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Onderwerpen en alternatieven

In de notitie reikwijdte en detailniveau is aangegeven 
welke onderwerpen uit het PVVP in dit Milieurapport 
aan de orde komen en tot welk detailniveau gekeken 
wordt naar milieueffecten. Onderwerpen en alter-
natieven die op grond van de selectiecriteria en uit-
gangspunten meegenomen worden in de SMB zijn:

Gebiedsprofielen: 
Centrumgebied, agglomeraties, regionale stedelijke 
kernen, stedelijke periferie, kernen in het groen, 
agrarische cultuurlandschappen, regionale natuur- 
en landschapseenheden, grootschalige industriële 
complexen, regionale bedrijventerreinen en intensieve 
agrarische bedrijvigheid. 
•  Alternatief  1 (voor alle gebiedsprofielen): 
  beleidsmatige belang goede bereikbaarheid fiets 

verminderen. 

Dit is de samenvatting van het milieurapport dat is opgesteld voor de strategische milieubeoordeling van het Provinciaal 

Verkeers- en Vervoersplan voor de periode 2005-2020 (PVVP). De Provincie Noord-Brabant bereidt momenteel het nieuwe 

plan voor, dat naar verwachting in het najaar van 2006 vastgesteld wordt door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Sinds 21 juli 2004 is de Europese Richtlijn Strategische Milieubeoordeling (2001/42/EG) van kracht. Deze richtlijn bepaalt 

dat voor bepaalde plannen en programma’s een ‘strategische milieubeoordeling’ (SMB) moet worden uitgevoerd. 

Met behulp van dit milieurapport kan strategische milieu-informatie in de planvorming van het Provinciaal Verkeers- en 

Vervoersplan worden meegenomen in de afweging van beleidskeuzen. Dit milieurapport is opgesteld aan de hand van 

de notitie reikwijdte en detailniveau (25 januari 2006) en het advies van de Commissie m.e.r. over de notitie reikwijdte 

en detailniveau (2 februari 2006).

1 Samenvatting Strategische Milieubeoordeling

•  Alternatief  2 (voor gebiedsprofiel kernen in het 
groen èn gebiedsprofiel regionale bedrijventerreinen) 
beleidsmatige belang goede bereikbaarheid openbaar 
vervoer verhogen.

•  Alternatief  3 (voor gebiedsprofiel centrumgebied): 
beleidsmatige belang goede bereikbaarheid auto 
verminderen.

•  Alternatief  4 (voor gebiedsprofiel centrumgebied): 
beleidsmatige belang goede bereikbaarheid auto 
verhogen.

Regionale netwerkvisies Beter Bereikbaar Brabant:

Regio Noordoost Brabant, regio ’s-Hertogenbosch, 
regio Tilburg, regio Breda en regio West-Brabant. 
•  Alternatief  1 (voor alle netwerkvisies): een minimale 

variant met op alle wegen een lage geaccepteerde 
snelheid in de spits.

•  Alternatief  2 (voor alle netwerkvisies): een maximale 
variant met op alle wegen een hoge geaccepteerde 
snelheid in de spits.

OV-netwerk BrabantStad:

•  Alternatief  1: géén investeringen in het openbaar 
vervoer, dus géén OV-netwerk BrabantStad, om 
inzichtelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn als 
het openbaar vervoer niet verder uitgebouwd wordt.

Fietsnetwerken: 

Primaire fietsnetwerk en kansrijke fietsrelaties in de B5. 

Kwaliteitsnetten goederenvervoer:

Over de weg, over het water en over het spoor.
•  Alternatief  1: geen realisatie van de goederenruit 

Zuid-Nederland, wel opwaardering kanalen.



op de verschillende kaarten in de kaartenatlas bij het 
milieurapport zijn aangegeven. De onderwerpen en 
alternatieven zijn getoetst aan de bestaande waarden 
van verkeer, woon- en Leefmilieu (lokale luchtkwaliteit, 
energie, geluid, veiligheid en lichthinder), natuur, bodem 
& water,  landschap en cultuurhistorie.

De milieubeoordeling van de onderwerpen in het PVVP 
vindt plaats aansluitend bij de systematiek van het PVVP 
zelf. Ook het detailniveau is op het PVVP afgestemd. De 
methode en het detailniveau van de effectbepaling sluiten 
daarmee aan bij de strategische aard en het detailniveau 
van het PVVP. 

