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Waarom een  
Koers Mobiliteit?

Laten we er geen doekjes om winden, Brabant is een geweldige provincie. Brabant is gunstig gelegen in het hart van 
de Eurodelta, economische sterk, met mooie steden en aantrekkelijke dorpen. In Brabant wil je wonen, werken én 

recreëren. Maar door diverse maatschappelijke ontwikkelingen komt de bereikbaarheid van Brabant onder druk te 
staan. Ons mobiliteitssysteem loopt in de spits en zeker in de stedelijke regio’s tegen zijn grenzen aan. Files nemen 

toe, treinen en bussen worden drukker en de toenemende mobiliteit heeft negatieve effecten op de leefbaarheid van 
steden en dorpen, op de verkeersveiligheid, op het vestigingsklimaat, op het klimaat en milieu. Een goede  
bereikbaarheid is onmisbaar voor het functioneren van onze maatschappij en economie. We moeten ons  

mobiliteitssysteem klaar maken voor de toekomst en digitalisering speelt daarin een belangrijk rol.

Omdat het nodig is



5 ontwikkelingen die de
mobiliteitsopgaven voor  
Brabant bepalen

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Verstedelijking 
en krimp
De Brabantse bevolking blijft groeien 

en de groei concentreert zich in de 

vier grote stadsregio’s, met een forse 

toename van het aantal (jonge)  

inwoners en bedrijven. 

Verduurzaming 
Door klimaatverandering en de  

uitputting van fossiele brandstoffen 

groeit de urgentie om te verduurzamen 

en de ruimte klimaatbestendig in te 

richten.

Technologische  
ontwikkelingen en 
digitalisering
Er is een vergaande digitalisering 

gaande rond wonen, werken,  

recreëren en mobiliteit.  

De ontwikkelingen volgen elkaar 

snel op en verspreiden zich in  

razend tempo over de wereld, zo 

ook in Brabant.

Economische 
ontwikkelingen
De arbeidsmarkt wordt flexibeler 

en de vraag naar arbeid verandert 

onder invloed van technologische 

ontwikkelingen. De concurrentie in 

vestigingsklimaat wordt heviger door 

‘footloose’ bedrijven. 

Netwerk- 
samenleving
De netwerksamenleving manifesteert 

zich in fysieke zin in de veranderende 

verplaatsingsstromen tussen en naar 

de grotere steden en binnen de meer 

landelijke gebieden. 
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Koers Mobiliteit 2030.
Slim. Robuust. Veilig. Duurzaam Bra-
bant. Door onder andere

KOERS MOBILITEIT 2030
SLIM ROBUUST VEILIG DUURZAAM

Fiets in 

versnelling

Brabants 

verkeersveiligheidsplan

Implementatieplan  

digitalisering data 

mobiliteit

Visie luchtvaart

Visie gedeelde mobiliteit

Visie goederenvervoer

Kwaliteit onderhoud

provinciale infrastructuur

De Koers Mobiliteit geeft uitwerking aan de Brabantse Omgevingsvisie die in  
december 2018 is vastgesteld. Met de Omgevingswet komt het huidige provinciale  
beleidskader voor mobiliteit en infrastructuur (het PVVP uit 2006) te vervallen. Dit grijpen 
we aan om alle bestaande provinciale beleidskaders binnen mobiliteit en infrastructuur in 
één integrale en kaderstellende Koers te integreren. Zo vult de Koers het gat tussen het  
strategisch kader van de Brabantse Omgevingsvisie en het bestaande beleid zoals  
de onlangs vastgestelde visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ en het  
‘Brabants Verkeersveiligheidsplan’.

https://www.brabant.nl/onderwerpen/omgevingsbeleid/omgevingsvisie
https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/vernieuwing-ov
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/verkeer-en-vervoer/2020/officiele-aftrap-brabants-verkeersveiligheidsplan-2020-2024


Maar wat wil Brabant dan  
bereiken? Dat is waar de Koers 
Mobiliteit over gaat. De Koers 
Mobiliteit stelt een aantal  
heldere doelen, geeft aan wat 
we willen bereiken in 2030, wat 
onze inzet daarin is en hoe we 
dat willen bereiken. 



Onze ambitie is hoog. We moeten kiezen omdat  

we beperkte middelen beschikbaar hebben. We  

maken impact door een inzet van een uitgekiende 

instrumentenmix, door keuzes te maken op basis van 

een transparant afweegkader en door slim samen te 

werken op basis van heldere financiële spelregels. 

Samen bereiken we meer dan alleen. 

Omdat we  
moeten kiezen

De Koers is nog niet af. Voor u ligt het startschot om 

onze mobiliteit klaar te maken voor de toekomst.  We 

zetten koers naar mobiliteit in 2030, gericht op een 

veilig, robuust, duurzaam en slim mobiliteitssysteem in 

Brabant. 

Wij willen graag in dialoog met onze partners over dit 

startschot: gemeenten, het bedrijfsleven, kennisinstellingen 

en maatschappelijke organisaties, op regionaal,  

nationaal en Europees schaalniveau. Daarmee bouwen 

we voort op het gesprek dat we eerder hebben  
gestart over de toekomst van mobiliteit.  
Daarom gaan we graag in gesprek over de inhoud van 

de Koers, onze bijdrage daarin en de bijdrage die  

andere partners daarin willen en kunnen leveren. Daar 

nemen we tot juli 2020 de tijd voor. 

