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1 Aanleiding MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef 
Paalgraven 

1.1 Aanleiding 
Op 8 oktober 2020 is de Startbeslissing ‘MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-
Paalgraven’ ondertekend door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 
Met het ondertekenen van de Startbeslissing is de eerste stap gezet in het 
‘verkenningsproces’. De Startbeslissing beschrijft de opdracht voor het verkennen 
van infrastructurele maatregelen op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef 
en Paalgraven.  
 
In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 
(BO MIRT) van november 20181 hebben het Rijk en de provincies Noord-Brabant en 
Gelderland besloten tot het starten van een MIRT-onderzoek naar de A50 corridor 
Nijmegen-Eindhoven (Paalgraven-Bankhoef-Ewijk). De conclusie uit dit MIRT-
onderzoek2 is onder andere dat er een capaciteitsknelpunt is op dit traject van de 
A50, wat zich uit in structurele filevorming op de knooppunten en op het traject. 
 
Besluit MIRT-verkenning en Strategische agenda met mobiliteitsaanpak 
In het BO MIRT van november 20193 is het MIRT-onderzoek vastgesteld en is 
besloten tot het uitvoeren van een MIRT-verkenning. Ook is afgesproken om naast 
de MIRT-verkenning een strategische agenda met een gebiedsgerichte 
mobiliteitsaanpak uit te werken voor de corridor Nijmegen-Eindhoven die gericht is 
op het versterken van de bereikbaarheid op zowel de korte, middellange als lange 
termijn. 
 
De ondertekening van de Startbeslissing markeert de start van de MIRT-verkenning. 
Het uitvoeren van de MIRT-verkenning valt onder de regie van het Ministerie van 
IenW. De provincies Gelderland en Noord-Brabant stellen de strategische agenda 
met mobiliteitsaanpak op. 
 

1.2 Probleembeschrijving 
Op het traject A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven is onvoldoende capaciteit. In de 
NMCA van 2017 staat dit traject in de top 15 van knelpunten. Ook in de 
verschillende file-ranglijsten scoort het traject hoog; het traject Ewijk-Bankhoef 
stond op positie 124 in 2019.  
 
Door economische groei en arbeidsmarktmarktontwikkelingen zal het 
capaciteitstekort op dit traject verder toenemen. De huidige inrichting van de 
knooppunten Bankhoef en Paalgraven is niet optimaal door een te beperkt aantal 
rijstroken op het tussenliggende traject. Hierdoor ontstaan files op de A50 en op de 
aansluitende wegen. Dit geldt ook voor de Maasbrug bij Ravenstein en de 
aansluiting Ravenstein.  
 
De meeste filevorming ontstaat bij de invoeging van de A326 op de A50 bij 
Bankhoef en de invoeging van de A50 op de A59 bij Paalgraven. Het relatief hoge 
aandeel vrachtverkeer, in combinatie met veel in- en uitvoegend verkeer, leidt 
                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000 A, nr. 78 
2 Provincie Gelderland, 1 oktober 2019, MIRT onderzoek A50, https://www.gelderland.nl/A50 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 57 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 81, Rijkswaterstaat, Rapportage 
Rijkswegennet derde periode 2019 
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daarnaast tot een onrustig wegbeeld. Neveneffecten zijn een verslechtering van de 
verkeersveiligheid op en om de A50 en de leefbaarheid als gevolg van sluipverkeer 
in de omgeving van de A50. 
 

1.3 Afbakening projectgebied en studiegebied 
Het projectgebied en studiegebied vormen de afbakening van de verkenning.  
 
Het projectgebied is het gebied waar binnen de verkenning wordt gezocht naar 
kansrijke maatregelen.  
Het projectgebied (zie figuur 1) wordt afgebakend door het Knooppunt Ewijk tot en 
met Knooppunt Paalgraven, inclusief Knooppunt Bankhoef en de brug over de Maas 
bij Ravenstein. De kruisende N-wegen en A-wegen binnen deze knooppunten en de 
aansluiting 17 Ravenstein zijn ook onderdeel van het projectgebied.  
 

Figuur 1 Plangebied A50 ewijk-Bankhoef-Paalgraven 
 
 
 
Meer concreet omvat het projectgebied in elk geval de volgende verbindingen:  

 A50 tussen km 129,5 en 148,0 (hart Ewijk), 
 A326 tussen de A50 en aansluiting Bergharen (inclusief weefvak), 
 De N277 tussen de rotonde met de Veersingel en de Erfsestraat, 
 Knooppunt Paalgraven inclusief de aansluiting Oss-Oost op de A59 (km 

155,5-157,5), 
 N324 (Rijksweg) tussen de aansluiting Oss-Oost op de A59 en de kruising 

met de Oude Rijksweg aan de oostzijde. 
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Het studiegebied reikt vaak verder dan het projectgebied. Dit is het gebied waarvoor 
de effecten van de onderzochte maatregelen in beeld worden gebracht. De omvang 
van het studiegebied kent geen harde grenzen. Het studiegebied wordt bepaald door 
te verwachten effecten van de maatregelen en verschilt per te onderzoeken aspect. 
  

1.4 Projectdoel 
Het doel van de MIRT-verkenning is tweeledig en bestaat uit het oplossen van een 
bereikbaarheids- en een verkeersveiligheidsknelpunt en richt zich op het traject 
Ewijk – Bankhoef-Paalgraven met daarin de op basis van het Mirt onderzoek 
opgenomen oplossingsrichtingen voor het deel Bankhoef- Paalgraven.  
 

 Het verbeteren van de doorstroming in het projectgebied.  
Dit kan worden uitgedrukt in: 

• Een afname van de voertuigverliesuren in het studiegebied; 
• Een reistijd in de spits van maximaal 1,5 maal de ongehinderde reistijd in 

het projectgebied in de scenario’s 2030 en 2040 met hoge groei;  
• de Intensiteit/Capaciteit (IC) verhouding op het wegvak met knelpunt 

tussen Paalgraven en Bankhoef van maximaal 0,80 in het scenario 2030 en 
2040 met hoge groei buiten de spits. 

 
 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in het projectgebied.  

Hiervoor kan gekeken worden naar: 
• Een duurzaam veilige inrichting van de A50, met daardoor een lagere kans 

op incidenten. 
• Een verbeterde verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet, met een lagere 

kans op incidenten. 
• Een verbeterde verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet, waardoor 

verkeer minder uitwijkt naar het onderliggend wegennet en de hogere 
ongevalskans van het onderliggend wegennet verruild wordt voor de lagere 
ongevalskans op het hoofdwegennet. 

 
De verkenning moet leiden tot een met de betrokken omgevingspartijen afgestemde 
Voorkeursbeslissing van de minister van IenW, waarin de hoofdlijn van de te 
realiseren oplossing voor het doorstromings- en verkeersveiligheidsprobleem wordt 
beschreven. 
 

1.5 Kansrijke oplossingsrichtingen 
In de Startbeslissing zijn drie kansrijke oplossingsrichtingen opgenomen, gebaseerd 
op de conclusies uit het MIRT-onderzoek. Hierin is geconcludeerd dat voor de lange 
termijn alleen het aanpassen of verbreden van de A50 een oplossing biedt.  
 
De kansrijke oplossingsrichtingen zijn: 

• verbreding naar 3 rijstroken per rijrichting van het deel tussen knooppunt 
Bankhoef en afrit/toerit Ravenstein; 

• aanleggen van spitsstroken op het traject Bankhoef-Paalgraven zodat er 3 
versmalde rijstroken per rijrichting zijn; 

• verbreding naar 3 rijstroken per rijrichting op het traject Bankhoef-
Paalgraven. 

 
De Mirt-verkenning volgt de reguliere Tracéwetprocedure, ook wel bekend als de 
verkorte procedure. Dit betekent onder andere dat de scope voor de verkenning zich 
beperkt tot deze drie kansrijke oplossingsrichtingen, die volledig onderzocht worden. 
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Er vindt géén tussentijdse beoordeling plaats waarbij één van deze 
oplossingsrichtingen vroegtijdig in het proces vervalt.  
 
Het is wel denkbaar dat er naast deze oplossingsrichtingen een pakket wordt 
ontwikkeld met een aantal ontwerp-opties/ varianten per oplossingsrichting 
(variantenpakket). Te denken is bijvoorbeeld aan variaties in het ontwerp van 
aansluitende wegen op de A50 en aan verschillende oplossingen voor de brug bij 
Ravenstein. Ook worden de effecten van de drie kansrijke oplossingen voor het 
traject Ewijk-Bankhoef in beeld gebracht en bepaald of hier extra maatregelen 
noodzakelijk zijn. 
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2 Organisatie 

2.1 Samenhang MIRT-verkenning en Strategische Agenda  
Naast de MIRT-verkenning werken de provincies Gelderland en Noord-Brabant, in 
samenspraak met alle in de corridor gelegen gemeenten, een strategische agenda 
met mobiliteitsaanpak uit voor de corridor Nijmegen-Eindhoven (zie paragraaf 1.1).  
Het ministerie van IenW is op basis van de Tracéwet verantwoordelijk voor 
besluitvorming over wijzigingen aan het hoofdwegennet. De minister van IenW is 
het Bevoegd Gezag voor de formele stappen in het MIRT-proces. Dat betekent dat 
de minister de Startbeslissing, het voorkeursalternatief en uiteindelijk het 
Tracébesluit vaststelt. Als er ook aanpassingen aan het onderliggend wegennet in 
beschouwing worden genomen, krijgen andere partijen (wegbeheerders) voor die 
onderdelen ook de rol van Bevoegd Gezag. 
 
