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Voorwoord: samen investeren in betere bereikbaarheid 

 

Regio Foodvalley timmert aan de weg. De regio wil een topregio worden en zich ontwikkelen tot wereldleider 

op het gebied van innovatie en duurzaamheid in de landbouw en voedingsmiddelenindustrie. In de Regio 

Foodvalley werken onderwijs/onderzoek, bedrijfsleven en overheden intensief samen om dit mogelijk maken. 

Niet alleen door kennisuitwisseling tussen bedrijven te faciliteren maar ook door de randvoorwaarden voor het 

topcluster te optimaliseren zoals uitstekende fysieke verbindingen (bereikbaarheid), digitale netwerken en een 

aantrekkelijk en gezonde woon- en werkomgeving.  

Belangrijk bij het realiseren van deze ambities is dat Regio Foodvalley in de komende jaren beter bereikbaar 

wordt. Om knelpunten die er op dit moment zijn op te lossen maar ook om kansen op meer duurzame mobiliteit 

te benutten. De afgelopen jaren is door de gemeenten en beide provincies in de regio in een aantal projecten 

al gewerkt aan het oplossen van bereikbaarheidsknelpunten. Maar uit een recente evaluatie van onze 

Netwerkvisie 2014 komt naar voren dat er meer nodig is: een duidelijke regionale bereikbaarheidsagenda, 

meer inhoudelijke samenhang tussen de projecten en een programmatische aanpak met regionale 

uitvoeringskracht.  

 

Voor u ligt een bereikbaarheidsagenda voor Regio Foodvalley, een richtinggevend kader voor 2030 waarmee 

de ambities van de regio zijn vertaald in een duidelijke koers voor de ontwikkeling en de uitvoering van het 

mobiliteitsbeleid voor en door de hele regio. In de nieuwe agenda wordt niet alleen gekeken hoe de 

bereikbaarheid naar en van de regio verbeterd kan worden. Ook is gekeken hoe knelpunten en kansen voor 

een betere bereikbaarheid binnen de regio opgepakt kunnen worden. Daarbij heeft de regio een duidelijke 

aanpak gekozen:  

Slimmer: we benutten onze netwerken optimaal met inzet van gedragsmaatregelen en slimme 

verkeerstechnieken; alleen voor specifieke situaties zetten we in op uitbreiding of zelfs nieuwe aanleg van 

infrastructuur, met efficiënt ruimtebeslag en een goede kosten-baten analyse. 

Duurzamer: we kiezen die maatregelen die zorgen voor minder CO2-uitstoot en verbetering van de 

luchtkwaliteit. Dit kan door minder te reizen/samen te reizen, bewust te kiezen voor schonere 

transportmiddelen (fiets, spoor, hoogwaardig OV) en duurzaam autogebruik (auto delen, zero-emissie auto’s). 
Gezonder: Regio Foodvalley heeft ook het imago van een gezonde regio. Ook in onze agenda voor een 

betere bereikbaarheid willen we werken aan toename van het fiets/ebike-gebruik en een goede leefomgeving 

(luchtkwaliteit, veiligheid). 

 

Onze bereikbaarheidsagenda is vertaald in een programmatische aanpak voor 2018-2022, uitgewerkt in vier 

samenhangende programmalijnen. Deze aanpak is het resultaat van een intensief samenwerkingstraject met 

de 8 regiogemeenten, waarbij ook de beide provincies en Rijkswaterstaat gerichte voeding hebben gegeven. 

Wij vertrouwen er op dat we met deze aanpak de komende vier jaar doelgericht kunnen werken aan de 

verbetering van de regionale bereikbaarheid, juist ook door maatregelen die ingrijpen op het mobiliteitsgedrag 

van reizigers en door duurzame keuzes die gemaakt kunnen en moeten worden. Voor de uitwerking van de 

agenda kiezen we voor een aanpak op hoofdlijnen (ambities-doelen-opgaven) die adaptief van karakter is: 

jaarlijks kunnen we aanpassingen doen. De concrete uitwerking van de agenda doen we met concrete 

jaarprogramma’s. Voor de 4 programmalijnen worden acties (onderzoeken, projecten, lobby-trajecten, 

communicatie, pilots), benodigde menskracht en financiering uitgewerkt. Een eerste jaarprogramma werken 

we uit voor 2019 met een doorkijk naar 2020. 
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Onze ambitie met de nieuwe bereikbaarheidsagenda en programmatische uitvoering betekent ook een 

intensievere samenwerking tussen de 8 regiogemeenten. Maar we kunnen het niet zonder andere partijen.  