Omdat we het  
samen willen doen 

https://www.brabant.nl/subsites/toekomstmobiliteit
https://www.brabant.nl/subsites/toekomstmobiliteit


Waar  
koersen
we op?

Mobiliteit is onderdeel van de opgave ‘duurzame  
verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit’ en tegelijkertijd 
een randvoorwaarde voor het succes op de andere opgaven. 
Dit maakt dat mobiliteit een verbindende opgave is en tijdens 
de dialoog verkennen we verder welke kansen er liggen voor 
een bijdrage van mobiliteit aan deze opgaven.

Als provincie richten we ons op zes 
belangrijke maatschappelijke opgaven:

Koers Mobiliteit: mobiliteit 
van de toekomst

GEZONDE EN VEILIGE  
LEEFOMGEVING

DUURZAME VERSTEDELIJKING 
/VITAAL PLATTELAND  

& MOBILITEIT

ENERGIETRANSITIE

DUURZAME  
CONCURRERENDE ECONOMIE

KLIMAATPROOF

LEEFBAARHEID
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Deze transitie is in versnelling door de opkomst van nieuwe  
technologieën en door opgaven zoals de energietransitie.  
De noodzakelijke vernieuwing vraagt om een multimodale  
benadering waarbij ook nieuwe spelers in het mobiliteitsveld een 
kans krijgen. Wij kunnen en willen mede richting geven aan  
deze transitie, bijvoorbeeld door het opschalen van pilots, het 
aanpassen van wet- en regelgeving die ons belemmert en  
kennisontwikkeling met markt en kennisinstellingen.  Een transitie 
duurt vaak enkele generaties, in de Koers Mobiliteit willen we de 
juiste keuzes maken voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem.

Om Brabant de komende  
decennia op een goede  
manier bereikbaar te  
houden, is een transitie in ons 
mobiliteitssysteem nodig.

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

INFRASTRUCTUUR

VERKEERSDIENSTEN

VERVOERSDIENSTEN

MOBILITEITSDIENSTEN



De provincie maakt 
Noord-Brabant klaar voor 

de zelfrijdende auto en 
gedeelde mobiliteit

De provincie streeft naar 
een duurzaam  

mobiliteitssysteem

De provincie maakt het  
openbaar vervoer toekomst-

bestendig en klaar voor  
mobiliteit als dienst

De provincie stimuleert het 
toegankelijk maken van data 
en blijft onderzoek doen naar 
de behoeften van Brabanders

De provincie stimuleert 
experimenten in de slimme 

logistiek en stedelijke  
distributie

De provincie gaat nog 
meer opereren als één 
overheid, samen met  

partners

Zoals al genoemd is er  
over de toekomst van het  
mobiliteitssysteem al een  

dialoog gevoerd in 2018. De 
koers bouwt voort op de zes 

speerpunten uit deze  
‘Toekomst Mobiliteit’. 

https://www.brabant.nl/subsites/toekomstmobiliteit
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?

De reiziger
centraal stelt.

Elke reiziger en vervoerder in 
staat stelt mee te doen

De reiziger en vervoerder 
daarin vrijheid van keuze biedt

De reiziger en vervoerder verleidt 
tot keuzes voor duurzame mobiliteit

De reiziger en vervoerder  
verleidt tot minder mobiliteit

We werken aan  
een veilig, robuust, 
duurzaam en slim 
mobiliteitssysteem 
voor Brabant.  
Voor ons is dat een  
mobiliteitssysteem 
dat:



...over 
onze doelen



In Brabant reizen we veilig. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het terugbrengen 
van het aantal verkeersdoden en -gewonden. We kennen de grootste risico’s voor de 
Brabantse verkeersveiligheid, doordat we de beschikking hebben over betrouwbare 
verkeersongevallengegevens. We werken intensief samen om die risico’s te verminderen.

Brabanders in 2030

Kirsten (36):
“Ik ben moeder van twee jonge kinderen. De oudste 

wordt nu 8 en mag van mij alleen naar school fietsen.  

Ik vind het belangrijk dat zij veilig alleen over de weg 

kan. Ik zelf werk op een bedrijventerrein. Ik vind het  

fijn dat de mobiliteitshub daar goede voorzieningen 

heeft en dat ik niet hoef over te stappen. Zo reis ik  

comfortabel en veilig. “

VEILIG
BRABANT 2030

Door de inzet van onder meer gedrags- en  

infrastructurele maatregelen is het aantal  

verkeersslachtoffers sterk afgenomen, we streven 

nog steeds naar 0 verkeersslachtoffers. Er zijn 

talloze tests gedaan met nieuwe ontwikkelingen, 

zoals automatische aanpassing van de snelheid 

van auto’s en de zelfrijdende auto. De eerste 

zelfrijdende auto’s en bussen die de weg op zijn 

gegaan zijn de veiligste vervoermiddelen die er 

bestaan. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen 

is sterk verbeterd, gevaarlijke stoffen doorkruisen 

dichtbevolkte gebieden zo min mogelijk. 

