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Leeswijzer 

Per project staat aangegeven wat de stand van zaken is, in hoeverre het project 
binnen de gestelde kaders kan worden gerealiseerd en aan welke doelen van 
Trendsportal het bijdraagt. 

Stoplichtkleuren 

Per project is voor de scope, tijd en financiën met stoplichtkleuren aangegeven in 
hoeverre deze binnen de gestelde kaders worden gerealiseerd. 

Groen 
Het project wordt binnen de gestelde kaders gerealiseerd. 

Geel 
Het project wordt naar verwachting binnen de gestelde kaders gerealiseerd, 
maar er zijn risicofactoren die vertraging of afwijkingen kunnen opleveren. 

Rood 
Het project kan naar verwachting niet binnen de gestelde kaders worden 
gerealiseerd. 

Waar staan we nu? 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Kwaliteit van leven 

Verbeteren verkeersveiligheid 

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem 

Ondersteunen milieu- en energietransitie 

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid 
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Beste lezer, 

Eind 2020 zetten we als bestuur van RMO Noord-Limburg 
onze handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. 
Daarmee gaven we Noord-Limburg een stevige basis om 
zich verder te ontwikkelen op het gebied van Mobiliteit 
en Logistiek. Onder leiding van programmabureau 
Trendsportal werd er verder uitgebreid. Financiële 
stromen werden aangeboord/ bestendigd waardoor 
projecten op gang konden komen en we dankzij onze 
samenwerkingspartners zoals SmartwayZ.NL en Provincie 
Limburg nieuwe professionals aan ons konden binden die 
aan onze ambitie meewerken. 

Het afgelopen half jaar is er samen met hen, andere 
beleidsvelden, bedrijven en de programma’s van de Regio 
Noord-Limburg – de gezondste regio een start gemaakt 
met de uitvoering van de projecten uit het Jaarplan 2021. 
Als voorzitter van Trendsportal wil ik graag de eerste 
voortgang delen. Inmiddels staan er 16 regionale projecten 
opgesteld. 

Ik wens je veel plezier met het doornemen van de eerste 
halfjaarrapportage. Volgens mij een mooie start van een rijk 
mobiliteitsprogramma waar alle inwoners en bedrijven van 
Noord-Limburg van kunnen profiteren. 

Met vriendelijke groet, 

Eric Beurskens 
Voorzitter Trendsportal/wethouder Horst aan de Maas 

https://SmartwayZ.NL
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Het RMO Noord-Limburg is de samenwerking tussenInleiding de acht Noord-Limburgse gemeenten op het gebied 

Inleid
ing 

van verkeer en vervoer. Met ingang van 2020 treedt het 
RMO extern naar buiten onder de naam Trendsportal 
en wordt de nadruk gelegd op bereikbaarheid, toegang 
tot mobiliteit, hoogwaardig openbaar vervoer en 
fietsnetwerken, verduurzaming van de mobiliteit en 
verkeersveiligheid. 

Deze zijn ook vertaald in de vijf hoofddoelen van Trendsportal: 

Het verhogen van de kwaliteit van leven. 
Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. 

Het verbeteren van verkeersveiligheid. 
Streven naar nul verkeersslachtoffers. 

Een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. 
Robuust, attractief en betrouwbaar voor de fietser en voetganger. 

Het ondersteunen van de milieu- en energietransitie, 
door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. 

Het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid, 
binnen en naar de regio. 
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De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeenten is eind 2020/begin 2021 in de colleges van 
B&W vastgesteld, met daarin opgenomen de inrichting van 
een Programmabureau Trendsportal en de invulling van de 
RMO-taken. In deze overeenkomst is verder onder meer 
geregeld dat onderhavige Voortgangsrapportage wordt 
opgesteld en wordt aangeboden aan het PHO Trendsportal 
Mobiliteit en Logistiek. 

Tenslotte is op deze plek relevant te vermelden dat de 
gemeente Venlo, als gastheergemeente namens alle 
acht Noord-Limburgse gemeenten, ook toeziet op de 
‘rechtmatigheid’ van de werkzaamheden van Trendsportal/ 
RMO. De doelmatigheidstoets is uiteraard voorbehouden 
aan alle acht gemeenten via het PHO en zo nodig gepaard 
gaand met college- en raadsbesluitvorming. 

In de volgende pagina’s wordt de lezer meegenomen in 
de voortgang van de projecten zoals die in het Jaarplan 
2021 zijn afgesproken. Het eerste half jaar heeft evenwel 
niet alleen in het teken gestaan van het opstarten van de 
projecten, maar ook van het inrichten van de programma-
organisatie, de verbindingen met het Regiobureau 
Noord-Limburg met de geldstromen via de Regionale 
Investeringsagenda, de samenwerking met het ministerie 
van I&W via de BO MIRT-afspraken en ‘last but not least’ in 
het verzilveren van de afspraken met SmartwayZ.NL. 
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Slimme en duurzame 
mobiliteit 

10 11 

In Noord-Limburg zetten we in op slimme, veilige en 
duurzame mobiliteitsoplossingen. Dat betekent 
niet alleen inzet op het vergroten van capaciteit, maar 
ook het slimmer en efficiënter gebruiken van bestaande 
netwerken (binnen de kaders van leefbaarheid). Mobility 
as a Service (MaaS) met daarin alle vervoersmogelijkheden 
zal een belangrijke rol gaan spelen in het toegang bieden 
tot mobiliteit. Nieuwe duurzame deelconcepten zoals 
Mobie, DeeldeZon en SHAREuregio gaan daar deel van 
uitmaken. Maar ook het bieden van keten-mobiliteit door 
het bieden van overstapmogelijkheden, het toepassen van 
Smart- Mobility oplossingen zoals slimme verkeerslichten 
en het slim met data omgaan. In deze programmalijn wordt 
ook nadrukkelijk de relatie gelegd met de energietransitie. 
Slimme en duurzame vormen van mobiliteit en laadinfra zijn 
daarin belangrijk. 

Projecten 2021 
• Bezoekersaanpak 
• Electric Green Last Mile (EGLM) 
• Logistieke aanpak 
• Duurzaam Deelvervoer 
• Mobiliteitsportal 
• Plattelandsdistributie 
• Werkgeversaanpak 

Slim
m

e en d
uurzam

e m
o

b
iliteit 



 
 
 

Bezoekersaanpak 

Sl
im

m
e 

en
 d

uu
rz

am
e 

m
o

b
ili

te
it 13 

Wat houdt het in? 

De Bezoekersaanpak zet in op gedragsverandering van de 
bezoeker van Noord-Limburg. De vrijetijdseconomie heeft 
een belangrijke rol in de regionale economie van Noord-
Limburg: bezoekers weten de regio goed te vinden. De 
meeste bezoekers van buiten de regio komen nu met de 
auto, wat niet duurzaam is en op topdagen tot filevorming 
leidt. De opgave is om meer bezoekers te verleiden om voor 
hun bezoek andere verplaatsingsmogelijkheden te kiezen 
dan de eigen auto. 

Binnen de Bezoekersaanpak zetten we in op drie 
bezoekerslocaties in Noord-Limburg: 
1 Kernen met veel recreatief verkeer 
2 Natuurgebieden 
3 Recreatiegebieden 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? Wie doen er mee? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? De Bezoekersaanpak is een project voortkomend uit het BO MIRT waarover het 

• In de projectgroep is overeenstemming bereikt over de locaties waar we de 
bezoekersaanpak van start willen laten gaan: kern Arcen, Peelbergen en Nationaal 
Park de Maasduinen of de Mookerheide. 

