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Voorwoord

Voor u ligt de tweede herijking van de Dynamische beleids-
agenda, de agenda op tactisch niveau van het Provinciaal  
Verkeer- en Vervoersplan. Wij geven met deze beleidsagenda op 
integrale wijze met onze partners richting aan de uitvoering. 

Bij de herijking van de Dynamische beleidsagenda (DBA) in 2012  is voor de 
eerste keer een foto van effecten en prestaties gemaakt. Dat geeft als beeld dat 
de uitvoering in het algemeen goed verloopt. Het verloop van de effecten is 
echter pas goed te zien wanneer deze foto de komende jaren wordt herhaald. 
Sinds de vaststelling van de vorige DBA in 2009, zijn de Agenda van Brabant 
en het provinciale bestuursakkoord ‘Tien voor Brabant’ verschenen. Deze 
beschrijven de provinciale ambitie voor de toekomst, de rol waar de provincie 
voor staat, maar ook hoe de provincie daar samen met haar partners vorm aan 
wil geven. 
 
Langs deze lat zijn de doelen uit de Dynamische beleidsagenda gelegd en zijn 
accenten gelegd. Ik constateer dat veel doelen in de pas lopen, terwijl op een 
aantal onderdelen extra inspanning gevraagd wordt. Ook de doelen zonder 
accent vragen aandacht en zijn nodig om tot een robuust en efficiënt verkeers- 
en vervoerssysteem te komen. De DBA is dus enerzijds te gebruiken om 
accenten en focus te leggen in bestaand beleid, bijvoorbeeld met het oog op 
investeringen en de financiële positie van overheden. Anderzijds kan de DBA als 
richtsnoer dienen om, samen met onze partners, de agenda te bepalen voor de 
toekomst. 

Ik raad de DBA als sturingsinstrument dan ook aan u aan om gewenste 
toekomstige keuzes te kunnen maken. Wij gaan dat in ieder geval doen en 
gaan hierover graag met u in gesprek.  

R. van Heugten
Gedeputeerde Mobiliteit en Financiën
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1 Inleiding

In 2006 is het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan  
(2006-2020) door Provinciale Staten vastgesteld.  
Hiermee is op strategisch niveau het mobiliteitsbeleid 
vastgelegd.

 Maatschappelijke doelen

 Strategisch PVVP e.a.

 Tactisch DBA Herijking DBA

 
 Operationeel BMIT

 Netwerk- GGA uitvoerings- Monitoring

 programma programma’s en evaluatie

 Maatschappelijk effect

Figuur 1.1: Verbindende positie van de Dynamische beleidsagenda

De Dynamische beleidsagenda (DBA) 
vervult een verbindende rol op 
tactisch niveau om de maatschappe-
lijke doelen te realiseren. De DBA 
werkt door naar operationeel niveau, 

waar de uitvoering door Provincie en 
partners op provinciaal en regionaal 
niveau plaatsvindt. De doorwerking is  
jaarlijks terug te vinden in de 
provinciale begroting, het BMIT 

(Brabants Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Transport), het 
Netwerkprogramma met de grote  
steden (B5) en andere partijen en de 
jaarlijkse GGA-uitvoeringsprogramma’s.
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1.1 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 vindt u een algemene beschrijving over de dynamische 
beleidsagenda (DBA). Dit belicht onderwerpen die voor alle tactische 
doelen van toepassing zijn, zoals rol en functie van de DBA en de samen-
werking met partners. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de tweede 
herijking, die geleid hebben tot aanpassingen in de DBA. Belangrijke 
onderdelen zijn de aangebrachte accenten in de tactische doelen op basis 
van de Agenda van Brabant en hoe de DBA als sturingsinstrument werkt. 
In hoofdstuk 4 is per tactisch doel een inhoudelijke toelichting gegeven en 
een koppeling met zowel het strategisch niveau als de indicatoren die bij 
de monitoring worden gebruikt. 

In het PVVP is vanwege de lange 
looptijd tot 2020 vastgelegd dat ‘de 
beleidsagenda elke twee jaar wordt 
geactualiseerd op basis van de 
monitoring van de mobiliteit in 
Brabant en nieuwe politieke inzichten’ 
om de beleidscyclus te sluiten. De 
eerste herijking heeft begin 2009 
geleid tot vaststelling van een Herijkte 
Dynamische Beleidsagenda. In 2012 
is de tweede herijking uitgevoerd, die 

heeft geleid tot dit document Sturen 
op uitvoering, Dynamische Beleids-
agenda 2012 – 2016 (zie figuur 1.1). 
De strategische doelen uit het PVVP 
staan in bijlage 1; het verband met de 
tactische doelen uit de DBA vindt u 
in bijlage 2. De DBA is besproken 
met de partners in het Platform 
Verkeer en Vervoer en vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant. 

De Dynamische beleidsagenda (DBA) 
geeft, afgeleid van het PVVP, op 
tactisch niveau richting aan de 
integrale uitvoering van provinciale 
activiteiten voor meerdere beleids-
velden, gerelateerd aan mobiliteit. 
Het vormt tevens een gespreksdocu-
ment voor activiteiten van de externe 
partners die met de provincie samen 
voor de uitvoering staan.
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2 Algemene beschrijving

2.1 Aard en functie  
 Dynamische Beleidsagenda (DBA)  

Om te kunnen sturen op maatschappelijke doelen en  
effecten is het belangrijk dat het bestuur over instrumenten  
beschikt voor prioritering. 

De Dynamische Beleidsagenda 
(DBA)  is een instrument dat stuur-
informatie geeft voor beslissers op 
strategisch, tactisch en operationeel 
niveau. Het betreft stuurinformatie 
waarin prestaties, effecten, financiën 
en focus op doelen (prioritering) 
gecombineerd worden gepresenteerd, 
waardoor inzicht ontstaat in de stand 
van zaken (waar staan wij?) en de 
richting (waar gaan wij naar toe?) in 
relatie tot de doelen. Dat gebeurt op 
tactisch (T) niveau door weergave van 
de samenhang en verbinding met het 

strategisch (S) en operationeel(O) 
niveau en door richting te geven 
aan keuzes op operationeel niveau. 
Bij de tweede herijking van de DBA 
in 2012 is het instrument Dynamische 
Beleidsagenda voor die functie 
aangescherpt, om het beter te 
benutten bij sturing voor keuzes in 
bestaande taken en gegeven nieuwe 
ontwikkelingen (en taken). Met 
behulp van de Agenda van Brabant 
is focus aangebracht binnen de 
tactische doelen en de monitorings-
methodiek is verder uitgewerkt om 

informatie te leveren om de beleids-
cyclus af  te  ronden. De strategische 
doelen uit het PVVP staan in bijlage 1; 
het verband van deze doelen met  de 
tactische doelen uit de DBA vindt u 
in bijlage 2.

De Dynamische beleidsagenda bevat 
een gebundeld overzicht van doelen 
en thema’s op tactisch niveau die de 
provincie Noord-Brabant in de 
periode 2012-2016 zelfstandig of  
samen met haar regionale partners 
wil oppakken.
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Omschrijving tactisch doel

T3 Optimaal functioneren van infrastructuur als robuust multimodaal netwerk

T4 Het verbeteren van de bereikbaarheids- en sociale functie van het openbaar vervoer

T5 Vergroten betrouwbaarheid van het  infrastructuurnetwerk van vervoersmodaliteiten voor goederenvervoer

T6 Vergroten fietsgebruik door vergroten van het aantal verplaatsingen voor fiets in de modal split (-modal shift)

T7 Waarborgen van een veilig en robuust provinciaal wegennet

T8 Versterken van de samenhang tussen infrastructuur (netwerk) en ruimtelijke ontwikkelingen

T9 Betere benutting van vervoerssysteem via informeren, geleiden en sturen

T10 Het verminderen van oversteekknelpunten voor langzaam verkeer van het robuuste wegennet

T11 Verbeteren luchtkwaliteit door verminderen van uitstoot zoals fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2), kooldioxide en ozon 
veroorzakende stoffen van wegverkeer

T12 Afname van geluidemissie en geluidhinder

T13 Verbeteren sociale veiligheid

T14 Zorgen voor juiste balans tussen veilig vervoer gevaarlijke stoffen(externe veiligheid), economie en maatschappij

T15 Beschermen en verbinden van natuurgebieden

T16 Verminderen van uitstoot van stoffen naar bodem en grondwater

T17 Stimuleren van duurzaam en efficiënt gebruik van energiebronnen

T18 Versterken samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

T19 Versterken internationale samenwerking

T20 Bevorderen van kennisontwikkeling en innovatie binnen allianties

In hoofdstuk 4 zijn per doel indicatief  
activiteiten opgenomen die op basis 
van de huidige inzichten bijdragen 
aan het realiseren van de gestelde 
tactische en strategische doelen om 
Brabant bereikbaar te houden, en 
zodoende de economie te versterken 
en de leefbaarheid en verkeersveilig-
heid te waarborgen. Vergeleken met 
de DBA van 2009 is de beschrijving 
van de tactische doelen compacter. 

De overige algemenere onderdelen 
uit de DBA van 2009 komen niet per 
doel apart terug. Deze zijn verwerkt 
in dit hoofdstuk 2. Vanwege de 
relatief  grotere dynamiek en maat-
werk bij uitvoeringsprojecten is het 
onderdeel ‘Verbinding met operatio-
neel niveau’ vervangen door voor-
beelden van operationele maatregelen 
en acties, die de doelen illustreren en 
hieruit zijn afgeleid (uitvoeren van 

infrastructurele maatregelen, 
pilotprojecten, onderzoeken, 
netwerkstudies en lobbytrajecten 
voor duurzame mobiliteit).

Naast de DBA wordt als uitwerking 
van het PVVP op operationeel 
niveau jaarlijks een Brabants Meer-
jarenprogramma Infrastructuur en 
Transport (BMIT) opgesteld. Dit 
zijn concrete projecten van Rijk, 
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provincie en gemeenten die in 
uitvoering komen, met een doorkijk 
naar de daaropvolgende jaren. Het 
Brabants MIT is een bijlage bij de 
provinciale begroting en wordt 
jaarlijks bijgesteld. Met de vaststelling 
van de Dynamische beleidsagenda 
wordt nadrukkelijk geen besluit 
genomen over provinciale financiële 
bijdragen. Dat zal altijd per activiteit 
afzonderlijk worden besloten, binnen 
de financiële kaders en de te stellen 
prioriteiten en accenten vanuit het 
bestuursakkoord. 

Door de crisis is de economische 
situatie in de wereld sterk veranderd. 
De teruglopende investeringsmoge-
lijkheden en het schaarser worden 

van middelen noodzaken overheden 
en andere partijen om door priorite-
ring keuzes te maken om zowel te 
bezuinigen als gericht te investeren 
in de toekomst van Brabant. De 
DBA is als sturingsinstrument te 
gebruiken bij het maken van keuzes 
in samenhang met de uitvoering door 
andere partners. De Agenda van 
Brabant is gebruikt om accenten 
in de doelen van de te herijken 
Dynamische Beleids Agenda (DBA) 
aan te brengen. 