Elke reiziger in Brabant is niet alleen veilig maar 

voelt zich ook veilig. Er zijn mobiliteitshubs  

ontwikkeld waar het aangenaam verblijven is, 

overdag maar ook in de avond. Of je nu je fiets, 

je vrachtwagen of je auto parkeert, je weet altijd 

zeker dat ze bij een mobiliteitshub veilig staan. Het 

verkeersgedrag van Brabanders is sterk verbeterd.  

Campagnes vragen hier continu aandacht voor. 

Elke Brabander weet hoe hij of zij veilig aan het 

verkeer kan deelnemen.
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Wat doet de Provincie 
Noord-Brabant?

Zelf doen
- Realisatie van een veilig provinciaal wegennetwerk.
- Inbreng Brabantse belangen op nationale en internationale tafels met  
 betrekking tot verkeersveiligheid, externe veiligheid en sociale veiligheid.
- Faciliteren van kennisdeling.
- Regie op verkeersveiligheid.

Samen doen
- Verbeteren verkeersveiligheid.
- Risicogestuurde aanpak.
- Gedragsbenadering (verkeerseducatie, campagnes en  
 werkgeversbenadering).
- Onderzoek, invoering en opschaling ondersteunende technologieën. 
- Etc.

P

In 2030...
…is reizen in Brabant veilig. Mobiliteit geeft zo min mogelijk  

overlast en brengt zo min mogelijk veiligheidsrisico’s met zich 

mee. We blijven streven naar 0 verkeersslachtoffers. In 2030 is 

het aantal verkeersdoden en -gewonden afgenomen ten opzichte 

van 2020, zijn de risico’s vanwege externe veiligheid langs  

wegen en spoorwegen teruggebracht en voelt elke deelnemer 

aan het verkeer zich veilig.

Wat is hiervoor nodig?

Een brede dataset
We investeren in een brede dataset om de grootste risico’s voor de  

Brabantse verkeersveiligheid vast te stellen en baseren daar onze  

maatregelen op.

Handhaving verkeersveiligheid
Prioriteit voor handhaving verkeersveiligheid

met behulp van slimme handhavingstechnieken en -middelen.

Veilig wegen- en fietspadennetwerk  
Het wegen- en fietspadennetwerk is veilig ingericht, volgens de  

richtlijnen CROW ‘Duurzaam & Veilig’.

Er zijn geen gelijkvloerse  
spoorwegovergangen meer

Ondersteunende technologie
Auto’s en speedpedelecs maken gebruik van ondersteunende 

technologie die bestuurders helpt om veiliger te rijden, zoals 

Intelligente Snelheidsadaptatie (ISA).

Gescheiden fiets- en voetpaden 

Kwetsbare verkeersdeelnemers hebben de beschikking over 

fiets- en voetpaden die zo veel mogelijk gescheiden liggen 

van weginfrastructuur.

Een bewuste Brabander 

Door verkeerseducatie op scholen, campagnes, werk- 

geversbenadering en andere initiatieven is de Brabander 

zich beter bewust van de verkeersveilig¬heidsrisico’s en 

gedraagt men zich veiliger in het verkeer. 

Veilige truckparkings
Truckparkings in Brabant is een dekkend  

netwerk van veilige en beveiligde truckparkings. 

EEN VEILIG MOBILITEITSSYSTEEM
EN GOEDERENVERVOER

EEN VEILIG MOBILITEITSSYSTEEM EN PERSONENVERVOER

Veilig en stil goederenvervoer
Goederenvervoer door Brabant is veilig en stil. Gevaarlijke 

stoffen worden vooral via buisleiding onder de grond  

vervoerd en minimaal over het spoor. 

VEILIG BRABANT

WAT IS UW
BIJDRAGE?
LAAT HET 
ONS WETEN!
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In Brabant verplaatsen we ons comfortabel en betrouwbaar. Als we ergens heen willen, 
of het nu de stad is of een dorp, hebben we altijd een manier om daar te komen.  
We kiezen zelf welk vervoermiddel of een combinatie hiervan we het liefst gebruiken 
voor onze reis.

Brabanders in 2030

John (51):
“Ik ben een ondernemer in de logistiek. Dat maakt dat ik 

het belangrijk vind dat zowel ik als mijn goederen snel 

en op tijd ergens zijn. Zekerheid is daarbij voor mij de 

belangrijkste factor. Ik plan mijn logistieke bewegingen 

van te voren in zodat ik weet waar ik en mijn klanten 

aan toe zijn.“

ROBUUST
BRABANT 2030

De files zijn niet opgelost, maar door de ontwikkeling 

van autonoom (collectief) vervoer kunnen we onze 

reistijd in de auto, trein en bus gebruiken om onze 

mails te lezen, te bellen of te ontspannen. Zo is 

reistijd joúw tijd geworden. 