• Voor bovengenoemde locaties hebben verkennende gesprekken plaats gevonden 
met stakeholders (onder meer de dorpsraad, ondernemers, projectleiders, en 
Natuurmonumenten)  waarin positief is gereageerd op de aanpak. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• In gesprek met stakeholders de aanpak voor de drie verschillende locaties 
vaststellen. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Het vaststellen van het plan van aanpak in het kernteam Trendsportal. 
• Uitvoering geven aan het vastgestelde plan in samenwerking met de 

stakeholders in de tweede helft van 2021. Met als concreet projectresultaat een 
gedragsverandering bij bezoekers op ten minste de drie bovengenoemde locaties. 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

De Bezoekersaanpak heeft raakvlak met het programma Toerisme en Leisure binnen 
de Regio Noord-Limburg – de gezondste regio. Daarnaast sluit de gedragsverandering 
van de bezoeker aan bij de gedragsverandering die we willen realiseren binnen 
bijvoorbeeld de Werkgeversaanpak. 

Ministerie van IenW (financier), Provincie Limburg (financier + initiatiefnemer) en de 
regio (financier + initiatiefnemer) gezamenlijk afspraken gemaakt hebben. 

De acht Noord-Limburgse gemeenten doen mee aan dit gezamenlijke project. De 
gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Gennep worden namens de regio Noord-
Limburg betrokken in de projectgroep. 

Financieel overzicht (1.Totaal projectbudget € 100.000) 

1. 

2. Reeds gerealiseerd € 0 

3. Nog beschikbaar € 100.000 

4. Nog te verwachten kosten € 100.000 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 
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Wat houdt het in? 

Het project eGLM zet in op elektrische trucks en 
laadinfrastructuur. In de regio Noord-Limburg rijden op 
dit moment 2 e-trucks rond met wisselend succes. De 
technologie bevat nog een aantal kinderziektes, hetgeen 
ook onvermijdelijk is bij dit soort pilots. Er is evenwel 
perspectief op verbetering aangezien vrachtwagen OEM’s 
inmiddels in deze markt zijn gesprongen waaronder VDL en 
DAF vanuit Nederland. De trucks vallen evenwel buiten de 
scope van de bijdrage uit de Investeringsagenda. 

Daarin is een bijdrage voorzien aan een tweetal ultrasnelle 
laders, die buiten de scope van het project eGLM dreigden 
te raken vanwege oplopende -niet voorziene- kosten. 
Daarmee komt ook het succes van de inzet van e-trucks 
in de nabije toekomst onder druk te staan vanwege (te) 
lange laadtijden overdag. Voor deze twee ultrasnelle laders 
is ingestemd met een bijdrage van een kleine € 76.000,– 
uit de Investeringsagenda Noord-Limburg. De ultrasnelle 
laders zijn voorzien in Venray en Venlo waarmee bestaande 
(en toekomstige) e-trucks kunnen laden. Voorwaarde 
voor onze bijdrage is, dat de palen onder meer openbaar 
toegankelijk zijn voor gebruikers die niet deelnemen aan 
het eGLM-consortium met vergelijkbare tariefstelling voor 
de stroom. 

Het totale projectbudget is € 5.200.000. Daarbij wordt 
het eGLM-project in het kader van het INTERREG V 
A-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door 
de Europese Unie, de provincie Limburg en het MWIDE 
NRW (Ministerie voor Economische Zaken van de deelstaat 
Nordrhein-Westfalen) financieel ondersteund. 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• Levering en rijden met 2 eTrucks in Noord-Limburg (CTV en BCTN) 
• Realisatie van 50kw nachtladers 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Opstellen beschikking subsidie aan eGLM (3de kwartaal 2021) 
• Uitwerken Businesscase Ultrasnelle laders (3de  kwartaal 2021) 
• Realisatie (4de kwartaal 2021, 1ste kwartaal 2022) 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Vanaf 2022 gebruik voor een periode van 10 jaar van de ultrasnelle laders 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

Het kan een relatie krijgen met het project Corridoraanpak in de regio. De ombouw tot 
iVRI’s met Talking Traffic kan ook voor de eGLM-parters BCTN en CTV relevant zijn om 
het optrekken en afremmen in te perken. 

Wie doen er mee? 

Het project betreft een subsidie aan het eGLM-consortium en heeft geen directe 
betrokkenheid vanuit de gemeenten. De gemeenten Bergen, Venray, Horst aan de 
Maas, Venlo en Beesel leveren een financiële bijdrage. 

LIOF is de leadpartner met ondersteuning door Fier Automotive. BCTN en CTV zijn 
partners vanuit onze regio. Het project ontvangt ondersteuning van de Provincie 
Limburg, Interreg Duitsland-Nederland en het Land Nordrhein-Westfalen. 

Financieel overzicht (1.Totaal projectbudget € 75.870) 

1. 

2. Reeds gerealiseerd € 0 

3. Nog beschikbaar € 75.870 

4. Nog te verwachten kosten € 75.870 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 
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Logistieke aanpak 
21 

Wat houdt het in? 

Binnen de logistieke aanpak zetten we in op logistieke 
gedragsverandering naar duurzamere alternatieven 
en duurzame stadslogistiek. Met de logistieke 
gedragsverandering worden bedrijven in de regio 
geactiveerd om de logistieke stromen te verduurzamen 
(bijvoorbeeld van weg naar spoor). Concrete maatregelen 
zijn afhankelijk van het bedrijf. Met duurzame stadslogistiek 
wordt ingezet op een andere, duurzame bevoorrading van 
kernen en steden. 
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Waar staan we nu? Wie doen er mee? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? De Logistieke aanpak is een project voortkomend uit het BO MIRT waarover het 

• Er heeft een inspiratiesessie met de gemeenten plaatsgevonden over de 
mogelijkheden van duurzame stadslogistiek. Op basis hiervan werkt SmartwayZ.NL 
een voorstel uit voor een analyse van de gemeenten in Noord-Limburg. Op basis 
daarvan kan bepaald worden waar we lokaal én regionaal op in zetten. 

• Er is een offerte uitgevraagd ten behoeve van de logistieke gedragsverandering bij 
bedrijven in samenwerking met Midden-Limburg. 

• Er zijn verkennende gesprekken gevoerd voor het opzetten van een logistieke 
denktank in de regio Noord-Limburg waarbij marktpartijen en overheden 
gezamenlijk projecten initiëren. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Uitvoeren analyse bij gemeenten door SmartwayZ.NL. 
• Opdrachtverlening voor gezamenlijke aanpak met Midden-Limburg. 
• Opzetten logistieke denktank. 
• We bekijken of een onderzoek naar een zero-emissiezone in Venlo door de regio 

gezamenlijk binnen dit project opgepakt kan worden. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Op basis van de analyse hebben we draagvlak gecreëerd voor maatregelen ter 
stimulering van duurzame stadlogistiek in de gemeenten in Noord-Limburg (en 
eventueel deze maatregelen ook geïmplementeerd). 

• In samenwerking met Midden-Limburg hebben we een logistieke 
gedragsverandering bij Noord-Limburgse bedrijven gerealiseerd met als beoogd 
resultaat 6 minder vrachtbewegingen per dag door slim bundelen en plannen of 
een modal shift naar water en spoor. 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

Het programma Ondernemen en Innoveren binnen de Regio Noord-Limburg - de 
gezondste regio: samenwerking met logistieke bedrijven. 

Ministerie van IenW (financier), Provincie Limburg (financier + initiatiefnemer) en 
Trendsportal (financier + initiatiefnemer) gezamenlijk afspraken gemaakt hebben. 

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray doen mee 
aan dit gezamenlijke project. De gemeenten Venlo en Venray worden namens de regio 
Noord-Limburg betrokken in de projectgroep. 

Financieel overzicht 
(1.Totaal projectbudget € 97.732 (op basis van eerste projectenveloppe investeringsagenda) en € 100.000 (op basis van 

BO MIRT 2020) 

1. 

2. Reeds gerealiseerd € 0 

3. Nog beschikbaar € 197.732 

4. Nog te verwachten kosten € n.t.b. 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 
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Wat houdt het in? 