Met dit programma nodigen we dan ook onze collega-overheden (buurgemeenten, provincies Gelderland en 

Utrecht, Rijkswaterstaat, Ministerie van IenW) en private partijen (werkgevers, onderwijsinstellingen, 

toeristische-recreatieve attracties) uit om met ons te werken aan de realisatie van het nieuwe 

bereikbaarheidsprogramma RegioFoodvalley 2018-2022. 

 

Met als uiteindelijke doel: gezamenlijk te zorgen voor een betere bereikbaarheid van onze regio met 

maatregelen die slimmer, duurzamer en gezonder zijn. 

 

Engbert Stroobosscher 

Regionaal Portefeuillehouder Mobiliteit 

Regio Foodvalley, Oktober 2018 
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BESTUURLIJKE SAMENVATTING  

 

Voor u ligt een nieuwe bereikbaarheidsagenda voor de Regio Foodvalley, op hoofdlijnen uitgewerkt in een 

programmatische aanpak voor de periode 2018-2022: slimmer, duurzamer en gezonder. Dit is het resultaat 

van een intensief werkproces van de samenwerkende 8 gemeenten in de Regio Foodvalley naar een nieuwe, 

ambitieuze bereikbaarheidsagenda vertaald in een programma op hoofdlijnen. 

 

Regio Foodvalley wil de bereikbaarheid van de regio verder verbeteren (probleemaanpak), maar tegelijkertijd 

inspelen op trends en regionale kansen voor slimme en duurzame mobiliteit (kansgedreven aanpak). Een 

goede bereikbaarheid ziet de regio als fundamentele randvoorwaarde voor de economische groei van de regio 

en de doorontwikkeling van hoogwaardige woon- en leefmilieus. Het idee is dat de regio met een uitdagende 

bereikbaarheidsagenda een aantal opgaven meer programmatisch en meer in samenhang gaat oppakken in 

periode 2018-2022. Het werkproces voor de bereikbaarheidsagenda heeft er als volgt uitgezien (figuur A). 

 

 
 

Figuur A: werkproces bereikbaarheidsagenda en programma-opbouw 

 

Evaluatie (zie hoofdstuk 2) 

Als eerste stap is de Netwerkvisie Foodvalley 2014 geëvalueerd. Hoofdconclusie: een deel van de ambities en 

doelen is gerealiseerd maar in de uitvoering van de Netwerkvisie ontbreekt het vooral aan een integrale 

aanpak, visie en doelen op regionale schaal en programmatische uitvoeringskracht. De relatie tussen diverse 

oplossingen is onvoldoende afgewogen en er is te veel focus geweest op actie per modaliteit (fiets, OV, 

weginfra). Herijking van de Netwerkvisie betekent dan ook dat we ons meer richten op een samenhangende 

programmatische aanpak waarbij per corridor een afweging wordt gemaakt van de verschillende 

oplossingsrichtingen (zie samenvatting in hoofdstuk 2). 

Ambities (zie hoofdstuk 3) 

Voor een regionale bereikbaarheidsagenda is een gezamenlijke ambitie voor de lange termijn (2030) van 

belang. Daarom zijn bij de uitwerking van de bereikbaarheidsambities twee belangrijke slagen gemaakt: 

> Het bereikbaarheidsprogramma is uitgewerkt ter ondersteuning van de centrale regionale ambitie: Regio 

Foodvalley ontwikkelen tot wereldleider op het gebied van innovatie en duurzaamheid in de landbouw en 

voedingsmiddelenindustrie. In de regio werken onderwijs/onderzoek, bedrijfsleven en overheden intensief 

samen om dit mogelijk maken. Niet alleen door kennisuitwisseling tussen bedrijven te faciliteren maar ook 



 

 

 | 5 

door de randvoorwaarden voor het topcluster te optimaliseren zoals optimaal benutten en waar nodig 

versterken van de fysieke verbindingen (bereikbaarheid), digitale netwerken en een aantrekkelijk en 

gezonde woon- en werkomgeving. 

