verlichten met als 
motto: donker waar mogelijk, licht waar nodig. Met financiële ondersteuning van de provincie zijn 
Twentse gemeenten bezig om bewuster met verlichting om te gaan. Ook de verlichting langs wegen 
valt daar onder. Middels het project Twente bewust verlicht wordt o.a. gekeken waar de verlichting in 
het buitengebied (en in de toekomst wellicht ook binnen de bebouwde kom) verantwoord minder kan. 
Uiteraard mag de verkeers- en sociale veiligheid daarbij niet in het geding komen.

8.2 Luchtkwaliteit en geluid

regio twente zet in op het bieden van ondersteuning bij het handhaven van de normen 
van luchtkwaliteit en het aanpakken van eventuele knelpunten op het gebied van geluid.

In het Besluit Luchtkwaliteit is bepaald dat een rapportage moet worden opgesteld voor plaatsen 
waar mensen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging. Uit de rapportage Luchtkwaliteit van de 
provincie Overijssel blijkt dat er geen grote problemen zijn met de luchtkwaliteit in Twente. Wat  
betreft stikstofdioxide zijn er geen overschrijdingen van de normen waargenomen. Voor het fijnstof is 
er in Almelo en Enschede weliswaar een overschrijding gemeten van de plandrempel op 24-uursbasis, 
maar niet op jaarbasis. Volgens de inzichten van 2011/2012 zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. 

Uiteraard moet de luchtkwaliteit regelmatig gecontroleerd worden. De ko-
mende jaren zal de mobiliteit toenemen, wat een negatief effect kan hebben. 
Tegelijkertijd komen er wellicht schonere voertuigen en kan er een andere 
spreiding van activiteiten zijn. Dit betekent dat regelmatig wordt gecontro-
leerd of de normen nog steeds gehaald worden.

Binnen Regio Twente is vanuit de Twentse milieusamenwerking een werkgroep 
geformeerd die de regionale aanpak van de luchtproblematiek ondersteunt. 
De werkgroep heeft middels een bestuurlijke notitie handreikingen gedaan aan 
gemeenten voor het verbeteren van de lokale leefbaarheid door bijvoorbeeld 
het instellen van milieuzones, het stellen van toelatingseisen aan voertuigen 
en het aanpassen van het gemeentelijk wagenpark.

Behalve naar luchtkwaliteit wordt ook in regionaal verband gekeken naar geluidhinder. Vanuit Regio 
Twente wordt een werkgroep gefaciliteerd die zowel de lucht- als geluidproblematiek als thema heeft. 
Ook trillingen komen aan bod. Vanuit deze werkgroep Geluid, Lucht en Trillingen is het idee ontstaan 
om bij de Twentse gemeenten lokaal, gebiedsgericht geluidbeleid op te stellen. Ter bevordering van een 
uniforme aanpak is hiertoe door Regio Twente een modelnota opgesteld. Inmiddels hebben bijna alle 
gemeenten op basis van deze modelnota een geluidbeleidsplan vastgesteld. In het geluidbeleidsplan 
zijn o.a. gebiedsgerichte normen opgenomen voor geluidniveaus.

De Twentse gemeenten zijn in het bezit van een regionaal verkeers- en milieumodel. Met het milieumodel 
kunnen mutaties in het wegverkeer worden doorberekend naar de gevolgen voor geluid en luchtkwaliteit. 
Er is een koppeling gelegd tussen beide modellen en dit wordt naar de toekomst toe gehandhaafd om 
zodoende een goede leefbaarheid te bevorderen.

8.3 Ruimtelijke kwaliteit

regio twente wil het bewustzijn over de ruimtelijke kwaliteit binnen twente stimuleren, en 
bevorderen dat op innovatieve wijze de ruimtelijke kwaliteit behouden en versterkt wordt. 

Twente kent unieke dorpse en stedelijke kenmerken, alsmede bijzondere kwaliteiten in de groene  
omgeving. Op locaties waar een dominante verkeersfunctie een negatief effect heeft op bijvoorbeeld 
de economische, sociale of cultuurhistorische waarde, moet worden bezien of inperking van deze  
dominante positie haalbaar is, binnen de kaders van het bereikbaarheidsbeleid en met oplossingen 
binnen het bestaande verkeersnetwerk. Concreet betekent dit dat in gebieden met een verblijfsfunctie 
de storende dominante plek van (auto)mobiliteit moet worden voorkomen. 