Duurzaam Deelvervoer Noord-Limburg (voorheen Mobie) 
is een op schaalgrootte uniek project van de acht Noord-
Limburgse gemeenten. Voortaan gebruiken medewerkers 
(of een deel daarvan) de elektrische fiets en/of elektrische 
auto (aangevuld met OV) voor zakelijke ritten. 

In de afgelopen jaren is in een pilotvorm hier al ervaring 
mee opgedaan en heeft na een Europese aanbesteding 
de combinatie Mobility Mixx, Drive Amber en GoAbout de 
opdracht gekregen om vanaf 1 mei 2021 te werken aan 
een volledige uitrol om daarmee minimaal 80% van de 
dienstreizen van de gemeenten te verduurzamen. Daarmee 
geven we niet alleen het goede voorbeeld maar treden 
we op als “launching customers” om deelmobiliteit ook 
dichterbij te brengen voor onze burgers en ondernemers in 
de regio. 

Het streven is om in 2021 een duurzame deelvervoerdienst 
in te zetten waarbij de reis leidend is en het vervoer een 
middel. 

Scope Tijd Financiën 

Slim
m

e en d
uurzam

e m
o

b
iliteit 



  

 
  

 

 

  

  
 

  

  

 

Sl
im

m
e 

en
 d

uu
rz

am
e 

m
o

b
ili

te
it 26 27 

Waar staan we nu? Financieel overzicht 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? De financiering van de dienstverlening verloopt via de individuele gemeenten. 
Het budget voor Regionaal Contractmanagement dient nog bepaald te worden. 

• In het najaar van 2020 heeft de gunning van de opdracht aan Mobility Mixx als 
hoofdaannemer plaatsgevonden. 

• In april 2021 zijn de definitieve contracten getekend. 
• In mei/juni 2021 zijn de eerste voertuigen en mobiliteitspassen geleverd en in 

gebruik genomen. 
• In maart 2021 is de subsidieverantwoording bij de provincie ingediend voor de 

Pilotfase met Mobie. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Ultimo 1 september 2021 is de volledige uitrol in alle gemeenten voorzien, 
waarmee minimaal 80% van de dienstreizen gefaciliteerd kan worden. 

• In het najaar van 2021 wordt toegang voor inwoners en het maken van privéritten 
door medewerkers van gemeenten ingeregeld. 

• In het najaar van 2022 wordt het bedrijfsleven in Noord-Limburg aangesloten. 
• Er komt een opdrachtverstrekking voor regionaal contractmanagement. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Het contract met Mobility Mixx loopt tot 1 mei 2025, met optie tot verlenging met 
2 jaar. 

• Voor het einde van de contractstermijn zal afgewogen moeten worden op welke 
manier de dienstreizen daarna gefaciliteerd worden. 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

Het project heeft raakvlakken met de projecten SharEuregio, DeeldeZon en Social 
Green. De beschikbare voertuigen en MaaS-applicaties kunnen ook ingezet worden 
bij de Bezoekersaanpak, Werkgeversaanpak en Mobiliteitsportal Noord-Limburg. 
Tenslotte is er een relatie met de MaaS-pilot Grenzeloze Mobiliteit van de Provincie 
Limburg en Arriva. 

Wie doen er mee? 

De acht gemeenten van Noord-Limburg, Mobility Mixx leadpartner en leverancier van 
het platform, Drive Amber leverancier van de deelauto’s en GoAbout leverancier van 
de deelfietsen. Vattenfall is de voorziene leverancier van de laadinfra. 
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Mobiliteitsportal
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Wat houdt het in? 

Het project Mobiliteitsportal Noord-Limburg is integraal 
onderdeel van de Werkgeversaanpak Noord Limburg, 
met een focus op bedrijven in de maakindustrie, 
agro- en logistiek in de regio Noord-Limburg. Naast de 
bewustwording onder de werkgevers en –nemers voor 
duurzaam vervoer, vraagt de bereikbaarheid van de 
bedrijventerreinen specifieke aandacht. Dit vanwege de 
geografische ligging van de bedrijventerreinen in deze 
sectoren. Hierbij ligt de focus op de bedrijventerreinen in 
Venlo/ Horst aan de Maas (Greenport Venlo, Noord, Oost, 
West, Freshpark), Venray (De Blakt en Smakterheide) en 
Gennep (de Grens/de Brem). Daar waar mogelijk/naar 
behoefte worden andere bedrijventerreinen in de regio 
Noord-Limburg ook meegenomen in de realisatie. 

In het project is gekozen voor een tweetrapsaanpak: 
1 Verbeteren bereikbaarheid 

Om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid wordt 
per bedrijventerrein een scan uitgevoerd naar de 
beschikbare voorzieningen en worden behoeften van 
bedrijven en werknemers geïnventariseerd. Op basis 
hiervan wordt onderzocht of er aanvullende diensten 
noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid te verbeteren. 
De bekostiging van alternatieve vervoerdiensten komt 
voor rekening van de deelnemende bedrijven. Vanuit 
Trendsportal wordt enkel een bijdrage geleverd in de 
opstartkosten. 

2 Werkgeversaanpak 
De uitrol van de Werkgeversaanpak is de stap volgend 
op het verbeteren van de bereikbaarheid. Binnen de 
Werkgeversaanpak wordt ingezet op het realiseren van 
een duurzame gedragsverandering in mobiliteitskeuzes 
bij zowel werkgevers als werknemers. 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? Wie doen er mee? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• Het projectvoorstel is uitgewerkt in een plan van aanpak (in afronding). 
• Afstemming met het bedrijfsleven heeft plaatsgevonden w.o. 

· Smart Logistics Centre Venlo/Supply Chain Valley i.o. 
· Bedrijventerrein verenigingen/ Parkbeheerders (Venlo/Gennep/Venray) 
· Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Vaststellen plan van aanpak 
• Werving Mobiliteitsmakelaar(s) 
• Verkennend gesprek met BTV De Grens/Arvato naar aanleiding van de bespreking 

met gemeente Gennep over de problematiek bereikbaarheid (bespreken 
problematiek en verkennen oplossingsrichting) 

• Onderzoek doorstart/ uitbreiding Mobiliteitsportal Greenport Venlo 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de maak, agro- en logistieke 
sectoren verbetert. 

• De Werkgeversaanpak Noord Limburg is geborgd bij overheid en bedrijfsleven 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

Projecten: 
• Werkgeversaanpak Noord-Limburg 
• Duurzaam Deelvervoer 
• Social Green 
• Indirect: Logistieke Aanpak en Corridoraanpak 

Daarnaast is er raakvlak met het programma Ondernemen en Innoveren vanuit de 
Regio Noord-Limburg – de gezondste regio. 

Het Mobiliteitsportal is een project binnen het eerste werkpakket in samenwerking 
met SmartwayZ.NL (financier) en de Provincie Limburg (financier) en wordt uitgevoerd 
door Trendsportal (initiatiefnemer, financier). 

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray doen mee 
aan dit gezamenlijke project. De gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en 
Venray worden namens de regio Noord-Limburg betrokken in de projectgroep. 

Daarnaast is het bedrijfsleven in Noord-Limburg betrokken: 
• Smart Logistics Centre Venlo/ Supply Chain Valley i.o. 
• Arvato (Gennep) 
• Bedrijventerrein verenigingen/ Parkbeheerders (Venlo/ Gennep/ Venray) 
• Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 

Financieel overzicht (2021 - 2023) 

Capaciteiten (1.Totaal projectbudget € 150.665) 

2. 

3/4 

2. Reeds gerealiseerd € 14.375 

3. Nog beschikbaar € 136.290 

4. Nog te verwachten kosten € 136.290 

5. Financiële verwachting € 0 

Middelen (1.Totaal projectbudget € 304.073) 

1. 