> Bij de uitwerking van de ambities sluit Regio Foodvalley aan bij het recente advies van de Raad voor de 

Leefomgeving en Infrastructuur. De Raad adviseert overheden om in de sterk veranderende 

mobiliteitswereld de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever in te zetten, met meer 

aandacht voor: 

– Vernieuwing en meer duurzame mobiliteit dan nu het geval is. 

– Duurzaam onderhoud en beheer van de bestaande infrastructuur. 

– Richting geven aan de mobiliteitstransitie. 

– Investeren in regionale oplossingen waarbij de bestaande infrastructuur beter en anders wordt 

gebruikt. 

– Heroverweging van eerder genomen mobiliteitskeuzes. 

De ambities zijn uitgewerkt in een aantal kwalitatieve eindbeelden en doelen voor 2030 (zie hoofdstuk 3). 
 

Programmatische aanpak op hoofdlijnen (zie hoofdstuk 4) 

De ambities voor de bereikbaarheid op langere termijn zijn vertaald in een programma-aanpak, uitgewerkt in 

vier inhoudelijke programmalijnen. Met de evaluatie van de netwerkvisie als spiegel is een aantal nieuwe 

uitgangspunten gehanteerd voor het uitvoeringsprogramma: 

> Onderscheid tussen (inter)nationale en regionale bereikbaarheid van de regio (programmalijn 1) naast 

opgaven gericht op de interne bereikbaarheid van de regio (programmalijn 2); 

> Per corridor hanteren we het principe van de duurzaamheidsladder waarmee de maatregelen onderling 

worden afgewogen in plaats van sectorale maatregelen voor elke modaliteit (fiets, auto, OV), met aandacht 

voor multimodaliteit en keuzevrijheid; 

> Vanuit verbeteringen van de fysieke netwerken zetten we gericht in op het duurzaam benutten van deze 

netwerken. Gedragsverandering met maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement bij 

gemeenten, werkgevers en toeristische-recreatieve attracties staan hierin centraal (programmalijn 3); 

gedragsbeïnvloeding met meer technische maatregelen is apart uitgewerkt (programmalijn 4); 

> Vanwege  snelle ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement en intelligente transportsystemen 

hebben we een aantal kansgerichte opgaven geformuleerd met slimme, innovatieve en veilige 

bereikbaarheid (programmalijn 4).  

Figuur B geeft de samenhang tussen deze programmalijnen schematisch weer. 
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Figuur B: Bereikbaarheidsagenda uitgewerkt in een programmatische aanpak 2018-2022 
 

 

1 Foodvalley (inter)nationaal bereikbaar  

De externe bereikbaarheid van Regio Foodvalley is in 2030 zodanig op orde dat de regio vanuit alle 

richtingen goed bereikbaar is. Reizigers hebben daarbij keuzes in de modaliteit (snelfietsroutes-spoor-

HOV-auto) om van en naar regio Foodvalley te komen. Binnen de regio zijn de (toegangs)poorten optimaal 

ingericht met een multimodaal aanbod voor de verdere bereikbaarheid in de regio. De externe 

bereikbaarheid in de regio is in 2022 verbeterd door herkenbare poorten waar minder vertragingen zijn 

(weg) en concurrerende alternatieven (OV, fiets).  

Programmalijn 1.1. De (inter)nationale poorten bij station Ede-Wageningen en station Veenendaal-De 

Klomp worden optimaal bediend en een naadloze overstap van en naar de knooppunten met fiets, OV en 

auto. Dit geldt ook voor de noordelijke poort bij knooppunt Hoevelaken en Barneveld-Noord (station, 

logistieke poort). 