Monitoring

Voor de monitoring van de milieugevolgen kan worden 
aangesloten bij de Effectindicatoren beleidsmonitoring PVVP. 

•  Alternatief  2: géén modal shift van de weg naar 
het water, dat wil zeggen geen opwaardering 

  van de kanalen, wel realisatie goederenruit 
 Zuid-Nederland.

Overige onderwerpen (prijsbeleid):

• Alternatief  1: Niet toepassen prijsbeleid.

Beoordeling milieueffecten

Voor de beschrijving van de milieueffecten is een 
toetsingskader opgezet waaraan de onderwerpen 
van het PVVP en de alternatieven zijn getoetst. 
Het toetsingskader is in de eerste plaats opgebouwd 
met behulp van de randvoorwaarden uit bijlage I van 
de Europese richtlijn SMB en de gangbare aspecten 
bij m.e.r. procedures. Ten tweede is uitgegaan van 
de bestaande waarden in Noord-Brabant zoals die 

Conclusie

Bij de beoordeling van de milieueffecten van alle 
onderwerpen uit het PVVP is gebleken dat de 
onderwerpen uit het PVVP beter scoren op de 
milieuwaarden dan de alternatieven die zijn gefor-
muleerd. Het blijkt dat OV-netwerk Brabantstad en 
het Kwaliteitsnet Goederenvervoer goede keuzes 
zijn in het PVVP. In het Milieurapport blijkt dat er 
een aantal knelpunten blijven bestaan, met name op 
bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Door de toename 

van het aantal verplaatsingen zal op een aantal  
Provinciale wegen congestievorming en overschrijding 
van de luchtkwaliteits- en geluidsnorm blijven 
optreden. Daarnaast veroorzaakt de toename van 
vervoer over het spoor overlast voor de omgeving. 
Dit betekent dat met de onderwerpen in het PVVP 
niet alle knelpunten worden opgelost, maar dat wel 
een goede afweging op de milieuaspecten is gemaakt. 
Duidelijk is dat bij uitvoering van alle onderwerpen 
uit het PVVP een optimale situatie wordt bereikt.
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Algemeen (alle schaalniveaus) 

1.  Voor Provincie is het evenwicht in de duurzaam-
heidspijlers (maatschappelijk rendement) een 
belangrijk criterium bij integrale afwegingen. 

  Mobiliteit is verweven met de beleidsterreinen 
milieu, ruimtelijke ontwikkeling, economie en 

  welzijn. Dit vereist dat de partners elkaars beleid 
op regionale schaal afstemmen, afwegen en zicht-
baar laten doorwerken in de regionale uitvoerings-
programma’s. (NoMo)

2.  De Provincie en haar partners monitoren het ver-
plaatsingsgedrag en de bijdrage daarvan aan het 
economisch, het sociaal-cultureel en het ecologisch 
kapitaal. Zij rapporteren hier regelmatig over (7.2.1).

3.  Het ruimtelijk beleid van de Provincie en haar 
partners is erop gericht om zoveel mogelijk mo-
biliteitsproblemen in de toekomst te voorkomen. 
Dat geldt ook voor de negatieve gevolgen voor de 
leefbaarheid (3.1.1, 3.1.3, 8.4). (NoMo)

4.  De Provincie wil toekomstige verbreding en/of  
bundeling van hoofdinfrastructuur niet belemmeren. 
Met dat doel zoekt de Provincie langs belangrijke 
bestaande en nieuw aan te leggen wegen, spoorwegen  
en vaarwegen naar een evenwicht tussen het reser-
veren van ruimte voor infrastructuur en ruimteclaims 
voor andere (stedelijke) functies (3.1.4). (NoMo)

(Inter)nationaal schaalniveau

5.  De Provincie geeft speciale aandacht aan de 
verbetering van de (inter)nationale bereikbaarheid 
van de economische kerngebieden binnen Noord-
Brabant. Dit geldt vooral voor Brainport Zuidoost-
Brabant, de A2-kennisas en de A16/A4-as (2.1.2, 
2.1.3,  2.1.4, 2.1.5, 2.5.1, 2.5.2). (NoMo)

Brabant totaal

6.  Provincie, BrabantStad en SRE werken samen aan 
de realisering van de projecten in het kader van het  
project OV-netwerk BrabantStad. Het gaat dan ook  
om de ontwikkeling van knooppunten, zowel ruimte-
lijk als vervoerskundig (2.1.2, 2.3.1, 3.2.1). (NoMo)