De Provincie kiest ervoor om in 
lijn met het PVVP, de Agenda van 
Brabant en het provinciale bestuurs-
akkoord 2011-2015 ‘Tien voor 
Brabant’ met haar bestuurlijke 

partners het vestigingsklimaat van 
Brabant te verbeteren door prioriteit 
te geven aan opgaven die bijdragen 
aan de internationale positionering 
van het stedelijk netwerk Brabant en 
aan opgaven op het bovenregionale 
schaalniveau. De gemeenschappelijke 
ambitie van provincie en partners is 
om Brabant te ontwikkelen tot top 
kennis- en innovatieregio binnen 
Europa. Een robuust en efficiënt 
(inter)nationaal verkeers- en vervoer-
systeem is een belangrijke voorwaarde.

2.2 Relatie DBA met andere 
 beleidsdocumenten
Het PVVP vormt met de Structuurvisie RO Noord-Brabant 2010 (SVRO), 
het Provinciaal Milieuplan (PMP) 2012-2015 en het Provinciaal Waterhuis-
houdingsplan (PWP) in het provinciale beleid het strategische kader:  

PMP
PWP

SVRO

etc.

PVVP

Agenda van 
Brabant

Omgeving met 
externe partijen
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Voor een aantal strategische plannen zijn deeluitwerkingen vastgesteld, met 
lange termijn doelen die ook de opgaven uit de provinciale (met partners 
geformuleerde) lange termijn visies consequent doorvertalen naar de 
uitvoering. Deze zijn allen gekoppeld aan één of  meerdere tactische doelen 
uit de DBA (zie paragraaf  2.1). De lange termijn visies en hun relatie met 
de belangrijkste tactische doelen zijn: 

•	 OV-visie:		 T3,	T4	

•	 Brabantse	Strategische	Visie	Goederenvervoer	

 (inclusief Visie Vaarwegen):  T3, T5

•	 Spooragenda:		 T3,T5

•	 Visie	Verkeersveiligheid	:		 T7

•	 Fiets	in	de	Versnelling:		 T6

•	 DVM/Beter	benutten:		 T9

•	 Energienota:		 T17 

Door de verbinding te leggen met de tactische doelen uit de DBA komt er 
ook zicht op de voortgang van de lange termijn visies. Het is belangrijk om 
bij de noodzakelijke keuzes over de inzet van middelen (geld) en capaciteit 
vanuit de provinciale organisatie en haar partners zowel naar de korte als 
de lange termijn te kijken. In 2011 zijn de trajecten Versterkt Stedelijk 
Netwerk Brabant (VSNB) en de actualisering van OV-visie gestart, die naar 
verwachting in 2012 zullen worden vastgesteld. Deze zijn ook gericht op de 
langere termijn. VSNB heeft eveneens als doelstelling om binnen het Netwerk- 
programma BrabantStad Bereikbaar meer te gaan sturen op maatschappelijke 
doelen en effecten. Als deze beide trajecten leiden tot belangrijke koerswijzigingen 
in de tactische doelen, dan zullen deze bij een volgende herijking in de 
DBA worden verwerkt. Dat past bij het dynamisch karakter.

In diverse beleidsdocumenten van provincie, Brabantstad en Brabantse 
regio’s (zie o.a. Agenda van Brabant, Gebiedsagenda Brabant, Strategische 
Agenda Brabantstad, Brainport 2020) is de gemeenschappelijke ambitie 
opgenomen dat Brabant zich ontwikkelt tot top kennis- en innovatieregio 
binnen Europa. De DBA sluit hierbij aan.
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2.3 Uitvoering PVVP: een kwestie van 
 
 samenwerken, denken en doen
De uitvoering van het PVVP is voor 
een groot deel een regionale opgave. 
Onder andere door samenwerking in 
de GGA-regio’s en in BrabantStad 
wordt invulling gegeven aan realisatie 
van de PVVP-doelstellingen. Daartoe 
stellen de samenwerkende partijen 
meerjarige regionale maatregelen-
pakketten en uitvoeringsprogramma’s 
op. Deze maatregelenpakketten zijn 
concrete uitwerkingen van bestuurlijk 
vastgestelde regionale beleidsagenda’s 
en bieden een overzicht van mogelijke 
oplossingen voor de gesignaleerde 
mobiliteitsvraagstukken in de 

GGA-regio’s en in BrabantStad.  
De regionale maatregelenpakketten 
zijn tot stand gekomen op basis van 
rijks-, provinciale en gemeentelijke 
activiteiten. Op deze wijze werken de 
resultaten van de regionale samen-
werking door in (de uitvoeringskracht 
van) het PVVP.

Het is belangrijk dat de uitvoering 
van de DBA en daarmee het bereiken 
van maatschappelijke effecten en 
doelen ook door andere partners 
wordt of  kan worden opgepakt.  
Bij de formulering van de externe 

actoren in de DBA 2009 zijn vele 
partijen genoemd die samen met de 
provincie aan de uitvoering van de 
concrete acties werken. Dat zijn 
partijen van diverse aard en op 
verschillende schaalniveaus. 

Afhankelijk van het tactisch doel en 
daaruit voortvloeiende projecten zijn 
verschillende partijen in beeld. In een 
aantal gevallen is sprake van bestuur-
lijke allianties, zoals samenwerking in 
BrabantStad-verband. Enkele 
voorbeelden ter illustratie:

>  Bij overheden gaat het om Rijk (met name ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
  Rijkswaterstaat), andere provincies (zoals Zeeland, Limburg, Zuid-Holland, Vlaamse gewesten), 

kaderwetgebieden (SRE) en gemeenten (ook in regionaal verband samenwerkend: Gebieds- 
gerichte Aanpak-regio’s en regionale ruimtelijke overleggen (RRO) en politie. Een aantal van 
deze partijen heeft ook de rol van wegbeheerder.

>  Bij onderwijs-/kennisinstellingen kan gedacht worden aan universiteiten (TU/e, UvT),  
hogescholen (NHTV) en kennisinstituten zoals TELOS.

>  Bij ondernemers en marktpartijen gaat het zowel om koepelorganisaties zoals Kamer van 
Koophandel, BZW, als individuele bedrijven, zoals openbaar vervoerbedrijven (NS, Prorail, 
Arriva, Hermes e.d.) en verladers en vervoerders van goederen. 

>  Maatschappelijke organisaties zijn MCA (Multimodaal Centrum voor Advies), ANWB,  
Reizigers overleg Brabant (ROB), Vervoersautoriteiten Openbaar Vervoer Centrumsteden (VOC), 
Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, milieuorganisaties (BMF) e.a.
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In de DBA zijn T18 en T19 specifiek 
gericht op versterken van de samen-
werking tussen de 4 O’s (overheden, 
onderwijs-/kennisinstellingen, 

ondernemers/ marktpartijen en 
omgeving (maatschappelijke organi-
saties), ook op bovenregionaal en 
internationaal niveau. Per tactisch 

doel (of  in maatwerk op operationeel 
niveau) werken andere partners 
samen. Enkele voorbeelden:

>  Voorbeelden van externe partners bij het Openbaar Vervoer (T4 e.a.) zijn gemeenten,  
het Reizigersoverleg Brabant, het SRE, GGA-regio’s, de BMF, KvK, B5, NS en Prorail,  
het Ministerie van I&M en de houders van OV-concessies. 

>  Voorbeelden van externe partners bij goederenvervoer (T5 e.a.) zijn: gemeenten, marktpartijen 
(verladers, vervoerders, terminalbeheerders zoals Bavaria, Heineken, Mars, Gebr. Versteijne 
Logistics, Jan de Rijk, terminalbeheerders etc.), Rijkswaterstaat en belangenorganisaties (bijv. 
EVO en TLN). In het kader van het nationaal Logistiek Topinstituut Dinalog wordt voor goederen-
vervoer tussen verschillende externe partijen (overheden, marktpartijen en kennisinstellingen) 
afgestemd dan wel samengewerkt (T5). De samenstelling verschilt verder per specifiek project.

>  De samenwerking met partners uit onder andere overheid, ondernemers en onderwijs zal in  
lijn met de Agenda van Brabant extra accent krijgen in die zin dat provincie samen met partners 
in allianties en op basis van co-creatie gemeenschappelijke doelstellingen nastreeft. Zo is het 
aannemelijk dat samenwerkingsrelaties met nieuwe partners zullen ontstaan, bijvoorbeeld  
met kennisinstituten.

Brabant staat echter niet op 
zichzelf. In de Gebiedsagenda 
Brabant wordt de regio Brabant 
bezien in zijn (inter)nationale 
context. Deze Gebiedsagenda geeft 
de gedeelde visie en ambitie van 
Rijk en regionale partners voor  
Brabant in 2030, die zijn uitgewerkt 
in een programma- en projecten-
overzicht. Het vormt een samen-
werkingsagenda van de betrokken 
partners ten behoeve het Bestuurlijk 
Overleg Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Transport (BO 

MIRT), voor het overleg van de 
provincie met de vijf  grote steden 
(BrabantStad) en voor het overleg 
van de provincie met de samen-
werkende gemeenten in de vier 
Brabantse regio’s (RRO’s). In deze 
overleggen worden uiteindelijk 
afspraken gemaakt over de afstem-
ming van ruimtelijke investeringen. 
Het Rijk gebruikt de Gebiedsagenda’s 
voor het MIRT als het integrale 
afwegingskader voor rijksinvesteringen. 
De Gebiedsagenda is een door-
vertaling van het nationale en 

regionale (ruimtelijke) beleid en 
heeft als ‘levend’ document een 
dynamisch karakter. Aanscherping 
en aanvulling, bijvoorbeeld door 
nieuwe (beleids)ontwikkelingen, is 
permanent noodzakelijk om de 
Gebiedsagenda een blijvende 
functie in het besluitvormingsproces 
te geven voor de diverse overlegtafels. 
Zo fungeert de Gebiedsagenda als 
een soort ‘schakelkast’ voor overleg-
gen tussen Rijk en regionale 
partners en/of  tussen de regionale 
partners onderling. 
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3 Nieuw in de Dynamische 
 Beleidsagenda 2012 - 2016

3.1 De tweede herijking in vogelvlucht  

In 2006 is de Dynamische Beleidsagenda (DBA) vastgesteld.  
In 2008 en 2009  heeft de eerste herijking ervan  
plaatsgevonden. In 2011/2012 is de tweede herijking  
van de DBA geweest.