Programmalijn 1.2. Voor 3-4 regionale-nationale poorten zet regio Foodvalley in op een verbetering in 2022 

door minder vertragingen bij deze poorten (max.15 min/spits), beschikbaar concurrerend OV-aanbod en 

waar mogelijk een naadloze overstap op snelfietsroutes en HOV. (zie figuur 4) 

2 Foodvalley is intern optimaal en comfortabel bereikbaar  

De economische en maatschappelijke hotspots (centra, WUR, kenniscampus Ede, grote 

bedrijventerreinen, toeristische attracties, scholen en ziekenhuis) van Regio Foodvalley zijn in 2022 met 
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minimale vertragingen bereikbaar. Op elke hoofdcorridor binnen de regio is er multimodaal aanbod op 

maat voor doelgroepen. Maatwerkvervoer en mobipunten ontsluiten deze corridors voor reizigers in de 

gehele Regio Foodvalley. Deze programmalijn is uitgewerkt in 4 deelprogrammalijnen: 

Programmalijn 2.1. Fietsroutes (zie figuur 9) 

In 2022 is 30% van alle fietsroutes voor forensen en voor scholleren van het regionale fietsnetwerk 

gerealiseerd en 30% is in voorbereiding. Op 80% van de belangrijkste bestemmingen zijn overdekte, 

“bewaakte” stallings-voorzieningen aanwezig met minimaal 30% overcapaciteit. 

Programmalijn 2.2. Impuls (H)OV-corridors (zie figuur 10) 

In de hoofdcorridors binnen de regio zijn in 2022 eerste kwaliteitsimpulsen gerealiseerd voor Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer. Er zijn besluiten genomen en deels uitgevoerd voor 3 spoorverbindingen 

(frequentieverhoging, impuls stations). Daarnaast zijn besluiten genomen en deels uitgevoerd voor de 

realisatie van  3 Hoogwaardige OV-lijnen die de economische hotspots met elkaar verbinden.  

Programmalijn 2.3. Collectief vervoer: voor iedereen, begrijpelijk en vindbaar 

In de nieuwe OV-concessies van Utrecht en Gelderland zijn de wensen van Regio Foodvalley voor een 

goed verbindend en ontsluitend OV-netwerk (diverse diensten) gerealiseerd en in werking. Daarnaast zijn 

in 2022 in de nieuwe concessies  maatregelen opgenomen om vraagafhankelijk collectief vervoer 

beschikbaar te stellen in het buitengebied waar het reguliere OV niet binnen bereik is (flexdiensten, MaaS). 

Daarbij is afstemming gezocht met het regionale WMO-doelgroepenvervoer. 

Programmalijn 2.4. Mobipunten (zie figuur 12) 

In 2022 is een netwerk van regionale mobipunten binnen de regio gereed. Deze multimodale 

overstapunten zorgen er voor dat gemakkelijker overgestapt kan worden tussen auto, OV(spoor/bus) en 

fiets/ebike binnen de regio. 

3 Foodvalley duurzaam en gezond bereikbaar 

Gezondheid en duurzaamheid vormen twee maatschappelijke thema’s die nauw verbonden zijn met de 
mobiliteitsontwikkeling in Nederland en in Regio Foodvalley. Door vermindering van de uitstoot en 

belasting van de omgeving kan schone en stille mobiliteit een bijdrage leveren aan de fysieke en mentale 

gezondheid. Daarnaast kan door een verschuiving van passieve naar actieve vormen (bewegen) mobiliteit 

een aanvullende positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de inwoners van de Regio Foodvalley. 

Bij duurzaamheid ligt het accent op vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot met het oog 

op de klimaatopgave waarvoor Nederland en dus ook de regio Foodvalley aan de lat staat.  De ambities 

voor gezond en duurzaam bereikbaar zijn uitgewerkt in programmalijnen en opgaven, gericht op 

gedragsverandering/mobiliteitsmanagement. 

Programmalijn 3.1. mobiliteitsmanagement gemeenten Foodvalley 

In 2022 hebben alle gemeenten in Regio Foodvalley planmatig mobiliteitsmanagement ingevoerd, gericht 

op duurzamer en gezonder reizen van hun werknemers. Dit leidt eind 2022 tot 5% CO2-reductie in het 

verkeersgedrag onder de werknemers van alle 8 gemeenten gezamenlijk. In 2022 heeft 20% van deze 

werknemers die per auto reizen in de regio de overstap gemaakt van auto naar fiets/ebike, duurzaam OV, 

carpool of een zero-emissie auto. 