Omdat het voorkeursalternatief ook maatregelen uit de strategische agenda kan 
bevatten en er mogelijk sprake is van nadere afspraken over de financiering, is het 
noodzakelijk dat het uiteindelijke besluit in gezamenlijkheid en op bestuurlijk niveau 
is voorbereid door de financierende partijen. De provincies Gelderland en Noord-
Brabant zijn daarom mede-besluitvormend in het proces van de MIRT-verkenning. 
 

2.2 Organisatiestructuur 
Het opstellen van de Strategische agenda met mobiliteitsaanpak en het opstellen 
van de MIRT-verkenning lopen parallel en vormen twee sporen in een gezamenlijke 
opgave. Vanwege de samenhang is een organisatiestructuur nodig die bijdraagt aan 
het borgen van die samenhang in de sturing tussen beide sporen, eenduidig is, 
onafhankelijk toepasbaar is door beide sporen en waarbij de sturingslijnen zo kort 
mogelijk zijn. 

Figuur 2 Organisatie MIRT-verkenning in samenhang met de strategische agenda 

2.2.1 Projectteam MIRT-verkenning  
De MIRT-verkenning A50 heeft een projectmatig karakter en wordt uitgevoerd door 
een zelfstandig projectteam. De verantwoordelijkheid en trekkerschap voor de 
MIRT-verkenning ligt bij het ministerie van IenW. Rijkswaterstaat en de provincies 
Noord-Brabant en Gelderland zijn vertegenwoordigd in dit projectteam. Het 
projectteam is belast met de dagelijkse en inhoudelijke aansturing van de MIRT-
verkenning. In hoofdstuk 3 is de projectorganisatie voor de verkenning beschreven. 

2.2.2 Programmateam strategische agenda 
De strategische agenda heeft het karakter van een programma, waarbij aansturing 
plaatsvindt door een programmateam onder leiding van een programmamanager. 
De provincies Gelderland en Noord-Brabant zijn de regievoerder over de 
strategische agenda. De diverse mobiliteitsthema’s (voor zowel de korte, 
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middellange als lange termijn) worden, in samenwerking met regionale partijen, in 
aparte projecten uitgewerkt onder regie van het programmateam strategische 
agenda.  
De projecten zijn onderverdeeld naar vier pijlers: ‘autobereikbaarheid’, 
‘multimodaliteit’, ‘openbaar vervoer’ en ‘logistieke stromen’. De projecten worden 
ingericht volgens de ‘kwartiermakersaanpak’. Dit betekent iedere pijler een 
kwartiermaker heeft. De inhoudelijke coördinatie en integraliteit  over de pijlers 
wordt ook geborgd door ene kwartiermaker. Dit kan ook een kwartiermaker zijn van 
één van de pijlers. Ook kan een kwartiermaker verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van meerdere pijlers. Op basis van de resultaten uit de 
kwartiermakersfase wordt door beide provincies nader bepaald hoe de regierol in de 
vervolgfase wordt ingevuld. 

2.2.3 Coördinatieteam 
Het coördineren en bewaken van de samenhang tussen de MIRT-verkenning en de 
strategische agenda vindt plaats in het coördinatieteam. Het coördinatieteam 
vertegenwoordigt beide sporen, met een focus op de organisatorische en 
procesmatige aspecten en op het afwegen van inhoudelijk overkoepelende keuzes.  
 
Het coördinatieteam bestaat uit: 

• Ministerie IenW (Intern opdrachtgever MIRT-verkenning) 
• Ministerie IenW (Projectleider MIRT-verkenning) 
• Provincie Gelderland (Programmamanager strategische agenda) 
• Provincie Noord-Brabant (Vertegenwoordiger/ adviseur) 
• Ondersteuning vanuit de MIRT-verkenning en/of strategische agenda 

 
Wijzigingen op het gebied van scope, tijd en geld die om besluitvorming vragen door 
de stuurgroep, worden in het coördinatieteam voorbereidt. Ook als het 
coördinatieteam voorziet dat belangen uiteenlopen, er onvoldoende eensgezindheid 
is in de voorliggende producten of als de sporen van de MIRT-verkenning en 
strategische agenda elkaar belemmeren, dan vindt opschaling plaats naar de 
stuurgroep.  

2.2.4 Stuurgroep 
De stuurgroep die is opgericht voor de strategische agenda corridor Nijmegen-
Eindhoven fungeert ook als stuurgroep voor de MIRT-verkenning. De provincie 
Gelderland is voorzitter van de stuurgroep. Hier vindt de (belangen)afweging plaats 
tussen beide sporen. 
 
In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd:  

• Ministerie IenW (Gemandateerd opdrachtgever MIRT-verkenning) 
• Ministerie IenW (Intern opdrachtgever) 
• Rijkswaterstaat (HID) 
• Provincie Gelderland (Gedeputeerde) 
• Provincie Noord-Brabant (Gedeputeerde) 
• Programmamanager Strategische Agenda (provincie Gelderland) 

 
Voor de MIRT-verkenning heeft de stuurgroep een andere rol dan voor de 
strategische agenda. De stuurgroep adviseert de minister aan het einde van de 
verkenning over het vast te stellen voorkeursalternatief. Voor een soepele 
bestuurlijke besluitvorming en betrokkenheid van de bestuurders, worden daarnaast 
de belangrijkste tussentijdse besluiten ter instemming voorgelegd aan de 
stuurgroep. Van een aantal producten is vooraf vastgesteld dat deze van zodanig 
belang zijn voor een gedragen proces, dat deze om vaststelling vragen door de 
stuurgroep (zie ook hoofdstuk 4). 
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2.2.5 Ambtelijk-/ Directeurenoverleg 
Ter voorbereiding op de stuurgroep kán advies gevraagd worden aan het 
directeurenoverleg. Hier worden de voorbereidende gesprekken gevoerd over de 
inhoud van de aan de stuurgroep voor te leggen besluiten. In dit directeurenoverleg 
zijn dezelfde partijen vertegenwoordigd als in de stuurgroep. Het advies en de 
standpunten van de partijen in het directeurenoverleg worden door het projectteam 
meegenomen in de besluitvorming naar de stuurgroep.  
 
Het directeurenoverleg voor de MIRT-verkenning bestaat uit de volgende partijen: 

• Gedelegeerd opdrachtgever MIRT-verkenning (Ministerie IenW) 
• Gedelegeerd opdrachtgevers provincies (provincie Gelderland en Noord 

Brabant) 
• Gedelegeerd opdrachtgever Rijkswaterstaat (Oost-Nederland) 
• Projectleider MIRT-verkenning (Ministerie IenW) 
• Omgevingsmanager (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) 
• Projectleider IB 
• Vertegenwoordiging van projectteamleden 

 
Bij een goede samenwerking in het proces en een voorziene soepele vaststelling van 
producten op stuurgroepniveau, is afstemming op het op het niveau van het 
directeurenoverleg voldoende. Als het projectteam voorziet dat belangen 
uiteenlopen of er niet snel eensgezindheid is te vinden in de voorliggende besluiten 
op bestuurlijk niveau, dan kan het projectteam, eventueel in afstemming met het 
coördinatieteam, besluiten om voorafgaand aan het directeurenoverleg een 
ambtelijk overleg te organiseren voor een nadere belangenafweging en 
voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Het ambtelijk overleg vervult daarin 
met name de rol van meedenken en adviseren. 

2.2.6 Bestuurlijke adviesgroep 
De bestuurlijke adviesgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van alle 
overheden en wegbeheerders in het plangebied van de corridor A50 Nijmegen-
Eindhoven. Dit betekent dat de vertegenwoordiging van het aantal partijen groter is 
dan de stuurgroep. De stuurgroep kán de bestuurlijke adviesgroep inroepen om hen 
te adviseren, voordat besluiten in de stuurgroep worden gebracht. Het projectteam 
zorgt ervoor, via het directeurenoverleg, dat relevante informatie bij de bestuurlijke 
adviesgroep terechtkomt.  

2.2.7 Klankbordgroep 
Voor het betrekken van ambtelijke en maatschappelijke organisaties en bedrijven 
die verder van het verkenningenproces af staan, maar mogelijk wel belangen 
hebben, wordt een klankbordgroep ingericht. Deelnemers aan de klankbordgroep 
zijn: afgevaardigden van de gemeenten Oss, Wijchen, Nijmegen, Beuningen, 
Landerd; Regio’s Rivierenland, Arnhem-Nijmegen en  Noordoost Brabant; 
waterschappen Aa en Maas en Rivierenland; veiligheidsregio VGGM; TLN; 
Evofenedex, VNO-NCW Midden en Brabant-Zeeland; ANWB; Economic Board; 
Bedrijvenvereniging de Schoenaker; Bedrijventerreinen Bijsterhuizen & Wijchen-
Oost; LEC; Bedrijventerrein Vorstengrafdonk; Industriële Kring Nijmegen; MKB 
Wijchen; Logistiek Platform Oss. 
 
In de klankbordgroep komt de voortgang van de verkenning aan bod en worden 
ideeën en reacties opgehaald. De klankbordgroep komt ongeveer eens per kwartaal 
bijeen en wordt in ieder geval geconsulteerd in de voorbereiding van de bestuurlijke 
(tussen)besluiten.  
 