Door nieuwe ontwikkelingen zoals een slimme 

rijstrook en het versnellen van de trein en bus ben 

je nog sneller op je plaats van bestemming. De 

verbindingen tussen steden zijn versneld. Woon-

gebieden buiten de stad zijn ‘op maat’ bereikbaar 

door nieuwe mobiliteitsoplossingen. Zo kan  

iedereen in Brabant gebruik maken van een 

Flex-oplossing waarmee je duurzaam naar de 

dichtstbijzijnde mobiliteitshub wordt gebracht. In 

de steden heeft gedeelde mobiliteit voorrang.

Ook economisch staat Brabant er goed voor,  

dat komt onder andere door ons netwerk van  

goederenvervoer boven en onder de grond, en 

goede logistieke hubs. 



Wat doet de Provincie 
Noord-Brabant?

Zelf doen
- Afronden en beheren provinciaal wegennetwerk.
- Doorontwikkelen OV-concessies.
- Inbrengen Brabantse belangen op nationale en internationale tafels. 

Samen doen
- Corridor-aanpak A50 Nijmegen-Eindhoven.
- MIRT-programma A2 Deil-Vught.
- MIRT-onderzoek Brainport Eindhoven.
- Versnelling bestaande HOV en aanleg nieuwe routes.
- Realisatie 12 mobiliteitshubs.
- Realisatie 5 logistieke hubs.
- Aanleg 5 extra snelfietsroutes. 
- Ontwikkelen systeem voor gedeelde mobiliteit.
- Ontwikkelen Smart Logistics via het Brabants Mobiliteit Netwerk.
- Etc.

P+R

In 2030...
…is Brabant één samenhangend systeem. Daarin zijn de grotere 

steden onderling beter met elkaar verbonden en is heel Brabant 

-ook de kleinere kernen- goed bereikbaar door het verknopen 

van individuele modaliteiten en gedeelde mobiliteit. 

…heeft Brabant een sterke concurrentiepositie, door een  

robuust en slim multimodaal goederennetwerk, goede  

grensoverschrijdende verbindingen in de Eurodeltametropool.

ROBUUST BRABANT
Wat is hiervoor nodig?

We gebruiken rijstroken optimaal
3e rijstroken, vluchtstroken en collectief vervoerbanen  

worden slim gebruikt. 
Er zijn mobiliteitshubs gerealiseerd
met voldoende, comfortabele en veilige P+R- en  

fietsparkeervoorzieningen. Er zijn rechtstreekse internationale
treinverbindingen  
zoals Den Haag-Breda-Eindhoven-Düsseldorf,  

Brussel-Breda-Eindhoven-Düsseldorf en op termijn 

Amsterdam-Eindhoven-Keulen.

Realisatie grote projecten in  
de uitvoering.

HOV-lijnen zijn versneld
méér steden zijn binnen 45 minuten bereikbaar.

Extra snelfietsroutes  
Er zijn extra snelfietsroutes gerealiseerd met een goede  

aansluiting op openbaarvervoerknooppunten.

Systeem voor gedeelde mobiliteit  

Er is een systeem voor gedeelde mobiliteit dat betrouw-

baar en betaalbaar is voor verschillende doelgroepen.

Slimmere organisatie  
logistieke stromen
Stedelijke logistieke stromen worden slimmer  

georganiseerd door de realisatie van logistieke 

hubs in het stedelijk mobiliteitsnetwerk. 

EEN VEILIG MOBILITEITSSYSTEEM
EN GOEDERENVERVOER

EEN ROBUUST MOBILITEITSSYSTEEM EN PERSONENVERVOER

Ontlast goederenvervoer
Het goederenvervoer wordt ontlast door realisatie van de 

goederenruit Zuid-Nederland per spoor, maximale benutting 

van de Betuweroute en de IJzeren Rijn (3RX–tracé) en door 

een betere benutting van de Brabantse kanalen voor klasse 

V-schepen.

WAT IS UW
BIJDRAGE?
LAAT HET 
ONS WETEN!
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Hetty (68):
“Ik maak mij zorgen om het klimaat. Daarom probeer 

ik zo duurzaam mogelijk te leven, ik geloof dat ik daar 

een verantwoordelijkheid in heb. Ik ben blij dat er  

altijd vervoer in de buurt is. Ik hou ervan om samen met 

vriendinnen dagjes uit te gaan, door de vele  

mobiliteitsopties komen we zelfs bij de mooiste  

(maar afgelegen) natuurgebieden.”

Brabanders in 2030

In Brabant reizen we schoon. Het openbaar vervoer in Brabant stoot sinds 2025 geen 
CO2 meer uit en onze wegen leveren meer energie op dan ze nodig hebben. 

DUURZAAM
BRABANT 2030

Omdat ook onze auto’s, vrachtwagens en schepen 

steeds schoner zijn, is de luchtkwaliteit aanzienlijk 

verbeterd (CO2, stikstof, fijn stof) en is het verkeer 

een stuk stiller geworden. Dit alles draagt bij aan  

de leefbaarheid van steden en dorpen. Met de 

elektrische fiets ben je in een half uur op je  

bestemming 10-15 kilometer verderop en de snel-

fietsroutes tussen de steden worden volop gebruikt 

door forenzen. 