Het is noodzakelijk om de sturing 
op maatschappelijke doelen en 
effecten goed vorm te geven. Om 
de DBA bij de sturing op maat-
schappelijke doelen en effecten 
beter te kunnen gebruiken zijn 
naast de accenten bij de herijking 
van de DBA in 2011-2012 enkele 
onder-delen aangepast.
•  De in de DBA in 2009 geformu-

leerde tactische doelen hebben 
geen onderlinge waardering.  
Om een focus aan te brengen 
binnen die doelen is de Agenda 
van Brabant gebruikt (zie para-
graaf  3.4).

•  De kern van de DBA vormen de 
beschrijvingen per tactisch doel, 
die in de herijkte DBA zijn 
aangepast. Het biedt overzicht van 
de verbinding met het strategische 
niveau, een beschrijving van het 
tactische doel, de indicatoren voor 
de monitoring en voorbeelden van 
operationele maatregelen en 

acties. Deze staan in hoofdstuk 4. 
De omschrijving van de tactische 
doelen is aangescherpt om ze 
beter geschikt te maken om te 
kunnen gaan sturen, mede gelet 
op de Agenda van Brabant, 
actuele ontwikkelingen en reactie 
van partners. Zo kan ook de 
aansluiting op de provinciale 
begroting worden verbeterd en 
vormen de doelen op tactisch 
niveau een basis voor keuzes in  
de uitvoering.

•  Monitoring van de voortgang 
(prestaties en kosten) en van 
effecten speelt een belangrijke rol 
om beleidskeuzes te maken en zo 
nodig bij te stellen. De monitorings-
methodiek uit de herijkte DBA in 
2009 is verder uitgewerkt. Bij de 
huidige herijking in 2011-2012  
is voor het eerst een foto van de 
effecten en prestaties als nulsituatie 
gemaakt met gegevens uit 2011, 
die als basis kan dienen voor ver- 

gelijking met gegevens van toekom-
stige foto’s (zie paragraaf  3.2). 

•  Verder is voor de herijking een 
inventarisatie en analyse van 
ontwikkelingen sinds 2009 
gemaakt (zie paragraaf  3.3) en 
wordt uitgelegd hoe de DBA bij  
de sturing kan worden gebruikt 
(zie paragraaf  3.5).  

De herijking versterkt de functie van 
de Dynamische Beleidsagenda als 
instrument en gespreksdocument 
door de sturing op maatschappelijke 
doelen en effecten, zodat beslissers 
op verschillende niveaus keuzes 
kunnen maken. De Provincie 
Noord-Brabant gaat de DBA met 
zijn deel van de tactische sturings-
informatie in het vervolg gebruiken 
om echt te gaan kiezen, rekening 
houdend met onze omgeving. Dat 
komt dan bijvoorbeeld tot uiting in 
uitvoeringsprogramma’s en een 
financiële vertaling in de begroting.
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3.2 Huidige stand van zaken doelen en effecten
De Dynamische Beleidsagenda 
(DBA) bevat achttien tactische 
doelen. Bij de herijking van de DBA 
is voor de eerste keer een soort foto 
gemaakt van de effecten en prestaties 
in 2011 gekoppeld aan die doelen. 
De gegevens vormen een basis voor 
vergelijking met gegevens van 
toekomstige foto’s. 
•  De voortgang van de uitvoering is 

op basis van prestatiegegevens van 
190 projecten op basis van de 
DBA goed te meten en te aggre-
geren naar hogere (tactische en 
strategische) doelen. 

•  De foto van de effecten is een score 
per tactisch doel die is afgeleid van 
de meting van specifieke indicatoren 
met gegevens uit 2011. De effecten 
zijn niet afgeleid van de 190 projec-
ten, maar samengesteld uit eigen 
metingen van provincie of  CBS.  

De stand van zaken geeft het 
volgende beeld:
•  De beoogde effecten zijn goed op 

koers voor de doelen over milieu-
thema’s, goederenvervoer en 
regionale samenwerking. Dat wil 
niet automatisch zeggen dat de 
inzet hierop minder kan. Om het 
effect te behouden is vaak een 
continuering van de huidige inzet 
noodzakelijk.

•  Bij de overige thema’s is nog steeds 
verbetering van de effecten mogelijk. 
Daarbij zijn geen urgente thema’s 
die én onvoldoende scoren bij de 
effecten én een accent hebben 
vanuit de agenda van Brabant.

•  Wat betreft de prestaties (% voort-
gang) scoren de doelen die een 
accent hebben vanuit de Agenda 
van Brabant ruim boven de 50%. 
Dit betekent dat over het algemeen 
de projecten die bijdragen aan die 
doelen goed op planning liggen. 

•  Meer dan de helft van de bestedin-
gen en budget is toegekend aan 
doelen die gerelateerd zijn aan het 
optimaliseren van het multimodaal 

netwerk, het verbeteren van het 
openbaar vervoer, het goederen-
vervoer, het vergroten van de 
verkeersveiligheid en het stimuleren 
van het fietsgebruik. Binnen deze 
doelen is het grootste deel van het 
budget toegekend aan openbaar 
vervoer. 

De conclusie is dat de effecten voor 
de meeste tactische doelen positief  
zijn. Dit onderstreept dat  de uitvoering 
van het PVVP op de goede weg is.  
Door periodiek bij te houden hoe het 
verloop van de effecten en prestaties 
is (monitoring) kan het verloop gevolgd 
worden en waar nodig bijgestuurd 
worden. Met de DBA kan dus vanuit 
het tactische niveau gestuurd worden 
op te maken keuzes op operationeel 
niveau. De behoefte om geschikte 
effectindicatoren te blijven ontwikkelen 
zal ook de komende jaren bij 
meerdere partijen geagendeerd 
blijven. De DBA zal hierbij een 
verbindende rol blijven spelen.

3.3 Beeld van veranderingen in  
 
 de omgeving sinds 2009
Als onderdeel van de herijking in 2012 zijn naast de Agenda van Brabant en 
‘Tien voor Brabant’ (provinciaal bestuursakkoord (2011-2015)) een aantal 
documenten, die sinds 2009 zijn vastgesteld, vergeleken met de DBA van 
2009. Met de vraag of, en zo ja waar deze aanleiding geven om de DBA  
aan te passen. De in 2010 uitgevoerde bestuurlijke evaluatie van de GGA 
samenwerking 2010, vanwege de verbindende rol van de DBA in de door-
werking van de beleidsdoelen in de samenwerking op GGA-niveau, leidt niet 
tot aanpassing van de DBA. De Structuurvisie RO Noord-Brabant 2010 
(SVRO) en het Provinciaal Milieuplan (PMP) 2012-2015, die in het provinciale 
beleid met het PVVP en het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (PWP) de 
strategische kaders vormen, zijn geactualiseerd. Deze zijn vergeleken op 
samenhang met de DBA. De conclusie is dat voor alle relevante onderdelen 
op het raakvlak met mobiliteit steeds de koppeling te maken  is met één of  
meer strategische en tactische doelen uit de DBA.
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Verder is gekeken naar de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2011), 
de TELOS Duurzaamheidsbalans 2010 en de Omgevingswet (in ontwikkeling). 
In de SVIR is de Nota Mobiliteit opgenomen inclusief  de Essentiële Onderdelen, 
die gebruikt zijn bij de definitie van de doelen in het PVVP en de DBA. De 
in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) opgenomen beleidslijnen 
zijn direct te vertalen naar de doelen van de DBA. Deze geven daarom geen 
aanleiding om de DBA aan te passen; in het traject Versterkt Stedelijk Netwerk 
Brabant (VSNB) worden de consequenties van de SVIR meegenomen. Bij 
het op termijn dynamiseren van de TELOS duurzaamheidsbalans kunnen de 
aanpassingen uit de herijkte DBA gebruikt worden om tot een herdefiniëring 
van de TELOS-indicatoren te komen. 

Op initiatief  van het Rijk wordt gewerkt aan de Omgevingswet (inwerking-
treding ca 2014). De Omgevingswet beoogt alle strategische plannen van de 
provincie, waaronder het PVVP, samen te brengen in één omgevingsvisie.  
De DBA kan een functie krijgen gekoppeld aan de omgevingsvisie.  

De vergelijking van de documenten met de DBA van 2009 geeft geen aanleiding 
om de DBA inhoudelijk aan te passen. Voor alle relevante onderwerpen uit 
de DBA is steeds een duidelijke koppeling aan te geven met één of  meer 
strategische en tactische doelen. De DBA doelen op strategisch en tactisch 
niveau zijn nog voldoende sturend voor de uitvoering van het PVVP.

3.4 Focus met de Agenda van Brabant en  
 
 het Bestuursakkoord ‘Tien voor Brabant’
Sinds de vaststelling van de DBA in 
2009 is de Agenda van Brabant en 
daarvan afgeleid het provinciaal 
bestuursakkoord ‘Tien voor Brabant’ 
vastgesteld. Zoals eerder beschreven 
is ook in de Agenda van Brabant de 
gemeenschappelijke ambitie 
opgenomen om Noord-Brabant te 
ontwikkelen tot top van de kennis- 
en innovatieregio’s binnen Europa. 

Dit betekent als hoofddoel in relatie 
tot het PVVP het werken aan een 
hoogwaardig vestigings- en leefklimaat 
in Brabant. Het uit de Agenda van 
Brabant afgeleide provinciaal 
bestuursakkoord 2011-2015 ‘Tien 
voor Brabant’ vertaalt dit voor 
mobiliteit naar accenten bij bereik-
baarheid van economische centra en 
gebieden, komomleidingen, multi-

modaliteit (fiets, spoor, water, weg, 
lucht) en goed openbaar vervoer.

In lijn met de Agenda van Brabant 
zijn bij het provinciale Bestuurs-
akkoord ‘Tien voor Brabant’ 2011-
2015 zes speerpunten voor mobiliteit 
benoemd, die allen gekoppeld zijn 
aan de (geaccentueerde) tactische 
doelen van de DBA:

26.  Openbaar Vervoer
27. Infrastructurele projecten (BMIT)
28. Rijksinfrastructuur (BO MIRT)
29. Mobiliteitsbeleid (fiets; verkeers- en mobiliteitsmanagement; slimme mobiliteit; 
 verkeersveiligheid; goederenvervoer)
30. Luchtvaart
43. Infrastructurele projecten (Spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur)
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In de Agenda van Brabant heeft het 
provinciaal bestuur haar ambitie voor 
de toekomst verwoord, rekening 
houdend met de taken en rollen van 
de provincie (zie bijlage 4, waarin 
tevens is aangeven in welke tactische 
doelen die rol tot uiting komt). De 
Agenda van Brabant (AvB) biedt als 
ambitie voor de Provincie het 
uitgangspunt voor te maken keuzes. 