De manier waarop omwonenden en gebruikers worden meegenomen in de 
verkenning, is beschreven in hoofdstuk 6.  
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3 Inrichting projectteam 

3.1 Organisatie MIRT-verkenning 
De benodigde inzet voor de MIRT-verkenning is opgenomen in bijlage A. 
 
Het ministerie van IenW is trekker van de Verkenning. Binnen IenW is deze taak 
belegd bij de Projectenpool van DGMo, in opdracht van de Directie Wegen en 
Verkeersveiligheid. Het ministerie is daarmee eindverantwoordelijk voor de 
voortgang van de verkenning, het omgevingsproces, de planning, (studie)budget en 
de kwaliteit van de rapportages. Het ministerie is ook financier van de verkenning. 
Dat betekent onder meer dat het ministerie de benodigde externe opdrachten -o.a. 
inhuur, ingenieursbureau(s)- uitzet volgens de bij het ministerie geldende 
aanbestedingsregels. De Projectenpool levert de projectleider en het 
projectsecretariaat voor de MIRT-verkenning. 
 
Zodra het IB is gecontracteerd kan het verkenningsproces echt op gang komen. De 
dagelijkse aansturing zal intensief zijn, om de voortgang te kunnen bewaken en de 
grote hoeveelheid aan kleine vragen, beslissingen en uitgangspunten te kunnen 
bespreken en vastleggen. Hiervoor wordt een projectteam ingericht.  
 
Het projectteam bestaat uit:  

• Projectleider MIRT-verkenning (ministerie IenW) 
• Projectsecretaris (ministerie IenW) 
• Manager Projectbeheersing (Rijkswaterstaat) 
• Omgevingsmanager (Rijkswaterstaat) 
• Technisch Manager (Rijkswaterstaat) 
• Projectleider (Ingenieursbureau) 
• Adviseur provincie (provincies Gelderland en Noord-Brabant) 

 
Intensieve betrokkenheid vanuit Rijkswaterstaat bij de verkenning is om meerdere 
redenen gewenst. Rijkswaterstaat is beheerder van de A50, kent de (bestuurlijke en 
niet-bestuurlijke) omgeving van het project en heeft een veelheid aan kennis in huis 
op het gebied van wegontwerpen, omgevingseffecten, marktprocessen en 
kostenramingen. Daarnaast is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de planuitwerkingsfase, die volgt op de verkenningsfase. Vanuit Rijkswaterstaat 
is capaciteit toegekend, waarmee het omgevingsmanagement en het technisch 
management in het projectteam kan worden ingevuld. Rijkswaterstaat Oost-
Nederland vertegenwoordigt in het projectteam Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. 
 
Ook de betrokkenheid bij de verkenning vanuit de provincies Gelderland en Noord-
Brabant is van belang. Zij kunnen de benodigde lokale kennis inbrengen. Anderzijds 
zijn zij gebaat bij een adequate informatievoorziening waarmee onder andere de 
regionale bestuurders kunnen worden gevoed. Ook is de inhoudelijke inbreng vanuit 
de strategische agenda in het projectteam hiermee geborgd. Beide provincies 
hebben aangegeven dat zij de benodigde personele capaciteit inzetten in de 
verkenning.  
 
Het projectteam: 

• komt eens per twee weken bij elkaar; 
• is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de verkenning; 
• heeft als doel een zo adequaat en zorgvuldig mogelijke uitvoering van het 

verkenningsproces, conform dit Plan van Aanpak; 
• beoordeelt producten van het ingenieursbureau op kwaliteit en juistheid van 

de geleverde informatie; 
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• verzorgt de inhoudelijke afstemming met het programmateam van de 
strategische agenda; 

• bereidt de agenda voor ten behoeve van het coördinatieteam, in afstemming 
met het programmateam van de strategische agenda; 

• verzorgt en bereidt de bijeenkomsten voor met de klankbordgroep, het 
ambtelijk overleg en directeurenoverleg; 

• verzorgt de benodigde (inhoudelijke) informatie voor de stuurgroep, ter 
vaststelling van producten en advisering aan de Minister;  

• verzorgt bewonersbijeenkomsten en bereidt deze voor; 
• nemen geen standpunt in over belangen, scopewijzigingen en 

(realisatie)budget. Dit gebeurt in het coördinatieteam en de stuurgroep. 
Projectteamleden voeren (uiteraard) wel ruggenspraak met hun 
moederorganisaties en adviseren hierin; 

• voert werkzaamheden uit die zijn gericht op het verzamelen van feitelijke 
informatie, en niet op de vraag wat partijen ‘er van vinden’. 

 
Voor inhoudelijke toetsing en inbreng kan het projectteam gebruik maken van 
kennis en expertise van adviseurs van Rijkswaterstaat en beide provincies, op het 
gebied van verkeer en vervoer en ruimtelijke kwaliteit.  
 
Voor communicatie en participatie wordt door het ministerie van IenW een 
communicatieadviseur aangetrokken. De communicatieadviseur wordt aangestuurd 
door de omgevingsmanager. Voor juridische vragen en expertise kan het 
projectteam terecht bij een jurist van IenW (HBJZ) en een projectjurist van 
Rijkswaterstaat. Juridische adviezen wordt altijd afgestemd tussen beide 
organisatieonderdelen.   
 
Rijkswaterstaat is vanaf de start van de verkenning vanuit meerdere 
organisatieonderdelen betrokken. Dit zijn de Bestuursstaf (BS), het 
Programmabureau Verkenningen en Planuitwerking (PVP), Grote Projecten en 
Onderhoud (GPO), Water Verkeer en Leefomgeving(WVL) en de regionale diensten 
Oost-Nederland en Zuid-Nederland. 
 
De Bestuursstaf levert een adviseur, die voornamelijk betrokken wordt op het 
moment dat er politieke issues spelen in het project en bij het adviseren van de 
Minister over het voorkeursalternatief.  
 
Daarnaast doorloopt de MIRT-verkenning het ‘voortoetsproces’ van Rijkswaterstaat. 
Dit proces zorgt ervoor dat de (beslis)informatie ten behoeve van besluiten binnen 
MIRT-projecten van goede kwaliteit is en die leidt tot een maakbare oplossing en 
een juridische houdbaar besluit. Zowel het besluit zelf als de onderliggende 
onderzoeken moeten voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving stellen en zijn 
zoveel mogelijk gebaseerd op de kaders, handreikingen en richtlijnen van 
Rijkswaterstaat. Afwijkingen hierop moeten navolgbaar en onderbouwd inzichtelijk 
zijn gemaakt. Het bestuur van Rijkswaterstaat heeft voor MIRT-projecten het 
voortoetsproces verplicht gesteld. Dit betekent dat op vooraf vastgestelde 
momenten in het proces toetsing plaatsvindt op een aantal producten (zie paragraaf 
4.4.5). Het Programmabureau Verkenningen en Planuitwerking coördineert het 
toetsproces en mobiliseert kennis en toetscapaciteit. De projectleider van de MIRT-
verkenning is verantwoordelijk voor het aanvragen van de toetsen. Voorafgaand aan 
het indienen van de te toetsen stukken aan PVP dient het projectteam zelf een 
integrale toets op de kwaliteit en de volledigheid van de producten uit te voeren. 
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3.2 Taken, rollen en bevoegdheden 

3.2.1 Projectleider 
Het projectmanagement van de MIRT-verkenning wordt ingevuld door de 
projectleider en wordt geleverd door het ministerie van IenW. De projectleider is 
voorzitter van het projectteam en verantwoordelijk voor het leveren van de 
afgesproken producten en informatie binnen de meegegeven randvoorwaarden 
scope, tijd, geld en kwaliteit. Ook is de projectleider de bewaker van het proces en 
is contractbegeleider voor inkopen die lopen via het ministerie van IenW. 
De projectleider is daarnaast ook deelnemer van het coördinatieteam en bereidt, in 
afstemming met de andere projectteamleden de bespreekpunten voor, voor inbreng 
in de diverse overleggroepen (klankbordgroep, ambtelijk- en directeurenoverleg en 
stuurgroep).  

3.2.2 Projectsecretaris 
De projectsecretaris verzorgt de organisatorische ondersteuning voor de 
projectleider  en de projectteamleden. Deze rol wordt geleverd door het ministerie 
van IenW. De projectsecretaris is primair verantwoordelijk voor de verslaglegging 
van de projectteambijeenkomsten en het verzorgen van agendabeheer waaronder 
het inplannen van projectteambijeenkomsten. Projectteambijeenkomsten zijn onder 
andere: vergaderingen, project start-ups en project follow-ups, bijeenkomsten met 
de klankbordgroep en informatiebijeenkomsten met bewoners. Ook verzorgt de 
projectsecretaris de locaties voor deze bijeenkomsten en stemt deze af met de 
provincies Gelderland en Noord-Brabant. De projectsecretaris organiseert ook 
‘viermomenten’ en in het geval van wijziging in capaciteit een passend afscheid. De 
projectsecretaris ondersteunt de communicatieadviseur bij het plaatsen of 
aanpassen van teksten op de projectwebsite en is beheerder van de digitale 
samenwerkingsruimte (informatiemanagementsysteem). De projectsecretaris is 
tevens aanspreekpunt voor huisvestingszaken en regelt het aanvragen van nieuwe 
accounts en aanverwante zaken voor nieuwe projectmedewerkers. De 
projectsecretaris ondersteunt de projectleider bij de inkoop van producten onder 
opdrachtgeverschap van het ministerie van IenW. 
Naast de taken voor het projectteam, levert de projectsecretaris ook ondersteuning 
bij het organiseren van bijeenkomsten met het coördinatieteam, het ambtelijk 
overleg (inclusief verslaglegging) en directeurenoverleg en stemt af met het 
programmateam voor het inplannen van bijeenkomsten met de stuurgroep.  