Programmalijn 3.2. Mobiliteitsmanagement werkgevers 

In 2022 hebben - naast de gemeenten - minimaal 10-15 grote werkgevers/kennisinstellingen in de regio 

maatregelen genomen om bij te dragen aan structureel duurzamer reisgedrag van de werknemers. Dit leidt 

tot 5% CO2-reductie en ongeveer 20% minder autogebruik van forensen en een overstap naar 

alternatieven (thuiswerken, OV, fiets/ebike, samenrijden, duurzame leaseauto’s/deelauto’s). 
Programmalijn 3.3. Mobiliteitsmanagement toeristische hotspots 
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De duurzame en gezonde bereikbaarheid van de toeristische hotspots World Food Center, Ouwehands 

Dierenpark en Veluwerand/Hoge Veluwe is in 2022 verbeterd door een naadloos werkende reisketen met 

multimodaal reisaanbod. 

4 Foodvalley smart, innovatief, veilig en sociaal bereikbaar. 

In 2030 is de regio Foodvalley voor alle reizigers slim, veilig en sociaal bereikbaar, met name door het 

toepassen van nieuwe technieken gericht op gedragsbeïnvloeding (smart mobility, Intelligente Transport 

Systemen (ITS), Intelligente Snelheid Adaptie (ISA)). Het aantal verkeersslachtoffers en sluipverkeer is tot 

een minimum beperkt door deze innovatieve technieken, in combinatie met een veilig basisnetwerk (auto, 

fiets) dat fysiek op orde is. Met deze ambitie maakt de regio in de periode 2018-2022 een eerste slag. 

Programmalijn 4.1. Slimme mobiliteit/Intelligente Transport Systemen (ITS) 

De bereikbaarheid in de kernen van Regio Foodvalley is in 2030 optimaal met inzet van innovatieve 

verkeers-managementtechnieken. Daarnaast zorgen doorstromingsmaatregelen op de corridors voor 

minder hinder/duurzaam veilige corridors. Regio Foodvalley ondersteunt deze maatregelen met 

innovatieve pilots/oplossingen, mede gericht op verbetering van de leefbaarheid in 2018-2022. 

Programmalijn 4.2. Slimme Wegen 

Voor een selectief aantal locaties is in 2018-2022 de uitbereiding van infrastructuur voorbereid/uitgevoerd, 

als mogelijk sluitstuk van een integrale oplossing en in combinatie met innovatief verkeersmanagement 

(optimale doorstroming), behoud van concurrentiekracht van alternatieve vervoerwijzen en waar mogelijk 

mobiliteits-management (preventief verkeersdruk voorkomen, zie programmalijn 3). 

Programmalijn 4.3. Data smart toepassen door het gehele netwerk heen 

Het vertrekpunt voor de toekomstige ontwikkeling van het basisnetwerk voor de Regio Foodvalley is om te 

zorgen voor goede basisinformatie over het gebruik van het bestaande netwerk (intensiteiten, 

herkomst/bestemmings-gegevens, parkeren, reistijden, ongevallen). In 2020 is deze basisinformatie voor 

de regio op orde. Het droombeeld voor de toekomst is betrouwbare actuele informatie over het gebruik 

door reizigers van het basisnetwerk ter ondersteuning van veilige mobiliteitskeuzes die de reiziger in de 

Regio Foodvalley maakt. 

Programmalijn 4.4. Veilige landbouwroutes 

Met innovatieve oplossingen voor een goede scheiding van verkeersstromen en slimmer beheer en 

onderhoud van landbouwwegen wil Regio Foodvalley in 2022 een groot aantal landbouwroutes veilig en 

onderhoudsarm hebben, in samenhang met veilige fietsroutes en aanpak van sluipverkeer op deze routes. 

Programma met uitvoeringskracht (zie hoofdstuk 5) 

Naast de inhoudelijke programmalijnen is cruciaal dat het uitvoeringsprogramma “van papier naar uitvoering” 
wordt gebracht. Dit kan adaptief met jaarprogramma’s waarin activiteiten, menskracht en middelen concreet 
zijn uitgewerkt.  Dit vraagt om: 

1 Samenwerking Regio Foodvalley (gemeenten) met andere overheden, bedrijfsleven (werkgevers, 

toeristische hotspots) en kennisinstellingen (Campus/WUR, kenniscampus Ede, NIZO, Kenniscentrum 

Sport, CROW).  

2 Slagvaardige programma-organisatie die zorgt voor de aansturing, realisatie en monitoring van het 

programma. 

3 Een samenhangend investeringsprogramma waarmee de diverse activiteiten uit het programma worden 

gefinancierd. 