Die gaat ervan uit dat de basistaken 
als noodzakelijke randvoorwaarde op 
orde zijn. Daarnaast biedt de Agenda 
in de vorm van ontwikkelopgaven een 
aanvullende ambitie. Uit de Agenda 
van Brabant zijn vijf  ontwikkelopgaven 
afgeleid: Sterk Stedelijk netwerk; 
Vitaal landschap van het stedelijk 
netwerk; Economische vernieuwing 
en innovatie; Samenwerking 4 O’s en 

(Internationale) profilering en 
branding. Voor deze opgaven zijn 
doelstellingen geformuleerd. 

De ambitie voor het onderwerp 
mobiliteit is inhoudelijk vooral  
gekoppeld aan de ontwikkelopgave 
Sterk Stedelijk Netwerk. Die kent  
als  doelstellingen:  

•		het	verbeteren	van	(internationale)	bereikbaarheid	van	de	economische	kerngebieden	door	het	realiseren	van	 

een robuust en efficiënt verkeer- en vervoerssysteem (weg, spoor, water, HOV, lucht) dat het personen- en  

goederenvervoer zoveel mogelijk faciliteert. 

 

•		ontwikkeling	van	hoogstedelijke	zones	ter	versterking	van	de	stedelijke	dynamiek	(bijv.	transferia,	stedelijke	voorzieningen,	

knooppunten, spoorzones, multimodale voorzieningen, etc.). Hierbij gaat het ook om zorgvuldige inpassing in het landschap,  

het toepassen van innovatieve technieken (bijvoorbeeld DVM), energie en gebiedsontwikkelingen. 

De vergelijking van deze documenten 
met de doelen uit de Dynamische 
beleidsagenda leert, dat ze goed bij 
elkaar passen en nog steeds aansluiten 
bij de uitdaging uit het PVVP om 
Brabant bereikbaar te houden, zowel 
om de economie te versterken als om 
de leefbaarheid en verkeersveiligheid 
te waarborgen. In de praktijk dragen 
projecten bij aan meerdere tactische 
doelen. Belangrijk is dat voor  
alle DBA-doelen inspanningen 
gewenst zijn om de basisvoorwaar-
den voor een robuust en efficiënt (inter)
nationaal verkeers- en vervoersysteem te 
bereiken. Dat blijft de belangrijkste 
randvoorwaarde vanuit mobiliteit om 
de gemeenschappelijke ambitie van 
provincie en partners om Brabant te 
ontwikkelen tot top kennis- en 
innovatieregio binnen Europa uit te 
voeren. Het betekent bijvoorbeeld 
voor het onderhoud en beheer van 
provinciale wegen dat het kwaliteits-
niveau op peil blijft door rekening te 
houden met veiligheid en verplichte 
regelgeving over geluidhinder en 

luchtkwaliteit (leefkwaliteit). En er 
zijn voorbeelden zoals de Noordoost-
corridor waar bij de aanleg van een 
nieuwe weg in aanvulling op de 
wettelijke regels ook gekozen is voor 
een extra gebiedsimpuls. 

Wel geeft de vergelijking met de Agenda 
van Brabant aanleiding om extra 
accenten te zetten bij een aantal 
DBA-doelen. Een accent benadrukt 
dat de ambities uit de Agenda van 
Brabant binnen een aantal doelen een 
extra inspanning vragen. Dit levert 
een focus bij het maken van keuzes 
plus mogelijke investeringsopties.  
In de Agenda van Brabant is de 
ambitie voor het onderwerp mobili-
teit inhoudelijk vooral gekoppeld aan 
de ontwikkelopgave Sterk Stedelijk 
Netwerk. 

De extra accenten vanuit de Agenda 
van Brabant liggen vooral op doelen 
die te maken hebben met het 
optimaliseren van het multimodaal 
netwerk door verknoping en uitbreiding 

met ontbrekende bovenregionale 
schakels, het verbeteren van de 
bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer, van multimodaal goederen-
vervoer en afhandeling van het 
goederenstromen, het vergroten van 
de verkeersveiligheid van het provinciale 
wegennet en de betere benutting van 
het vervoerssysteem  (T3,4,5,7,9). 
Het gaat om een combinatie van 
fysieke infrastructuur en het gebruik 
daarvan. Daarnaast blijven regionale 
en (inter)nationale samenwerking met 
diverse partijen en het bevorderen van 
kennisontwikkeling en innovatie 
belangrijke aandachtpunten (T 18, 
19,20). Zoals aangegeven betekenen 
accenten niet dat andere doelen niet 
meer hoeven te worden uitgevoerd. 

Om een definitieve keuze te kunnen 
maken voor de uitvoering van een 
project in relatie tot andere activitei-
ten is het belangrijk de beschikbare 
sturingsinformatie, die periodiek 
geactualiseerd kan worden, naast 
elkaar te zien en te interpreteren.  
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De DBA biedt een deel van de 
sturingsinformatie, die gecombi-
neerd met andere factoren (qua 
inhoud, betrokken partners, 
financiën etc.) leidt tot keuzes door 

beslissers op verschillende niveaus.
Samengevat betekenen de aan-
gebrachte accenten uit de Agenda 
van Brabant geen drastische 
koerswijziging, maar een lichte 

accentverschuiving in de uitvoering 
van het PVVP. Het geeft daardoor 
een aantal hoofdrichtingen aan 
voor de uitvoering.

3.5 De DBA als stuurinstrument
De DBA van 2009 was nog vooral 
een “kapstok” voor de projecten en 
programma’s waarmee inzicht werd 
gegeven aan welke strategische en 
tactische doelen de projecten een 

bijdrage leverden. De DBA van 2012 
kan ook kwantitatief  informatie geven 
over prestaties, effecten en accenten 
op doelen. Daarmee is het mogelijk 
stuurinformatie te genereren voor 

verschillende doelgroepen waar-
onder onze partners waarmee  
de provincie samenwerkt. Voor 
stuurinformatie zijn vier soorten 
gegevens nodig:

1)  Een doelen(boom)structuur die het verband aangeeft tussen de projecten en de doelen waaraan 
deze projecten bijdragen. Deze structuur is uitgewerkt in de DBA (zie hiervoor bijlage 2, waarin 
een verband wordt gelegd tussen de tactische en strategisch doelen). 

2)  Focus op de doelen. Op basis van een visie -in dit geval de Agenda van Brabant- kunnen  
bepaalde doelen een extra inspanning vragen (zie paragraaf 3.4).

3) I nformatie die iets zegt over de stand van zaken van de prestaties van de projecten (en dus  
ook over de doelen). Dit gaat over de voortgang, beschikbaar budget en de bestedingen  
(zie bijlage 3 voor de eerste foto).

4)  Informatie over de bereikte (maatschappelijke) effecten. Deze effecten hebben een direct  
verband met de te bereiken doelen (zie bijlage 3 voor de eerste foto).

Met deze stuurinformatie is het 
mogelijk om gemotiveerd keuzes te 
maken op aspecten zoals: project-
besluiten, kosten, budget en inzet 
van mensen. Wanneer jaarlijks de 
stuurinformatie wordt gegenereerd, 
is ook het verloop van de prestaties 
en effecten van elke van de doelen 
te volgen. Ook dat levert weer extra 
informatie voor (bij)sturing. 

Voor veel projecten zijn meerdere 
partijen verantwoordelijk voor de 
uitvoering, waarbij de provinciale 
rol uitgevoerd kan worden door 
bijvoorbeeld cofinanciering of  inzet 

van menskracht. Dit betekent dat 
met de partners op operationeel 
niveau keuzes moeten worden 
gemaakt, waarbij het bereiken van 
de gemeenschappelijke ambitie om 
Brabant te ontwikkelen tot top 
kennis- en innovatieregio binnen 
Europa vanuit het perspectief  van 
bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid leidend is. Als uit de 
effectmeting blijkt dat een effect 
onvoldoende gehaald wordt, terwijl 
het wel een belangrijk doel dient, 
zal brabantbreed worden gekeken 
welke partner het intensiever op 
gaat pakken. Voor de effecten is het 

lastig om de relatieve bijdrage van 
een project aan een te meten effect 
op strategisch niveau aan te tonen. 
Door het meten van effecten per 
tactisch doel uit de DBA kan indirect 
die verbinding wel worden gelegd 
en tevens een koppeling met de 
begroting. 
  
De DBA levert op deze manier als 
stuurinstrument een eerste stap als 
bijdrage aan noodzakelijke keuzes. 
De provincie streeft naar verdere 
verfijning van het keuzeproces om 
tot afgewogen keuzes op project- of  
programmaniveau te kunnen komen.
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4 Overzicht beschrijvingen  
 per tactische doel

Toelichting: In hoofdstuk 4 staat de beschrijving per tactisch doel. Het biedt een overzicht 
van de verbinding met het strategische niveau, een beschrijving van het tactisch doel, de 
indicatoren voor de monitoring en voorbeelden van operationele maatregelen en acties  
ter illustratie van de tactische doelen. 

Bij het onderdeel Monitoring is sprake van 3 soorten effectindicatoren:
1)  Bestaande effectindicatoren waarvan de gegevens beschikbaar en  

in gebruik zijn en tevens in de “foto” van de  effecten (2011) zijn 
opgenomen.

2)  Nieuwe indicatoren waar wel gegevens van zijn maar die niet 
gebruikt zijn bij de foto (2011).

3)  Wenselijke indicatoren waarvan  in 2012 nog geen gegevens  
beschikbaar zijn.

De tactische doelen T1 (‘Ontwikkelen van (netwerk)visies’)  en T2  
(‘Instrumentontwikkeling’) zijn vervallen, omdat deze geen tactische  
doelen maar instrumenten zijn.
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T3 Optimaal functioneren van infrastructuur  
 als robuust multimodaal netwerk

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Sociaal Cultureel, Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S1, S2, S4, S7, S8, 
S10, S11, S13, S15

Beschrijving tactisch doel

Toelichting  Optimaal inrichten van infrastructuur als robuust 
multi-modaal netwerk, met als hoofdelement de 
verknoping van (unimodale * ) deelnetwerken en 
modaliteiten door:

 a)  het verknopen van verschillende modaliteiten als basis 
om de reiziger zo slim, efficiënt en snel mogelijk van 
deur tot deur te laten reizen. Daarom ontwikkelt 
Brabant sterke knooppunten in zowel het stedelijk als 
landelijk gebied. Zo wordt ketenmobiliteit gefaciliteerd 
tussen trein, bus, auto, vliegtuig, fiets, taxi en lopen 
voor personenvervoer. Voor goederenvervoer is dit ook 
belangrijk door de verknoping van weg,  water, spoor, 
buis en digitale informatiestromen.

 b)   de uitbreiding en aanleg van (boven)regionale groot-
schalige infrastructuur (wegen, stations, havens)  als 
noodzakelijke ontbrekende schakels voor de bereik-
baarheid in het totale Brabantse infrastructuurnetwerk.

