Resultaten BO MIRT 2020
‘s-Hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant
Spoorknoop ‘s-Hertogenbosch:

A2 Deil-Vught:

Er start een MIRT-verkenning naar de
spoorknoop Den Bosch. Hiervoor
reserveren rijk en regio in totaal € 85
miljoen.

Rijk en regio investeren tot € 885 mln
euro in de verbreding van de A2
en een regionaal pakket maatregelen.

Integraal riviermanagement:
Er starten verschillende pilots onder andere
1: Alem en st Andries,
2: landhoofd Gelderse Zijde A2,
3: Hoogwaterveiligheid ’s-Hertogenbosch
en Crèvecouer.

Er komt een onderzoek naar een
mogelijke 2e sluiskolk bij Grave.

2 3

Breda-Gorinchem-Utrecht (A27):

Grave

‘s-Hertogenbosch

Er komt een onderzoek om
tijdens de werkzaamheden aan
de A27 het OV zo goed
mogelijk overeind te houden.

Gennep
Oeffelt

A50

Fiets:
Rijk en regio gaan een landelijk
Programma Toekomstbeeld Fiets
ontwikkelen. Er komen onderzoeken naar fietsenstallingen bij
Breda en Oss en naar de
fietsverbinding Maasbrug
Oeffelt – Gennep.

Vught
A27

Breda

Tilburg

Roosendaal

Zuidwestelijke delta:
De gebiedsagenda is
vastgesteld. Dit is het
vertrekpunt voor de
regio om de uitdagingen
van klimaatverandering
en de gevolgen ervan
voor waterveiligheid,
zoetwaterbeschikbaarheid, de regionale
economie, ecologie en
het landschap aan te
gaan.

De Strategie en mobiliteitsaanpak A50
corridor Nijmegen – Eindhoven is vastgesteld.

MIRT-onderzoek 2e sluiskolk Grave:
1

A2

Oss

Zuidwestelijke Delta

A50:

Helmond

Eindhoven:
Er komt een integrale studie
Toekomstvast Spoor ZuidoostNederland. Voor urgente opgaven
voor de spoor- en perroncapaciteit
op Eindhoven CS reserveert het rijk
€ 65 miljoen.

Eindhoven

Corridor Zuid:

Digitalisering mobiliteit:

Er komt een MIRT-onderzoek om
een programma op te stellen voor
de goederencorridor AmsterdamRotterdam-Antwerpen.

De inspanningen op versnelde
digitalisering binnen mobiliteit
worden voortgezet. Hiervoor stelt
het rijk € 4,5 mln euro beschikbaar.

Brainport:

P

Het MIRT-onderzoek verstedelijking en bereikbaarheid
Brainport wordt uitgewerkt. Op basis daarvan worden
tijdens het BO MIRT 2021 vervolgstappen gezet.
Voor urgente opgaven rond de multimodale knoop
Eindhoven reserveert de regio € 40 miljoen.