2. Reeds gerealiseerd € 0 

3. Nog beschikbaar € 304.073 

4. Nog te verwachten kosten € 304.073 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 
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Wat houdt het in? 

Het concrete projectresultaat van de nieuwe toekomst 
van het platteland is een brede visie op de toekomst 
van het platteland in Noord-Limburg. De komende jaren 
vindt er namelijk een transitie plaats op het platteland: 
agrarische bedrijven stoppen te bestaan of worden juist 
nóg groter. Daarnaast is geconstateerd dat er met grote 
combinaties over kleine plattelandswegen veel lucht wordt 
getransporteerd. Dat is niet duurzaam en niet efficiënt. 
Bovendien komen deze grote combinaties in conflict met 
kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsende scholieren en 
recreanten. Daarom is nu, met het oog op de transitie, 
het moment daar om te onderzoeken of deze situatie kan 
worden verbeterd. 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? Financieel overzicht (1.Totaal projectbudget € 25.000) 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

3. 

2. 2. Reeds gerealiseerd € 4.750 

3. Nog beschikbaar € 20.250 

• Er is een projectleider aangesteld om het project uit te voeren. 4. Nog te verwachten kosten € n.t.b. 

• Er ligt een plan van aanpak voor het opstellen van een visie voor de toekomst van 5. Financiële verwachting € 0 

het platteland in Noord-Limburg. Mobiliteit is een van de thema’s dat onderdeel is 
van deze visie. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? (1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 

• Er wordt onderzocht of dit project gezamenlijk binnen de regio met andere 
programma’s opgepakt kan worden vanwege de overlap en de beperkte financiële 
middelen die beschikbaar zijn. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Nader te bepalen. 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

Het project heeft raakvlak met het programma Landelijk Gebied van de Regio Noord-
Limburg – de gezondste regio. 

Wie doen er mee? 

De nieuwe toekomst van het platteland is een project van de regio (initiatiefnemer + 
financier). De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray worden namens 
de regio Noord-Limburg betrokken in de projectgroep. 
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Werkgeversaanpak 
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Wat houdt het in? 

Met de Werkgeversaanpak willen we een duurzame 
gedragsverandering bij zowel werkgevers als 
werknemers initiëren. Dit behelst het samenbrengen 
en inspireren van werkgevers in een bepaald gebied om 
de woon-werk gerelateerde en zakelijke mobiliteit te 
verduurzamen. Binnen de Werkgeversaanpak ligt de nadruk 
op kantoorlocaties. 
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Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• In samenhang met het mobiliteitsportal is een opdracht verleend om de 
benadering van werkgevers in Noord-Limburg verder uit te werken. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Er wordt een mobiliteitsmakelaar geworven die bedrijven gaat benaderen om aan 
de slag te gaan met de Werkgeversaanpak. 

• We streven naar ten minste 5 aangesloten werkgevers voor het einde van het jaar. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Na het benaderen van werkgevers dienen de werkgevers zich in te zetten voor 
duurzame mobiliteitsoplossingen voor de werknemers. 

• Om resultaten te bereiken dient het gedrag van de werknemer positief veranderd 
te worden. 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

De Werkgeversaanpak heeft raakvlak met het Mobiliteitsportal Noord-Limburg en 
raakt daarnaast het programma Ondernemen en Innoveren binnen de Regio Noord-
Limburg – de gezondste regio. 

Wie doen er mee? 

De Werkgeversaanpak is een project voortkomend uit het BO MIRT waarover het 
Ministerie van IenW (financier), Provincie Limburg (financier + initiatiefnemer) en 
Trendsportal (financier + initiatiefnemer) gezamenlijk afspraken gemaakt hebben. 

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray doen mee 
aan dit gezamenlijke project. De gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en 
Venray worden namens de regio Noord-Limburg betrokken in de projectgroep. 

Financieel overzicht 
(1.Totaal projectbudget € 100.000 (op basis van eerste projectenveloppe investeringsagenda) en € 21.000 (op basis van 

BO MIRT 2020) 

1. 

2. Reeds gerealiseerd € 0 

3. Nog beschikbaar € 121.000 

4. Nog te verwachten kosten € 121.000 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 
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Economische 
bereikbaarheid 

40 41 

Een blijvend goede bereikbaarheid over weg, water, rail 
en lucht is voor de regio cruciaal. Vanwege de verwachte 
toename in het goederenvervoer is het van belang om 
knelpunten in het infranetwerk tijdig te signaleren en 
aan te pakken. Niet alleen voor een goede logistieke 
bereikbaarheid is aanpak van deze knelpunten belangrijk, 
deze bedrijven moeten ook goed bereikbaar zijn voor de 
medewerkers en dat gaat verder dan alleen een goede 
autobereikbaarheid. 

Om de economische bereikbaarheid van de regio te 
waarborgen moet in een intensieve samenwerking 
tussen bedrijfsleven en overheid worden geïnvesteerd in 
grootschalige infraprojecten. Dit zowel op de weg, het 
spoor als het water, waarbij gezorgd moet worden voor 
robuuste verbindingen en een verdere toename van de 
multimodaliteit en synchromodaliteit. 
Hiervoor is samenwerking op alle niveaus van lokaal tot 
(inter)nationaal van essentieel belang. 

Projecten 2021 
• Corridoraanpak in de regio 
• Update mobiliteitsambitie 
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Wat houdt het in? 

Het project Corridoraanpak in de regio Noord-Limburg 
heeft als doelstelling de logistieke verkeersstromen 
efficiënter te organiseren. Dit door vrachtverkeer op 
belangrijke stedelijke ontsluitingswegen en regionale 
verbindingswegen (Kwaliteitsnetwerk Goederenvervoer) 
prioriteit te verlenen (binnen de geldende beleidscondities) 
bij het passeren van kruispunten. 

Hierdoor verbetert de doorstroming van verkeer, wordt 
CO2-uitstoot verminderd, neemt het brandstofverbruik 
af, worden kosten bespaard in de logistieke keten, wordt 
de tijdige levering van goederen verbeterd en ontstaat er 
minder hinder voor de omgeving. 
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Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• Plan van aanpak vastgesteld door Kernteam Trendsportal. 
• Ontwikkeling Venlo CTC-Corridor en CTC-Corridor Gennep als toepassingsgebieden 

voor prioriteren vrachtverkeer. 
· Investeringsaanvraag gemeente Venlo versnelde ombouw 7 VRI’s 
· Investeringsaanvraag Provincie Limburg versnelde ombouw 7 VRI’s 

• Commitment eerste bedrijven voor participatie aan project: 
· CTV Multimodal Container Transport 
· Hutchison Ports Venlo/ ECT 
· Kempen Transport 
· KLG Europe 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

Provincie Limburg 
• Ingebruikname iVRI’s locatie Gennep (najaar 2021) 
• Investeringsaanvraag voor ombouw van een 7 tal VRI’s naar iVRI 

· Subsidieaanvraag I&W (tweede trache) voor Rijksbijdrage (50%) in de kosten 
voor ombouw 7 VRI’s naar iVRI’s (optioneel) 

• Aanbesteding/opdrachtverstrekking voor levering 7 iVRIs 
• Fysieke ombouw en oplevering 7 iVRI’s 

Gemeente Venlo 
• Pilot met iVRI; locatie Groot Bollerweg- Venrayseweg (november 2021) 
• Investeringsaanvraag (budget 2022) Gemeente Venlo voor ombouw van een 7-tal 

VRI’s naar iVRI 
· Subsidieaanvraag I&W (tweede trache) voor Rijksbijdrage (50%) in de kosten 

voor ombouw 7 VRI’s naar iVRI’s (optioneel) 
• Aanbesteding/ opdrachtverstrekking voor levering iVRIs 
• Fysieke ombouw en oplevering iVRI’s 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• De iVRI is de nieuwe standaard voor VRI’s. Bij vervanging van VRI’s worden 
deze vervangen voor iVRI’s. De functionaliteiten en meerwaarde van de iVRI’s 
(waaronder prioriteren vrachtverkeer) komt hiermee in de loop der jaren standaard 
beschikbaar. 