3.2.3 Manager projectbeheersing  
De manager projectbeheersing verzorgt de inhoudelijke ondersteuning van de 
projectleider op de aspecten scope, tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. 
De manager projectbeheersing wordt in principe geleverd door Rijkswaterstaat. 
Mocht dat niet lukken, dan wordt de projectbeheersing steviger uitgevraagd aan het 
ingenieursbureau. De manager projectbeheersing heeft korte lijnen met de 
adviseurs en de manager projectbeheersing van het IB. Uitgangspunt is dat het IB 
de planning en het risicodossier verzorgt. Ook is het IB verantwoordelijk voor het 
leveren van de juiste kwaliteit van de producten. De manager projectbeheersing is 
verantwoordelijk voor het sturen op de scope, planning, risico’s en kwaliteit. 
Daarnaast stelt de manager projectbeheersing projectbrede voortgangsrapportages 
op, bewaakt de continuïteit van de werkzaamheden, verzorgt mede de kwaliteit en 
inhoudelijke beoordeling van de producten van het IB en zorgt voor een goede 
documentstructuur en documentbeheersing in afstemming met de projectsecretaris.  

3.2.4 Omgevingsmanager 
De belangrijkste werkprocessen in het omgevingsmanagement bij dit project zijn 
stakeholdermanagement (o.a. KES), communicatie en participatie. Deze processen 
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worden aangestuurd door de omgevingsmanager. De omgevingsmanager wordt 
geleverd door Rijkswaterstaat. 
Voor publieksparticipatie wordt een participatieplan opgesteld. Dat geldt ook voor de 
communicatie-aanpak. Het communicatie- en participatieplan is een gezamenlijk 
product van het programmateam corridor Nijmegen-Eindhoven en het projectteam.   
Omgevingsmanagement is teamwork waar naast Rijkswaterstaat en de regio ook 
het ingenieursbureau een bijdrage aan levert. Uitgangspunt daarbij is dat het 
projectteam leidend is in de aanpak en het ingenieursbureau ondersteunend is in de 
uitvoering van de aanpak.  
De omgevingsmanager van de verkenning koppelt samen met de projectleider terug 
aan het coördinatieteam. Daarnaast heeft de omgevingsmanager van de verkenning 
periodiek overleg met de omgevingsmanager van het programmateam. Daarmee is 
de afstemming van participatie en communicatie tussen de MIRT-verkenning en het 
programmateam geborgd.  
De gemeente op wiens grondgebied mogelijke maatregelen voorzien zijn, kan ook 
een actieve bijdrage leveren aan het omgevingsmanagement. 

3.2.5 Technisch manager 
De technisch-inhoudelijke inbreng in het project wordt geleverd door Rijswaterstaat 
in de rol van technisch manager. Hierbij gaat het om inbreng op technische 
aspecten waaronder ontwerp, verkeer, verkeersveiligheid, kostenraming en de 
MKBA. De technisch manager is ook is verantwoordelijk voor de technisch 
inhoudelijke afstemming met de provincies Gelderland en Noord-Brabant en met de 
adviseurs en toetsers van Rijkswaterstaat.  

3.2.6 Adviseurs provincie 
Zowel de provincie Gelderland als de provincie Noord-Brabant levert een adviseur 
voor het projectteam van de verkenning. De adviseurs hebben kennis van de 
belangen die spelen in de regio en brengen deze kennis in, in het project. Ook 
borgen zij dat de belangen van de provincies meegenomen en betrokken worden in 
het besluitvormingsproces om te komen tot een voorkeursalternatief. Daarnaast 
hebben de adviseurs inhoudelijke inbreng op het gebied van verkeer, de 
raakvlakken tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet en borgen zij 
de inbreng vanuit de strategische agenda. Net als de overige projectteamleden 
dragen de adviseurs bij aan de borging van kwalitatief goede producten.  

3.2.7 Projectleider ingenieursbureau 
Voor de inhoudelijke uitvoering van de verkenning wordt opdracht verleend aan een 
ingenieursbureau. De projectleider van het ingenieursbureau maakt onderdeel uit 
van het projectteam. De projectleider is verantwoordelijk voor het aansturen van 
adviseurs/ specialisten binnen het ingenieursbureau en het sturen op voortgang en 
kwaliteit van de te leveren producten door het ingenieursbureau. De projectleider 
informeert het projectteam over de voortgang, en legt (inhoudelijke) issues voor, 
waarbij de projectleider het projectteam adviseert. Voor inhoudelijk inbreng van de 
producten die het ingenieursbureau levert, waaronder ontwerpen, de MER, 
inpassingsvisie en het inventariseren van meekoppelkansen, kan de projectleider 
besluiten om een adviseur mee te nemen naar bijeenkomsten met het projectteam.  
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4 Fasering en aanpak 

4.1 Fasering  
Een MIRT-verkenning is een formeel traject, beschreven in de Tracéwet en is één 
van de stappen in het MIRT-proces. De MIRT-verkenning doorloopt vier fasen 
(figuur 3).  

Figuur 3 Vier fasen in de MIRT-verkenning 
 
In dit hoofdstuk zijn de hoofdproducten per fase benoemd. Naast deze producten, 
zijn er ook andere producten die worden geleverd voor de MIRT-verkenning, 
waaronder producten ten behoeve van het omgevingsmanagement.  

4.2 Startfase 
De startfase is de fase waarin de verkenning wordt opgestart en is onder te verdelen 
in drie hoofdstappen: 

a) Opstellen van het Plan van Aanpak en inrichten van de projectorganisatie 
b) Uitvraag aan en contracteren van een ingenieursbureau (IB) 
c) Nader uitwerken van de probleemanalyse, gebiedsbeschrijving en 

beoordelingskader 

4.2.1 Opstellen Plan van Aanpak 
De Startbeslissing beschrijft de opdracht (‘wat’). Dit Plan van Aanpak beschrijft ‘hoe’ 
invulling wordt gegeven aan de opdracht, de uitwerking van de organisatiestructuur, 
de gevraagde capaciteit, de middelen en de producten die nodig zijn voor de MIRT-
verkenning. Daarnaast geeft het Plan van Aanpak inzicht in de relatie met de 
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Strategische Agenda ‘Corridor A50 Nijmegen-Eindhoven’ en de afhankelijkheid 
tussen beide projecten.  
 
Het Plan van Aanpak beschrijft onder andere hoe de projectorganisatie van de 
verkenning eruit komt te zien (zie hoofdstuk 2). De toekomstige deelnemers van 
deze projectorganisatie worden in deze fase ook betrokken bij het opstellen van het 
Plan van Aanpak.  
 

Plan van Aanpak en inrichten projectorganisatie 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Ministerie IenW Coördinatieteam Q4 2020 

4.2.2 Uitvraag en contracteren van een ingenieursbureau 
Het Plan van Aanpak vormt, samen met de Startbeslissing, de basis voor het 
opstellen van de uitvraag aan een ingenieursbureau (IB). Omdat IenW de opdracht 
verleent aan een IB, zijn de aanbestedingsregels van IenW hierin leidend. In de 
startfase vindt de contractvoorbereiding plaats, de selectie en het contracteren van 
een IB. Er wordt bepaald op welke onderdelen en aan hoeveel bureaus opdrachten 
worden verleend en wat de precieze opdrachtformulering is.  
Voor de A50 wordt een IB gecontracteerd voor de gehele looptijd van de 
verkenning. Dit betekent dat er géén gefaseerde opdrachtverlening plaatsvindt voor 
Zeef 1 en vervolgens (bij goed functioneren) voor Zeef 2. Aanleiding voor deze 
werkwijze is omdat de opdracht in de Startbeslissing is afgebakend tot het 
onderzoeken van, in principe, drie mogelijke oplossingsrichtingen. Gezien het 
beperkt aantal oplossingsrichtingen, is bij aanvang van de verkenning een goede 
inschatting te maken van de omvang van de werkzaamheden in de beoordelings- en 
besluitvormingsfase.  
 
In bijlage B is een overzicht opgenomen van alle producten die uitgevraagd worden. 
 

Uitvraag en contracteren ingenieursbureau 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Projectteam Coördinatieteam Q1 2021 

4.2.3 Uitwerken probleemanalyse, gebiedsbeschrijving en beoordelingskader 
 
Probleemanalyse 
In deze fase gaat het IB de probleemanalyse, zoals is opgenomen in het MIRT-
onderzoek verder uitwerken.  
De probleemanalyse: 
 is verkeerskundig van aard; 
 brengt de toekomstige situatie 2040 in beeld, met een doorkijk naar 2050; 
 betreft alleen de rijksweg A50, inclusief de aansluitingen in het projectgebied 

zoals eerder beschreven (paragraaf 1.3). (NB: bij de beoordeling van de 
oplossingsrichtingen wordt wel gekeken naar de effecten van de 
oplossingsrichtingen in het studiegebied op het OWN en het HWN). 

 geeft een analyse voor alle rijrichtingen, in de spits- en in de dalperiode; 
 geeft de uitgangspunten weer, welke -in afstemming met de 

omgevingspartijen- geprojecteerde wegen en ruimtelijke ontwikkelingen in 
beschouwing worden genomen voor de toekomstige situatie; 

 Geeft de uitgangspunten weer voor de te gebruiken verkeersmodel(len). Voor 
alle rijkswegenanalyses wordt de meest recente versie van het NRM gebruikt. 
Voor het onderliggend wegennet kan, indien daar aanleiding voor is, gebruik 
gemaakt worden voor een lokaal (dynamisch) verkeersmodel. 
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Gebiedsbeschrijving 
Naast een probleemanalyse stelt het IB ook een gebiedsbeschrijving op. De 
gebiedsbeschrijving is een weergave van het huidige beeld voor de A50 zelf en van 
de omgeving. Het gaat daarbij om het beschrijven (in woord en beeld) van de 
functies: ruimtegebruik (wonen, bedrijven, werken), economie, milieu, natuur, 
landschap, water en cultuurhistorie. Daarnaast geeft de gebiedsbeschrijving inzicht 
in de relevante veranderingen, plannen en wensen in het gebied tot 2040 (met een 
doorkijk naar 2050). Voor de gebiedsbeschrijving wordt gebruik gemaakt van de 
informatie uit het MIRT-onderzoek en de producten die zijn opgesteld ten behoeve 
van de Strategische Agenda. 
 