Nieuwe woningen zijn vooral gebouwd  

binnen 15 minuten fietsen van openbaarvervoer-

knooppunten. Steeds meer mensen maken elke 

dag een bewuste keuze voor hun reis en daarmee 

combineren ze dit ook steeds vaker met de fiets 

of gedeelde mobiliteit. Maar ook het autorijden 

is in Brabant belangrijk gebleven. De auto’s zijn 

inmiddels grotendeels elektrisch en worden vaker 

gedeeld. Waardoor deze minder uitstoot hebben. 

Een duurzaam Brabant is niet langer toekomst- 

muziek. Brabant ís duurzaam.



Wat doet de Provincie 
Noord-Brabant?

Zelf doen
- Verduurzamen provinciaal wagenpark en werkverkeer van  
 provinciale medewerkers.
- Realisatie voldoende laadinfrastructuur bij provinciehuis.
- Regie voeren op zero-emissie gedeelde mobiliteit in 2025.

Samen doen
- Zero-emissie zones voor stads-logistiek in de B5 en M7-steden.
- Roadmap, actieagenda en aanbesteding publieke laadinfrastructuur  
 Brabant: minimaal 1 laadpunt per 5 elektrische personenauto’s.
- Realiseren 10 clean energy hubs goederenvervoer (weg, water). 
- Opstellen verstedelijkings-strategie stedelijk netwerk Brabant.
- Alle doelgroepenvervoer zero-emissie in 2025.
- Integrale aanpak fiets-stimulering.
- Etc.

P

BUS

BUS

BUS

BUS

In 2030...
…Vanaf 2025 is het openbaar vervoer energieneutraal en in 

2050 is al het vervoer in Brabant energieneutraal. Dit maakt dat 

we in 2030 al goed op weg moeten zijn en een groot deel van in 

ieder geval het personenvervoer niet meer zorgt voor CO2 uitstoot.

… maken we meer gebruik van gedeelde mobiliteitssystemen.

… is de fiets je beste keus voor je woon-werkverkeer als je binnen 

15 km van je werklocatie woont.

… is onze gezondheid en de leefbaarheid toegenomen langs 

(spoor)wegen door onder andere betere luchtkwaliteit en minder 

(geluids)hinder.

DUURZAAM BRABANT
Wat is hiervoor nodig?

Stimuleren en faciliteren zero-emissie
Stimuleren en faciliteren van zero-emissie bij individueel  

en collectief personen- en goederenvervoer.
Verduurzamen weginfrastructuur
Verduurzamen van de weginfrastructuur in Brabant (zoals energie, 

hergebruik materialen, duurzaam beheer en onderhoud), door 

onder meer klimaat- en energieneutraal aanbesteden van  

infrastructurele projecten.

Voldoende publieke laadinfrastructuur 

Ontwikkelen en uitrollen van voldoende publieke  

laadinfrastructuur en stimuleren van alternatieve  

energiedragers.

Verduurzamen eigen wagenpark
Verduurzamen van het eigen wagenpark en van de  

werkgerelateerde verplaatsingen van medewerkers  

van alle Brabantse organisaties met meer dan 100  

werknemers. 

Beprijzing mobiliteit 

Beprijzing van mobiliteit inzetten ter bevordering van een 

duurzame mobiliteit (gedifferentieerd rekeningrijden, verhoging 

parkeertarieven).

Nieuwe verstedelijking  

Nieuwe verstedelijking vindt plaats in stedelijke regio’s  

en binnen 15 minuten reistijd per fiets van een  

openbaarvervoersknooppunt.

Nieuwe bedrijventerreinen 
worden gepland in de  
nabijheid van multimodale 
terminals.

EEN DUURZAAM MOBILITEITSSYSTEEM

Versnelde uitrol elektrische deelauto’s
Er is een versnelde uitrol van elektrische deelauto’s in  

Brabant door kennisdeling (Green Deal Autodelen 2),  

actieve publiekscommunicatie, stimulerend beleid 

 (subsidies, markt faciliteren) en demonstratieprojecten.

WAT IS UW
BIJDRAGE?
LAAT HET 
ONS WETEN!
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Mario (28):
“Ik ben altijd op de hoogte van de laatste innovaties. Ik 

heb een druk bestaan en gebruik de nieuwste apps om 

mijn dagelijks leven makkelijker te maken. Zo gebruik 

ik een app die de optimale reis voor  mij berekent. Of 

dat met de auto of het OV is maakt mij niet zo veel uit. 

Ik bekijk de app vaak net voor ik weg ga, omdat ik wel 

van flexibiliteit hou.“

Brabanders in 2030
In Brabant reizen we slim. Als een verplaatsing niet nodig is, maken we die niet.  
De faciliteiten voor thuiswerken, werken op ontmoetingsplekken zoals de LocHal in  
Tilburg en vergaderen via teleconferencing zijn uitmuntend. 