• De beschikbare CTC-diensten worden uitgebreid en laagdrempelig beschikbaar 
voor de logistieke sector 

• De logistieke sector wordt standaard “connected” en het gebruik van CTC-diensten 
wordt de nieuwe standaard. 

Het project Corridoraanpak NoordLimburg bestaat uit twee pijlers: 
1 Het realiseren van: 
• De Venlo CTC-Corridor 
• De CTC-Corridor locatie Gennep 
De verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de corridors worden hiervoor omgebouwd tot 
‘slimme’ verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en aangesloten op de Talking Traffic keten. 
“Connected” vrachtwagens kunnen hierdoor op de corridor prioriteit krijgen bij het 
passeren van kruispunten. 

2 Het implementeren van CTC-diensten, waaronder prioriteren vrachtverkeer en 
in-truck informatie over bandenspanning, beschikbaarheid van truckparkings, 
dichtligtijden spoorwegovergangen etc. Hiervoor dient de informatievoorziening 
wegbeheerders aan de CTC-keten te organiseren, waaronder; 

• Beschikbaarheid truckparking locatie Venlo/James Cookweg 
• Dichtligtijden spoorwegovergang Venlo/Groot bollerweg 

Hiervoor willen we zoveel mogelijk logistieke bedrijven/ vrachtwagens in de regio 
Noord-Limburg betrekken bij het project en aansluiten op de CTC-systeemketen 
(DEFLog en/ of APP’s) zodat zij gebruik kunnen/ maken van de CTC-informatiediensten. 

Opmerking 
* De realisatie van het onderdeel Interterminal Traffic is overgeheveld naar het project “Verminderen Leegrijden”. 
Dit omdat de beide projecten complementair zijn en de oplossingsrichting zich concentreert op het verbeteren 
van de samenwerking tussen logistieke partijen onderling en het delen van informatie. 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

De Corridoraanpak heeft een relatie met de logistieke aanpak en het programma 
Ondernemen en Innoveren binnen de Regio Noord-Limburg – de gezondste regio. 
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Wie doen er mee? Financieel overzicht (2021 - 2023) 

De Corridoraanpak is een project binnen het eerste werkpakket in samenwerking met Capaciteiten (1.Totaal projectbudget € 168.750) 

SmartwayZ.NL (financier) en de Provincie Limburg (initiatiefnemer, financier) en wordt 
uitgevoerd door Trendsportal (initiatiefnemer, financier). Het Ministerie van IenW 2. 

3/4 

2. Reeds gerealiseerd € 27.500 

bereidt daarnaast een tweede tranche subsidieregeling voor, voor de uitrol van iVRI’s. 3. Nog beschikbaar € 141.250 

4. Nog te verwachten kosten € 141.250 

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray doen mee 5. Financiële verwachting € 0 

aan dit gezamenlijke project. De gemeenten Gennep, Venlo en Venray worden namens 
de regio Noord-Limburg betrokken in de projectgroep. 

Daarnaast is het bedrijfsleven in Noord-Limburg betrokken: Middelen (1.Totaal projectbudget € 230.143) 

• Smart Logistics Centre Venlo/ Supply Chain Valley i.o. 
• CTV Multimodal Container Transport 2. Reeds gerealiseerd € 0 

• Hutchison Ports Venlo/ ECT 3. Nog beschikbaar € 230.143 

• Kempen Transport 
• KLG Europe 
Gedurende het project worden meerdere bedrijven actief benaderd voor deelname. 

1. 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 
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Update 
mobiliteitsambitie 

Wat houdt het in? 

In 2013 heeft het Bestuurlijk Regionaal Mobiliteitsoverleg 
(BRMO) de infra-ambitie van Noord-Limburg vastgesteld. 
In deze ambitie zijn diverse grote infrastructurele 
projecten in de regio opgenomen, zoals de verdubbeling 
en elektrificatie van de Maaslijn, Via Venray, uitbreiding 
van de bargeterminal Venlo en uitbreiding van de 
capaciteit van de A73 tussen Boxmeer en Nijmegen. In vier 
gemeenteraden in Noord-Limburg zijn moties aangenomen 
om deze infra-ambitie uit 2013 te actualiseren. Formeel 
ligt er in vier gemeenten een opdracht vanuit de 
gemeenteraad. 

De Provincie Limburg is samen met de regio een gebieds-
verkenning gestart. Doel van deze gebiedsverkenning is 
de mobiliteitsopgaven voor Noord-Limburg in beeld te 
brengen. De gebiedsverkenning vormt een uitstekende 
inhoudelijke basis voor een lobbydocument waarin 
projecten voortkomend uit de gebiedsverkenning in 
opgenomen zullen worden. 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• Er is een opdracht verleend voor het actualiseren van de Mobiliteitsambitie. 
• De startbijeenkomst van de projectgroep heeft plaatsgevonden. 
• Er hebben interviews met bestuurders en andere stakeholders plaatsgevonden. 
• Er is een enquête onder bewoners uitgezet. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Verwerken input interviews 
• Verwerken input enquêtes 
• Plenaire bijeenkomst om een eerste concept te bespreken (augustus) 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Definitief maken van het lobbydocument 
• Plan van aanpak maken (wie doet wat, welke projecten hebben prioriteit) 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

• Provincie Limburg: gebiedsverkenning 
• Provincie Limburg: Ontwikkelplan OV 2040 
• Nationaal Toekomstbeeld Fiets 

Wie doen er mee? 

De update van de infra-ambitie is een regionaal project van Trendsportal 
(initiatiefnemer, financier). De acht gemeenten in Noord-Limburg nemen samen 
met de Provincie Limburg deel aan de projectgroep. Daarnaast zijn Rijkswaterstaat, 
Ondernemend Venlo, VNO-NCW/ LWV, Fontys, ROC Gilde, NS, Arriva en Seacon 
Logistics betrokken bij het project. 

Financieel overzicht (1.Totaal projectbudget € 15.000) 

3/4 
2. Reeds gerealiseerd € 10.000 

2. 

3. Nog beschikbaar € 5.000 

4. Nog te verwachten kosten € 5.000 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 
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Jaarlijks vallen ook in Noord-Limburg nog vele slachtoffersVerkeersveiligheid in het verkeer. Dit is onacceptabel. We moeten een 
extra stap gaan zetten om de negatieve trend te keren 
en onze doelstelling van 0 slachtoffers in het verkeer 
te behalen. We maken van de 0 een punt. We sluiten 
hierbij aan op de koers die is ingezet door de landelijke 
politiek met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 
(SPV2030) waarvoor het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat een budget van 50 miljoen per jaar (10 jaar 
lang) beschikbaar heeft gesteld. Met een risicogestuurde 
aanpak pakken we de verkeersveiligheid aan. Dit doen 
we niet alleen met fysieke maatregelen maar ook met 
behulp van gedragswetenschappers zetten we in op een 
gedragsverandering bij de verkeersdeelnemer. Dit in 
combinatie met de juiste handhaving moet leiden tot een 
daling van het aantal verkeersslachtoffers. 

Projecten 2021 
• Verkeerseducatie verkeersveiligheid 
• Veilig op Weg 
• Uitvoeringsplan Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

V
erkeersveiligheid

 



 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Verkeerseducatie 
Verkeersveiligheid V

er
ke

er
sv

ei
lig

he
id

 
55 

Wat houdt het in? 