Beoordelingskader 
In paragraaf 1.5 is aangegeven welke drie kansrijke oplossingsrichtingen worden 
onderzocht, inclusief een ‘variantenpakket’ per oplossingsrichting. Om in de 
analysefase een besluit te kunnen nemen welke oplossingen uit het variantenpakket 
in het vervolg van de verkenning worden uitgewerkt, wordt een (voornamelijk) 
kwalitatief  beoordelingskader opgesteld om dit variantenpakket te kunnen 
beoordelen.  
 
Daarnaast wordt ten behoeve van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (paragraaf 
4.3.2) en de beoordelingsfase (paragraaf 4.4.) een kwantitatief beoordelingskader 
opgesteld. In de Startbeslissing is aangegeven hoe het beoordelingskader er voor 
deze MIRT-verkenning uit kan zien. Nadere uitwerking hiervan vindt plaats in deze 
stap.  
 
Het beoordelingskader maakt onderscheid naar: 

• Thema  
• Aspect 
• Criterium 
• Wijze van beoordeling 

 
Omdat er tussen de verschillende partijen geen verschil van inzicht mag bestaan 
over het op te lossen probleem en de criteria die van toepassing zijn om aan het 
einde van de verkenning te bepalen welke maatregelen uit het variantenpakket 
kansrijk zijn, vindt vaststelling van het beoordelingskader plaats door het 
directeurenoverleg, na consultatie van de klankbordgroep.  
 

Probleemanalyse, gebiedsbeschrijving en beoordelingskader 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Ingenieursbureau Directeurenoverleg Q2 2021 

 

4.3 Analysefase 
In de analysefase worden de kansrijke oplossingsrichtingen ontwikkeld en 
beoordeeld. De belangrijkste stappen in deze fase zijn: 

a) Uitwerken oplossingsrichtingen en beoordeling op kansrijkheid 
b) Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
c) Opstellen Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen 
d) Opstellen kennisgeving m.e.r.-procedure en opstellen Nota van Antwoord 

4.3.1 Uitwerken oplossingsrichtingen en beoordeling op kansrijkheid 
De drie kansrijke oplossingsrichtingen worden uitgewerkt naar een functioneel 
ontwerp met bijbehorende verkeersveiligheidseffectbeoordeling. Ook het 
variantenpakket per oplossingsrichting wordt uitgewerkt naar functionele 
ontwerpen. De ontwerpuitgangspunten worden vastgelegd in de ontwerpnota FO.  
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De doorstroming/ hoeveelheid af te wikkelen verkeer en de verkeersveiligheid op de 
A50 zijn het uitgangspunt voor de ontwerpopgave. Daarbij wordt ook specifiek 
gekeken naar de verkeerseffecten van de oplossingsrichtingen op het traject Ewijk-
Bankhoef. 
Voor de ontwikkeling van de ontwerpen en meer specifiek voor het variantenpakket, 
worden een aantal ontwerpateliers georganiseerd voor diverse groepen. Deelnemers 
zijn specialisten uit de diverse organisaties en de klankbordgroep. Daarnaast is de 
insteek om gebruik te maken van lokale kennis door ideeën en wensen uit de 
omgeving op te halen. 
 
Het variantenpakket wordt beoordeeld op aspecten uit het beoordelingskader, dat is 
opgesteld in de startfase. De beoordeling vindt op de meeste aspecten kwalitatief 
plaats, via expert judgement. Gekeken wordt of een oplossing als kansrijk en reëel 
kan worden beschouwd, of dat er sprake is van showstoppers (bv: niet maakbaar, 
geen/ onvoldoende doelbereik, verkeersonveilig, excessieve kosten, of strijdigheid 
met wet- en regelgeving). Omdat de drie kansrijke oplossingsrichtingen doorgaan 
naar de volgende fase, worden deze niet tussentijds beoordeeld. 
 
De beschrijving van het variantenpakket en de beoordeling wordt vastgelegd in 
factsheets als onderdeel van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (zie paragraaf 
4.3.3).  
 
Vanwege de samenhang tussen de MIRT-verkenning en de strategische 
agenda met mobiliteitsaanpak voor de A50, is het de bedoeling dat de (op 
dat moment bekende) maatregelen uit de mobiliteitsaanpak ook worden 
meegenomen in de uitwerking en effectbeoordeling. Andersom worden de 
maatregelen die als flankerend beleid voor de problematiek en oplossingen 
op het traject Ewijk-Bankhoef-Paalgraven gezien worden, in de 
mobiliteitsaanpak ondergebracht. Om beide projecten niet te vertragen is het 
nodig om in de planning van de MIRT-verkenning momenten op te nemen 
waarop het nog mogelijk is om maatregelen uit de mobiliteitsaanpak als 
toekomstige maatregel mee te nemen. Na de start van beide projecten 
worden deze momenten met elkaar bepaald.  
 
Niet-kansrijke oplossingen uit het variantenpakket worden niet verder beschouwd in 
de verkenning. Deze stap is een zodanig belangrijke keuze voor het vervolg van de 
verkenning (creëren van draagvlak), dat deze wordt voorgelegd aan het 
Directeurenoverleg. De kansrijke oplossingen uit het variantenpakket worden in de 
volgende fase geïntegreerd in de verdere uitwerking van de drie kansrijke 
oplossingen. 
 

Mogelijke oplossingsrichtingen en beoordeling 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Ingenieursbureau Directeurenoverleg Q3 2021 

4.3.2 Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Het doel van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een beschrijving geven 
van het afwegingsproces om te komen tot een voorkeursalternatief. De NRD geeft 
inzicht in: 

1) welke kansrijke oplossingsrichtingen in de beoordelingsfase worden 
onderzocht; 

2) de wijze waarop de kansrijke oplossingsrichtingen worden onderzocht en 
vergeleken (uitgewerkt beoordelingskader); 

3) de wijze waarop de resultaten worden gebruikt in de besluitvorming. 
De NRD is een eerste formele stap in de procedure van de milieueffectrapportage 
(m.e.r.-procedure, zie paragraaf 4.4.2) en wordt bij de kennisgeving over de start 
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van de m.e.r.-procedure openbaar gemaakt. Op de NRD kunnen zienswijzen worden 
ingediend.  

4.3.3 Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen 
Het doel van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) is het beschrijven van 
de stappen die zijn genomen in het proces om te komen naar kansrijke 
oplossingsrichtingen. Naast een beschrijving van de drie kansrijke 
oplossingsrichtingen, wordt hier de beoordeling opgenomen voor de maatregelen uit 
het variantenpakket. De NKO is een bijlage bij het NRD en gaat in op: 

1) het doel van de verkenning 
2) de scope 
3) de referentiesituatie 
4) de probleem- en gebiedsanalyse 
5) de kansrijke oplossingsrichtingen;  
6) de kansrijke oplossingen uit het variantenpakket; 
7) het beoordelingskader voor de beoordelingsfase; 
8) de wijze waarop eventueel flankerende maatregelen uit de mobiliteitsaanpak 

meegenomen zijn in de beoordeling van de mogelijke oplossingsrichtingen; 
9) een overzicht van meekoppelkansen die onderzocht worden in de 

beoordelingsfase. 

4.3.4 Kennisgeving m.e.r.-procedure en Nota van Antwoord 
 
Kennisgeving m.e.r-procedure 
De wet bepaalt dat voor bepaalde activiteiten een m.e.r.-procedure verplicht is. 
Voor de A50 wordt de m.e.r.-procedure doorlopen omdat de oplossingsrichtingen uit 
de Startbeslissing een verbreding van de weg mogelijk maakt over een lengte van 
meer dan 10 kilometer. Ook is niet uit te sluiten dat maatregelen op de A50 
significant negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen op het 
N2000-gebied Rijntakken. Als blijkt dat hiervoor een Passende Beoordeling 
uitgevoerd moet worden is er sprake van een plan-m.e.r. plicht.  
 
Op het NRD is inspraak mogelijk. De inspraak start bij de publicatie van de 
Kennisgeving m.e.r.-procedure voor de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Een ieder 
kan hierop zienswijzen indienen. Ook wordt advies ingewonnen van de Commissie 
m.e.r.. Het voorleggen van het advies aan de Commissie m.e.r. vindt gelijktijdig 
plaats met de periode van het ter inzage leggen van de NRD. De publicatie verloopt 
via de Directie Participatie van het ministerie van IenW. 
 