Oplossingen als shared space maar ook slim omgaan met parkeren zijn voorbeelden van initiatieven 
waarbij ruimtelijke kwaliteit nadrukkelijk wordt meegewogen bij het faciliteren van verplaatsingsgedrag. 
Door middel van pilots en kennisuitwisseling wil Regio Twente bij mobiliteitsvraagstukken bijdragen 
aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit.

8. Leefbaarheid 
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regio twente staat voor samenwerking tussen wegbeheerders, samenwerking met be-
drijfsleven, innovatie en betrokkenheid van burgers.

Als nieuw onderdeel in dit RMP wordt het thema ‘Aanpak’ benoemd. Bij Regio Twente draait het namelijk 
om regionale samenwerking en de manier van (samen)werken wordt steeds belangrijker. De huidige werk-
wijze van Regio Twente wordt daarom gezien als een essentieel onderdeel van het mobiliteitsbeleid. Juist 
ook in het kader van de dreigende afschaffing van de WGR+-status lijkt Twentse samenwerking belang-
rijker dan ooit. Mobiliteitsprojecten die gemeenteoverstijgend zijn, moeten ook in de toekomst in samen-
werking worden opgepakt.

9.1  Samenwerking

De wijze waarop de overheid in de samenleving functioneert is veranderend. In veel processen heeft de 
overheid niet meer de lead, maar is zij een van de (gelijkwaardige) partners. Dat vraagt om een goede 
interne afstemming maar ook een aansluitende rolperceptie. Zoals mobiliteit een faciliterende rol heeft 
voor andere beleidsthema’s (als economische ontwikkeling), hebben publieke overheidspartners steeds 
meer een faciliterende rol in de samenleving.

Innovatie als speerpunt
Regio Twente hecht waarde aan het toepassen van de meest recente oplossingen en kennis om de  
mobiliteitsdoelstellingen voor Twente te realiseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis binnen 
en buiten Twente en wordt de ontwikkeling van innovaties die bijdragen aan effectiviteit en efficiency 
van beleidsinstrumenten gestimuleerd.

Inspraak/participatie van burgers en bedrijven
Het mag duidelijk zijn dat er in Twente veel partners in het speelveld van mobiliteit zijn. Dat vraagt om 
een open en transparante houding, niet alleen voor het verkrijgen van draagvlak bij de inwoners van 
Twente, maar ook voor het optimaal kunnen benutten van de aanwezige kennis en kunde. 

Samenwerken met de provincie
Met de provincie vindt een constructieve en intensieve samenwerking plaats. Dit geldt zowel bij de  
voorbereiding en afstemming van het Regionale mobiliteitsbeleid met het provinciale beleid (o.a. de  
Omgevingsvisie) als bij het lobbyen, financiering  en realisatie cq. uitbreiding  van nieuwe  -infrastructurele-  
projecten in Twente op het terrein van vaarwegen, spoor en weg. 

De provincie heeft de rol als wegbeheerder voor een belangrijk deel van het regionale Twentse wegennet. 
Vanuit deze rol vindt op programma en operationeel niveau afstemming en samenwerking plaats.

 

9.2  Monitoring en (beleids)evaluatie

Om op de juiste wijze en op momenten dat dit nodig is te kunnen ingrijpen, is een sterke kennisbasis 
essentieel. Dit vraagt om output monitoring op acties, maar ook om outcome monitoring op de brede 
beleidsdoelstellingen. Alleen dan kan worden bijgestuurd en kan het proces van prioriteren op de juiste 
wijze worden ingevuld.

Regio Twente organiseert rond de diverse acties en projecten sluitende monitoringsactiviteiten om het 
gewenste inzicht in effect en efficiency te verkrijgen. Daarbij sluit zij zo veel mogelijk aan bij lopende 
initiatieven, ter beperking van de kosten en ter vergelijking met andere regio’s.

In het kader van het Regionaal Mobiliteitsplan monitort Regio Twente tweejaarlijks de voortgang op  
de beleidsdoelstellingen. Daarnaast worden de benuttingsmaatregelen uit het rijksprogramma ‘Beter 
Benutten’ de komende jaren gemonitord om de effectiviteit te kunnen rapporteren.