SLIM
BRABANT 2030

Met onze onderwijs- en kennisinstellingen,  

innovatieve bedrijven en startups speelt Brabant mee  

in de Champions League. Door het gebruik van data 

en passende communicatietechnieken hebben we 

onze doelen voor een veilig, robuust, duurzaam  

mobiliteitssysteem in Brabant kunnen halen. Wij  

verzamelen data, zorgen dat deze gebruikt kunnen  

worden door wegbeheerders en zorgen ervoor dat de 

gebruikers (personen- en goederenvervoer) constant 

de meest up-to-date informatie krijgen. Als je in Brabant 

je dag begint, geeft je reis-app de beste oplossing 

voor je aan. De ene dag pak je je eigen auto of een 

deelauto, de volgende dag fiets je een stukje naar het 

station en pak je de trein. Zo berekent de reis-app  

('mobiliteit als dienst') elke dag de meest optimale 

route. Als dat betekent dat je de auto of de fiets moet 

parkeren bij een mobiliteitshub, om over te stappen op 

een ander vervoersmiddel om zo sneller ergens  

te zijn, laat de reis-app dat ook meteen zien. Alle  

mobiliteitsvormen zijn optimaal met elkaar afgestemd 

en er is één gebruiksvriendelijk systeem om je soepel 

van A naar B te helpen. 

Het goederenvervoer in Brabant gaat sneller dan ooit, 

we kunnen realtime zien waar onze goederen zich 

bevinden. Zo staan we nooit voor verrassingen en  

kunnen we beter plannen dan ooit.

Ook wat betreft nieuwe vervoersmiddelen loopt  

Brabant voorop. Er wordt volop geëxperimenteerd met 

onder andere zelfrijdende bussen en auto’s, light  

electrical vehicles voor personen en goederenvervoer 

en ‘mobiliteit als dienst’. Nieuwe ontwikkelingen  

krijgen in Brabant de ruimte. 



Wat doet de Provincie 
Noord-Brabant?
Zelf doen
- Regionaal OV klaar maken voor mobiliteit als dienst.
- Regisseren samenwerking data & digitalisering, inrichten en beheren  
 dataplatform.
- Eigen datalevering op orde.
- Inzet rol als wegbeheerder voor Smart Mobility oplossingen.
- Regie op regionaal verkeers-management.
- Aanjagen Connected and Autonomous Driving.

Samen doen
- Op nationaal niveau bundelen van krachten Smart Mobility.
- Op landsdelig niveau kennis delen, strategie structurele 
 gedragsverandering (werkgevers- en reizigersaanpak),  
 data & digitalisering, human capital agenda, minder-hinder en beleid.
- Innovatie via SmartwayZ.NL aanjagen.
- Op regionaal niveau als één overheid uitvoering geven aan  
 gebiedsgerichte projecten.
- Etc.
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In 2026...
… is de doorstroming op het hoofdwegennet en de bereikbaar-

heid van economische toplocaties in Zuid-Nederland verbeterd.

…is het gebruik van slimme mobiliteit in het personenvervoer toe-

genomen tot 50% van alle reizigers en in de logistiek tot 30-40% 

van de bedrijven.

… is de ontwikkeling van slimme technologische oplossingen,  

zoals Connected and Automated Driving, gestimuleerd.

… is 100% van de publieke data van overheden op orde.

SLIM BRABANT
Wat is hiervoor nodig?

Overheden zijn bereid nieuwe  
mobiliteitsconcepten op straat  
te zetten. 

Koppeling wegbeheerders
Wegbeheerders hebben hun verkeersmanagementsystemen aan 

elkaar gekoppeld.

Publieke partijen nemen als 1 
overheid de uitvoering in  
regio’s ter hand. 

Een uniform beleid van overheden
Er is een uniform beleid van overheden voor deel-

mobiliteit, parkeren, en milieuzonering.

Aanpak structurele gedragsverandering 

Er is een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak van  

structurele gedragsverandering, via werkgevers, reizigers

en bewoners.

Dataverzameling  

Er is een sluitende keten van dataverzameling tot gebruiks-

vriendelijke data voor de reiziger.

Bevorderen slimme mobiliteit  

Werkgevers bewegen hun werknemers tot gebruik van 

duurzame en slimme vormen van mobiliteit.

Mobiliteitshubs 

Er is een netwerk van aantrekkelijke plekken waar je een-

voudig over kunt stappen van de ene vorm van mobiliteit 

naar de andere (hubs).

Toename alternatieve mobiliteit 

Aanbod en toegankelijkheid van alternatieve vormen 

van mobiliteit, zoals deelmobiliteit en micromobiliteit, zijn 

substantieel toegenomen.

EEN SLIM MOBILITEITSSYSTEEM EN PERSONENVERVOER

Overzichtelijk aantal digitale platformen
Er is een overzichtelijk aantal digitale platformen waarop  

mobiliteit (personen en goederen) kan worden gepland,  

geboekt en betaald (‘mobiliteit als dienst’).

Succesvolle samenwerking
Er is een succesvolle publiek-private samenwerking om  

nieuwe mobiliteitsconcepten te ontwikkelen en te testen.

Eenduidig en veilig communicatiesysteem
We beschikken over een eenduidig en veilig communicatiesysteem 

tussen weg (zoals intelligente verkeerslichten) en voertuigen, 

zowel auto’s, bussen, vrachtwagens als fietsen (Coöperatieve 

Intelligente Transportsystemen).

WAT IS UW
BIJDRAGE?
LAAT HET 
ONS WETEN!



Hoe
koersen we?