* = netwerken per modaliteit (auto, fiets, vrachtverkeer etc.)

Monitoring

Bestaande  * (a) betrouwbaarheid van reistijd op de provinciale wegen
effectindicatoren:  * (a) trajecten met gewenste reistijd op provinciale wegen 
 * (a) aantal voertuigverliesuren

Nieuwe  * (b) aantal multimodale knooppunten voor goederen
effectindicatoren:  * (b) gemiddeld aantal modaliteiten per knooppunt
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Monitoring

Wenselijke  * (a) NOMO-trajecten met gewenste reistijd voor rijkswegen
effectindicatoren:  *  (a) NOMO-trajecten met gewenste betrouwbaarheid 

voor rijkswegen 
 *  (b) aantal P+R locaties en transferia (= aantal multimodale 

knooppunten voor personen)

Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: * ontwikkelen van strategie inland hubs
 *  de provincie faciliteert en stimuleert gemeenten bij het 

tot ontwikkeling brengen van knooppunten voor 
personen- en goederenvervoer met de boodschap deze zo 
multimodaal mogelijk te ontsluiten

 *  aanleg van (boven)regionale grootschalige infrastructuur 
als onderdeel van gebiedsontwikkeling (Noordoost- 
corridor, N279-Noord en N69),

 *  ontwikkelen netwerkvisies, zoals Versterkt Stedelijk 
Netwerk Brabant

 * netwerkprogramma BrabantStad
 * station Eindhoven-Airport (in ontwikkeling) 
 * Eindhoven Airport/Alderstafel

Voorbeelden *  knooppunt Paalgraven, benuttingsmaatregelen
uit de regio’s:     Zuid-Willemsvaart
 * multimodale ontsluiting ziekenhuis Uden
 * ontsluiting luchthavens Eindhoven en Gilze Rijen
 *  bereikbaarheid bedrijventerrein De Dubbelen/Doorn-

hoek in relatie tot de aansluiting A50/N622 te Veghel.
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T4 Het verbeteren van de bereikbaarheids-  
 en sociale functie van het openbaar vervoer

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Sociaal Cultureel
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S1, S2, S6, S9, S15

Beschrijving tactisch doel

Toelichting  Het verbeteren van het openbaar vervoer (OV)  
zodat het aansluit bij de vraag van zoveel mogelijk 
reizigers, een verbindende schakel vormt  in mobiliteit en 
ruimtelijk-economische ontwikkeling en maatschappelijk 
nut (bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid) 
heeft  voor Brabant op een financieel en organisatorisch 
houdbare wijze.

 
Monitoring

Bestaande  * aantal reizigers in het OV (alleen bus?) index o.v. 2006 
effectindicatoren: *  bereikbaarheid OV in landelijk gebied (excl. SRE) 

rapport cijfer uit klantbarometer
 * klantwaardering OV (excl. SRE)
 * klantwaardering reisinformatie
 *  waardering reiziger voor sociale veiligheid OV en bij 

haltes en knooppunten
 *  aantal doorstroomassen (Beperken voertuigverliesuren 

personenvervoer OV)
 *  aantal HOV-assen (Beperken voertuigverliesuren 

personenvervoer OV)
 * aantal stadsrandstations (promoten ketenmobiliteit)
 *  aantal bussen in consessie met EEV-norm t.o.v. totaal  

aantal bussen

Nieuwe  *  aantal bussen in consessie met Near zero emission
effectindicatoren:    t.o.v. totaal aantal bussen
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Monitoring

Wenselijke  * aantal P+R locaties en transferia (= aantal multimodale 
effectindicatoren:     knooppunten voor personen)  

Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  het OV-netwerk wordt jaarlijks geoptimaliseerd en 
aangepast naar de veranderende omstandigheden zoals 
bij een nieuwe school, woonwijk of  bedrijventerrein.  
Om het OV-netwerk te verbeteren realiseren provincie 
en partners (gemeenten, vervoerders, ROB) een groot 
aantal maatregelen zoals het toegankelijk maken van 
haltes en materieel, actuele reisinformatie, knooppunt-
ontwikkeling, snelle busverbindingen (Brabantliner, 
Volans), Nachtnet, spoorprojecten en marketing

 * programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
 * HOV-assen en doorstroomassen
 * spoorzones (o.a. Tilburg, Breda)

Voorbeelden * HOV Noordoost-Brabant en onderzoek Land van Cuijk 
uit de regio’s:     om de onderkant van de OV-markt multimodaal en 

innovatief  te organiseren, fysieke en mentale  
toegankelijkheid.

 * de lijn (Tilburg-Turnhout)
 * meer en betere fietsvoorzieningen OV-haltes
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T5 Vergroten betrouwbaarheid van het  
 infrastructuurnetwerk van vervoers- 
 modaliteiten voor goederenvervoer

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S2, S4, S10, S13, S15

Beschrijving tactisch doel

Toelichting  Vergroten betrouwbaarheid van het   
infrastructuurnetwerk van vervoersmodaliteiten 
voor goederenvervoer door:

 a) efficiënte afhandeling van goederenstromen 
 b)  bevorderen multimodaliteit door verknoping  

vervoersmodaliteiten en hun relatie met werklocaties/
bedrijventerreinen

 
Monitoring

Bestaande  * (a,b) voertuigverliesuren goederenvervoer over de  
effectindicatoren:     provinciale wegen per km per jaar
 * (b) modal split goederenvervoer (weg, water, spoor)
 * (b) modal shift goederenvervoer (weg, water, spoor)
 * (b) gemiddelde verkeersintensiteit vrachtverkeer
 *  (b) aandeel (% ) vrachtverkeer ten opzichte van het totale 

verkeer op provinciale wegen

Nieuwe  * (a) aantal multimodale bedrijventerreinen en
effectindicatoren:    knooppunten samen
 * (a) gemiddeld aantal modaliteiten van bedrijventerreinen  
    en knooppunten samen

Wenselijke  * (b) aandeel (% ) vrachtverkeer ten opzichte van het totale 
effectindicatoren:     verkeer op rijkswegen  
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Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: * bundeling/hogere beladingsgraad
 * kennis (ontwikkeling, deling) en opleidingen
 * communicatie
 * ontwikkeling strategie bedrijventerreinen
 *  bevordering van multimodaal goederenvervoer door 

versterken van de afstemming tussen 4 O’s leidt naast 
efficiëntie ook tot een schonere leefomgeving door 
minimaliseren van uitstoot schadelijke stoffen

Voorbeelden * voorbeeld visie logistiek/multimodaal van As50-
uit de regio’s:     gemeenten Oss, Bernheze, Uden en Veghel. De As50 

regio kent veel (inter)nationaal onderscheidende logistieke 
activiteiten. Samen met het  gehele Corop-gebied 
Noordoost-Noord-Brabant wordt het gezien als een 
logistiek park met goede ondersteunende fysieke infra-
structuur en aanverwante logistieke supportdiensten; een 
zogenaamde logistieke hotspot van nationaal belang.

       Het gebied staat volgens TNO in 2009 op de 5de plaats 
in de lijst met Nederlandse logistieke hotspots. Vooral van 
belang als strategisch overslagpunt voor goederenvervoer 
vanuit Maasvlakte naar achterland. 

Acties:  *  lange termijnperspectief  uitwerken met ondernemers  
en promotie

 *  samen met partners oppakken van Versterkt Stedelijk 
Netwerk

 * Wilhelminakanaal fase 1,5
 * vervanging sluis Waalwijk
 *  in RRO-verband afspraken maken over ruimtereserverin-

gen voor bedrijven met spoorpotentie op daarvoor 
geschikte bedrijventerreinen
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T6  Vergroten fietsgebruik door vergroten 
van het aantal verplaatsingen voor fiets 
in de modal split (-modal shift)

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Sociaal Cultureel
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S2, S6, S7, S9

Beschrijving tactisch doel

Toelichting �Vergroten�fietsgebruik�door�vergroten�van�het�
aantal�verplaatsingen�voor�fiets�in�de�modal�split�
(-modal shift)  door:

 a)  stimuleren van de kwaliteit van basisvoorzieningen 
(fietspaden en stallingen, zoals bij OV-haltes) 

 b)  stimuleren van gedragsverandering toegespitst op 
kansrijke doelgroepen: forenzen (‘potentie: van auto 
naar fiets’) en jeugd (‘veilig leren en op latere leeftijd 
blijven fietsen’)

Monitoring

Bestaande  * aandeel fiets in modal split van personenvervoer  
effectindicatoren: *  vermindering aantal verkeersslachtoffers onder fietsers 

(doden) 
 *  aantal ziekenhuisgewonden + Eerste hulp onder de 

fietsers per jaar
 *  het percentage van de provinciale fietspadverhardingen 

dat binnen 2 jaar aan vervanging toe is
 * aantal verhuurde OV- fietsen bij OV-knooppunten
 *  aantal fietsers op belangrijkste verbindingen van  

regionaal fietsnetwerk

Nieuwe  * aandeel fietsende jongeren tot 18 jaar
effectindicatoren: * aandeel fietsers woon - werkverkeer
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Monitoring

Wenselijke  * ontbrekende schakels in Brabants fietsnetwerk  
effectindicatoren:     (indicator v.a. 2e helft 2012 beschikbaar)  

Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  maatregelen om te voldoen aan de kwaliteitseisen die 
voor de basisfietsvoorzieningen zijn opgesteld (zie 
regionale fietsnetwerken) 

Voorbeelden * GGA-cursus elektrische fiets voor ouderen  
uit de regio’s:      realisatie fietspadenplan
 * fietsstraat Veghel (2013)
 * fietssnelweg Oss-Den Bosch
 * fietssnelweg Oss-Veghel
 * fietssnelweg Cuijk-Nijmegen
 * aanleg ontbrekende stukken fietsroute’s
 * communicatieprojecten over fiets
 * fiets parkeren
 * meer en betere fietsvoorzieningen OV-haltes
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T7  Waarborgen van een veilig en robuust 
provinciaal wegennet

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Sociaal Cultureel, Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S2, S7, S8, S13, S15

Beschrijving tactisch doel

Toelichting  Waarborgen van een veilig en robuust provinciaal 
wegennet:  
Dit is gericht op drie aspecten van  
verkeersveiligheid: mens, voertuig, weg

 a)  zorgen voor een veilig ingericht wegennet met een 
optimale doorstroming

 b)  waarborgen of  verbeteren (beheer en onderhoud)  
van de kwaliteit van de bestaande infrastructuur die 
het personen- en goederenvervoer zoveel mogelijk 
faciliteert

 c)  richten op mensgerichte maatregelen, ook in  
samenhang met het gebruik van voertuigen, ter 
bevordering van verkeersveilig gedrag.