Uitvoeringsprogramma RMP
regio twente stelt een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma vast en beschrijft daarin de 
acties en projecten die in die periode worden uitgevoerd. het rmp en de verdeling van de 
bdu-gelden zijn de basis van dit uitvoeringsprogramma.

Op basis van deel II van dit RMP wordt een tweejaarlijks Uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarin staan 
de acties en projecten die Regio Twente de komende twee jaar gaat uitvoeren. Het is nadrukkelijk de  
bedoeling om alle acties in dit RMP uit te voeren; in het Uitvoeringsprogramma wordt de fasering aan-
gegeven. Het Uitvoeringsprogramma beschrijft per actie wat het doel is, wat de kosten zijn, wat de door-
looptijd is en wat eventuele relaties met andere acties zijn. Ook wordt beschreven welke partijen bij de 
uitvoering betrokken zijn en wie de trekker is. 

Voor de acties waar Regio Twente een bepalende rol vervult, wordt aangegeven welke middelen zij 
beschikbaar stelt voor de periode van twee jaar, en wat de financiële doorkijk naar eventuele volgende 
jaren is. 

Een dergelijke beschrijving van de acties vergemakkelijkt de monitoring en evaluatie in een later stadium. 
Een eerste aanzet voor de beschrijving is al gegeven in de actietabellen in deel II van dit RMP. In de 
bijlage is een tabel opgenomen waarin de acties uit deze actietabellen zijn ingedeeld naar de verschil-
lende rollen van Regio Twente. Regio Twente neemt het initiatief voor de acties waarin zij een bepalende 
en initiërende rol heeft. 

Voor deze acties moeten budgetten gereserveerd worden in de Uitvoeringsprogramma’s voor de periode 
tot en met 2020. Ook de acties en projecten waar Regio Twente een vertegenwoordigende rol speelt en 
waarvoor dus geen directe middelen beschikbaar komen, worden meegenomen. Zo wordt de samenhang 
met projecten van andere overheden bewaakt. 

8.  Leefbaarheid 9.  Aanpak
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De belangrijkste bron voor het bekostigen van de acties en projecten zijn de gelden uit de Brede Doeluit-
kering Verkeer en Vervoer (BDU) van het Rijk voor Regio Twente (zie hoofdstuk 10 over de financiën). 
Hiervoor wordt jaarlijks een verdelingsvoorstel gemaakt, met een doorkijk naar de volgende jaren. 
Het Uitvoeringsprogramma wordt daarom gebaseerd op zowel het RMP als het BDU-verdelingsvoorstel. 
Bij de verdeling van de beschikbare middelen wordt een afweging gemaakt van de benodigde middelen 
en de te verwachten (maatschappelijke) effecten.

Monitoring RMP
Om de bereikbaarheids- en betrouwbaarheidsdoelstelling van dit RMP te waarborgen, wordt voorgesteld 
tweejaarlijks de verkeerssituatie te monitoren. In de loop van 2013 komt RITmobiel (Reis Informatie Twente 
mobiel) beschikbaar. Op de belangrijkste hoofdroutes worden continu intensiteiten en trajectsnelheden 
gemeten. Aan de hand van deze informatie kan op de belangrijkste trajecten de ontwikkeling van het 
aantal voertuigverliesuren worden bepaald,. Door dit tweejaarlijks te rapporteren ontstaat een beeld van 
de haalbaarheid van de doelstellingen.

regio twente zet in op het uitbrengen van een tweejaarlijkse beleidsmonitor verkeer en 
vervoer. daarnaast wordt evaluatie een vast onderdeel van uit te voeren maatregelen.

9.4  Financiële borging

Maatschappelijke baten van mobiliteitsbeleid zijn evident en spelen een belangrijke rol in het nemen 
van de juiste maatregelen om bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren of te behouden. 
Regio Twente wil voor de komende periode de kosten van investeringen met grote maatschappelijke 
baten niet alleen bij de overheid neerleggen. Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen die struc-
tureel bijdragen aan het vergroten van de slagkracht, is nodig om blijvend te kunnen inzetten op de 
mobiliteitsdoelstellingen.