Werken aan een veilig, robuust, duurzaam en slim mobiliteitssysteem voor 

Brabant vraagt om samenwerking. Dat doen we al, bijvoorbeeld in de  

bestaande samenwerking met de vier Brabantse regio’s, BrabantStad, 

Smartwayz.NL en het Brabants Mobiliteitsnetwerk. Dit startschot is een  

uitnodiging om de samenwerking verder uit te bouwen. 

Met de vier Brabantse regio’s hebben we al afgesproken om in dit kader 

in 2020 te komen tot regionale mobiliteitsagenda’s, met een gezamenlijk 

beeld van de ambitie, doelen en de opgaven die er de komen jaren toe 

doen. Deze werken we verder uit in regionale mobiliteitsprogramma’s met 

jaarlijks concrete afspraken (onderzoeken, projecten e.d.) waarover we op 

de ontwikkeldagen besluiten nemen. 

De mobiliteitsopgaven van vandaag en morgen vragen om een mix van  

instrumenten op het gebied van samenwerking (orgware), gedrag 

 (mindware), technologie (software) en infrastructuur (hardware). Dat is niet 

nieuw, maar de inzet van de juiste mix wordt meer en meer bepalend voor 

een succesvol beleid, ook met oog op een weloverwogen inzet van  

beschikbare middelen. Bovendien benadrukt dit het belang van  

samenwerking; iedereen kan weer andere accenten inbrengen.

We kunnen het niet alleen
We hanteren een mix 
van instrumenten

Hoofdstuk 8



We maken afwegingen om met de beschikbare middelen maximale 

toegevoegde waarde te bieden voor Brabant. Om te bepalen op  

welke manier en in welke mate wij als provincie bijdragen aan de  

regionale mobiliteitsagenda’s en andere afspraken met partners, gaan 

we werken met een afweegkader. Dit afweegkader geeft houvast in  

de beslissing waar we wél en niet in investeren.

Het afweegkader is nog niet af; ook hier nodigen we onze partners  

uit om met ons mee te denken over de nadere uitwerking ervan. We 

willen komen tot een Brabants afweegkader dat een gezamenlijk  

vertrekpunt vormt voor het goede gesprek. Een kader dat voor alle  

partners de ruimte biedt om de beoogde afweging te waarderen op 

basis van eigen ambitie, beleid en prioriteiten.

We durven te kiezen:  
afweegkader  



Met deze Koers Mobiliteit laten we zien dat een veilig, robuust,  

duurzaam en slim mobiliteitssysteem voor Brabant een belangrijke 

bouwsteen is voor ‘de kwaliteit van Brabant’ en we bereid zijn daarin 

te investeren. We denken daarbij aan de volgende uitgangspunten:

• We durven te kiezen: we zetten in op specifieke opgaven,  

 gebieden, netwerken en thema’s die er voor Brabant toe doen. 

• We bekostigen samen: we zoeken naar de gedeelde  

 opgaven met onze partners en bekostigen op basis van  

 wederkerigheid. 

• We passen aan wanneer nodig: we zijn koersvast als  

 het gaat om onze doelen, maar zijn adaptief en flexibel in de  

 weg daarnaartoe. 

• We kijken over de grenzen van mobiliteit heen en zoeken  

 verbinding met thema’s als verstedelijking, energie en klimaat.

• We werken op programmatische basis. Individuele  

 projecten zijn voor ons altijd onderdeel van een bredere  

 multimodale en integrale aanpak.

Deze uitgangspunten vragen om een nieuw financieel kader.  

Bij een gezamenlijke, wederkerige en programmatische manier van 

werken past een bijdragebenadering beter dan een subsidiebenadering. 

Daarom hebben we inmiddels een Algemene bijdrageverordening  

opgesteld die als kapstok dient voor de mobiliteitsafspraken die we het 

komende jaar met de verschillende regio’s willen maken (zoals  

bijvoorbeeld de regionale mobiliteitsagenda’s en -programma’s). 

We werken op basis van (nieuwe)  
heldere financiële spelregels



Ik ga voor een veilig, robuust, duurzaam en slim mobiliteitssysteem in 

Brabant. Dat is een complexe opgave. Dat realiseer ik me, juist omdat 

die knelpunten nu al zichtbaar zijn. De mobiliteitsbehoeften van  

reizigers en vervoerders veranderen. Er is een kentering gaande in het 

denken over ‘eigendom en producten’ naar ‘delen en diensten’. Files 

nemen toe, treinen en bussen worden drukker en de toenemende  

mobiliteit heeft negatieve effecten op leefbaarheid, verkeersveiligheid, 

vestigingsklimaat, klimaat en milieu. Tegelijkertijd zie ik veel kansen.  

Zo maken technische en digitale ontwikkelingen het mogelijk om te 

werken aan mobiliteit op maat en een duurzamer en veiliger  

mobiliteitssysteem. En kunnen we bijvoorbeeld via het ruimtelijk beleid 

sturen op de mobiliteitsbehoefte.

Ik ga voor een  
veilig, robuust,  
duurzaam en slim 
mobiliteitssysteem  
in Brabant. 

Doet u mee?

