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Kennisnemen van
1. de eindrapportage van het actieplan voor de regio Arnhem Nijmegen 2019-2022: Samenwerken aan
Hoogwaardige OV-corridors ;
2. de aansluiting van dit plan bij de visie uit ons Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP).
Inleiding
Het laatste jaar is regionaal gewerkt aan een nieuw actieplan Samenwerken aan Hoogwaardige OV-corridors .
Dit wordt in maart 2019 door gedeputeerde staten van provincie Gelderland besproken. De bedoeling daarna
is om een subsidieregeling voor gemeentes open te stellen. Dit voor verdere optimalisatie van de
hoogwaardige openbaarvervoerlijnen bij Arnhem en Nijmegen. Ook is er regionaal budget om de OV-corridors
goed te onderzoeken. In de gemeente Beuningen is sprake van twee Hoogwaardige OV-lijnen:
 Beuningen – Nijmegen – Groesbeek
 Nijmegen – Beuningen – Druten

Kernboodschap

1.1 Het hoogwaardig busvervoer in gemeente Beuningen verkennen we in nader onderzoek
De twee HOV-lijnen door de gemeente Beuningen worden onderzocht in een verkenning. Dit brengt
kansen in beeld. Momenteel heeft de lijn Beuningen – Nijmegen – Groesbeek in spitstijden al HOVbediening. Op deze lijn gaan ook de toekomstige voorzieningen van ontwikkellocatie Waalfront in
Nijmegen aantakken. Dat zorgt voor betere verbinding van en naar deze voorzieningen. Een andere vraag
is of de HOV-lijn Nijmegen – Druten ook een aansluiting kan krijgen bij Beuningen zelf.

2.1 We liften mee met regionale ambities voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Dit is de visie in ons GVVP. De verkenning naar de HOV-lijnen en de subsidieregeling die wordt
opengesteld, biedt kansen om verder aan te sluiten bij hoogwaardig openbaar vervoer in de regio.

Communicatie
Kansen of aanpak die uit de verkenning naar voren komen, zijn mogelijk interessant om te delen met
inwoners, bedrijven en ondernemers in onze gemeente.
Vervolg
Als er concrete projecten of ideeën uit de verkenning naar voren komen, dan wordt dit via de bestuurlijke
agenda van gemeente Beuningen nader beschouwd of uitgewerkt. De verkenningen voor de twee HOV-lijnen
in gemeente Beuningen staan op de provinciale begroting van 2019.
Bijlage
1. Provinciaal rapport Samenweken aan Hoogwaardige OV-corridors
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