8.  Leefbaarheid 9.  Aanpak
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Budgetten Regio Twente
De bron van inkomsten voor het mobiliteitsbeleid van Regio Twente is de Brede Doeluitkering Verkeer en 
Vervoer (BDU). De BDU is sinds begin 2005 van kracht en omvat de geldstromen van 23 voormalige doel-
uitkeringen van het Rijk, waaronder de gelden voor infrastructuur, Duurzaam Veilig, vervoermanagement 
en exploitatie openbaar vervoer. Via de BDU worden diverse geldstromen die vanuit het Rijk rechtstreeks 
aan de provincies en WGR+-regio’s (stadsregio’s) gegeven werden, gebundeld en ontschot. Dat houdt in 
dat de regionale overheden zelf prioriteiten kunnen stellen binnen het regionale verkeers- en vervoers-
beleid. Voor regionale projecten van meer dan € 112,5 miljoen kan Regio Twente aankloppen bij het Rijk.

Voor Regio Twente bedroeg de BDU de afgelopen jaren circa € 40 miljoen per jaar, waarvan een groot 
deel vastligt in lopende projecten en de exploitatie van het openbaar vervoer. Voor het vrije deel wordt 
jaarlijks een bestedingsplan opgesteld. Op basis van dit plan wordt voor ingediende projecten bekeken 
wat de financiële bijdrage is, afhankelijk van subsidiepercentages. Deze percentages worden vastgesteld 
in de subsidieverordening.

Financiën en het Uitvoeringsprogramma
Om te kunnen sturen op thema’s die overeenkomen met de visie en beleidslijnen van het RMP wordt 
iedere twee jaar een Uitvoeringsprogramma opgesteld. 

Regio Twente stelt jaarlijks in overleg met gemeenten het verdelingsvoorstel voor de BDU op en het be-
stuur van Regio Twente stelt dit vast. Het bevat een doorkijk naar de volgende jaren. Het tweejaarlijkse 
Uitvoeringsprogramma wordt op deze verdeling van de gelden gebaseerd. 

Het Uitvoeringsprogramma bevat twee soorten financiering: projectmatige en programmatische financie-
ring. Bij de projectmatige financiering worden de middelen gekoppeld aan vooraf omschreven projecten. 
Bij de programmatische financiering worden de middelen verstrekt, met name aan gemeenten, voor het 
uitvoeren van programma’s. Voorbeelden van dergelijke programma’s zijn toegankelijkheid van het OV 
en sociale veiligheid OV. Het Uitvoeringsprogramma maakt het voor de andere deelnemers (vooral de 
gemeenten) aan een activiteit mogelijk hun eigen financiële planning daarop af te stemmen. Dit vergroot 
het draagvlak voor uitvoering en de financiële haalbaarheid van de regionale ambities.

Aan de medefinanciering van projecten en programmatische activiteiten kan Regio Twente voorwaarden 
verbinden, bijvoorbeeld ten aanzien van de samenwerking tussen gemeenten. Een ander voorbeeld is dat, 
met betrekking tot het thema verkeersveiligheid, als voorwaarde wordt gesteld dat alleen subsidie voor  
infrastructurele verbeteringen wordt gegeven als er ook ten minste een bepaald bedrag per inwoner  
beschikbaar is voor educatie- en communicatieprojecten op het gebied van verkeersveiligheid. In de  
Intentieverklaring Samenwerking Verkeersveiligheid Twente 2010-2014 staat dat de Twentse gemeenten 
vanaf 2010 op de eigen begroting € 0,50 per inwoner beschikbaar hebben voor gedragsbeïnvloeding.

Zoals aangegeven in paragraaf 9.2, zal Regio Twente de kwaliteit van bereikbaarheid, veiligheid en leef-
baarheid tweejaarlijks monitoren. De voortgang en resultaten van de verschillende activiteiten worden 
meegewogen in het volgende Uitvoeringsprogramma. Dit biedt Regio Twente de mogelijkheid op be-
paalde thema’s te sturen. En in het volgende Uitvoeringsprogramma te bepalen welke gelden onder 
welke voorwaarden aan projecten kunnen worden toegekend die de regionale doelstellingen dienen, 

De tweejaarlijkse monitoring van de doelstellingen van het RMP op het gebied van bereikbaarheid, vei-
ligheid en leefbaarheid in combinatie met het Uitvoeringsprogramma, kan ook op tal van andere terrei-
nen bijdragen aan het stimuleren van samenwerking binnen Twente, en een integrale aanpak van de 
verkeers- en vervoersproblemen bevorderen.