 
Monitoring

Bestaande  * (a,b,c) aantal verkeersdoden per jaar 
effectindicatoren: * (a,b,c) aantal ziekenhuisgewonden + Eerste hulp per jaar
 *  (a,b,c) % kilometer provinciale weg dat is uitgerust met 

essentiële herkenbaarheidskenmerken
 * (a,b) betrouwbaarheid van reistijd op de provinciale wegen
 * (a,b) trajecten met gewenste reistijd op provinciale wegen
 *  (a,b) aantal voertuigverliesuren op de weg  

(alle voertuigen per km per jaar)
 *  (a,b) percentage van de provinciale rijbanen dat binnen  

2 jaar onderhoud nodig heeft
 *  (a,b) percentage van de provinciale fietspadverhardingen 

dat binnen 2 jaar aan vervanging toe is
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Monitoring

Wenselijke  * (a,b) NOMO-trajecten met gewenste betrouwbaarheid  
effectindicatoren:    voor rijkswegen 
  *  (a,b) NOMO-trajecten met gewenste reistijd voor 

rijkswegen 

Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  maatregelen voor een goed functionerend en veilig 
wegennet zijn:  inzet van DVM-maatregelen, regel- 
scenario’s en aanpassing verkeersonveilige situaties, 
toepassing Duurzaam Veilig.

 *  integrale infrastructurele projecten worden voorbereid 
en uitgevoerd in samenwerking met andere (weg)
beheerders en belanghebbende partijen om de kwaliteit 
en het functioneren van de infrastructuur op aanvaard-
baar niveau te waarborgen De provinciale visie op het  
functioneren van het infrastructuurnetwerk is daarbij  
het uitgangspunt. 
 
Dit gebeurt als onderdeel van het realiseren van een 
robuust en efficiënt verkeer- en vervoerssysteem (weg, 
spoor, water, HOV, lucht) op het bestaande Brabants 
wegennet dat het personen- en goederenvervoer zoveel  
mogelijk faciliteert (zie AvB 1e  ontwikkelopgave)

Voorbeelden * regionale ambassadeur, regionale mensgerichte maatregelen  
uit de regio’s: * campagne ‘maak van de 0 een punt’
 *  aanbrengen essentiële wegkenmerken (uniforme  

markering op de rijbaan)
 *  samen met partners oppakken van Versterkt Stedelijk 

Netwerk
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T8  Versterken van de samenhang tussen 
infrastructuur (netwerk) en ruimtelijke 
ontwikkelingen

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S2, S3, S10, S14

Beschrijving tactisch doel

Toelichting  Versterken van de samenhang tussen  
infrastructuur (netwerk) en ruimtelijke  
ontwikkelingen door

 a)  het werken en denken vanuit een gebiedsopgave 
waardoor ruimtelijke ontwikkelingen en infra- 
structuur in samenhang worden ontwikkeld.

 b)  het behouden van ruimte voor de uitbreiding van 
bestaande en aanleg van nieuwe infrastructuur  
(weg, water, spoor, buis)

 c)  “de juiste activiteit op de juiste plaats” rekening 
houdend met infrastructuur en mobiliteit (m.n. 
multimodaliteit)

 
Monitoring

Wenselijke  * mogelijke indicator is het gereserveerde ruimtegebruik  
effectindicatoren:      van infrastructuur in studie ( NOC, N69, ROBEL, 

Spoorlijn Breda - Utrecht etc.)
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Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: * ruimtelijke reserveringen in RO-plannen (8b)
 * zoekgebieden verstedelijking (8c)
 * multimodale knooppunten (8c)
 * hoogstedelijke zones (8c)
 *  gebiedsontwikkelingen (zoals Grenscorridor N69 en 

Brainport Oost)

Voorbeelden * voorbeeld van aandachtspunten: knooppunt  
uit de regio’s:     Paalgraven A59 (Oss) 
 * afslag Eerde (A50 Veghel)
 *  aanleg en ontsluiting regionaal bedrijventerrein  

Heesch-West
 *  aanleg regionaal bedrijventerrein Laarakker in  

combinatie met randweg Haps  (Cuijk) 
 * As A58 corridor
 * gebiedsontwikkeling N65
 * N261: As Tilburg-Waalwijk
 *  in RRO-verband afspraken maken over ruimte- 

reserveringen voor bedrijventerreinen met spoorpotentie 
op daarvoor geschikte bedrijventerreinen
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T9  Betere benutting van vervoerssysteem 
via informeren, geleiden en sturen

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Sociaal Cultureel
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S1, S2, S5, S7, S15

Beschrijving tactisch doel

Toelichting  Betere benutting van vervoerssysteem via informeren, 
geleiden en sturen.

 
Monitoring

Wenselijke * aansluiten op indicatoren die voorgesteld worden 
effectindicatoren:     vanuit het “Beter benutten” programma. Indicatoren nu 

nog niet bekend. Voertuigverliesuren op trajecten 
(rijks- en provinciale wegen) wordt zeer waarschijnlijk 
wel opgenomen. 

Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden *  mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en  
reisinformatie

 *  technische en innovatieve maatregelen, zoals in-car en 
coöperatieve systemen
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Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden * GGA Noordoost heeft een gemeentelijke OV-pagina   
uit de regio’s:      ontwikkeld voor websites om reizigers de weg naar  info 

te wijzen. Via afstemming wegwerkzaamheden worden 
vooraf  werkzaamheden tussen wegbeheerders en 
vervoerder afgestemd en worden reizigers geïnformeerd 
via de website (Haal meer uit de weg)

 *  marktpartijen stimuleren om met moderne media 
innovatieve instrumenten te ontwikkelen door bijv. het 
ontwikkelen van app’s waarbij de provincie financiën of  
data beschikbaar stelt.
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T10  Het verminderen van 
oversteekknelpunten voor langzaam 
verkeer van het robuuste wegennet

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Sociaal Cultureel
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S2, S6, S7, S8

Beschrijving tactisch doel

Toelichting  Het verminderen van oversteekknelpunten voor 
langzaam verkeer van het robuuste wegennet. 
Een robuust Brabants wegennet dat het vervoer van deur 
tot deur faciliteert, kent weinig tot geen barrières voor 
langzaam verkeer. Bij gebleken noodzaak wordt voor 
knelpunten voor langzaam verkeer (zoals voetgangers, 
fietsers, landbouwverkeer en mensen met een functionele 
beperking) de oversteekbaarheid van infrastructuur 
verbeterd en (te) lange omrijdroutes verkort. De keuze-
reiziger wordt daarmee tevens verleid om te kiezen voor 
een andere manier van verplaatsen.

 
Monitoring

Bestaande  * % gerealiseerde komomleidingen   
effectindicatoren:    

Nieuwe  * de gemiddelde oversteekbaarheid van in gebruik   
effectindicatoren:    zijnde koude oversteken over provinciale wegen 
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Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  in regionaal overleg inzicht krijgen in specifieke  
barrièreknelpunten bij provinciale en andere wegen  
en de aanpak daarvan

Voorbeelden * voorbeeld GGA n.a.v. probleemanalyse oost-west- 
uit de regio’s:     verbinding (A73-A50) werd barrièrewerking als   

knelpunt genoemd. We brengen nu de samenhang van 
lopende studies en verkenningen in beeld om slagen te 
kunnen maken

 *  voorbeeld strategische regio Noordoost-Brabant groot: 
Vught en Boxtel hebben een ‘hindertool’ ontwikkeld 
waarmee bij spoorse doorsnijdingen de mate van hinder 
in brede zin kan worden gemeten. Prorail houdt wel 
rekening met veiligheid en geluidhinder, maar niet met 
andere aspecten zoals de barrièrewerking van spoorse 
doorsnijdingen van kernen. Rijk en Prorail hebben 
belangstelling getoond voor toepassing van de hindertool 
bij  prioritering bij de aanpak van  spoorwegovergangen

 *  kosteneffectief  Duurzaam Veilig inrichten provinciale 
wegen zoals bijv, N617, Schijndel-‘s-Hertogenbosch
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T11  Verbeteren luchtkwaliteit door 
verminderen van uitstoot zoals fijnstof 
(PM10), stikstofdioxide (NO2), 
kooldioxide en ozon veroorzakende 
stoffen van wegverkeer

 

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Sociaal Cultureel, Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S7, S13

Beschrijving tactisch doel

Toelichting  Verbeteren luchtkwaliteit door verminderen van 
uitstoot zoals fijnstof  (PM10), stikstofdioxide (NO2), 
kooldioxide(CO2) en ozon veroorzakende stoffen van 
wegverkeer als bijdrage aan gezondheid en leefkwaliteit.

 
Monitoring

Bestaande  * % gerealiseerde komomleidingen  
effectindicatoren: *  aantal bussen in consessie met EEV-norm  

t.o.v. totaal aantal bussen
 *  % elektrische voertuigen in Brabant (200.000 elektrische 

voertuigen in 2025 = circa  20%)
   
Nieuwe  * aantal bussen in consessie met Near zero emission     
effectindicatoren:    t.o.v. totaal aantal bussen
 *  knelpunten uitstoot milieuverontreinigde stoffen (CO2, 

NO2, PM10, O3 en NH3)
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Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  stimulering voorbeeldprojecten met ondersteuning van 
subsidies via Beleidsregel Verbeteren Luchtkwaliteit in 
Brabant

 * uitvoering Smogregeling
 * plan van aanpak koppeling luchtkwaliteit en gezondheid
 * slimme mobiliteit voor accommoderen groei
 * stimuleren schoner wagenpark
 * milieuzones
 * maatregelen bij de Grenscorridor (N69)

Voorbeelden * voorbeeld GGA: dynamische parkeerverwijssystemen,  
uit de regio’s:       omleiden van vrachtverkeer uit kernen regionaal  

utilitair fietspadennetwerk
 *  maatregelen om de elektrische fiets en elektrische auto  

te promoten 
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T12  Afname van geluidemmissie en 
geluidhinder

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Sociaal Cultureel, Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S7, S13

Beschrijving tactisch doel

Toelichting   Afname van geluidemissie en geluidhinder. 
Verbeteren van de geluidskwaliteit langs wegen door  
de geluidbelasting op woningen en op natuur- en 
stiltegebieden terug te brengen als bijdrage aan  
gezondheid en leefkwaliteit.

 
Monitoring

Bestaande * % gerealiseerde komomleidingen 
effectindicatoren: *  aantal door geluidsoverlast (>65 dB(A)) gehinderde 

bewoners langs provinciale wegen
 *  aantal ha stiltegebied waar de maximale geluidsbelasting 

van 40 dB(A)) wordt overschreden
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Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: * maatregelen aan bron
 * toepassing innovaties
 *  bij reconstructie, aanleg of  onderhoud van provinciale 

wegen onderzoeken welk wegdek akoestisch gunstig/
toepasbaar is

 * A270, Eindhoven – Helmond 
 * maatregelen binnen N279, N69, Noordoostcorridor en N261 

Voorbeelden * RMB ontwikkelt geluidskaart (nagenoeg klaar) en deelt 
uit de regio’s:     info met gemeenten. Knelpunten wegverkeer komen zo 

in beeld om omvang van probleem te bepalen
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T13 Verbeteren van sociale veiligheid

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Sociaal Cultureel
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S8

Beschrijving tactisch doel

Toelichting   Verbeteren sociale veiligheid.
  Waarborgen van de aandacht voor sociale veiligheids-

aspecten bij infrastructurele projecten en het  
OV-voorzieningenniveau.