Het project Verkeerseducatie Noord-Limburg bestaat 
uit verschillende gedragsbeïnvloedingsprojecten voor 
verschillende doelgroepen: 

Programma 0-12 jaar: 

• Streetwise – ANWB 
• Pablo de Zebratemmer – ZAT Projectenbureau 

by KOOP&CO 
• Verkeerstuin de fabriek – Verkeerstuin 
• Verkeersquiz – VVN 
• Veilig op Weg – VVN 
• Op de fiets even niets – VVN 
• Cumela Vomol landbouwverkeer – Cumela Nederland 
• Veilige School Omgeving (dit valt niet onder de 

Verkeersactieve school) 

Programma 12-18 /12-16 jaar: 

• Verkeerslessen – Wim Ummenthum 
• Zeven Sloten – Johan Cahuzak Theater 
• Verkeersquiz ZMLK – VVN 
• Smart op de weg – VVN 

Programma 16-24 jaar 

• Veilig op Weg – Gemeente 
• The DriveXperience (jonge automobilisten, 

uitvoering najaar 2021) 

Programma 24-60 jaar 

• Samenwerken in de buurt – VVN 

Programma ouderen: 

• Opfriscursus incl praktijkdagen – VVN 
• Het nieuwe fietsen – VVN 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• De verschillende projecten worden op dit moment uitgevoerd. Het gaat om een 
veelvoud van projectinzetten (meer dan 100) in de gehele regio. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Er komt een einde aan dit schooljaar 2020-2021. Helaas voor de projecten na een 
gek jaar waarin alles even wat moeizamer en anders ging vanwege corona. Na 
een mooie samenwerking met de diverse projecten in de leeftijd van 0-18 jaar, 
komt er een einde aan de directe samenwerking vanaf de zomervakantie 2021. De 
Verkeersactieve School van de provincie neemt hierin het stokje van ons over. Dat 
betekent niet een mindere inzet, maar eerder een intensivering waaraan wij als 
regio een financiële bijdrage leveren. 

• De beschikbare middelen voor projecten vanaf 18 jaar zullen in 2020 en 
2021 worden ingezet voor het project Veilig op weg en het opstellen van de 
Uitvoeringsprogramma’s SPV van de achtgemeenten. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• De Verkeersactieve school (ROVL) neemt de uitvoering na de zomervakantie over. 
Trendsportal blijft betrokken door het verstrekken van een bijdrage namens de 
acht gemeenten en zal de inzet van deze middelen monitoren. 

• De contacten voor projecten voor de doelgroep 0-18 jaar houden we in stand. 
• Ten behoeve van de lopende projecten maken we na de zomer de eindbalans 

op om deze vervolgens te rapporteren aan de betrokkenen. In de volgende 
voortgangsrapportage presenteren we het financieel eindbeeld. 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

In 2021 wordt in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid op basis van een 
risicogestuurde aanpak gekeken op welke thema’s en doelgroepen dient te worden 
ingezet. Dit project wordt in samenwerking met de provincie en de overige regio’s in 
Limburg uitgevoerd. 

Wie doen er mee? 

De acht Noord-Limburgse gemeenten zijn betrokken bij dit project. Meer dan 80% 
van de basisscholen neemt deel aan één of meerdere programma’s. KBO’s, straten, 
buurten en wijken uit diverse gemeenten zijn betrokken bij de uitvoering. Ten behoeve 
van de doelgroep kinderen kunnen scholen uit deze gemeenten hiervan de lessen 
afnemen. 

Financieel overzicht 

De financiële middelen zijn verspreid over de verschillende projecten in de 
verschillende gemeenten. Per 31-12-2021 zal de financiële eindbalans worden 
opgemaakt in verband met de overgang van de inzet voor 0-18 jaar naar Provincie 
Limburg. 

2019 (1.Totaal projectbudget € 200.000) 

2.3. 

2. Reeds gerealiseerd € 100.451,53 

3. Nog beschikbaar € 99.548,47 

4. Nog te verwachten kosten € 0 

5. Financiële verwachting € 0 

2020 (1.Totaal projectbudget € 167.500) 

3. 

2. Reeds gerealiseerd € 77.006,19 

2. 

3. Nog beschikbaar € 90.493,81 

4. Nog te verwachten kosten € 0 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 

V
erkeersveiligheid
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Wat houdt het in? 

In september 2020 is het project Veilig op Weg van start 
gegaan in de regio Noord-Limburg. Deze regionale uitrol 
stond in eerste instantie gepland voor de periode van één 
jaar onder de vlag van Trendsportal. 
Het primaire doel is om de acht Noord-Limburgse 
gemeenten kennis te laten maken met het project. Gennep, 
Horst aan de Maas, Venlo, Beesel, Bergen en Venray hebben 
de ambitie uitgesproken om in het eerste jaar al actief aan 
de slag te gaan met Veilig op Weg. De opdracht is om in 
deze gemeenten een buurtcampagne op te zetten die als 
voorbeeld kan dienen voor deze organisatie. 
Peel en Maas en Mook en Middelaar volgen vooralsnog het 
project en hebben nog geen eigen deelproject gestart. 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• Handboek 
• Animatiefilmpje 
• Projectaftrap voor regionale teams 
• Webinar voor gemeenten 
• Website (week 29) 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Campagnes in de gemeenten 
• Trainingen / workshops 
• Promotietour 
• Webinar voor bewoners 
• Inspiratiemagazine 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Campagnes worden in alle gemeenten voortgezet 
• Trainingen en workshops geven ter ondersteuning 
• Inwoners in de regio meenemen 
• Voortgangsbeeld schetsen per gemeente aan de hand van criteria 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

• Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
• Verkeerseducatie 

Wie doen er mee? 

Alle acht Noord-Limburgse gemeenten doen mee; Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan 
de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray. Peel en Maas en Mook 
en Middelaar volgen vooralsnog het project en hebben nog geen eigen deelproject 
gestart. 

Financieel overzicht (1.Totaal projectbudget € 81.000) 

3/4 

2. Reeds gerealiseerd € 50.000 

2. 
3. Nog beschikbaar € 31.000 

4. Nog te verwachten kosten € 31.000 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 

V
erkeersveiligheid
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Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2030 
(SPV) 

Wat houdt het in? 

Met de komst van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
2030 (SPV) hebben alle wegbeheerders zich geconformeerd 
om naast een reactieve aanpak (ongevallen analyse) ook 
een preventieve aanpak van de verkeersonveiligheid toe 
te gaan passen. En dit bij de vorming en uitvoering van 
het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Limburg op 
te pakken. Als tussenstap daarbij wordt voorzien in een 
Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Limburg. 

Om dit te bewerkstelligen hebben we in december 
besloten om de volgende fasen op te pakken: 
• fase 1: opzetten en vullen van de GIS omgeving (SPV 

viewer), inwinning data, uitvoeren van verdiepende 
risicoanalyse per gemeente en opstellen van de 
uitvoeringsagenda op RMO-Limburg niveau omtrent de 
3 E’s. Hierbij worden uiteraard de gemeenten betrokken; 

• fase 2: samen met de gemeenten de uitvoeringsagenda 
per gemeente omtrent de 3 E’s (Engineering 
(infrastructuur), Education (gedragsbeinvloeding) en 
Enforcement (handhaving) opstellen; 

• fase 3: Gezamenlijk opstellen van uitvoeringsprogramma 
Verkeersveiligheid Limburg 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

•  Nagenoeg alle verdiepende risicoanalyses van de gemeenten zijn uitgevoerd. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Nu worden de uitvoeringsagenda’s opgesteld. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Fase 3 oppakken: het gezamenlijk opstellen van het uitvoeringsprogramma 
Verkeersveiligheid Limburg 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

Verkeerseducatie en Veilig op weg 

Wie doen er mee? 

Alle acht de Noord-Limburgse gemeenten, ROVL, Provincie Limburg, politie Limburg. 

Financieel overzicht (1.Totaal projectbudget € 96.100) 

3. Nog beschikbaar € 27.500 

4. 