Bij het RMP en de Uitvoeringsprogramma’s staat slagvaardige regionale samenwerking centraal. Naast 
de samenhang op het terrein van verkeer en vervoer, is voor het oplossen van de mobiliteitsvraagstuk-
ken ook samenwerking gewenst met ruimtelijke ordening en economische zaken. Met name provincie 
Overijssel (bijvoorbeeld met haar programma ‘Investeren in Overijssel, de investeringsimpuls ‘Kracht 
van Overijssel’ en vanuit haar rol als grote wegbeheerder en daarmee financier van projecten op- of aan 
provinciale wegen) en de Twentse gemeenten spelen een grote rol bij de financiering van projecten die 
door Regio Twente kunnen worden gesubsidieerd. Niet alleen overheden (lokaal, regionaal en natio-
naal), maar ook private partners als bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, hebben een rol bij 
het oplossen van mobiliteitsproblemen in Twente. Voor het vaststellen van gezamenlijke doelen en het 
behalen van succesvolle resultaten is een effectieve inzet van beschikbare financiële middelen voor 
Twente belangrijk.

Met de BDU-middelen heeft Regio Twente een belangrijke financiële rol in het verbeteren van de mobi-
liteit in Twente. Ook provincie en gemeenten hebben financiële middelen beschikbaar die bijdragen aan 
een efficiënter verkeers- en vervoerssysteem. De decentrale overheden hebben meer ruimte en verant-
woordelijkheid voor het oplossen van regionale problemen en worden daarmee gestimuleerd samen te 
werken. Het Rijk biedt naar verwachting minder financiële bijdrage aan regionale en lokale projecten op 
het gebied van mobiliteit, waardoor Regio Twente op zoek moet naar een efficiëntere inzet van bestaan-
de financieringsbronnen en mogelijke andere financieringsbronnen. 

Bezuinigingen
Het huidige RMP is ambitieus en bevat diverse ambitieuze plannen. Alle overheden hebben echter te 
maken met forse bezuinigingen. Hierdoor bestaat de kans dat diverse projecten niet kunnen doorgaan. 
Het kan voorkomen dat belangrijke onderdelen van het beleid niet meer tot uitvoering kunnen komen. 
Daarom zal elk jaar in het kader van het BDU-bestedingsplan worden gekeken of de belangrijkste on-
derdelen van het beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd (kunnen) worden. Mocht het nodig zijn, dan zal 
in regionaal overleg met budgetten worden geschoven, of worden bezien of in de subsidieverordening 
aanpassingen (bijvoorbeeld in hoogte van percentages) nodig zijn. 

Ook Regio Twente zelf moet bezuinigen. Inmiddels zijn voor het BDU-bestedingsplan van 2013 bezui-
nigingen doorgevoerd.

Snelle planvoorbereiding
Regio Twente reserveert een bedrag om de gemeenten te helpen plannen bestekklaar te maken, die nog 
niet direct uitgevoerd kunnen worden. Dat maakt het mogelijk snel te anticiperen als er bijvoorbeeld 
rijksmiddelen beschikbaar komen voor projecten die snel van start moeten kunnen gaan.

Regionaal Mobiliteitsfonds
De beschikbare middelen waren de afgelopen jaren onvoldoende om alle gewenste projecten te reali-
seren. Om de slagkracht en slaagkans van Regio Twente op het gebied van verkeer en vervoer te vergro-
ten, hebben de regionale partners gezamenlijk (financieel) draagvlak voor grote projecten gevonden. 
Een Regionaal Mobiliteitsfonds met vanuit Twente zelf gegenereerde middelen, bood een mogelijkheid 
om voor dergelijke projecten extra financiële armslag te creëren.

In de afgelopen jaren is er vanuit het Rijk geld beschikbaar gesteld voor onder andere Twente Mobiel. 
Regio Twente zal blijven inspelen op ontwikkelingen bij het Rijk om hierdoor nieuwe geldbronnen te 
verkrijgen voor mobiliteitsvraagstukken. Via het Regionaal Mobiliteitsfonds kan Regio Twente beschik-
ken over extra financiële middelen om infrastructurele knelpunten in Twente voortvarend op te lossen. 

8.  Leefbaarheid 10. Financiën
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Bijlage 1. Actielijst 

Deze actielijst maakt onderdeel uit van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente. Dit is een overzicht van de huidige acties. 
De lijst is dynamisch en kan nog niet tot en met het jaar 2020 worden ingevuld. Jaarlijks zal worden bekeken of de lijst 
aangepast moet worden.