7.  Aansluitend op de gebiedsprofielen ontwerpt de 
Provincie een intermodaal kwaliteitsnet goederen-
vervoer. Dit gebeurt in samenwerking met betrok-
ken regionale partners. Op basis hiervan werken 
de infrastructuurbeheerders samen. Enerzijds aan 
concrete uitvoeringsmaatregelen in de infrastruc-
tuur en anderzijds aan de ontwikkeling van multi-
modale overslagpunten. De Brabantse vaarwegen 
maken deel uit van dit kwaliteitsnet, evenals de 
goederenruit Zuid-Nederland (spoor) (2.1.4,  2.5.1, 
2.5.2). (NoMo)

8.  De Provincie zet regionaal prijsbeleid in als  
instrument om gericht de mobiliteit te geleiden en 
daarmee een bijdrage te leveren aan verbetering  
van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid. In regionaal verband worden met de 
steden afspraken gemaakt over de OV-tarieven in 
samenhang tot de parkeertarieven. (4.2.1). (NoMo)

2 Overzicht essentiële onderdelen

Wat zijn de essentiële onderdelen uit dit PVVP? Ten eerste 

zijn het die onderdelen van beleid die van wezenlijk belang 

zijn voor het bereiken van de doelen uit de Nota Mobiliteit 

(NoMo) en de Provinciale doelstellingen. Ten tweede zijn het 

de beleidsonderdelen die belangrijk zijn voor het realiseren 

van samenhang in het mobiliteitsbeleid van Rijk, Provincie 

en gemeenten. De essentiële onderdelen zijn kaderstellend 

voor het Provinciaal mobiliteitsbeleid en dat van de regio’s 

en de gemeenten binnen de Provincie. 

De essentiële onderdelen moeten op grond van de Planwet 

Verkeer en Vervoer een uitwerking krijgen in de regionale 

en gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen. De insteek 

daarbij is dat de essentiële onderdelen doorwerken in acties die 

door de gezamenlijke partners dienen te worden opgepakt,  

zoals geformuleerd in de Dynamische Beleidsagenda.  

Onderstaand is voor elk essentieel onderdeel aangegeven 

welke acties van de Dynamische Beleidsagenda van toepassing 

zijn. Met de uitvoering van de acties zoals geformuleerd  

in de Dynamische Beleidsagenda wordt bijgedragen aan 

de beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in ‘Kaders en 

Ambities 2006 – 2020’.

De essentiële onderdelen zijn gerangschikt naar:  

- algemeen (alle schaalniveaus);

- (inter)nationaal schaalniveau;

- Brabant totaal;

- regionaal schaalniveau;

- samenwerking en uitvoering;

De verwijzingen tussen haakjes verwijzen naar de onderwerpen 

in de dynamische beleidsagenda. Ook is tussen haakjes de 

afkorting NoMo opgenomen indien het essentieel onderdeel 

afkomstig is uit de Nota Mobiliteit. Het volledig overzicht 

van de doelen die de Provincie met deze essentiële onderdelen 

wil bereiken is opgenomen in het Doelenschema.



Regionaal schaalniveau

9.  De Provincie maakt met haar partners afspraken 
over een gedifferentieerde bereikbaarheidskwaliteit.  
Dit wordt gerealiseerd door verschillende vervoers-
wijzen in te zetten in situaties waarin ze het meest 
geschikt zijn. De Provincie hanteert daarvoor de 
gebiedsprofielen als uitgangspunt (2 en 6.4).

10.  De overheden in Noord-Brabant gebruiken de 
van-deur-tot-deur-benadering in hun planvorming. 
Ze pakken mobiliteitsproblemen aan op basis van 
inzicht in het functioneren van samenhangende 
netwerken. Hierbij pakken de regio’s de regionale 
probleemclusters als eerste op (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 8.1). (NoMo)

11.  De Provincie gaat het beheer en de ontwikkeling 
van het stads- en streekvervoer per bus gedurende 
de komende concessieperiode volgens een regionale  
en integrale aanpak (RIA) vormgeven. De regio 
en het consumentennetwerk wordt actief  bij de 
ontwikkeling van het stads- en streekvervoer per 
bus betrokken (2.3.2, 2.3.3). (NoMo)

12.  De Provincie hanteert in het landelijk gebied een 
basisniveau aan toegankelijke voorzieningen voor 
collectieve vervoerssystemen. Dat dient ook als eis 
bij het verlenen van OV-concessies (2.3.2, 2.3.3). (NoMo)