Nota van Antwoord 
De ingebrachte zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. worden voorzien 
van een antwoord en vastgelegd in de Nota van Antwoord (NvA). Indien zienswijzen 
mogelijk leiden tot een scopewijziging, is vaststelling van de NvA nodig door het 
coördinatieteam. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Ingenieursbureau Stuurgroep + Minister Q3 2021 

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Ingenieursbureau Stuurgroep + Minister Q3 2021 

Kennisgeving m.e.r. en Nota van Antwoord 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Ingenieursbureau Coördinatieteam Q4 2022 
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4.4 Beoordelingsfase 
De beoordelingsfase is de fase waarin objectieve beslisinformatie wordt 
geleverd om in de volgende fase (besluitvormingsfase) een 
voorkeursalternatief vast te kunnen stellen. De beoordelingsfase doorloopt de 
volgende stappen: 

a) Uitwerken kansrijke oplossingsrichtingen  
b) Opstellen Milieu Effect Rapport eerste fase en effectbeoordeling 
c) Opstellen kostenraming en MKBA 
d) Opstellen concept-verkenningenrapport en concept-

bestuursovereenkomst 
e) Voortoets/ eindtoets 

4.4.1 Uitwerken kansrijke oplossingsrichtingen 
De kansrijke oplossingsrichtingen, inclusief de keuzes uit het variantenpakket, 
worden uitgewerkt van functioneel ontwerp naar een elementair ontwerp. De 
doorstroming/ hoeveelheid af te wikkelen verkeer en de verkeersveiligheid 
(verkeersveiligheid-effectbeoordeling) op de A50 zijn het uitgangspunt voor de 
ontwerpopgave. Daar waar knelpunten in het ontwerp ontstaan wordt een inpassend 
ontwerp gemaakt. Het eindproduct is een inpassend ontwerp per kansrijke 
oplossingsrichting. De ontwerpuitgangspunten en de gemaakte keuzes worden 
vastgelegd in een ontwerpnota. Op de inpassende ontwerpen vindt een 
verkeersveiligheidseffectbeoordeling plaats.  
 
Ook wordt een verkeerskundige analyse uitgevoerd op basis van het NRM-
verkeersmodel waaraan de ontwerpen worden getoetst. Daarnaast vindt 
vooruitlopend op de milieuonderzoeken een verrijking van de verkeersgegevens 
plaats, om deze geschikt te maken voor de milieuonderzoeken. Op deze verrijking 
voert Rijkswaterstaat een plausibiliteitstoets uit. 

4.4.2 Opstellen Milieu Effect Rapport eerste fase en effectbeoordeling 
De m.e.r-procedure maakt in een aantal stappen inzichtelijk wat de impact is op de 
omgeving. Deze informatie speelt een belangrijke rol in de afweging van de 
kansrijke oplossingsrichtingen en bij de definitieve besluitvorming. De resultaten 
worden vastgelegd in een milieueffectrapport (MER) eerste fase.  
 
In het NRD staat beschreven welke milieuaspecten in het MER worden beschreven 
en op welke wijze deze aspecten worden beoordeeld (beoordelingskader). Daarnaast 
is de Wet milieubeheer vastgelegd dat een MER in ieder geval de volgende 
onderdelen moet bevatten:  
- de doelstelling van het plan of project;  
- de kansrijke oplossingsrichtingen voor de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven en een 
motivatie waarom deze oplossingsrichtingen gekozen en/of afgevallen zijn;  
- de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen die relevant zijn voor de 
kansrijke oplossingsrichtingen;  
- de te nemen besluiten (voorkeursalternatief) waarvoor het milieueffectrapport 
wordt gemaakt. Indien relevant, ook een overzicht van de eerder genomen 
besluiten die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en 
oplossingsrichtingen;  

Uitwerken kansrijke oplossingsrichtingen 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Ingenieursbureau Projectteam Q4 2021 
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- de impact op de omgeving als gevolg van alle kansrijke oplossingsrichtingen. Dit is 
de vergelijking tussen de toekomstige situatie mét en zonder de 
oplossingsrichtingen;  
- een beschrijving van de maatregelen die genomen worden om de nadelige impact 
op de omgeving te voorkomen, te beperken of te compenseren;  
- het benoemen van de leemten in kennis: de informatie die ontbreekt en niet is 
meegenomen in de beoordeling en afweging van kansrijke oplossingsrichtingen;  
- een publieksvriendelijke samenvatting. 
 
Daar waar het aan de orde is worden de ingebrachte zienswijzen uit de 
analysefase als uitgangspunt meegenomen in de milieuonderzoeken.  
Alle oplossingsrichtingen worden op basis van de resultaten uit de 
milieuonderzoeken beoordeeld conform het uitgewerkte en kwalitatief 
gemaakte beoordelingskader uit de NRD. Hieruit volgt een totaalbeeld van de 
effecten per oplossingsrichting.  
 
Naast de MER wordt ook een inpassingsvisie opgesteld. Deze visie legt de 
basis voor het ruimtelijke inpassingsplan in de planuitwerkingsfase en geeft 
een beeld hoe de maatregelen aan de A50 ingepast kunnen worden in het 
landschap. De inpassingsvisie maakt geen onderdeel uit van de afweging van 
het voorkeursalternatief. 

4.4.3 Opstellen kostenraming en MKBA 
De kostenraming wordt opgesteld door de kostenpool van Rijkswaterstaat. Het IB 
levert de hoeveelheden aan de kostenpool, afgeleid uit de ontwerpen. De 
kostenraming voor de verkenningsfase heeft een onzekerheidsmarge van +/- 25%. 
De kostenraming is input voor de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) 
waarin de (reistijd)baten worden afgewogen tegen de investeringskosten van de 
oplossingsrichtingen. Beide producten leveren beslisinformatie op voor de 
bestuurders voor de keuze van het voorkeursalternatief en voor eventueel 
aanvullend benodigde financiën. 

4.4.4 Opstellen concept-verkenningenrapport en concept-bestuursovereenkomst 
De informatie uit de beoordelingsfase: de onderbouwing van de verkeersgegevens, 
ontwerpen, verkeersveiligheid-effectbeoordeling, MER, kostenraming en MKBA 
komen samen in het concept-verkenningenrapport. Dit rapport geeft enerzijds een 
weergave van het proces dat is gevolgd om tot een afweging van het 
voorkeursalternatief te komen. Anderzijds worden in dit rapport de inhoudelijke 
resultaten uit alle onderzoeken samengevat en gepresenteerd. Ook wordt in dit 
rapport het voorlopig voorkeursalternatief beschreven. 
 
Naast het opstellen van het concept-verkenningenrapport wordt (indien nodig) ook 
een concept-bestuursovereenkomst (BOK) opgesteld door het IB, in nauwe 
samenwerking met betrokken partijen, om afspraken te maken over het 
vervolgproces en de bijdrage daarin van de diverse partijen. 

MER eerste fase en effectbeoordeling 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Ingenieursbureau Projectteam Q2 2022 

Kostenraming en MKBA 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Ingenieursbureau Directeurenoverleg Q2 2022 

Concept-verkenningenrapport en -BOK 
Actiehouder Vaststelling Planning 
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4.4.5 Voortoets/ eindtoets 
De MIRT-verkenning doorloopt het ‘toetsproces’ van Rijkswaterstaat. Dit betekent 
dat op vooraf vastgestelde momenten in het proces toetsing plaatsvindt op alle 
producten uit de beoordelingsfase, met uitzondering van de kostenraming, de MKBA 
en de BOK. Een vast moment is de toets aan het einde van de beoordelingsfase. 
Hierin vindt een beoordeling plaats of de geleverde resultaten uit de onderzoeken de 
juiste beslisinformatie leveren om een afgewogen keuze te kunnen maken voor een 
voorkeursalternatief. Ten aanzien van het toetsproces is er nog een keuze te 
maken: of een toets op het voorlopig VKA én het definitieve VKA, óf alleen een toets 
op het definitieve VKA. De volledige doorlooptijd van de voortoets is 8 weken, 
inclusief het verwerken van het toetscommentaar. De planning bij dit Plan van 
Aanpak gaat uit van een voortoets op het voorlopig VKA én daarnaast een 
maatwerktoets op onderdelen op het definitieve VKA. 

 

4.5 Besluitvormingsfase 
De afrondende fase van de MIRT-verkenning bestaat uit de besluitvorming over de 
kansrijke oplossingsrichtingen, waarin de keuze plaatsvindt voor de 
oplossingsrichting die de voorkeur heeft van alle partijen: het voorkeursalternatief.  
De besluitvormingsfase bestaat uit de volgende stappen: 

a) Vaststellen voorlopig voorkeursalternatief en definitief maken 
verkenningenrapport 

b) Vaststellen voorkeursalternatief en definitief maken bestuursovereenkomst 
c) Gate Review 

4.5.1 Vaststellen voorlopig voorkeursalternatief en definitief verkenningenrapport 
Op basis van het toetscommentaar en de aangepaste onderzoeksrapportages wordt 
het verkenningenrapport zover definitief gemaakt dat een afgewogen besluitvorming 
kan plaatsvinden voor een voorlopig voorkeursalternatief. De besluitvorming wordt 
voorbereid in het ambtelijk overleg en vindt uiteindelijk plaats in de stuurgroep. De 
stuurgroep stelt het voorlopig voorkeursalternatief vast, als advies voor vaststelling 
door de Minister. Op basis van het besluit van de stuurgroep voor het voorlopig 
voorkeursalternatief wordt het verkenningenrapport definitief gemaakt.  

4.5.2 Vaststellen voorkeursalternatief  
In een Nota aan de Minister wordt gevraagd om een voorkeursalternatief vast te 
stellen voor de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Bij deze Nota hoort ook een Notitie 
voorkeursalternatief. Deze Notitie bevat in hooflijnen het gevolgde proces, de 
beoordeling van de oplossingsrichtingen, een beschrijving van het 
voorkeursalternatief en de aandachtspunten voor de planuitwerkingsfase. De 
vaststelling van het voorkeursalternatief wordt schriftelijk gemeld aan de Tweede 
Kamer.  
Voor het vaststellen van het voorkeursalternatief is het noodzakelijk dat er 
bestuurlijke overeenstemming is over de inhoud en de financiële verdeling zoals 
deze is vastgelegd in de concept-bestuursovereenkomst. De bestuursovereenkomst 
kan na het vaststellen van het voorkeursalternatief definitief gemaakt worden. 
Gestreefd wordt naar vaststelling uiterlijk in het BO-MIRT in november 2022. 