 
Monitoring

Bestaande * waardering reiziger voor sociale veiligheid in OV en bij
effectindicatoren:    haltes en knooppunten (onderdeel OV klantbarometer)

Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  sociale veiligheid is continu aandachtspunt voor  
vervoerders binnen de consessieverlening

 *  in bestekken voor infrastructurele projecten sociale 
veiligheid betrekken, bijvoorbeeld bij een fietstunnel 

 * Brabant neemt deel aan landelijke pilot sociale veiligheid
 * beveiligd parkeren Kempisch bedrijventerrein
 * secure lane
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T14  Zorgen voor juiste balans tussen een 
veilig vervoer van gevaarlijke stoffen 
(externe veiligheid) de economie en de 
maatschappij

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Sociaal Cultureel
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S8

Beschrijving tactisch doel

Toelichting   Zorgen voor de juiste balans tussen een veilig 
vervoer van gevaarlijke stoffen (externe veilig-
heid), de economie en de maatschappij. Wat die 
juiste balans is, is op iedere lokatie van een risicobron 
anders en moet daarom bestuurlijk worden verantwoord.

 
Monitoring

Wenselijke  * aantal passages gevaarlijke stoffen langs woningen   
effectindicatoren:     binnen 200 meter per jaar (Deze indicator is afhankelijk 

van de automatische tellingen van vrachtverkeer met 
gevaarlijke stoffen. Eind 2012 is bekend of  deze tellingen 
voldoende van kwaliteit zijn) 
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Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  realiseren van een basisnet waarbij de aandachtspunten 
(groepsrisico) bestuurlijk zijn verantwoord, waaronder 
herroutering goederenstromen

 *  realiseren van een knelpuntvrij basisnet  
(plaatsgebonden risico)

 * monitoring vrachtvervoer gevaarlijke stoffen (weg, spoor)
 * realisatie spoorboog bij Meteren
 * RoBel-verbinding, waaronder VeZa-boog
 * Essay groepsrisico
 * CO2-voorziening Nieuw Prinsenland

Voorbeelden * Vaststelling Basisnet Spoor, weg en water
uit de regio’s:
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T15  Beschermen en verbinden van 
natuurgebieden

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S11, S12

Beschrijving tactisch doel

Toelichting    Beschermen en verbinden van natuurgebieden. 
Dit speelt bij aanpassing of  aanleg van infrastructuur 
als onderdeel van de strategische doelstelling om te 
komen tot een robuust natuurnetwerk in Brabant.

 
Monitoring

Bestaande * % gerealiseerde ontsnipperingsmaatregelen ten opzichte
effectindicatoren:    van knelpunten in 1998.

Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  natuurcompensatie en- mitigatie bij aanleg van infra-
structuur door bijvoorbeeld faunapassages en ecoducten

 * aanleg van 4 natuurbruggen in Noord-Brabant
Voorbeelden * kans aanleg van ecoduct N279 om Maashorst en Groene 
uit de regio’s:    Woud te verbinden, financiering met Europese subsidie, 

werk met werk maken bij opwaardering N279 naar 2x2. 
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T16  Verminderen van uitstoot van stoffen 
naar bodem en grondwater

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S13

Beschrijving tactisch doel

Toelichting    Verminderen van uitstoot van stoffen naar bodem en 
grondwater.

 
Monitoring

Nieuwe * aantal projecten per jaar waarin 
effectindicatoren:    bodembeschermingsmaatregelen zijn opgenomen.

Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties

Voorbeelden: *  bij het ontwerp van wegen in grondwaterbeschermings-
gebieden voorzieningen aanbrengen zodat het wegwater 
gecontroleerd wordt afgevoerd via een rioleringssysteem.
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T17  Stimuleren van duurzaam en efficiënt 
gebruik van energiebronnen

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S13

Beschrijving tactisch doel

Toelichting    Stimuleren van duurzaam en efficiënt gebruik van 
energiebronnen.

 
Monitoring

Bestaande * % elektrische voertuigen in Brabant (200.000 elektrische  
effectindicatoren:    voertuigen in 2025 = circa  20%)

Nieuwe * Near zero emission (uitstoot openbaar vervoer)  
effectindicatoren: *  knelpunten uitstoot milieuverontreinigde stoffen  

(CO2, NO2, PM10, O3 en NH3)

Wenselijke *  de uitstoot specifiek voor vrachtverkeer op basis van  
effectindicatoren:    tellingen van vrachtverkeer en motoreigenschappen

Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: * nieuwe vervoermiddelen (elektrisch rijden)
 *  schoner vervoer en slimme mobiliteit  

(koppelen met kennis en innovatie)
 * toepassen duurzame technieken bij openbare verlichting

Voorbeelden * voorbeeld Weg van de toekomst Oss en Provincie 
uit de regio’s:   http://www.n329.nl/
 *  het stimuleren van aanleg van oplaadpunten  

elektrische auto ook voor T11
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T18  Samenwerking tussen overheden, 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en            
maatschappelijke organisaties

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Sociaal Cultureel, Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S1, S2, S14

Beschrijving tactisch doel

Toelichting   Versterken samenwerking tussen overheden, 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschap-
pelijke organisaties. Om het woon-, leef- en werk- 
klimaat in Brabant in de ruimtelijke, economische en 
mobiliteitscontext te verbeteren is het nodig dat de 4 O-s 
(overheden, kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek), 
ondernemers (bedrijfsleven) en omgeving (maatschappe-
lijke organisaties en burgers) met elkaar samenwerken in 
allianties.

Monitoring

Wenselijke  * indicatoren afstemmen met indicatoren die in het kader
effectindicatoren:     van de Agenda van Brabant worden ontwikkeld.
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Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  om de samenwerking te versterken werken overheden 
structureel samen in bijvoorbeeld regionaal GGA-over-
leg, Brabantstad/B5-overleg en BO-MIRT. Het Platform 
Verkeer en Vervoer is een overlegorgaan van publieke 
partijen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties voor mobiliteitsgerelateer-
de onderwerpen 

 *  voor specifieke onderwerpen worden allianties gevormd, 
zoals Zuidnet A58 en partners binnen ‘Fiets in de 
Versnelling’

 *  netwerkprogramma BrabantStad
 *   GGA-samenwerking (uitvoeringsprogramma’s; regionale 

agenda’s)

Voorbeelden * binnen de GGA haken op operationeel niveau zoveel
uit de regio’s:    mogelijk partners aan, vaak op basis van inhoud project. 

Politie, KVK, RMB nemen structureel deel aan overleggen.
 *  GGA-voorbeeld: NHTV voert analyse uit m.b.t. 

doelgroep jonge bestuurders en verkeersveiligheid 
 *  HOV Noordoost-brabant, ontwikkeling visie en kansen 

voor PP-financiering
 *  via innovatief  regionaal aanbesteden wordt de markt 

betrokken bij het ontwerpen van projecten, zoals bij 
toegankelijkheid haltes. Dit is aan de markt overgelaten 
middels 3 regionale contracten. Voor de probleemanalyse 
oost-westverbinding heeft de KVK namens het bedrijfs-
leven geparticipeerd.

 *  samen met partners oppakken van Versterkt Stedelijk 
Netwerk

 *  verdere verkenning van mogelijkheden om de samen-
werking op het gebied van logistiek in Zuid-Nederland 
(corridor A58/A59/A67 grofweg B5 + Venlo) verder te 
stroomlijnen.
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T19  Versterken internationale  
samenwerking

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Sociaal Cultureel, Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S1, S2, S14

Beschrijving tactisch doel

Toelichting    Versterken internationale samenwerking.
 Zorgen voor: 
 * actieve internationale oriëntering binnen Europa
 * delen van kennis over (Europese) vraagstukken
 *  innoveren met andere regio’s en organisaties (zoals 

met de topsectoren logistiek en automotive)
 * uitvoeren van Europese regelgeving
 * benutten van Europese fondsen.

 
Monitoring

Wenselijke * indicatoren afstemmen met indicatoren die in het kader 
effectindicatoren:    van de Agenda van Brabant worden ontwikkeld.
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Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  deelname in de grensoverschrijdende samenwerking 
‘Vlaams Nederlandse Delta’ (per 1-1-12)

 *  deelname in POLIS, het netwerk voor het realiseren van 
duurzame mobiliteit door innovatie  

 * bijdrage aan realiseren Europese doelen; 
     -  voor goederenvervoer: regelen van multimodale 

vervoersstromen (T5), betere belading van vrachtwa-
gens (T5) en beter functionerende knooppunten (T3) 
op een slimme en efficiënte wijze en actieve beïnvloe-
ding van een modal shift

     -  voor personenvervoer: internationale aansluiting van 
HSL (Hoge Snelheidslijn) en van de as

 * randstad via Brabant naar Düsseldorf  en Luik
 * internationale treinverbindingen
 * Grenscorridor (N69)
 * MIRT-VAR (Verkenning Antwerpen-Rotterdam)
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T20  Bevorderen kennisontwikkeling en 
innovatie binnen allianties

Verbinding met strategisch niveau

Bijdrage aan Telospijler: Economisch, Sociaal Cultureel, Ecologisch
Bijdrage aan Strategische doelen uit PVVP: S15

Beschrijving tactisch doel

Toelichting    Bevorderen van kennisontwikkeling en innovatie binnen 
allianties.

 
Monitoring

Wenselijke * indicatoren afstemmen met indicatoren die in het kader 
effectindicatoren:    van de Agenda van Brabant worden ontwikkeld.
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Voorbeelden van operationele maatregelen 
en acties:

Voorbeelden: *  instrumentontwikkeling voor vervoersstromen  
(verkeersmodellen) 

 *  ontwikkeling van (netwerk)visies  o.a. voor verknopen van 
netwerken verschillen modaliteiten

 *  instrumentontwikkeling (voor vervoersstromen (verkeers-
modellen), beprijzing, infovoorziening, milieu en 
leefbaarheid en voor beleidsvorming) 

 *  inzicht in beleidsprestaties en –effecten (jaarlijks over-
zicht mate bereiken doelen PVVP; Cijferboekje V&V 
Brabant en tweejaarlijkse herijking DBA) check indicatoren 

 *  afstemming met TELOS over meten en weergeven van 
effecten

Voorbeelden * Voorbeeld participatie in Euregio (Duitsland-limburg) 
uit de regio’s:   door Noordelijke Maasvallei (Land van Cuijk)
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Bijlage 1: Strategische doelen PVVP

Telos EO EO Omschrijving strategisch doel

Ec
on

om
is

ch
e 

p
ijl

er

1 S1 5, 9, 20, 21, 
22

Verbetering van de bereikbaarheid van deur tot deur tussen  
economische kerngebieden in Brabant en daarbuiten.