13.  Provincie en gemeenten stimuleren het fietsgebruik 
met nadruk op het gebruik bij afstanden tot 7,5 km.  
Dit kunnen binnenstedelijke en binnengemeentelijke 
verplaatsingen zijn, maar ook intergemeentelijke 
verplaatsingen. Zij versterken de positie van de 

fiets met een hoofdroutenetwerk. Dit is gericht  
op belangrijke voorzieningen en werkgebieden. 
Verknoping met andere infrastructuurnetwerken  
en aansluiting op een fijnmazig ontsluitend 
fietsnetwerk kenmerken het hoofdroutenetwerk. 
Gemeenten en Provincie zorgen daarbij voor aan-
leg van ontbrekende schakels, instandhouding en 
beheer van het netwerk. Ook zijn zij verantwoor-
delijk voor voldoende fietsparkeervoorzieningen 
bij belangrijke, publiekstrekkende voorzieningen. 
Daarnaast voeren gemeenten beleid op het terug-
dringen van fietsdiefstal. De fietsvoorzieningen  
stralen kwaliteit uit. Zo dragen ze bij aan de imago- 
verbetering van het fietsen (2.2, 3.2.2). (NoMo)

14.  De beheerders van infrastructuur in Noord-Brabant 
werken samen aan het voorkomen van nieuwe 
barrières voor voetgangers en fietsers. Dit is een 
aandachtspunt bij de aanleg van nieuwe infrastruc-
tuur. Maar ook, waar nodig, bij het verbeteren van 
de oversteekbaarheid van bestaande infrastructuur 
(2.2.3). (NoMo)

15.  In de gebiedsgerichte samenwerking werken de 
samenwerkende wegbeheerders aan opheffing van 
bestaande ontsnipperingsknelpunten en aan het 
voorkomen van het ontstaan van nieuwe barrières. 
Provincie, gemeenten en terrein- en infrastructuur-
beheerders werken samen aan grotere aaneenge-
sloten natuurgebieden (6.4.1). (NoMo)

16.  Noord-Brabant neemt de verantwoordelijkheid 
voor het realiseren van een evenredig deel van 
de Rijksdoelstellingen voor vermindering van het 

jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers. De Provincie 
maakt in het kader van de regionale samenwerking 
met alle wegbeheerders afspraken over het duurzaam  
veilig inrichten van het Noord-Brabantse wegennet.  
Verder stemmen overheden, politie en maatschap-
pelijke organisaties hun activiteiten op het gebied 
van educatie, voorlichting en handhaving op elkaar 
af. Doel is de weggebruikers zoveel mogelijk te  
stimuleren tot veilig verplaatsingsgedrag (5.1). (NoMo)

17.  Noord-Brabant wil voorop lopen met de toepassing  
van innovaties die bijdragen aan verbetering van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.  
Dit gebeurt met initiatieven als dynamisch verkeers-
management, transport-efficiency, brandstof- en 
voertuigtechniek openbaar vervoer en marktont-
wikkeling in het openbaar vervoer. Innovatieve 
projecten mogen daarom in regionale maatregelen-
pakketten niet ontbreken (7.1). (NoMo)

18.  Sociale onveiligheid mag geen beperkingen opleggen 
aan verplaatsingen per fiets, openbaar vervoer 
of  te voet. Gemeenten en Provincie (in hun rol 
als wegbeheerder) en openbaarvervoerbedrijven 
richten de openbare ruimte sociaal veilig in (5.2). 
(NoMo)
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19.  De regionale partners pakken diverse leefbaar-
heidsknelpunten aan: luchtverontreiniging door 
wegverkeer, te hoge geluidbelastingen en veilig-
heidsrisico’s en de knelpunten door transport van 
gevaarlijke stoffen over spoor en weg. De partners 
ontwikkelen en realiseren daarvoor een maatregelen-
pakket. Dit is een vertaling van de ambitie om in 
2010 aan de EU-norm voor lokale luchtkwaliteit, 
geluidsnormen en risiconormen voor externe  
veiligheid te voldoen (5.3, 6.1, 6.2). (NoMo)