Ingenieursbureau Directeurenoverleg Q2 2022 

Voortoets/ eindtoets 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Ingenieursbureau Projectteam Q2 2022 

Voorlopig VKA en verkenningenrapport 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Projectteam Stuurgroep Q3 2022 
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4.5.3 Gate Review 
Het voorkeursalternatief wordt door Rijkswaterstaat verder uitgewerkt in de 
planuitwerkingsfase. Voor de overdracht aan Rijkswaterstaat wordt een Gate Review 
uitgevoerd, waarin gekeken wordt of de in de verkenning verzamelde informatie 
volledig is en voldoende is uitgewerkt, zodat een soepele overgang naar de 
planuitwerking geborgd is. Op basis van recente ontwikkelingen is het niet zeker dat 
de Gate Review wordt uitgevoerd in de verkenningsfase. Mogelijk dat de 
verantwoordelijkheid hiervoor verschuift naar de planuitwerking. Zolang er geen 
definitief besluit hierover is genomen, wordt vastgehouden aan de geldende 
afspraken tussen IenW en Rijkswaterstaat. Ook wordt de Gate Review meegenomen 
in de planning van de verkenning A50.  
De Gate Review dient op verzoek van het projectteam, drie maanden van tevoren 
aangemeld te worden door de Intern Opdrachtgever van IenW. Uitvoering vindt in 
principe plaats voor vaststelling van het voorkeursalternatief en heeft een 
doorlooptijd van 6 weken.  

 
  

Voorkeursalternatief en bestuurlijke overeenkomst 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Projectteam Stuurgroep + Minister Q4 2022 

Gate Review 
Actiehouder Vaststelling Planning 
Projectteam Intern Opdrachtgever Q4 2022 
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5 Projectbeheersing 

5.1 Planning MIRT-verkenning  
De globale planning van de MIRT-verkenning is in bijlage C opgenomen. Dit betreft 
een indicatieve maandplanning van de activiteiten en mijlpalen. De planning van de 
projectteambijeenkomsten, de klankborgroep en de participatie-bijeenkomsten zijn 
hierin niet opgenomen. De MIRT-verkenning doorloopt de reguliere 
Tracéwetprocedure. Dit betekent het streven is om de verkenning binnen 1,5 tot 2 
jaar af te ronden. De indicatieve planning gaat uit van afronding in oktober 2022.  
Na het contracteren van een IB, wordt een gedetailleerde planning opgesteld.  
 

5.2 Financiën 
Voor de realisatie van de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem op de A50 
Ewijk-Bankhoef-Paalgraven is tijdens het BO MIRT van november 2019 de afspraak 
gemaakt dat Rijk en Regio hiervoor een bedrag reserveren van € 77,25 miljoen 
(inclusief BTW). Dit bedrag is 75% van de beoogde oplossingsrichting, welke 
geraamd is op € 103 miljoen (inclusief BTW).  
 
De wettelijke vereisten voor onder meer mitigatie en compensatie worden ook uit 
het gereserveerde bedrag gefinancierd. Verandering in kosten voor beheer en 
onderhoud van de rijksinfrastructuur worden wel in de verkenning in beeld gebracht, 
maar niet uit dit budget betaald.  
 
De studiekosten (voor de verkenning en planstudie) vormen geen onderdeel van de 
€ 103 miljoen en worden gefinancierd door het ministerie van IenW. In bijlage D is 
een begroting voor verkenningsfase opgenomen. 
 
Daarnaast wordt voor de strategische agenda uitgegaan van een investering van 
€26 miljoen, waarvoor rijk en regio 100% reserveren. Voor de totale opgave van 
beide sporen betekent dit een reservering van maximaal €69 miljoen voor het Rijk 
en maximaal €34 miljoen voor de regio; €17 miljoen per provincie. 
 

5.3 Sturen op kwaliteit planning en risico’s 
Het IB is verantwoordelijk voor het organiseren van planning- en risicosessies, het 
opstellen en actualiseren van de planning en het risicodossier. De manager 
projectbeheersing stuurt op de planning richting het IB en de projectteamleden en 
draagt zorg voor een tijdige uitvoering van de beheersmaatregelen. Zowel de 
planning als de risico’s zijn medebepalend voor de agenda van het projectteam. Het 
projectteam ziet toe op de kwaliteit van de door het IB geleverde producten.  
Indien er geen Manager Projectbeheersing geleverd kan worden door 
Rijkswaterstaat, wordt de projectbeheersing uitgevraagd bij het IB.  
 
Het ontwerpproces vraagt in de verkenningsfase om extra aandacht om een 
geaccepteerd en verkeersveilig ontwerp mee te kunnen geven naar de 
planuitwerkingsfase. Vanaf de start van het ontwerpproces door het IB zal daarom 
begeleiding door deskundigen vanuit Rijkswaterstaat plaatsvinden (mits voldoende 
capaciteit beschikbaar is). Zo wordt geborgd dat het ontwerpproces op de juiste 
wijze wordt opgezet en uitgevoerd.  
 
Aan het einde van de beoordelingsfase zal een voortoets en een Gate Review 
worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat om te voorkomen dat zich tijdens de 
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planuitwerking verrassingen voordoen die gevolgen hebben voor de planning en de 
projectkosten.  
 

5.4 Informatie 
 
Website 
De MIRT-verkenning A50 krijgt een eigen website waarop alle publieksinformatie 
beschikbaar komt. Deze website wordt aangevraagd, ingericht en beheerd door 
IenW. Het IB levert ondersteuning in de vorm van het aanleveren van 
beeldmateriaal en teksten voor de nieuwsbrieven. Na afronding van de verkenning 
wordt de website overzet naar Rijkswaterstaat. 
 
Documentbeheer 
Voor het documenteren, raadplegen en het (gezamenlijk) werken in documenten, 
zal het projectteam gebruik maken van een gezamenlijke share waarop alle 
producten die van belang zijn voor de verkenning beschikbaar zijn en door alle 
projectteamleden kunnen worden bewerkt. Aan het IB zal gevraagd worden om een 
samenwerkingsruimte (bijvoorbeeld Sharepoint) toegankelijk te maken en in te 
richten waar alle projectteamleden toegang tot hebben. 
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6 Participatie en communicatie 

6.1 Participatie 
De overheid vindt het belangrijk om bestuurders, ambtenaren, burgers, bedrijven 
en (maatschappelijke) organisaties te betrekken om een project of tot stand te 
brengen, ofwel: participatie. Participatie vindt plaats op initiatief van de overheid of 
op initiatief vanuit de samenleving.  
Ook in dit project vindt participatie plaats op initiatief van de overheid, maar staat 
het project ook open voor initiatieven vanuit de samenleving. Dit betekent dat het 
project ook open staat voor burgerinitiatieven en door derden aangeboden kennis 
en expertise. Het is van belang dat het project transparant is over het afwegen 
en/of doorwerking van ingebrachte oplossingen, wensen en ideeën De eisen aan 
participatie zijn vastgelegd in de Code Maatschappelijke Participatie.  
 
In de startfase en de analysefase worden participatie/meedenksessies 
georganiseerd met als doel om wensen en belangen te inventariseren en om 
‘meekoppelkansen’ te onderzoeken (hoofdstuk 6). De uitdaging zit hierin om 
stakeholders te prikkelen om mee te denken, ondanks dat er nog geen concrete 
maatregelen bekend zijn. Daarnaast kan een bijdrage van (vertegenwoordigers van) 
weggebruikers worden gevraagd en wordt informatie opgehaald via 
informatiebijeenkomsten voor omwonenden en belangstellenden. Tenslotte is een 
actieve bijdrage/input bij producten, bijvoorbeeld bij de inpassingsvisie, gewenst. 
 
Bij de start van de verkenning wordt een participatie- en communicatieplan 
opgesteld in samenwerking met het programmateam van de strategische agenda. In 
de detailplanning (nog op te stellen na het contracteren van het IB) worden de 
participatiemomenten opgenomen.  
 
Bij goed onderbouwde argumenten of overwegingen kan de scope van het project 
aangepast worden op basis van de resultaten van de participatie. Afhankelijk van de 
omvang van de wijziging vindt besluitvorming hierover plaats in het ambtelijk 
overleg of de stuurgroep. 
 

6.2 Communicatie 
Het doel van communicatie in het project is om actief en op het juiste moment 
informatie over het project te verstrekken aan alle stakeholders en aan het brede 
publiek. In principe moeten alle belanghebbenden kennis kunnen nemen van de 
voortgang van de MIRT-verkenning.  
 
De communicatieadviseur verzorgt het: 

- opstellen van een communicatie- en participatieplanplan in samenspraak 
met de directie participatie en DCO (IenW); 

- opstellen van een communicatiekalender; 
- uitvragen van communicatiemiddelen bij externe communicatie-

adviesbureaus; 
- aanvragen, inrichten en actueel houden van de website; 
- periodiek opstellen van een nieuwsbrief; 
- organiseren van participatiebijeenkomsten. 

De inhoud en timing van de communicatie-uitingen tijdens de verkenning wordt 
besproken in het projectteam en afgestemd met het programmateam, zodat o.a. 
tijdig afstemming met de communicatie-afdelingen van IenW, de gemeente en de 
provincie gezocht kan worden. 
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Publiekscommunicatie (pers) wordt gedaan door het ministerie van IenW, in 
afstemming met de omgevingsmanager en de communicatieadviseurs van de 
provincies Gelderland en Noord-Brabant. Waar nodig vindt vooraf afstemming plaats 
in het projectteam. 
 