S2 6,10 Goed functionerende infrastructuurnetwerken voor personen-  
en goederenvervoer. Deze netwerken zijn zo met elkaar verknoopt, 
dat iedere vervoerswijze een optimale bijdrage levert aan de  
bereikbaarheid.

S3 4 Het behouden van ruimte voor de aanleg van nieuwe  
infrastructuur; zowel boven, onder als naast bestaande infrastructuur.

S4 7 Het minimaliseren van transportkosten; dit is mogelijk door  
de keuze van de meest geschikte vervoerssystemen, minder voertuig-
verliesuren en een verbeterde beladingsgraad.

S5 10 Voorspelbare aankomsttijden voor personen- en  
goederenvervoer en de communicatie daarover.

So
ci

a
a
l-

cu
ltu

re
le

 p
ijl

er

1 S6 11, 12, 13 Gewaarborgde en verbeterde sociale bereikbaarheid en keuzemogelijk-
heden (bereikbaarheid van dagelijkse bestemmingen, bewegingsvrijheid van 
kwetsbare weggebruikers en verplaatsingsmogelijkheden met én zonder auto).

S7 14, 19, 22 Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving  
(dit houdt in: verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluidsoverlast, 
bevordering van de oversteekbaarheid in bebouwde kommen.)

S8 16, 17, 18, 19 Verbetering van de veiligheid (meer concreet: de verkeersveiligheid, 
de sociale veiligheid en de externe veiligheid).

S9 11, 12, 13 Bereikbaarheid van het landelijk gebied (voor bewoners).

Ec
ol

og
is

ch
e 

p
ijl

er

1 S10 3 In het ruimtelijk beleid voorkomen van mobiliteitsproblemen  
en de daarmee gepaarde negatieve gevolgen voor de leefbaarheid 
in de toekomst.

S11 14 Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap bij de inpassing van 
nieuwe infrastructuur. 

S12 15 Ontsnippering van natuur en landschap. 

S13 19 Vermindering van uitstoot (NO2, fijn stof, CO2, geluid), energie-  
en grondstoffengebruik door het verkeer en bij de aanleg en het 
beheer van infrastructuur.

Pr
oc

es

1, 
23, 
24, 
25, 
26, 
27

S14 23, 24, 25, 
26, 27

Versterken van de uitvoeringskracht

S15 2, 8,  17 Kennisontwikkeling en innovatie

EO = Essentieel onderdeel uit PVVP 2006 – 2020, blz. 82 t/m 84. 
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Bijlage 2:  Samenhang strategische  
en tactische doelen

Deze samenhang is in 2012 geactualiseerd in aansluiting op de geherformuleerde tactische doelen.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

S1 X X X X X

S2 X X X X X X X X X X

S3 X

S4 X X

S5 X

S6 X X X

S7 X X X X X X X

S8 X X X X X

S9 X X

S10 X X X

S11 X X

S12 X

S13 X X X X X X X

S14 X X X

S15 X X X X X X

De gehanteerde kleuren verwijzen naar de Telospijlers te weten:

Economisch

Sociaal Cultureel

Ecologisch

Proces
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Bijlage 3:   “Foto” stuurinformatie uit DBA (situatie 2011)

Tactische doelen DBA PVVP: Mate 
waarin 
gewenst 
effect is 
bereikt:

Voortgang 
prestaties

(=100% 
gereed)

Budget 2009-2016 PNB 
(=0,5 miljard Euro)

Bestedingen 2009-2011
(=0,5 miljard Euro)

Accenten 
vanuit de 
Agenda van 
Brabant (O= 
accent vanuit 
ontwikkel- 
opgaven)

T3 >  Optimaal functioneren van infrastructuur als robuust 
multimodaal netwerk

O

T4 >  Het verbeteren van de bereikbaarheids- en sociale 
functie van het openbaar vervoer

O

T5 >  Vergroten betrouwbaarheid van het infra- 
structuurnetwerk van vervoersmodaliteiten  
voor goederenvervoer

O

T6 >  Vergroten fietsgebruik door vergroten van het aantal 
verplaatsingen voor fiets in de modal split (-modal 
shift)

T7 >  Waarborgen van een veilig en robuust provinciaal 
wegennet

O

T8 >  Versterken van de samenhang tussen infrastructuur 
(netwerk) en ruimtelijke ontwikkelingen

         X

T9 >  Betere benutting van vervoerssysteem via 
informeren, geleiden en sturen

O

T10 >  Het verminderen van oversteekknelpunten voor 
langzaam verkeer van het robuuste wegennet

T11 >  Verbeteren luchtkwaliteit door verminderen van 
uitstoot zoals fijnstof (PM10), stikstof- 
dioxide (NO2), kooldioxide en ozon  
veroorzakende stoffen van wegverkeer

T12 > Afname van geluidemmissie en geluidhinder

T13 > Verbeteren van sociale veiligheid

T14 >  Zorgen voor juiste balans tussen een veilig vervoer 
van gevaarlijke stoffen (externe veiligheid) de 
economie en de maatschappij

T15 > Beschermen en verbinden van natuurgebieden

T16 >  Verminderen van uitstoot van stoffen naar bodem 
en grondwater

         X

T17 >  Stimuleren van duurzaam en efficiënt gebruik van 
energiebronnen

T18 >  Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

O

T19 >  Versterken internationale samenwerking          X O

T20 >  Bevorderen kennisontwikkeling en innovatie binnen 
allianties

         X O
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(X= onvoldoende gegevens beschikbaar). 

Bovenstaande tabel toont in de eerste 4 kolommen de “Foto”, ofwel de 
eerste stand van zaken van de tactische doelen uit de DBA. Het is een 
momentopname van halverwege 2011. De tabel laat voor elk tactisch doel 
de confrontatie zien tussen de mate waarin de gewenste effecten zijn 
bereikt (smileys), de voortgang van de projecten die eraan bijdragen,  
het budget en de bestedingen van die projecten. Door per doel ook de 
eventuele focus vanuit de Agenda van Brabant als accent mee te nemen, 
wordt de stuurinformatie aangevuld. 

Sommige tactische doelen hebben voor het bepalen van de smiley maar 1 
effectindicator andere kunnen er wel 10 hebben. Dit is afhankelijk van de 
behoefte naar de verschillende indicatoren en de manier waarop men de 
voortgang van het doel inzichtelijk wil maken. Ook de kosten en meetbaar-
heid van indicatoren spelen een rol.

Afhankelijk van het niveau waarop gestuurd wordt kunnen bijvoorbeeld de 
volgende vragen gesteld worden:
 •� �GS:�Welke doelen die een ontwikkelaccent (O) hebben verdienen 

meer aandacht of  inspanning gezien de voortgang of  bereikte 
effecten? Het bestuur kan zo zorgen dat de doelen met een 
ontwikkelaccent voldoende middelen ter beschikking hebben.

 •� �Regio’s:�Welke projecten in het regionale maatregelenpakket 
dragen extra bij aan de DBA-doelen met een accent? Deze 
projecten kunnen op meer steun rekenen van de provincie.

 •� �Management:�Vraagt de verdeling van middelen in de  
uitvoering voor onze belangrijkste basistaken en voor doelen  
met een accent om andere keuzes ? Dus: projecten prioriteren  
op basis van verwachte bijdrage aan doelen met een accent.

 •� �Projectleider:�Past het voorgestelde project wel binnen de 
doelstellingen? Draagt het voorgestelde project bij aan tactische 
doelen die een accent hebben gekregen?

Deze vragen – en nog meer- kunnen beantwoord worden indien de 
stuurinformatie zoals beschreven op orde is. De DBA kan de benodigde 
sturingsinformatie bieden.
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Bijlage 4: Rol provincie
De provincie ziet voor zichzelf  3 kernrollen binnen de Agenda van Brabant, in relatie tot de taken en verantwoordelijk-
heden van Rijk en gemeenten:

 
De van toepassing zijnde rol(len) zijn mede bepalend voor de mate en vorm van inzet door de provincie in de uitvoering. 
De samenhang met de rol van andere partners is ook onderdeel van de belangenafweging. 

1.  Gebiedsautoriteit: de provincie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de regio Brabant.  
Als gebiedsautoriteit verbindt de provincie partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische 
condities, op basis van een inhoudelijk scherpe lange termijn visie op de toekomst van Brabant 
als kennis- en innovatieregio. Daarbij hoort ook een duidelijke rol wat betreft regionale  
bereikbaarheid en openbaar vervoer.  

  De rol van gebiedsautoriteit komt vooral tot uiting in tactische doelen T3 (optimaal functioneren 
van infrastructuur als robuust multimodaal netwerk), T4 (het verbeteren van de bereikbaarheids- 
en sociale functie van het openbaar vervoer) en T5 (vergroten betrouwbaarheid infrastructuur-
netwerk van vervoersmodaliteiten voor goederenvervoer). 

2.  Opdrachtgever voor de uitvoering: de provincie is verantwoordelijk als opdrachtgever voor de  
uitvoering van haar wettelijke taken en voor de uitvoering van bovenlokale (regionale)  
opgaven. Als opdrachtgever voor de uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel 
mogelijk bij andere partijen, vanuit een professioneel opdrachtgeverschap.  

  Voorbeelden van deze rol bij de tactische doelen van de DBA zijn T7 (veilig en robuust provinciaal 
wegennet), T9 (Beter benutting van vervoersysteem via informeren, geleiden en sturen), T11 
(Vermindering van uitstoot (fijn stof, NO2, CO2) en T12 (afname geluidemissie en geluidhinder).

3.  Kwaliteitsbewaker: de provincie voelt zich in algemene zin verantwoordelijk voor een goed  
functionerende Brabantse samenleving en is daarmee ook de kwaliteitsbewaker van het open-
baar bestuur in Noord-Brabant. Deze rol komt bij de tactische doelen van de DBA niet voor.
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Colofon

Sturen op uitvoering, Dynamische Beleidsagenda 2012 – 2016
is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
gehoord hebbende de commissie Mobiliteit en Financiën 
d.d. 15 mei 2012.

De Dynamische Beleidsagenda (DBA) is een uitgave van de 
provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC  ’s-Hertogenbosch

Voor meer informatie of  vragen over dit document kunt u 
contact opnemen met: 
Maarten van der Heide
Telefoon: (073) - 681 26 85

Een digitale versie van de Dynamische Beleidsagenda vindt u op:
www.brabant.nl 
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