20.  Parkeerbeleid is een belangrijk gemeentelijk  
instrument. Het dient om de bereikbaarheid  
van economische kerngebieden te waarborgen, 
evenals de leefbaarheid in de centra. Dit beleid 
is daarmee onderdeel van de totale van-deur-tot-
deur-bereikbaarheid. Daarom betrekken de regio’s 
dit thema bij de periodieke discussie over het  
regionaal maatregelenpakket. Dat geldt ook voor 
voorzieningen als carpoolpleinen en transferia. 
(4.2.1, 4.2.2, 3.2.2). (NoMo)

21.  Samen met het bedrijfsleven maken gemeenten 
afspraken over hun bijdrage aan de bereikbaar-
heid van bedrijventerreinen.Dit kan bijvoorbeeld 
met de inzet van vergunningverlening. Hetzelfde 
geldt voor de bereikbaarheid rondom grootschalige 
evenementen (4.3). (NoMo)

22.  Gemeenten coördineren hun stedelijke distributie. 
Ze doen dit door in regionaal verband maatregelen 
en regelgeving op elkaar af  te stemmen. Daarnaast 
zoeken ze, in samenwerking met het bedrijfsleven,  
naar mogelijkheden voor verbetering van de  
bereikbaarheid en leefbaarheid (3.3.1). (NoMo)

Samenwerking en uitvoering

23.  Provincie en gemeenten geven op regionaal en lokaal 
niveau invulling aan de essentiële onderdelen van 
de Nota Mobiliteit en dit PVVP (8.1). (NoMo)

24.  De GGA-regio’s en BrabantStad stellen meerjarige 
integrale, regionale maatregelenpakketten op. Ze 
doen dit op basis van de regionale probleemanalyses, 
beleidsagenda’s en rekening houdend met de  
essentiële onderdelen uit de Nota Mobiliteit en het 
PVVP. Deze maatregelenpakketten, met een loop-
tijd van vijf  jaar, zijn de basis voor het opstellen 
van regionale uitvoeringsprogramma’s. Bestaande 
afspraken zijn daarin ook opgenomen (8.1, 8.3).

25.  De GGA-regio’s en BrabantStad actualiseren 
iedere twee jaar hun regionale beleidsagenda.  
Dit gebeurt op basis van voortschrijdende  
inzichten en monitoringsresultaten (8.1).

26.  Samen met de Provincie vervullen de Brabantstad-
steden een schakelfunctie tussen Brabantstad en 
de GGA-regio’s. Dit gaat op voor de delen van 
hun mobiliteitsbeleid die samenhangen met hun 
regionale centrumfunctie (8.1).

27.  De GGA-regio’s en BrabantStad scheppen  
aantoonbaar ruimte voor een inbreng van  
maatschappelijke organisaties in de regionale 
samenwerking (8.1).
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3 Overzicht provinciaal investeringsvolume
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4 Lijst van gebruikte afkortingen

BBZOB Beter Bereikbaar Zuid-Oost Brabant
BDU Brede Doeluitkering
BMIT  Brabants Meerjarenplan 
 Infrastructuur en Transport
BOSE  Bereikbaarheid Oostelijkdeel  

Stadsregio Eindhoven
BPM Belasting Personenauto’s en Motoren
DVM Dynamisch Verkeersmanagement
EHS Ecologische Hoofdstructuur
EU Europese Unie
EZ Economische Zaken
GDU Gebundelde Doeluitkering
GGA Gebiedsgerichte Aanpak
GHS Groene Hoofdstructuur
GS Gedeputeerde Staten
HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer
IPO InterProvinciaal Overleg
ISA Intelligente Snelheids Aanpassing
MIT  Meerjarenplan Infrastructuur en 

Transport
MRB Motor Rijtuigen Belasting

MRO Maintenance, Repair and Overhaul
NoMo Nota Mobiliteit
OV  Openbaar Vervoer
OWN Onderliggend Wegennet
PKB Planologische Kernbeslissing
PMP Provinciaal Milieubeleidsplan
PMV Provinciale Milieuverordening
PPS Publiek Private Samenwerking
PS Provinciale Staten
PVVP Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
R&D Research en Development
RIA  Regionale Integrale Aanpak Openbaar 

Vervoer
RO Ruimtelijke Ordening
RVVP Regionaal Verkeers- en Vervoersplan
SMB Strategische Milieubeoordeling
SRE  Samenwerkingsverband 
 Regio Eindhoven
VNG Vereniging van Nederlanse Gemeenten
WGR-plusregio  Wet Gemeenschappelijke 
 Regelingen-plusregio