 

Met de bereikbaarheidsagenda en programmatische aanpak Foodvalley 2018-2022 zetten de samenwerkende 

gemeenten in de regio hun ambities en programma-aanpak voor een betere bereikbaarheid neer. Belangrijk is 

dat ook andere stakeholders mee gaan doen en investeren in dit programma: collega-overheden (provincies 
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Gelderland en Utrecht, Rijkswaterstaat-Oost, Ministerie van IenW), private partijen (werkgevers, 

Campus/WUR, kennisinstellingen) en toeristisch-recreatieve hotspots)  

 

Voor de programma-organisatie kan goed aangesloten worden bij de bestaande organisatie in de Regio 

Foodvalley. Wel is het noodzakelijk om de organisatie versterkt in te richten, als randvoorwaarde voor een 

slagvaardige en volwaardige programmasturing. Naast een goede ondersteuning van de programmamanager 

met een programmateam/backoffice is een ambtelijk adviesteam nodig voor een goede begeleiding van de 

programma-uitvoering. Daarnaast is hoge prioriteit voor gezamenlijk optreden in het portefeuillehouders-

overleg mobiliteit nodig (die fungeert als Stuurgroep voor het nieuwe programma). De regionale 

portefeuillehouder is hierbij een bestuurlijk belangrijke verbindingsschakel (zie figuur C). 

 
 

 
 

Figuur C: voorstel programma-organisatie 

 

De bereikbaarheidsagenda geeft de ambities en doelen op hoofdlijnen aan, uitgewerkt in vier inhoudelijke 

programmalijnen met concrete opgaven voor de verschillende programmalijnen. Daarmee is de 

programmatische aanpak  voor de komende 4 jaar aangegeven. Bewust kiezen we voor een aanpak op 

hoofdlijnen (ambities-doelen-opgaven) die adaptief van karakter is: jaarlijks kunnen we aanpassingen doen.  

De concrete uitwerking van het programma doen we met specifieke jaarprogramma’s. Hierin worden acties 
(onderzoeken, projecten, lobby-trajecten, communicatie, pilots), benodigde menskracht en financiering 

uitgewerkt. Een eerste jaarprogramma werken we uit voor 2019 met een doorkijk naar 2020. 

Een jaarprogramma is met name bedoeld om concrete afspraken te maken binnen de afzonderlijke 

gemeentelijke organisaties/gemeenteraden, maar ook om afspraken te maken over inzet van menskracht en 

cofinanciering bij andere overheden en private partijen die mee willen werken aan een betere bereikbaarheid 

van Regio Foodvalley. 

 

Regionale 

portefeuillehouder 
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Op basis van een vastgestelde bereikbaarheidsagenda en een programmatische aanpak Foodvalley 2018-

2022 kan een eerste jaarprogramma 2019 worden opgesteld waarin voorliggend programma is vertaald in 

acties, menskracht, organisatie en begroting/financieringsafspraken. Voornemen is dit te doen met een 

jaarplan 2019 met een doorkijk naar 2020, vast te stellen begin 2019.  

De bereikbaarheidsagenda en het jaarprogramma 2019/2020 kunnen worden gebruikt voor: 

> afspraken binnen de 8 regiogemeenten voor inzet van menskracht vanaf begin 2019 en reeds beschikbare 

middelen bij regiogemeenten en Regio Foodvalley voor de acties in 2019 (begroting, mobiliteitsfonds); 

> besluitvorming in de colleges van BenW en gemeenteraden van de 8 regiogemeenten over inzet van 

menskracht en middelen (voorjaarsnota 2019, begrotingscyclus 2020); 

> overleg met de provincies Utrecht en Gelderland voor agendering van het bereikbaarheidsprogramma 

Foodvalley 2018-2022 in de nieuwe provinciale coalitieprogramma’s en financiële afspraken over 
beschikbaar stellen van provinciale subsidies/cofinanciering en gezamenlijk oppakken van acties/ 

projecten; 

> agendering van de ambities van Regio Foodvalley op de rijksagenda (Omgevingsagenda MIRT voor 

landsdeel Oost/Bestuurlijk Overleg MIRT, Bestuurlijk Overleg OV/Spoortafel nationaal, subsidies IenW en 

andere ministeries). 

 