2 

2. Reeds gerealiseerd € 68.600 

4. Nog te verwachten kosten € 27.500 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 

In het traject waarin we nu zitten (risico analyse ➝ uitvoeringsagenda ➝ aanzet tot 
uitvoeringsprogramma) praten we over fase 1 en 2. Voor fase 1 heeft de provincie 
€ 48.500 geinvesteerd en het RMO NoordLimburg € 20.100 De overige RMO’s hebben 
ook middelen ingezet voor fase 1 en 2. Voor fase 3 wordt door de gemeenten via 
Trendsportal € 27.500,-- beschikbaar gesteld om voor alle gemeenten en regio een 
Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid op te stellen. 

V
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Gezonde en actieve 
mobiliteit 

66 67 

De regio staat voor het stimuleren van gezonde en actieve 
mobiliteit. Hierin trekt mobiliteit nadrukkelijk samen op 
met de beleidsvelden sport, welzijn en toerisme/leisure. 
We hebben allen het doel om meer in beweging te komen. 
Dit doen we door het realiseren van (infra-) voorzieningen 
voor fiets en wandelen én het stimuleren van het gebruik 
daarvan. Fysiek zal dat vertaald worden in voldoende 
aantrekkelijke en uitdagende fiets- en wandelroutes voor 
utilitair en recreatief verkeer. En om gebruikers echt te 
verleiden tot meer beweging wordt ook ingezet op de 
verleiding door het aanbieden van beweegprogramma’s, 
gedragsverandering, marketing/promotie, acties en 
dergelijke. 

Projecten 2021 
Binnen deze programmalijn valt het project Optimaliseren 
fietsnetwerk en fietsparkeren. Dit project is momenteel 
nog niet actueel. 
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In Noord-Limburg lijkt een groeiende mobiliteitsarmoedeSociale inclusie te ontstaan. Dit komt door de toenemende vergrijzing, de 
bevolkingskrimp in de kleine kernen, het verder verschralen 
van het reguliere OV en de opgave om mobiliteit geen 
beperking te laten zijn in het mee kunnen doen in de 
maatschappij (VN-verdrag rechten van de mens). Nader 
onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek 
in deze regio is van groot belang. Zo kunnen we tijdig 
inspelen op deze ontwikkelingen en samen met het Sociaal 
Domein een gemeenschappelijke visie ontwikkelen over 
hoe ons integrale vervoerssysteem zich zou moeten 
ontwikkelen. 

Projecten 2021 
• Deelmobiliteit Social Green Fase 0 en 1 
• Onderzoek Mobiliteitsarmoede Noord Limburg 
• Ouderen in het OV en MaaS 

So
ciale inclusie 



  

Deelmobiliteit Social 
Green Fase 0 en 1 
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Wat houdt het in? 

Met Social Green willen we de bereikbaarheid van 
de bedrijventerreinen in de regio verbeteren door 
elektrische deelvoertuigen aan te bieden. Deze voertuigen 
benutten de duurzaam opgewekte (zonne)energie op 
bedrijventerreinen als energiebron, om vervolgens ingezet 
te worden als deelvoertuigen om de bedrijventerreinen te 
verbinden met de wijken. Hier wordt de elektriciteit terug 
geleverd aan de wijk door middel van V2X technologie. 
V2X betekent Vehicle-to-everything. Deze technologie 
maakt het mogelijk dat elektrische voertuigen niet alleen 
stroom kunnen teruggeven aan het elektriciteitsnet, maar 
ook aan een huis of kantoor. 

So
ciale inclusie 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• Zonnova heeft gewerkt aan het vormen van een consortium ten behoeve van de 
uitvoering van het project. 

• In overleg met de juristen van de gemeente Venlo zijn de staatssteunaspecten 
onderzocht. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Het plan van aanpak wordt definitief gemaakt. 
• Bedrijven op de bedrijventerreinen zullen benaderd worden voor een 

samenwerking met Social Green. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Zodra Zonnova het consortium met partners gereed heeft, kunnen bedrijven en 
werknemers deelnemen aan het project. 

• Daartoe dienen V2X laadpalen bij zowel de bedrijventerreinen als ook in de wijken 
gerealiseerd worden. 

• De voertuigen die gebruikt worden, kunnen in de wijken als deelvoertuigen 
gebruikt worden. 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

Het project heeft raakvlakken met de programma’s Energie en Klimaat, Vitaal en 
Gezond en Ondernemen en Innoveren binnen de Regio Noord-Limburg – de gezondste 
regio. Het project draagt namelijk bij aan de milieu- en energietransitie. Onder 
de doelgroep vallen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege 
mobiliteits- c.q. energiearmoede aan wie mobiliteit en energie beschikbaar gesteld kan 
worden. 

Wie doen er mee? 

Social Green is onderdeel van het eerste werkpakket in samenwerking met SmartwayZ. 
NL en wordt via de Investeringsagenda mede gefinancierd door de Provincie Limburg. 

Het project wordt uitgevoerd door Zonnova. Hiervoor gaat Zonnova samenwerkingen 
aan met partners op het gebied van deelvoertuigen, energie en laadinfrastructuur. 

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray doen mee 
aan dit gezamenlijke project. De gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Gennep en 
Venray worden namens de regio Noord-Limburg betrokken in de projectgroep. 

Financieel overzicht (2021–2023) 

1. 

Capaciteiten (1.Totaal projectbudget € 122.523) 

2. Reeds gerealiseerd € 0 

3. Nog beschikbaar € 122.523 

4. Nog te verwachten kosten € 122.523 

5. Financiële verwachting € 0 

1. 

Middelen (1.Totaal projectbudget € 189.717) 

2. Reeds gerealiseerd € 0 

3. Nog beschikbaar € 189.717 

4. Nog te verwachten kosten € 120.000 

5. Financiële verwachting € 69.717 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 

So
ciale inclusie 
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Onderzoek Mobiliteits-
armoede Noord-Limburg
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Wat houdt het in? 

Onder mobiliteitsarmoede verstaan we het niet of moeilijk 
kunnen bereiken van activiteitenlocaties als gevolg van 
gebrekkige vervoersmogelijkheden, in combinatie met 
sociaaleconomische en ruimtelijke omstandigheden waarin 
mensen verkeren en hun vaardigheden. Hierdoor worden ze 
belemmerd in de deelname aan het maatschappelijk leven, 
waardoor de kwaliteit van leven negatief wordt beïnvloed. 

Het concrete projectresultaat is een onderzoek naar 
mobiliteitsarmoede in Noord-Limburg. Hoe groot is het, 
waar is sprake van mobiliteitsarmoede en wat kan er aan 
gedaan worden. 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• Er heeft inhoudelijke afstemming plaatsgevonden met de Provincie Limburg. 
• Er is geïnventariseerd of het project breder opgepakt kan worden in de hele 

provincie Limburg in samenwerking met andere RMO’s, om zo de kosten over alle 
RMO’s te kunnen verdelen. 

• Er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met een onderzoeksbureau 
naar de mogelijkheden voor een onderzoek naar mobiliteitsarmoede in Noord-
Limburg. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

•  Na verkennende gesprekken met meerdere onderzoeksbureaus wordt de keuze 
gemaakt welk bureau het onderzoek gaat uitvoeren. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• In samenwerking met het kernteam zal het onderzoek door een onderzoeksbureau 
worden uitgevoerd. 

• Voor het einde van het jaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht. 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

Het programma Vitaal en Gezond van de Regio Noord-Limburg – de gezondste regio en 
het project Ouderen in het OV en MaaS. 

Wie doen er mee? 

Het onderzoek naar mobiliteitsarmoede is onderdeel van de Investeringsagenda en is 
een project van de regio (initiatiefnemer, financier) in samenwerking met de Provincie 
Limburg (initiatiefnemer, financier). 

