
 

 
 
 
 
 

Project Uitkomst  Regio 

Eindhoven: Fellenoord  

De transformatie van de Fellenoord naar 

stadsboulevard.   

75 miljoen euro; 

versnelopgave voor 

3.160 woningen 

 

Zuidoost-Brabant 

Bergen op Zoom: Spaensche Scharen 

Bijdrage aan een hoofdontsluitingsas met een 

aansluiting op de nieuwe Randweg van Bergen 

op Zoom en een verbreding van een deel van de 

Randweg.  

6,05 miljoen euro; 

versnelopgave voor 

600 woningen.  

West-Brabant 

Breda: Chassékwartier  

Bijdrage een ondergrondse parkeergarage/ 

mobiliteitshub om ontwikkelruimte vrij te spelen 

en als alternatief voor parkeren op maaiveld.  

25 miljoen euro; 

versnelopgave voor 

1.500 woningen 

West-Brabant 

's-Hertogenbosch: Station Oost  

Bijdragen aan een gebouwd transferium/ 

mobiliteitshub en de realisatie van een 

fietsonderdoorgang onder het spoor.  

15,42 miljoen euro; 

versnelopgave voor 

1.000 woningen 

Noordoost-

Brabant/Den Bosch 

Tilburg: Kenniskwartier  

bijdragen aan aanpassing van een rotonde, 

verbetering van fiets- en  voetgangers-

verbindingen en de realisatie van een 

mobiliteitshub. 

18,63 miljoen euro; 

versnelopgave voor 

1.000 woningen 

Midden-Brabant 

Hulst: Hulst Grote Kreek II  

Bijdragen aan een ontsluitingsweg van het de te 

realiseren uitbreidingswijk.  

1,75 miljoen euro; 

versnelopgave voor 

250 woningen 

Zeeland 

Schouwen-Duiveland:  

Zierikzee (Noorderpolder, Binnenstad, 

instapproducten) bijdragen aan de aanleg van 

een turborotonde en fietstunnels.  

10,5 miljoen euro; 

versnelopgave voor 

510 woningen 

Zeeland 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Project Uitkomst  Regio 

Goes: Goese Schans  

In Goes is het Rijk gevraagd € 2,76 mln. bij te 

dragen aan de aanpassing van twee kruispunten, 

de realisatie van een hub met deelmobiliteit, 

realisatie van fiets- en voetgangersverbindingen 

naar het woningbouwgebied. Hiermee is het 

mogelijk om het oude havenindustrieterrein te 

transformeren.  

2,76 miljoen euro; 

versnelopgave voor 

200 woningen 

Zeeland 

Terneuzen: Laan van Othene  

Bijdrage aan een ontsluitingsweg richting de 

provinciale weg. Hiermee is het mogelijk om het 

laatste deel van de uitbreidingswijk in het 

oosten van Terneuzen te realiseren.  

6,29 miljoen euro; 

versnelopgave voor 

569 woningen 

Zeeland 

Onderzoek naar tweede sluiskolk Grave 

(robuustere sluis bij Grave/Maasroute) 

Verdiepend onderzoek 

naar mogelijke nieuwe 

sluiskolk, waardoor 

sluis robuuster wordt 

Noordoost-Brabant 

Goederencorridor Zuid 

Akkoord bereikt om een aparte 

goederencorridor Zuid aan te wijzen tussen de 

Europese havens Amsterdam, Rotterdam, North 

Sea Port, Moerdijk en Antwerpen.  

Integraal programma 

voor extra 

investeringen in 

(energie)infrastructuur 

en bereikbaarheid van 

de zeehavens 

Zeeland/West-Brabant 

MIRT-Brainport 

Mondeling akkoord op MIRT-Brainport, aftikken 

in het Najaar 

Een eerste mondelinge 

toezegging op het 

Brainportbid van 1,2 

miljard euro. De eerste 

tranche wordt in 

November 

gefinancierd.  

Zuidoost-Brabant 

Verkeerssituatie 

Hollandsch Diep-Dordtsche Kil  

Afwijzing van walradarkadedekking in de 

Dordtse Kil, waardoor loodsen verplicht blijft.  

Afwijzing, beperkte 

veiligheidsrisico’s en 

hoge kostprijs 

West-Brabant 

 


