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Aanleiding

• Rijk en Regio streven naar structurele samenwerking onderwijs en OV
• BO-MIRT  Afspraak
• Limburg penvoerder voor aanpak Noord-Brabant en Limburg
• Beheersen van de hyperspits is essentieel voor duurzame groei van 

campusgebieden
• bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen wordt verhoogd
• het OV kan beter benut worden 



Aanpak in Zuid Limburg
• 2020 Verkennende onderwijsaanpak in Zuid Limburg
• Opzet samenwerking Onderwijsinstellingen en NS/Arriva
• Afspraken over spreiding van aanvangstijden van onderwijs tbv beheersen 

hyperspits
• Extra urgentie beheersing van de hyperspits sinds het Covid-19 per maart 

2020 
• effectieve afspraken gespreide aanvangstijden per 15 juni en 1 september 
• overeenstemming over structureel overleg & voorkomen problemen in OV



Regie Onderwijsaanpak Limburg

• Per mei 2020 heeft provincie de regierol gepakt en de Onderwijsaanpak 
versneld

• Dit werd vertaald in:
• Wekelijks overleg op gebiedsniveau met alle stakeholders in een regio
• Maandelijks overleg op provincieniveau met alle van stakeholders in 

gebieden in Limburg
• Tweemaandelijks overleg met de provincie Brabant om kennis te delen 

en de strategie af te stemmen
• Notitie over de gemaakte afspraken



Afspraken Onderwijs in Limburg
• Juli 2020: notitie over de regionale afspraken OV-verplaatsingen en de herstart van het onderwijs in Limburg naar IenW

• kennisname van starttijden, aantal verwachte reizigers en aanvullende afspraken

• Onderwijsinstellingen konden veelal in de ochtendspits starten met hun lessen 

• Dit was niet gelukt zonder regionale afstemming



Resultaat
• De samenwerking heeft geleid tot succes
• Afstemming en vertrouwen waren belangrijkste succesfactoren 
• Resultaten hebben direct en indirect bijgedragen aan de ambities van 

overheden, zoals vastgesteld in het BO MIRT najaar 2019. 
• Provincie heeft de ambitie om deze samenwerking voort te zetten in 2021 
• Samen verder werken aan bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en 

vitaliteit.  
• Wens tot bestendigen en verbreden (grensverleggend en 

grensoverschrijdend)



Wens tot bestendigen

Korte 
termijn

• afspraken verder uitwerken, monitoringsysteem ontwikkelen, kennisdeling en 
overlegstructuur in stand houden, gebruik makend van rol Universiteit Maastricht 
aan de landelijke tafel.

Middellange 
termijn

• adaptief, maar wel samen, meebewegen met veranderende omstandigheden (omgang 
met toename fiets en autogebruik, verdere versoepeling Rijksbeleid, potentiële 2egolf, 
noodzaak op basis van monitoring na start studiejaar).

Lange 
termijn

• “nieuwe normaal” benutten voor  de “oude ambities”. Structureel samenwerken aan 
duurzame groei van gebieden voor studenten.



Vervolgafspraken
• Samenwerkende partijen hebben ambitie uitgesproken om de samenwerking 

structureel door te zetten
• Bij incidenten volgt individueel contact om knelpunt op te lossen
• In november wordt een ambtelijk vervolgoverleg gepland t.b.v. monitoring 

• Regionaal bekijken welke ambities in toekomst kunnen worden opgepakt 
• Onderwijsaanpak combineren met Werkgeversaanpak en Voortgezet Onderwijs 
• Onderzoek naar flexibel aanbod deelmobiliteit

• Monitoring op te zetten t.b.v. het verbeteren van de dienstverlening en 
bereikbaarheid van de regio



Aanvullende acties
• Koppeling met de werkgeversaanpak binnen bestaande netwerken 
• Gezamenlijk onderzoek in Limburg onder studenten en medewerkers naar het 

(toekomstig) reisgedrag en potentieel. 
• 10% verandering reisgedrag studenten met name naar fiets
• 5% verandering reisgedrag medewerkers met name naar de auto/ fiets

• Maastricht zoekt verbinding met een deelfietssysteem, binnen de ViaGo app / 
MaaS Pilot

• Heerlen start onderzoek naar oplossingen voor parkeren nabij 
Onderwijsboulevard

• Diverse communicatieboodschappen over veilig reizen op de campussen, 
vervoerders en stations en binnensteden