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo 
en Venray doen mee aan dit gezamenlijke project. De Gemeenten Venlo en Bergen 
worden namens de regio Noord-Limburg betrokken in de projectgroep. 

Financieel overzicht (1.Totaal projectbudget € 25.390) 

1. 

2. Reeds gerealiseerd € 0 

3. Nog beschikbaar € 25.390 

4. Nog te verwachten kosten € 25.390 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 

So
ciale inclusie 
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Ouderen in het 
OV en MaaS 
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Wat houdt het in? 

In Noord-Limburg zien we een bovengemiddelde 
vergrijzing. Daarnaast zien we ook dat kleine dorpen en 
kernen steeds minder toegankelijk worden door beperkter 
aanbod van openbaar vervoer. Dat laatste is veelal een 
gevolg van de beperkte vraag ernaar. 

Landelijk gezien maakt slechts 10 procent van de ouderen 
gebruik van het OV. Een groot deel van de ouderen heeft 
moeite met (mentale weerstand) het reizen met het 
openbaar vervoer. Dit wordt onder andere veroorzaakt 
door de druktebeleving en de complexiteit die ouderen 
ondervinden met het gebruik van bijvoorbeeld de OV-
chipkaart en de vindbaarheid van reisinformatie (digitale 
reisplanners). 

Het project Ouderen en OV richt zich op: 
1 Het informeren van ouderen over de mogelijkheden en werking van het OV en 

andere initiatieven zoals de Wensbus en deelmobiliteit (MaaS) middels: 
• gerichte informatievertrekking (Informatiepakket) 
• een mobiel Informatieloket op locaties waar ouderen komen 
2 het laten opdoen van een positieve ervaring met deze vormen van mobiliteit 

middels: 
• Mobiliteitsdagen Ouderen (evenement) 
• Praktijkdagen (begeleid door vrijwilligers (ambassadeurs)) 

Door deze aanpak blijkt dat de drempels die door ouderen worden ervaren, kunnen 
worden weggenomen. Ervaringen elders in Nederland tonen dit aan. 

Door ouderen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, deelmobiliteit en 
MaaS, blijven deze ouderen langer mobiel en vitaal waardoor de kwaliteit van leven 
verbetert. De toegang voor ouderen tot het OV en deelmobiliteit wordt door dit 
project verbeterd, waardoor mobiliteitsarmoede bestreden wordt. Wanneer ouderen 
gebruik maken van het openbaar vervoer/MaaS in plaats van de eigen auto/Wmo/ 
taxivervoer, draagt het daarnaast bij aan de milieu- en energietransitie. 

Scope Tijd Financiën 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• Het plan van aanpak is gereed 
• Er is overeenstemming in de Projectgroep (gemeenten/Provincie) over de 

projectaanpak 
• Er is commitment vanuit Arriva, NS, VkkL en Omnibuzz voor deelname aan het 

project 
• Het Startoverleg Projectbegeleidingsgroep heeft plaatsgevonden 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Vaststellen informatiebehoefte ouderen 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Ontwikkeling programmaonderdelen (Q3/Q4 2021) 
· Informatiepakket 
· Mobiel informatieloket 
· Mobiliteitsdagen Ouderen 
· Praktijkdagen 
· Uitrolplanning 

• Uitvoering programma in gemeenten conform uitrolplanning (2022-2023) 
• Borging programma voor beschikbaarheid na projectfase (vanaf 2024) 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

Het project heeft raakvlakken met het onderzoek naar mobiliteitsarmoede en de 
programma’s Vitaal en Gezond binnen de Regio Noord-Limburg – de gezondste regio 
(vitaliteit van ouderen en sociale inclusie). 

Wie doen er mee? 

Ouderen in het OV en MaaS is een project binnen het eerste werkpakket in 
samenwerking met SmartwayZ.NL (financier) en de Provincie Limburg (financier) en 
wordt uitgevoerd door Trendsportal (initiatiefnemer, financier). 
De acht Noord-Limburgse gemeenten doen mee aan dit gezamenlijke project. De 
Gemeenten Beesel, Bergen, Mook en Middelaar en Peel en Maas nemen namens de 
regio Noord-Limburg deel in de projectgroep. 
Daarnaast zijn de volgende partijen in Noord-Limburg betrokken: 
• KBO – Vertegenwoordiging Ouderen 
• NS – OV-Dienstverlener 
• Arriva – OV-Dienstverlener (Concessiehouder 2019-2030) 
• Mobibuzz – Uitvoerden WMO vervoer 
• VkkL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) – Vertegenwoordiging 

Wensbusprojecten – vrijwilligers (ambassadeurs) 

Financieel overzicht (2021–2023) 

Capaciteiten (1.Totaal projectbudget € 79.610) 

2. 

3/4 

2. Reeds gerealiseerd € 22.500 

3. Nog beschikbaar € 57.110 

4. Nog te verwachten kosten € 57.110 

5. Financiële verwachting € 0 

Middelen (1.Totaal projectbudget € 150.000) 

1. 

2. Reeds gerealiseerd € 0 

3. Nog beschikbaar € 150.000 

4. Nog te verwachten kosten € 150.000 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 

So
ciale inclusie 

https://SmartwayZ.NL
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Wat houdt het in? 

Het project monitoring en evaluatie is tweeledig 
opgezet. Enerzijds willen we de doelen van Trendsportal 
monitoren aan de hand van onze doelen, doelstellingen en 
bijbehorende indicatoren. Anderzijds willen we de effecten 
van de projecten die worden uitgevoerd monitoren en 
evalueren, om vast te stellen hoe en op welke manier deze 
bijdragen aan de bovenliggende doelen. 
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Waar staan we nu? 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald? 

• Er heeft afstemming plaatsgevonden met de monitoring en evaluatie van andere 
programma’s (zoals SmartwayZ.NL en de regio Noord-Limburg (regiobureau)). 

• Er is een offerte uitgevraagd bij twee bureaus die op basis van de inschatting van 
het programmateam Trendsportal het beste de vraag van Trendsportal kunnen 
vatten in een uitvoerig monitoringsplan (zowel doelen als projecten). 

• Er is opdracht verleend aan twee bureaus om het monitoringsplan voor 
Trendsportal uit te werken. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren? 

• Er gaat een startoverleg plaats vinden met de twee bureaus en Trendsportal. 
• Er zal een monitoringsplan opgesteld gaan worden. 
• Het monitoringsplan zal vastgesteld worden in het kernteam Trendsportal. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? 

• Op basis van het monitoringsplan worden de projecten gemonitord en 
geëvalueerd. 

• Op basis van het monitoringsplan worden de doelen en doelstellingen van 
Trendsportal gemonitord. 

• Hiertoe zal er waarschijnlijk een projectleider Monitoring en Evaluatie geworven 
worden. 

Aan welke doelen van Trendsportal draagt het bij? 

Met welke programma’s/projecten heeft het project raakvlakken? 

Monitoring en evaluatie is onderdeel van de meeste projecten die binnen Trendsportal 
uitgevoerd worden. 

Wie doen er mee? 

Monitoring en evaluatie is onderdeel van de Investeringsagenda Noord-Limburg waarin 
zowel de Provincie Limburg als de regio betrokken zijn (initiatiefnemer en financier). 

De acht Noord-Limburgse gemeenten doen mee aan het project monitoring en 
evaluatie. De gemeenten Gennep en Peel en Maas worden namens de regio Noord-
Limburg betrokken in de projectgroep. 

Financieel overzicht (2021–2023) (1.Totaal projectbudget € 300.000) 

1. 

2. Reeds gerealiseerd € 0 

3. Nog beschikbaar € 300.000 

4. Nog te verwachten kosten € 300.000 

5. Financiële verwachting € 0 

(1) – (2) = (3) 

(3) – (4) = (5) 
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