6.3 Klanteisen specificatie en participatierapport 
Aan het einde van de analytische fase en de beoordelingsfase wordt een klanteisen 
specificatie (KES) en een participatierapport opgeleverd. Beide hebben tot doel om 
vast te leggen welke vragen en inbreng is geleverd door participanten, maar ook 
bijvoorbeeld de klankbordgroep en wat het projectteam met deze inbreng heeft 
gedaan.  
 
De MIRT-verkenning beschikt over een algemene postbus, beheerd door de 
projectsecretaris: A50EwijkBankhoefPaalgraven@minienw.nl. De postbus is 
gekoppeld aan de website, wat het mogelijk maakt voor een ieder om vragen te 
stellen, te reageren op nieuwsberichten of om ideeën in te brengen. Het bijhouden 
van de postbus, het beantwoorden van reacties binnen een redelijke termijn en het 
bijhouden van het overzicht ten behoeve van de KES, vraagt om goede afspraken 
binnen het projectteam. 
 
Tijdens de MIRT-verkenning is ook inspraak mogelijk op het NRD. De beantwoording 
van de zienswijzen wordt vastgelegd in de Nota van Antwoord en vormt daarmee 
een apart document naast de KES en het participatierapport. 
 
In Bijlage B is een overzicht opgenomen van de benodigde omgevingsproducten.  

mailto:A50EwijkBankhoefPaalgraven@minienw.nl
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7 Duurzaamheid, klimaat en meekoppelkansen 

In de MIRT-verkenning A50 zal aandacht zijn voor duurzaamheid met behulp van 
het instrumenten ‘Omgevingswijzer’ en ‘Ambitieweb’. De Omgevingswijzer helpt om 
kansen, mogelijkheden, ambities en lopende initiatieven van andere partijen op het 
gebied van duurzaamheid in beeld te brengen. Daarnaast van belang om de 
gevolgen en mogelijke kansen voor klimaatadaptatie in beeld te brengen, met name 
in relatie tot het aspect water. Bij de A50 lijken op dit moment geen nieuwe 
doorsnijdingen van gebieden aan de orde. Uitbreiding van de wegcapaciteit levert 
wel extra verhard oppervlak op.  
Naast duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn er mogelijk ook andere 
meekoppelkansen aanwezig. Bij meekoppelkansen in de MIRT-verkenning gaat het 
om het benutten van kansen die zich aandienen, het bereiken van meerwaarde voor 
de oplossingsrichting of om werk-met-werk te kunnen maken. 
 
Ondanks dat een verkenning een vrij hoog abstractieniveau kent, is het wel mogelijk 
om op dit niveau keuzes te maken op het gebied van bijvoorbeeld water (berging, 
afvoer, droogte), energieopwekking, hergebruik van materialen en CO2.  
 
Voor de beoordeling van kansrijke meekoppelkansen voor klimaat en duurzaamheid 
is onderstaand schema van toepassing: 
 

Oplossingsrichtingen 
Klimaat- en duurzaamheidsambities 
specifiek voor oplossingsrichting 

Algemene klimaat- en 
duurzaamheidsambities 

Klimaat- en duurzaamheidsambities direct te koppelen aan de projectdoelstelling 
Regiowensen: geen directe koppeling aan de projectdoelstelling 

Regiowensen/ niet-kansrijke ambities 
 
Voor alle oplossingsrichtingen geldt dat er klimaat- en duurzaamheidambities 
kunnen zijn die óf gelden voor alle oplossingsrichtingen óf die specifiek te koppelen 
zijn aan één oplossingsrichting. Hierbinnen is onderscheid te maken naar: 
a) ambities die direct te koppelen zijn aan de projectdoelstelling en daarmee 
kansrijk zijn om als meekoppelkans om mee te nemen in de oplossingsrichting(en); 
b) maatregelen die wel kansrijk zijn, maar geen directe bijdrage leveren aan de 
projectdoelstelling. Het betreft dan een meekoppelkans vanuit een regiowens. De 
financiering hiervan ligt niet direct bij het Rijk; 
c) maatregelen die niet kansrijk zijn voor de verkenning, bijvoorbeeld omdat deze 
buiten de scope van het project vallen, maar wel een regiowens zijn. 
 
In de factsheets bij het NKO in de analysefase wordt expliciet aangegeven of een 
oplossingsrichting onderscheidend is voor wat betreft de klimaat- en 
duurzaamheidsambities. Daarbij wordt ook aangegeven welke ambities uit de 
analyse passen binnen de voorgestelde oplossingsrichting(en). 
  
In de uitvraag aan het IB zal gevraagd worden een voorstel te doen op basis van 
het gebruik van de Omgevingswijzer en het Ambitieweb en het in beeld brengen van 
de ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie en overige 
meekoppelkansen.  
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Bijlage A Benodigde capaciteit MIRT-verkenning A50 

  Inzet fte 2021 Inzet fte 2022  Organisatie 

Projectteam  

Projectleider 0.6 0.6 Min IenW/ DGMo 

Projectsecretaris 0.4 0.4 Min IenW/ DGMo 

Manager Projectbeheersing 0.4 0.4 RWS PPO/GPO 

Technisch Manager 0.5 0.5 RWS GPO 

Omgevingsmanager 0.6 0.6 RWS ON 

Adviseur provincie 0.3 0.3 Provincie GLD 

Adviseur provincie 0.3 0.3 Provincie NBr 

    

Adviseurs direct gelieerd aan projectteam 

Communicatieadviseur 0.3 0.3 Inhuur 

Adviseur verkeer en vervoer 0.2 0.2 RWS ON 

Adviseur verkeer en vervoer Ad hoc Ad hoc Provincie GLD/NBr 

Adviseur Ruimtelijke kwaliteit Ad hoc Ad hoc Provincie GLD/NBr 

Adviseur Participatie Ad hoc Ad hoc Directie Participatie 

    

Interdepartementale afstemming 

Jurist Ad hoc Ad hoc HBJZ 

Adviseur BS Ad hoc Ad hoc RWS Bestuursstaf 

Coördinator PVP Ad hoc Ad hoc RWS PVP 

    

Specialisten en toetsers Rijkswaterstaat 

Jurist 0.1 0.1 RWS CDR 

Wegontwerp 1e lijns adviseur 0.2 0.2 RWS PPO 

Wegontwerp 2e lijns adviseur 0.1 0.1 RWS GPO 

Verkeersveiligheid 0.1 0.1 RWS ON 

Duurzaamheid Ad hoc Ad hoc RWS WVL 

Kosten Ad hoc Ad hoc RWS GPO 

MKBA Ad hoc Ad hoc RWS WVL 

Natuur en Landschap Ad hoc Ad hoc RWS GPO/ WVL 

Geluid Ad hoc Ad hoc RWS GPO/ WVL 

Luchtkwaliteit Ad hoc Ad hoc RWS GPO/ WVL 

Externe Veiligheid Ad hoc Ad hoc RWS GPO/ WVL 

Ruimtelijke kwaliteit 0.1 0.1 RWS GPO/ WVL 

Bodem en water   RWS GPO / WVL 

Adviseur vastgoed 0.1 0.1 RWS GPO 

Adviseur Kunstwerken 0.2 0.2 RWS GPO 
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Bijlage B Overzicht met uit te vragen producten ingenieursbureau 

Startfase 
Project Start-Up (PSU) 
Projectplan  
Uitgangspuntennotitie analyse- en beoordelingsfase  
Probleemanalyse (mede o.b.v. modelruns en verkeersveiligheidsanalyse) 
Gebiedsbeschrijving 
 
Analysefase 
Ontwerpateliers 
Ontwikkelen variantenpakket 
Ontwerpen kansrijke oplossingsrichtingen + variantenpakket (functioneel ontwerp) 
Ontwerpnota FO, incl. VOA en kwalitatieve VVE 
Kunstwerkenonderzoek 
Duurzaamheidsanalyse 
Factsheets (beoordeling variantenpakket) 
Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
Kennisgeving m.e.r-procedure 
Nota van Antwoord 
 
Beoordelingsfase 
Conditionerende onderzoeken 
Ontwerpen (elementair en inpassend) 
Volledig inpassend ontwerp voor VKA 
Ontwerpnota’s EO en IO 
Verkeersberekeningen (statisch, dynamisch, incl. plausibiliteitstoets) 
Deelrapport verkeer (incl. gevoeligheidsanalyses) 
Verkeersveiligheidsrapportage (incl. knelpuntenanalyse, VOA, VVE) 
MER eerste fase  
Inpassingsvisie 
Leveren hoeveelheden t.b.v. kostenraming 
MKBA 
Bestuursovereenkomst 
Notitie Voorlopig Voorkeursalternatief 
Verkenningenrapport 
 
Omgevingsmanagement 
Participatie- en communicatieplan (analytische- en beoordelingsfase) 
Stakeholderanalyse 
KES-dossier (analytische- en beoordelingsfase) 
Uitvoeren/ ondersteunen participatie (keukentafelgesprekken, informatieavonden) 
Leveren communicatieproducten  
Organiseren bijeenkomsten klankbordgroep 
 
Projectbeheersing 
Planningen 
Risicodossiers 
Voortoets/ eindtoets 
Gate Review (aanvullende producten: Marktscan, PPI, overdrachtsdocument) 
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Bijlage C Planning op hoofdlijnen 
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O-AT
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Elementaire ontwerpen (3 kansrijke opl)  + keuzepakket
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Verkeer en verkeersveiligheid  v2
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Bijlage D Kostenraming verkenningsfase 