Hoofdstuk 9



Christophe van der Maat

Daar werken we nu al aan, als provincie samen met vele publieke en 

private partners in Brabant. Ik ben trots op onze bestaande samen-

werking met de Brabantse regio’s, BrabantStad, Smartwayz.NL en het 

Brabants Mobiliteitsnetwerk. We starten dus niet vanaf ‘nul’, we weten 

en doen al veel. Dat vormt de basis voor dit startschot. Maar ik zie ook 

dat er meer nodig is. Het mobiliteitssysteem van de toekomst vraagt 

om een omslag in denken en handelen. Met alleen het verbeteren van 

het bestaande komen we er niet, we zullen ook nieuwe wegen moeten 

inslaan. Dat vraagt om een omslag die niet alleen kan leunen op tech-

niek en beleid, maar ook een appel zal doen op ons mobiliteitsgedrag.

Ik heb ideeën wat daarvoor nodig is, maar heb niet de wijsheid in 

pacht. Bovendien kan ik niet voorspellen hoe onze mobiliteit van de 

toekomst er precies gaat uitzien. Daarom wil ik daarover graag met 

u in gesprek. Hoe vindt u dat we moeten werken aan het mobiliteits-

systeem van de toekomst, wat is daarvoor nodig en wat wilt en kunt u 

vanuit uw expertise of organisatie daaraan bijdragen?

Met de vier Brabantse regio’s heb ik al afspraken gemaakt over deze 

dialoog. Medio 2020 komen we tot gezamenlijke mobiliteitsagenda’s 

en eind 2020 tot gezamenlijke mobiliteitsprogramma’s 2021. Voor de 

dialoog voorzien we nu in ieder geval een viertal ‘tussensprints’  

waarin we samen met externe partners koers zetten richting 2030. 

Ik wil daarover graag 
met u in gesprek



Ik spreek u graag op één van onze dialoogbijeenkomsten.

Christophe van der Maat
Gedeputeerde Mobiliteit en Financiën
Provincie Noord-Brabant

Dit startschot is mijn uitnodiging 
om hierover mee te denken en 
ons als provincie uit te dagen. 
Neemt u onze uitnodiging aan? 
Wat is uw statement? Waar wilt 
u met mij over in gesprek?

In juli 2020 sluit ik de dialoog af. Ik koers er op dat Provinciale Staten de Koers  

Mobiliteit in oktober 2020 vaststellen. Als startschot voor de dialoog heb ik in dit  

document een aantal statements geformuleerd. Soms misschien vanzelfsprekend 

voor u, soms misschien juist uitdagend.

In Brabant kiezen we slim. 
We investeren op basis van 
data en investeren daar waar 
we aantoonbaar het verschil 
kunnen maken.

Mobiliteit is een verantwoordelijkheid van ons  
allemaal. We moeten samen met externe partners 
zoals grote werkgevers en kennisinstellingen meer 
verantwoordelijkheid pakken.

Geld van de provincie wordt niet  
langer op voorhand verdeeld over  
regio’s, maar ingezet op projecten  
die er Brabant-breed echt toe doen. 



ROBUUST BRABANT

Langs alle provinciale (80km) wegen 
is minstens 4,5 meter obstakelvrij of 
is een geleiderail geplaatst.

In Brabant zijn er vier trajecten waar  
zelfrijdend openbaar vervoer rijdt.

We verdubbelen de handhaving 

op maximum snelheden, alcohol-

gebruik en het gebruik van de  

mobiele telefoon in de auto. 

Door Brabantse steden vervoeren wij  

de helft minder gevaarlijke stoffen 

(bijvoorbeeld door inzet op vervoer via  

buisleidingen en door inzet van de  

Betuweroute en het 3RX-tracé).

Nieuwe woningen bouwen we 
binnen 15 minuten fietsen van 
een OV-knooppunt.

Onrendabele buslijnen  
verdwijnen. We zetten nieuwe 
vormen van gedeelde en flexibele 
mobiliteit in voor deze trajecten. 

ROBUUST BRABANT

VEILIG BRABANT SLIM BRABANT

VEILIG BRABANT VEILIG BRABANT

We investeren in een schaalsprong OV: 

weghalen van knelpunten, snelle  

busverbindingen waar geen spoor is,  

grotere stations die passen bij de vraag én  

voldoende stallingen voor de fiets.

ROBUUST BRABANT

Rekeningrijden kan een eerlijke manier van betalen  

voor gebruik zijn en kan bovendien slim worden toegepast  

tegen bijvoorbeeld het sluipverkeer van vrachtwagens. 

Elke Brabander weet met één 

druk op de knop hoe je het 

snelst en meest duurzaam 

op je bestemming komt.

DUURZAAM BRABANT

We maken optimaal  

gebruik van rijstroken,  

derde rijstroken en collectief  

vervoerbanen worden ‘slim’  

ingezet.

SLIM BRABANT

DUURZAAM BRABANT

DUURZAAM BRABANT

In onze B5 en M7-steden kom je met  

goederen alleen zero-emissie de stad in.

SLIM BRABANT

We lossen files helaas niet op 

maar zorgen dat, met de komst 

van zelfrijdende auto’s,  

mensen hun tijd in de file nuttig 

en comfortabel kunnen besteden. 
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