Wegverkeer Verkennen/uitvoeren Rol

Regionale belangen behartigen om bereikbaarheidskwaliteit van het  
regionale hoofdwegennet te behouden en/of te verbeteren

Uitvoeren Vertegenwoordigen

Capaciteitsuitbreiding A1 Apeldoorn-Zuid - Azelo Uitvoeren Vertegenwoordigen

Verkenning problematiek A1 Azelo - Duitse Grens Verkennen Initiëren

Opwaardering N18 Enschede - Varsseveld Uitvoeren Vertegenwoordigen

Verkennen N18 Groenlo - Varsseveld Verkennen Vertegenwoordigen

Combiplan Nijverdal Uitvoeren Vertegenwoordigen

Opwaarderen N35 Wierden-Nijverdal Verkennen/Uitvoeren Vertegenwoordigen

Verkenning knelpunten Nijverdal - Wijthmen Verkennen Vertegenwoordigen

Verkennen problematiek N36 Verkennen Initiëren

Aanvullende benuttingsmaatregelen: Gebiedsgericht Benutten  
(Twente Mobiel 2)

Verkennen/uitvoeren Initiëren

Verkennen problematiek kruispunten Rijkswegen/onderliggend wegennet Verkennen Vertegenwoordigen

Monitoring bereikbaarheid economische kerngebieden Uitvoeren Coördineren

Stimuleren ontsluiting Innovatiedriekhoek op Rijkswegen A1 en A35, 
waaronder

Laan Hart van Zuid in Hengelo Uitvoeren Vertegenwoordigen

Ontsluiting A1/N737 Luchthavengebied/Kennispark Verkennen Vertegenwoordigen

Auke Vleerstraat in Enschede Uitvoeren Vertegenwoordigen

Zuidelijke Randweg Borne Verkennen/uitvoeren Vertegenwoordigen

Uitvoering geven aan infraprojecten Rijksprogramma Beter Benutten Uitvoeren Vertegenwoordigen

Verbeteren knelpunten regionaal hoofdwegennet algemeen Uitvoeren Vertegenwoordigen

Dynamisch verkeersmanagement: 

Inwinnen en verzamelen verkeersgegevens (RITMobiel) Uitvoeren Initiëren

Ontwikkelen en implementeren Regelscenario's Uitvoeren Initiëren

Inrichten van operationeel verkeersmanagement Uitvoeren Initiëren

Verbeteren informatievoorziening aan weggebruikers Uitvoeren Initiëren

Verkennen regionale verkeerscentrale Verkennen Initiëren

Regisseren incidentmanagement Onderliggend Wegennet Uitvoeren Initiëren

Openbaar Vervoer Verkennen/uitvoeren Rol

Realisatie ontwikkelteam OV Uitvoeren Bepalen

Verbeteren reisinformatie Uitvoeren Bepalen

Stimuleren marketing Openbaar Vervoer Uitvoeren Bepalen

Stimuleren spreiding ochtendspits Uitvoeren Initiëren

Uitvoering geven aan openbaar vervoerprojecten Rijksprogramma  
Beter Benutten

Uitvoeren Initiëren

Verbeteren haltevoorzieningen kleine kernen Uitvoeren Initiëren

Complementering HOV midden Uitvoeren Initiëren

Afbouwen HOV-Noord Uitvoeren Initiëren

Aanleg HOV Haaksbergen - Hengelo / Haaksbergen - Enschede Verkennen Initiëren

OV ontsluiting Luchthavengebied Verkennen Bepalen

Verkenning snelheidsverhoging op het traject Schiphol - Berlijn Verkennen Initiëren

Proef extra stoptrein Apeldoorn - Enschede opnemen in vaste  
dienstregeling

Verkennen Initiëren

Verbetering en decentralisatie spoorverbinding Zwolle - Almelo - Enschede Verkennen Initiëren/bepalen

Doortrekken Almalijn tot aan Hardenberg (en Emmen) Verkennen Initiëren

Herinrichting station Hengelo tot Twente Centraal Verkennen Initiëren

Herinrichting station Enschede Uitvoeren Vertegenwoordigen

Doorontwikkeling Regiotaxi Twente Uitvoeren Initiëren

Doortrekken perron Almelo tbv lijn Almelo-Mariënberg Uitvoeren Initiëren

Fietsers en voetgangers Verkennen/uitvoeren Rol

Regionaal fietsnetwerk (ontbrekende schakels en schakels van  
onvoldoende kwaliteit)

Uitvoeren Initiëren

Aanleggen Fietssnelweg F35 Uitvoeren Initiëren

Onderhoud Fietsroutenetwerk Twente Uitvoeren Initiëren

Zoeken naar verbinding met Duits Fietsnetwerk Uitvoeren Initiëren

Onderhoud wandelnetwerk Twente Uitvoeren Initiëren

Verbeteren stallingsmogelijkheden fietsers PM PM

Uitvoeren communicatieve maatregelen ten behoeve van imago fiets Uitvoeren Initiëren

Onderzoek mogelijkheden stimuleren elektrische fiets Uitvoeren Initiëren

Verkennen toegevoegde waarde F35 Wierden - Rijssen/Holten Uitvoeren Initiëren
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Goederenvervoer Verkennen/uitvoeren Rol

Faciliteren ambities Logistieke Draaischijf Twente PM PM

Onderzoek naar een goederenroute nastreven PM PM

Herijking Kwaliteitsnet Goederenvervoer Uitvoeren Initiëren

Mobiliteitsmanagement Verkennen/uitvoeren Rol

Uitvoeren multimodale reis- en route informatie Uitvoeren Bepalen

Aanleg en uitbreiding van diverse P+R terreinen Uitvoeren Initiëren

Kennisuitwisseling parkeerbeleid Uitvoeren Initiëren

Verkenning overstapmogelijkheden kleinschalige P+R terreinen Uitvoeren Initiëren

Stimuleren voldoende fietsstallingsplaatsen op alle treinstations  
inclusief weesfietsenaanpak

Uitvoeren Initiëren

Voortzetting Twente Mobiel Uitvoeren Bepalen

Innovatie Verkennen/uitvoeren Rol

Stimuleren het Nieuwe Werken via projectbureau Twente Mobiel Uitvoeren Initiëren

Volgen van landelijke innovaties en kijken hoe Regio Twente daarvan 
kan profiteren en zich kan profileren

Uitvoeren Initiëren

Verkeersveiligheid Verkennen/uitvoeren Rol

Waarborgen Duurzaam Veilige inrichting wegennet Uitvoeren Initiëren

Waarborgen integrale aanpak Duurzaam Veilig Uitvoeren Initiëren

Ontwikkelen nieuw Verkeersveiligheidsplan Uitvoeren Initiëren

Coördineren samenstelling gemeentelijke verkeersveiligheidprogramma’s Uitvoeren Coördineren

Bevorderen kwalitatief hoogstaand aanbod educatieve en communicatieve 
maatregelen

Uitvoeren Coördineren

Uitwerken koersdocument Verkeersveiligheid / verkeersveiligheidsplan Uitvoeren Initiëren

Stimuleren kennisuitwisseling verkeersveiligheid Uitvoeren Initiëren

Vergroting betrokkenheid maatschappelijke partners bij verkeersveiligheid Uitvoeren Initiëren

Uitwerken van de wijze waarop subjectieve onveiligheid een plek kan krijgen 
in verkeersveiligheidsbeleid

Uitvoeren Initiëren

Uitwerken van de impact van de vergrijzing op het verkeersveiligheidsbeleid Uitvoeren Initiëren

Een rol spelen bij de maatregelen voortkomend uit de Beleidsimpuls Verkeers-
veiligheid

Uitvoeren Faciliteren

Externe veiligheid Verkennen/uitvoeren Rol

Actueel houden basisnet gevaarlijke stoffen Uitvoeren Vertegenwoordigen

Sociale Veiligheid Verkennen/uitvoeren Rol

Monitoren klanttevredenheid openbaar vervoer Uitvoeren Vertegenwoordigen

Agenderen sociale veiligheid verzorgingsplaats nabij grensovergang 
De Poppe.

Uitvoeren Vertegenwoordigen

Financieel Verkennen/uitvoeren Rol

Actualiseren subsidieverordening Uitvoeren Initiëren
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Bijlage 2.2 Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente
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Bijlage 2.3 Hoofdwegennetwerk Twente 





bezoekadres

Nijverheidstraat 30
7511 JM  Enschede

postadres

Postbus 1400
7500 BK  Enschede

contact

053 487 67 22
teammobiliteit@regiotwente.nl

website

regiotwente.nl


